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EDITORIAL

Amigos, quando eu olho para trás e vejo as inúmeras conquistas que 
o GRUPO TREND acumulou ao longo dos anos, fi co imensamente 
orgulhoso. Mas é quando volto o meu olhar para o presente que 

eu me sinto mais otimista, porque essa é a nossa chance de construir um 
futuro ainda melhor. Aqui é assim: todos os olhos no hoje, no agora, porque o 
dia de amanhã é apenas um vislumbre. E entre incertezas e apostas, erros e acertos, 
nós amadurecemos cada dia mais, fortalecendo conosco essa complexa indústria de 
viagens na qual atuamos. 

Você já parou para pensar que até o segundo 
semestre de 2014 nós éramos apenas TREND 
Operadora? Por “apenas” eu quero dizer que 
todos os nossos esforços estavam concentrados em 
desenvolver uma única empresa, ainda que ela, 
sozinha, tenha sido fundamental para consolidar a 
nossa marca no mercado. Quase três anos depois, 
mais quatro organizações se uniram a nós, o que 
nos transformou na holding que você tão bem 
conhece hoje. 

Enquanto muita gente puxava o freio de mão, o nosso pé estava 
no acelerador. E é lá que ele ainda está, porque mais uma 
gigante se juntou à família: a Vacation Homes Collection, a VHC, 
administradora de casas para locação nos Estados Unidos. Foi 
um tiro no escuro? Claro que não. A caçula e a sexta das nossas 
empresas, que já traz consigo ótima reputação lá fora, chega para 
alavancar de vez as nossas vendas para a terra do Tio Sam – e olha 
que de States nós entendemos bem. O destino internacional líder em 
vendas do GRUPO TREND fi nca raízes mais fundas aqui dentro, o 
que enriquece o nosso portfólio e, ao mesmo tempo, ajuda você, 
agente, a fazer o que você já faz de melhor: vender não somente 
produtos, mas vender experiências, sonhos, realização pessoal. 

Se 2017 vai ser um ano melhor? Olha, eu diria que sim, muito 
embora o sucesso esteja atrelado ao empenho e à garra com que 
cada um de nós desempenha o seu papel. No que depender do 
GRUPO TREND, o mundo – e as oportunidades – estarão sempre ao 
alcance de todos. É só querer.

Um forte abraço,

PALAVRA DO PRESIDENTE

Luis Paulo LUPPA
Diretor-presidente

“AQUI NO GRUPO TREND É ASSIM: 

TODOS OS OLHOS NO HOJE, 

NO AGORA, PORQUE O DIA DE 

AMANHÃ É APENAS UM VISLUMBRE. 

E ENTRE ERROS E ACERTOS, NÓS 

AMADURECEMOS CADA DIA MAIS”
CEO'S LETTER

“HERE IT IS LIKE: EYES ON TODAY, ON THE PRESENT DAY, 
BECAUSE TOMORROW IS JUST A GLIMMER. AND AMONG 
MISTAKES AND GOOD MOVES, WE GROW UP EVEN MORE"
Dear friends, when I look back and see those countless achievements 
that GRUPO TREND got throughout the years, I feel so much proud 
of.  But when I turn again and see the present, I feel more optimistic, 
because this is our opportunity to build an even better future. Here it 
is like: eyes on today, on the present day, because tomorrow is just 
a glimmer. And among uncertainties and bets, mistakes and good 
moves, we grow up even more, also strengthening this complex 
travel industry in which we work. 
Have you ever stopped to think that until the second semester of 
2014 we were just TREND Operadora? With “just” I mean that all 
of our efforts were focused on developing a single company, which 
was fundamental to consolidate our brand in the market. Almost 
three years later, other four businesses joined us, which turned us into 
the holding company that you know well today. 
While many people were giving up, we were moving forward. And 
we keep moving, because one more giant joined the family: Vacation 
Homes Collection, VHC, which manages house rental in the United 
States. Was it a leap in the dark? Of course not. The youngest one 
and the sixth of our companies, which has already a great reputation 
abroad, arrives to push once and for all our sales to the land of Uncle 
Sam – and regarding the States, we do a great job. The international 
destination that is sales leader at GRUPO TREND takes a deeper root 
here, which enriches our portfolio and, at the same time, it helps you, 
travel agent, to do what you already do best: to sell not only products, 
but also experiences, dreams, personal achievements. 
Is 2017 going to be a better year? Look, I would say so; however, 
the success is connected to the performance and spirit with which we 
play our role. Depending on the GRUPO TREND, the world – and 
the opportunities – will be always available to everyone. Just want it. 

Best regards,

Luis Paulo LUPPA 
CEO
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José Anjos
Diretor-conselheiro

CONSELHO DE AMIGO
palavra dos conselheiros

Washington Preti
Diretor-conselheiro

“O FUTURO TRAZ CONSIGO NOVOS DESAFIOS E 
É JUSTAMENTE POR ESTE MOTIVO QUE O GRUPO 

TREND ESTÁ SEMPRE EM MOVIMENTO.”

“ENQUANTO DAMOS AS BOAS-VINDAS À VACATION 
HOMES COLLECTION, AS DEMAIS EMPRESAS DO 

GRUPO CONTINUAM SE FORTALECENDO.” 

EDITORIAL

FRIEND'S ADVICE 
A WORD FROM THE ADVISERS
Here we are, in the fi rst semester of 2017. Another 
long journey starts, bringing opportunities to grow 
and a series of expectations – from the part of the 
market and our clients –, and we all from GRUPO 
TREND have the big pleasure to surpass them as 
you already know. It means that, in spite of the 
smiling future, challenges will appear and every 
player of the travel and tourism industry will have to 
overcome challenges.  

It is exactly why we always keep moving. When 
you read Segue Viagem you will notice that many 
things are happening – for the better, of course! 

– involving our brand. While we welcome 
Vacation Homes Collection, which joined the 
holding, the other companies of the group prove 
that they can stand on their own feet and that to 
stand still is not our thing. We like changes, and 
it may explain, somehow, why we chose a new 
headquarter for our company. 

And once your success is also ours, this edition 
is full of functional tips that intend to encourage 
your client to travel even more: from the attraction 
of the Andean Lakes, in Chile, to the main beer 
routes of Brazil, Segue Viagem has a little bit 
of everything. Let’s fasten our belts and enjoy it 
together? Have a good reading!

“THE FUTURE BRINGS NEW CHALLENGES 
AND IT IS EXACTLY WHY GRUPO TREND 

KEEPS MOVING.”

 “WHILE WE WELCOME VACATION HOMES 
COLLECTION, THE OTHER COMPANIES OF THE 

GROUP HAVE BEEN STRENGTHENED.”

Counseling-director Counseling-director

Aqui estamos nós, no primeiro trimestre 
de 2017. Mais uma longa viagem se 
inicia, trazendo consigo oportunidades 
de crescimento e uma série de 
expectativas – do mercado em si e dos 
nossos clientes –, as quais você já sabe 
que nós, do GRUPO TREND, temos 
grande prazer em superar. Isso signifi ca 
que, apesar de o futuro sorrir à frente, 
junto com ele certamente aparecerão 
desafi os que todos os players do setor 
de viagens e turismo terão de enfrentar. 

É justamente por este motivo que estamos 
sempre em movimento. Ao ler a Segue 
Viagem você perceberá que muita coisa 
tem acontecido – para melhor, é claro! – 

envolvendo a nossa marca. Enquanto 
damos as boas-vindas à Vacation 
Homes Collection, que acaba de 
se integrar à holding, as demais 
empresas do grupo dão provas de 
que caminham com as próprias pernas 
e que fi car parado não é pra gente, 
não. Nós gostamos de mudanças, 
o que talvez explique, em partes, o 
porquê de termos escolhido uma nova 
sede para a nossa matriz. 

E como o seu sucesso é o nosso 
também, esta edição está recheada 
de dicas práticas que visam estimular o 
seu cliente a viajar cada vez mais: dos 
atrativos da região dos Lagos Andinos, 
no Chile, às principais rotas cervejeiras 
do Brasil, a Segue Viagem tem um 
pouco de tudo. Vamos afi velar os cintos 
e curtir tudo isso juntos? Boa leitura!

ÁFR ICA  DO  SU L
Viva as emoções de uma viagem inesquecível pela África do Sul.

A partir de: 12x USD 53,00
tarifa por pessoa em apto. duplo.

LENDAS SUL-AFRICANAS  |  6 NOITES

6 noites de hospedagem com café da manhã + visita panorâmica ao 
Blyde River Canyon e God’s Window + safári no Kruger Park em veícu-
lo 4x4 com guia em português + visita panorâmica a Pretoria + trans-
fer in/out + assistência em português 24h.

Visitando: Joanesburgo, Mpumalanga e Cidade do Cabo.

Categoria dos hotéis:  SUPERIOR.

Condições gerais: preços não incluem parte aérea. Tarifas por pessoa com base em apartamento duplo. Roteiros com preços a partir do valor informado sujeitos a disponibilidade e alterações no momento da con� rmação
da reserva. Parcelamento em 12x iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Consulte-nos para parte aérea com saída de todo o Brasil. Validade: 31/10/2017

Entre em contato com seu canal de atendimento TREND.
São Paulo: 11 3041 7510 – Outras Cidades: 0800 770 7272

 /trendoperadora     @trendoperadora     @instatrendoperadora/
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Gelada, breja, ceva, bera, suco 
de cevada, loiraça... as gírias 
variam bastante de um estado 

para o outro, mas uma das maiores 
paixões nacionais pode ser resumida 
em um único nome: cerveja. Um copo 
trincando pode suavizar o calor – e o 
Brasil é um país tropical por natureza –, 
reduzir o estresse ao fim do expediente 
ou protagonizar encontros memoráveis 
entre família ou amigos à mesa de um 
bar. E se há quem diga que a bebida 
faz mal à saúde, estudos recentes 
comprovam que o consumo moderado 
traz benefícios cardiovasculares e 
diminui os riscos de AVC e de doenças 
como o diabetes, por exemplo. Existe 
motivo melhor para se render de vez?
A verdade é que a cerveja já faz parte 
da rotina do brasileiro, adaptando-se 
bem a praticamente qualquer ocasião 

e ajudando a construir um clima de 
descontração e informalidade que 
deixa até os mais tímidos à vontade. 
Quando o cervejeiro é fã de viagens, 
a experiência de encher o copo – e 
esvaziá-lo depois, é claro! – se torna 
ainda mais satisfatória. Sabe por quê? 
O Turismo pode conduzir aficionados 
pela bebida para destinos em que é 
a cerveja – e não apenas as praias, 
a gastronomia ou belas paisagens 
campestres – o ingrediente principal. 
E como essa é uma tendência que veio 
para ficar, rotas cervejeiras começaram 
a despontar em diferentes partes do país, 
trazendo consigo a possibilidade de 
novas e apaixonantes experiências que 
incluem passeios incríveis regados a bons 
goles. Está a fim de encarar? Então separe 
o caneco e conheça cada um desses 
roteiros na companhia da Segue Viagem!

O BRASIL DE ALMA ALEMÃ: A BEBIDA FAZ BEM À SAÚDE, ALIVIA 
A TENSÃO E PODE SER COMBINADA A ROTEIROS INCRÍVEIS POR 

CHARMOSOS DESTINOS DO PAÍS

Um brinde à 
cerveja

FOTOS SHUTTERSTOCK

CHEERS FOR BEERS 
BRAZIL WITH GERMAN SOUL: THIS DRINK IS GOOD 
FOR HEALTH, RELIEVES STRESS AND CAN BE COMBINED 
WITH AMAZING ITINERARIES THROUGHOUT 
CHARMING DESTINATIONS OF THE COUNTRY
Cold one, foam, suds, brew, brewski, blonde… slangs 
can vary a lot from a place to another, but one of the 
biggest Brazilian passions can be summed up in just one 
name: beer. A really cold glass can cool the body – and 
Brazil is a tropical country by nature –, reduce stress 
at the end of the working day or star in unforgettable 
meetings with family or friends sitting at the table of a 
bar. And if there is someone who says that beer is not 
good for health, new studies can prove that its moderate 
consumption brings cardiovascular benefits and reduces 
CVA and disease risks, like diabetes, for example. Is there 
a better reason to surrender yourself once and for all? 
The truth is that beer is also part of Brazilians’ daily 
life, suitable for almost every event and helping to get 
a relaxing and informal environment which makes 
even the shyest person very comfortable. When the 
beer lover is a fan of trips, the experience of filling the 
glass – and then drinking it, of course! – is even more 
pleasant. Do you know why? Tourism can take these 
brew lovers to destinations in which beer is – and not 
only beaches, gastronomy or bucolic landscapes – the 
main ingredient. 



DAVI MOTTA

o rio de janeiro e o circuito serra verde imperial

Apaixonar-se pelo Rio de Janeiro é algo pelo 
qual todo viajante vai passar mais cedo ou 
mais tarde. Além dos inconfundíveis pontos 
turísticos – afinal, quem nunca morreu 
de amores pelo Corcovado, pelo Pão 
de Açúcar ou pelas belas Copacabana 
e Ipanema? –, a Cidade Maravilhosa 
encontra cada vez mais refúgio no Turismo, 
consolidando-se como um dos principais 
cartões-postais do Brasil. 
Mas em terras fluminenses há muito mais 
para se ver e fazer do que os atrativos da 
capital, principalmente para os amantes de 
uma boa gelada. É isso mesmo! O cir-
cuito Serra Verde Imperial, composto por 
Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, San-
ta Maria Madalena e Guapimirim, ganhou 
renome nacional ao reunir o maior número 
de fabricantes de cerveja do país, combi-
nando marcas já consolidadas e, ao mes-
mo tempo, inserindo no mercado deliciosas 
iguarias artesanais. Foi assim que surgiu a 
Rota Cervejeira, iniciativa que envolve mais 
de 70 bares, restaurantes, cervejarias e 
brewpubs (bares que produzem a própria 
bebida) da região serrana do Rio.  

Um lugar chamado 
Nova Friburgo
Emoldurada por montanhas, Nova 
Friburgo tem todos os traços de um 
destino que nasceu para o turismo 
de aventura, escondendo trilhas que 
serpenteiam por entre os muitos tons de 
verde e oferecendo condições de sobra 
para a prática de rafting e alpinismo. 
Colonizada por suíços ainda no século 
19, é uma das maiores produtoras 

BICOS ENCHEM CANECAS COM CERVEJA RANZ. MAIS ABAIXO, 
GARRAFINHAS ESTILIZADAS DA FAMOSA MARCA DE NOVA 
FRIBURGO. À ESQUERDA, RECORTE DA FÁBRICA BARÃO BIER
BEER FAUCETS FILL THE GLASSES WITH RANZ. BELOW, CUSTOMIZED BOTTLES 
OF THE FAMOUS BRAND NOVA FRIBURGO. TO THE LEFT, BARÃO BIER FACTORY

DAVI MOTTA
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nacionais de chocolate, queijos e vinhos, 
mas também manda muito bem no 
quesito cerveja, servindo de endereço 
para três cervejarias: Barão Bier, Ranz e 
Born2Brew. Quem aparece por ali tem a 
oportunidade não apenas de visitar cada 
uma delas, mas participar de degustações, 
curtir restaurantes e bares com excelentes 
cartas da bebida, assistir a palestras com 
sommeliers e até mesmo fazer cursos com 
mestres no assunto. 
E você sabe qual é a melhor parte? Não 
existe uma data específica para aproveitar 
tudo isso. Esses passeios podem ser feitos 
em qualquer época do ano, inclusive na 
baixa temporada, o que ajuda a manter 
aquecida a demanda para a região e 
evita multidões de turistas. 

/ 13
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Petrópolis e a história da Bohemia
O clima ameno, a paisagem tranquila ou as charmosas 
pousadas já seriam, por si só, motivos mais que suficientes 
para estimular uma ida a Petrópolis. Mas a Cidade Imperial – 
nome pelo qual é chamada por ter sido o refúgio preferido de 
Dom Pedro II durante muito tempo – não para por aí. Como 
decorrência da presença de imigrantes alemães a partir de 
1843, o município conheceu a sua vocação para a cerveja 
10 anos depois, quando foi fundada a primeira cervejaria do 
Brasil, a Bohemia. 
Petrópolis se transformou em um polo cervejeiro tão importante 
que começou a promover mensalmente a Feira de Cervejas 
Artesanais, mais conhecida como Deguste. O evento tem 
como objetivo despertar no público o gosto pelo produto e, de 
quebra, apresentar os diferenciais das fabricações artesanais, 
que pouco a pouco vêm conquistando a preferência da região. 
Três marcas predominam na cidade: Bohemia, Cidade 
Imperial e Grupo Petrópolis – este último detentor de seis 
rótulos (Itaipava, Lokal Bier, Petra, Crystal, Black Princess e 
Weltenburger Kloster). 

Once this is a trend that came to stay, beer routes started appearing in different 
parts of the country, offering the possibility of new and exciting experiences 
which include incredible tours full of sips of beer. Would you like to go ahead? 
So, get your pint and get to know each one of these tours with Segue Viagem!

RIO DE JANEIRO AND SERRA VERDE IMPERIAL CIRCUIT
To fall in love with Rio de Janeiro is something that sooner or later every traveler 
will go through. In addition to the incomparable tourist attractions – after all, who 
never went crazy for Corcovado, Pão de Açúcar (Sugar Loaf Mountain) or the 
beautiful Copacabana and Ipanema? –, the Wonderful City finds even more a 
refuge in Tourism, becoming one of the main postcards of Brazil. 
But in the fluminense territory there is much more to see and to do beyond the 
capital's attractions, mainly for the cold one lovers. That is right! Serra Verde Imperial 
circuit, including Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena and 
Guapimirim, gained national highlight gathering the biggest number of breweries of 
the country, combining popular brands and, at the same time, introducing at the 
market tasty craft beers. That is how the Rota Cervejeira (Beer Tour) has begun, an 
initiative that involves more than 70 bars, restaurants, breweries and brewpubs (bars 
which produce their own drink) of Rio’s mountain region.  

A PLACE CALLED NOVA FRIBURGO
Framed by mountains, Nova Friburgo has every element of a destination that 
was born for extreme tourism, hiding trails that go through lots of shades of green 
and offering great conditions for rafting and climbing. 
Colonized by the Swiss in the 19th century, it is one of the biggest national 
producers of chocolate, cheese and wine, but it is also a success in relation to 
beer, being the address of three breweries: Barão Bier, Ranz and Born2Brew. 
People who go there have an opportunity to not only visit each one of them, but 
also to participate in the tasting, try restaurants and bars with excellent beer menu, 

NO TOPO DA PÁGINA, FACHADA DA 
FÁBRICA DA BOHEMIA E, ABAIXO 
E À ESQUERDA, PARTE DE SUAS 
INSTALAÇÕES
AT THE TOP OF THE PAGE, FACADE OF 
BOHEMIA FACTORY AND, BELOW AND TO 
THE LEFT, PART OF ITS FACILITIES
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Teresópolis, terra da cerveja
A apenas 55 km da vizinha Petrópolis, Teresópolis 
pode ser alcançada a pé por quem estiver disposto 
a encarar os três dias de caminhada e fazer a 
trilha que separa as duas cidades, passando, 
ainda, duas noites inesquecíveis nas montanhas. 
O trajeto se tornou célebre pelas cachoeiras, 
piscinas naturais, rica vegetação e pelas vistas 
espetaculares espalhadas pelo caminho, que 
recompensam qualquer esforço físico. 
A melhor forma de repor as energias é entregando-
se ao sossego característico do destino, fruto do 
clima tranquilo que apenas um local cercado pela 
natureza é capaz de proporcionar. Assim como 
acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, a 
gastronomia regional é de dar água na boca, 
mas, acredite, os sabores podem ser ainda mais 
realçados quando se tem um copo de cerveja 
em mãos – e Teresópolis é uma representante de 
peso da Rota Cervejeira. 
É exatamente por isso que uma visita à Vila 
St. Gallen não pode ficar de fora de nenhum 
roteiro. O impressionante complexo cervejeiro se 
apresenta como uma reprodução fiel de uma vila 
germânica e é o lugar ideal para quem quiser 
experimentar as diversas variações da bebida, 
guardada em gigantescos tonéis. Ali dentro ficam, 
além da cervejaria Sankt Gallen, o restaurante 
Abadia Anno 613, o Bistrô 1912, o Harlekin Pub, 
a cafeteria Kaffe Haus, uma capela e uma loja 
de lembrancinhas. Aos fins de semana, a dica é 
aproveitar o Bier Tour e participar da degustação 
de quatro tipos diferentes da fermentada.

attend lectures with sommeliers and also take courses with experts 
on the subject.  
And do you know what the best part is? There is no specific 
date to enjoy all of this. These tours can be taken any period 
of the year, even in a low season, which helps to keep a strong 
demand in the region, avoiding multitudes of tourists. 

PETRÓPOLIS AND THE STORY OF BOHEMIA 
Mild weather, peaceful landscape or charming inns would 
already be, by themselves, strong reasons to encourage a 
visit to Petrópolis. But the Imperial City – name by which is 
called for having been Dom Pedro II’s favorite refuge during 
a long time – it does not stop there. Because of the incidence 
of German immigrants’ presence, since 1843, the city met its 
talent for beer 10 years later, when the first Brazil’s brewery was 
founded, the Bohemia. 
Petrópolis became a very important beer pole and started 
promoting a monthly Craft Beer Fair, most known as Deguste. 
The event has as an objective to make people like the product, 
and also to show the different aspects of craft beer, which little by 
little is becoming the favorite one of the region. 
Three brands are predominant in the city: Bohemia, Cidade 
Imperial and Grupo Petrópolis – the last one owns six labels 
(Itaipava, Lokal Bier, Petra, Crystal, Black Princess and 
Weltenburger Kloster).  

TERESÓPOLIS, LAND OF THE BEER
Only 55 km away from its neighboring city Petrópolis, 
Teresópolis can be accessed by foot for people who are ready 
to face a 3-day walk and take the trail that separates both 
cities, spending also two unforgettable nights in the mountains. 
The route became famous because of its waterfalls, natural 

TODO O CHARME E A TRANQUILIDADE DA VILA ST. 
GALLEN, ENDEREÇO DA CERVEJARIA SANKT GALLEN, EM 
TERESÓPOLIS
ALL THE CHARM AND PEACEFULNESS OF VILA ST. GALLEN, 
ADDRESS OF CERVEJARIA SANKT GALLEN, IN TERESÓPOLIS

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A Buzzi de Santa Maria Madalena
O pacato município de Santa Maria Madalena tem uma aura 
rural que inspira sossego e mergulha o visitante na vida do 
campo. Por ali há casarões históricos, cachoeiras, atrativos 
naturais, formações rochosas e charmosas pousadas em que 
atividades como pescar e ordenhar fazem parte do cotidiano. 
Uma das marcas registradas da região é a Buzzi, cerveja 
artesanal com teor alcoólico relativamente alto (5,5%) e sabor 
intenso, que começou a ser fabricada em 2010 e hoje conta 
com sete estilos diferentes: Weiss, Stout, Red Ale, Blond, Lager, 
Bock e Rumbier – esta última derivada do melado de cana. 
A qualidade é garantida com a utilização de ingredientes 
importados da Alemanha e da República Tcheca e com o fato 
de que a água utilizada na produção é captada diretamente 
da mata, eliminando, assim, qualquer risco de contaminação. 
A Buzzi é facilmente encontrada nos bares de Santa Maria 
Madalena e é um dos orgulhos do destino – portanto, 
passageiro nenhum pode voltar para casa sem experimentá-la. 

Você sabia?
Existem duas grandes famílias de cerveja: as do tipo Lager e 
Ale. As Lagers são as mais consumidas do mundo, fermentadas 
em temperaturas mais baixas (entre 7 e 12°C), com sabor 
levemente amargo e teor alcoólico moderado, de 3 a 6%. Quer 
alguns exemplos? Pale Lager, Bock, Eisbock, Vienna Lager... 
são tantas! Já as do tipo Ale fermentam em temperaturas mais 
elevadas (15 a 24°C), o que representa maior concentração 
de álcool. Além disso, elas têm aroma e sabor acentuados por 
serem mais maltadas e lupuladas, como é o caso de Pale Ale, 
Stout, India Pale Ale (IPA), Witbier e Tripel, entre outras.  
DIDI YOU KNOWN? 
There are two big families of beer: Lager and Ale. Lagers are the most consumed in 
the world, brewed in lower temperatures (between 7° and 12°C), with a slightly bitter 
flavor and moderate alcoholic proof, from 3 to 6%.  Do you want some examples? Pale 
Lager, Bock, Eisbock, Vienna Lager… there are many of them! The Ale-type ones use 
to brew in higher temperatures (15° to 24°C), which represents higher alcohol proof. 
Besides, they present pronounced flavor and taste because they are more malted and 
hopped, like Pale Ale, Stout, India Pale Ale (IPA), Witbier and Tripel, among others.

pools, rich vegetation and its spectacular views throughout the way, 
which reward every physical effort. 
The best way to recharge the energy is to experience the typical 
peacefulness of the destination, the result of the calm environment that 
only a place surrounded by nature can offer. As in the whole state of Rio 
de Janeiro happens, the regional gastronomy makes the mouth water, 
but, believe it, tastes can be even better having a glass of beer in 
hands – and Teresópolis is a huge representative of the Rota Cervejeira 
(Beer Route). 
And this is exactly why a visit to Vila St. Gallen cannot be out of any 
itineraries. The impressive beer complex is like a faithful reproduction of 
a German village and it is the perfect place for anyone who wants to try 
different variations of the drink, stored in large barrels. Inside it, there are 
two restaurants (Bierfest and Abadia), Kaffe Haus coffee shop, a chapel 
and a souvenir shop. On weekends, the tip is to take the Bier Tour and 
participate in the tasting of four different types of brewski. 

NA FOTO PRINCIPAL, DETALHE 
DA CERVEJA BUZZI, ÍCONE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 
MADALENA. À ESQUERDA, 
GARRAFA DA BUZZI 
DOLORES, EDIÇÃO ESPECIAL 
CRIADA EM HOMENAGEM A 
DERCY GONÇALVES
IN THE MAIN PHOTO, DETAIL OF 
BUZZI BEER, ICON OF SANTA 
MARIA MADALENA CITY. TO THE 
LEFT, A BUZZI DOLORES BOTTLE, 
SPECIAL EDITION CREATED AS A 
TRIBUTE TO DERCY GONÇALVES

FOTOS DIVULGAÇÃO



Guapimirim de portas 
abertas
De povo simples e acolhedor e com 
cenários em que a protagonista é a 
natureza exuberante, Guapimirim é muito 
mais do que um refúgio para viajantes à 
procura de descanso. A cidadezinha tem 
nas cervejas artesanais um importante 
ponto de apoio ao Turismo, e talvez 
por isso mesmo o número de produções 
caseiras não para de crescer.  
Muitos produtores têm apostado no 
interesse crescente pelo assunto para 
intensificar a demanda pela bebida 
e oferecer cursos especializados. O 
objetivo é apresentar a estrutura – 
muitas vezes montada na residência 
do professor – e tirar todas as dúvidas 
que envolvem a fabricação da 
cerveja, incentivando, assim, outros 
microempreendedores e fortalecendo 
o mercado de cervejas artesanais. 
As vagas para esses treinamentos 
geralmente são superconcorridas, então 
é preciso planejar com antecedência 
uma visita à cidade. 
Uma das marcas mais famosas da 
região é a CerVeiga, criada por João 
Veiga, um dos fundadores da ACervA 
Carioca (Associação dos Cervejeiros 
Artesanais) – Ruby, Stouteante e 
Negafumê são alguns dos rótulos mais 
conhecidos. Ele, inclusive, é o dono do 
bar “Cerveja entre amigos”, um dos 
points da cidade e onde é possível 
encontrar 70 rótulos de cervejas 
artesanais nacionais e importadas. 

BUZZI OF SANTA MARIA MADALENA
The peaceful city of Santa Maria Madalena has 
a rural aura that inspires serenity and makes the 
visitor go deep in the country life. There are many 
historical big houses, waterfalls, natural attractions, 
rock formations and charming inns in which 
activities like fishing and milking are also part of 
the daily life. 
One of the specialties of the region is the Buzzi, 
a craft beer with a relatively high alcoholic proof 
(5.5%) and intense flavor, which started being 
produced in 2010 and today counts on seven 
different styles: Weiss, Stout, Red Ale, Blond, Lager, 
Bock and Rumbier – the last one is derived from 
molasses. The quality is guaranteed with the use 
of ingredients imported from Germany and Czech 
Republic and with the fact that the water used in 
the production is collected from the forest, thus 
eliminating any contamination risks.  
Buzzi is easily found at Santa Maria Madalena’s 
bars and it is one of the prides of the destination 
– therefore, no passenger can go home without 
trying it. 
GUAPIMIRIM WITH OPEN DOORS 
With a humble and welcoming people and 
scenarios in which the exuberant nature is the 
main character, Guapimirim is much more than a 
refuge for visitors that are looking for relaxation. 
The little city found in the craft beers an important 
pillar of strength for the Tourism Industry, and maybe 
because of that the number of homemade products 
does not stop increasing.  
Many producers have been invested in the growing 
interest in the subject to intensify the demand for 
the drink and offer specialized courses. The goal 
is to show the structure – many times placed at 
the teacher’s home – and clear any doubts that 
involve the beer production, thus encouraging other 
microentrepreneurs and strengthening the craft beer 
market. Vacancies for those training courses are 
generally very competitive, so it is required to plan 
it before visiting the city. 
One of the most famous brands of the region is 
CerVeiga, created by João Veiga, one of the 
founders of ACervA Carioca (Associação dos 
Cervejeiros Artesanais – Craf Brewers Association) 
– Ruby, Stouteante and Negafumê are some of the 
most popular labels. By the way, he is owner of 
"Cerveja entre amigos” bar, one of the places of 
the city in which it is possible to find 70 labels of 
national and imported craft beers. 

Falando nisso...

CENÁRIO ONDE É PRODUZIDA A CERVEIGA, CERVEJA 
BASTANTE CONHECIDA NA REGIÃO DE GUAPIMIRIM
PLACE WHERE CERVEIGA IS PRODUCED, A VERY POPULAR BEER 
IN THE REGION OF GUAPIMIRIM

Em todo o estado do Rio de Janeiro 
se encontram, hoje, boas cervejas 
artesanais, premiadas e de estilos 

diferentes. Em bares, empórios e restaurantes há 
diversos rótulos, com muitas opções de aromas 
e sabores. Esse novo cenário trouxe consigo o 
turismo cervejeiro, a chance de poder beber 
uma cerveja direto do tanque, ter explicações 
com quem entende e, de quebra, um belo 
programa de lazer. Existem muitos roteiros que 
valem a pena fazer, e um que eu recomendo 
é o circuito Serra Verde Imperial, no qual é 
possível visitar cervejarias maravilhosas, como a 
Cervejaria Ranz, de Lumiar, a Angels & Devils 
e a Cervejaria Barão, em Friburgo. Subindo 
um pouquinho, em Santa Maria Madalena, 
tem a visita à fábrica da Cervejaria Buzzi, 
muito bacana também! Indo para o outro 
lado, pertinho, a dica é passar por Teresópolis 
e conhecer a linda Vila St. Gallen e beber e 
comer muito bem. Com tantas opções de boas 
cervejas, garanto a vocês que vale muito a pena 
conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura e 
beber bons copos! Um brinde!"
SPEAKING OF WHICH…
"In the whole state of Rio de Janeiro, today, it is possible to 
find good craft beers, with rewards and in different styles. 
There are many labels in bars, emporia and restaurants with 
a series of aromas and flavors. This new scenario brought 
the beer tourism, the opportunity to drink a beer right from 
the barrel, to have explanations given by an expert and also 
a good leisure activity. There are many itineraries that are 
nice to follow, and I recommend the Serra Verde Imperial 
circuit, in which it is possible to visit wonderful breweries, like 
Ranz, in Lumiar, Angels & Devils and Cervejaria Barão, in 
Friburgo. Going up a little more, in Santa Maria Madalena, 
there is a visit to Buzzi brewery, also very nice! Towards the 
other side, the tip is to go to Teresópolis and get to know 
Vila St. Gallen and drink and eat very well. With so 

many options of good beers, I am sure 
that it is a perfect idea to know a little 
more about our culture of drinking 
good beers. Cheers!"

Gustavo Renha 
Sommelier de cervejas 

Rio de Janeiro (RJ)

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A combinação Turismo e Santa 
Catarina sempre deu muito certo: basta 
pensar por um instante nos cartões-
postais da capital Florianópolis (a Ponte 
Hercílio Luz e as lindas praias são 
apenas alguns exemplos), no icônico 
Beto Carrero World, em Penha, ou 
no badalado destino litorâneo de 
Balneário Camboriú. 
E como não dá para dispensar uma 
viagem para as terras catarinenses, 
por que não apostar no potencial 
turístico de Blumenau? Supercharmosa, 
uma caminhada que seja pela cidade 
já deixa à mostra a forte infl uência 
alemã, presente na arquitetura das 
casas e da prefeitura, nas cervejarias 
espalhadas pelas ruas e na tradição da 
segunda maior Oktoberfest do planeta. 
O resultado você já deve imaginar: 
cerveja, cerveja e mais cerveja. 

As cervejarias 
Bierland (“terra da cerveja”) é a cervejaria 
mais conhecida da cidade e onde 
são fabricados chopes e cervejas nas 
variedades Pilsen, Bock, Weisen e Pale 
Ale – destaque para a prestigiada Vienna 
Lager, que equilibra bem a concentração 
de malte e lúpulo e cuja cor varia do 
vermelho claro ao cobre. Não existe um 
lugar mais apropriado para se entregar ao 
seu sabor do que o bar anexo à fábrica 
– inclusive, o local também é uma escolha 
acertada para a hora do almoço. Quer 

BLUMENAU: FROM BEER TO THE 
OKTOBERFEST
The combination of Tourism and Santa 
Catarina has been a success: just think for 
a while about the postcards of the capital 
Florianópolis (Hercílio Luz Bridge and the 
beautiful beaches are just some examples), 
the iconic Beto Carrero World, in Penha, or 
the exciting beach destination of Balneário 
Camboriú. 
Once you cannot say no to a trip to Santa 
Catarina, why not invest in the touristic 
potential of Blumenau? Very charming, a 
little walk along the city is enough to show 
the strong German infl uence, present in the 
houses and city hall architecture, in breweries 
all over the streets and in the tradition of the 
second biggest Oktoberfest of the planet. 
You have already imagined the result: beer, 
beer and more beer. 

THE BREWERIES 
Bierland is the most famous brewery of 
the city and where draft beers and beers 
are produced in types like Pilsen, Bock, 
Weisen and Pale Ale – a highlight to the 
appreciated Vienna Lager, that equilibrates 
the concentration of malt and hop and which 
color can vary from the light red to copper. 
You cannot fi nd most appropriate place to 

uma caminhada que seja pela cidade 
já deixa à mostra a forte infl uência 
alemã, presente na arquitetura das 
casas e da prefeitura, nas cervejarias 
espalhadas pelas ruas e na tradição da 
segunda maior Oktoberfest do planeta. 
O resultado você já deve imaginar: 

Bierland (“terra da cerveja”) é a cervejaria 
mais conhecida da cidade e onde 
são fabricados chopes e cervejas nas 
variedades Pilsen, Bock, Weisen e Pale 
Ale – destaque para a prestigiada Vienna 
Lager, que equilibra bem a concentração 
de malte e lúpulo e cuja cor varia do 
vermelho claro ao cobre. Não existe um 
lugar mais apropriado para se entregar ao 
seu sabor do que o bar anexo à fábrica 
– inclusive, o local também é uma escolha 
acertada para a hora do almoço. Quer 

blumenau: da cerveja a oktoberfest

NO TOPO DA PÁGINA, RECORTE 
DA CERVEJARIA BIERLAND, A MAIS 
RENOMADA DE BLUMENAU. AO LADO, 
GARRAFA DE CERVEJA PALE ALE
AT THE TOP OF THE PAGE, BIERLAND 
BREWERY, THE MOST FAMOUS ONE OF 
BLUMENAU. NEXT TO IT, A BOTTLE OF PALE 
ALE BEER
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deixar o passeio completo? Programe para 
o passageiro uma visita às instalações. 
Outro estabelecimento que faz muito 
sucesso entre quem sabe apreciar um 
bom copo é a Eisenbahn, especializada 
na fabricação de cervejas especiais. São 
12 rótulos produzidos ao longo do ano, 
agradando aos mais diversos paladares 
e promovendo a democratização 
das cervejas gourmet para todos os 
públicos. No mesmo terreno da fábrica 
está o bar Eisenbahn, aberto a turistas e 
consumidores locais. Além do ambiente 
informal e do cardápio inspirado na 
cultura germânica, uma de suas paredes 
é de vidro, o que permite observar 
parcialmente o interior da fábrica e a 
produção da bebida. 
Em uma terra em que o predomínio 
alemão é tão explícito, a Container 
se diferencia das demais por ser uma 
cervejaria que chegou para trazer 
um toque inglês ao turismo cervejeiro 
de Blumenau. O pub que faz parte 
do complexo é um diferencial à 
parte: tematizado, tem como parte 
de sua decoração as típicas cabines 

surrender to its flavor than the bar annexed to 
the factory – by the way, the place is also a 
good choice to lunch. Do you want to make 
the tour complete? Schedule a visit for your 
passenger to the facilities. 
Other establishment that is very popular among 
people who know how to appreciate a good 
beer is Eisenbahn, specialized in special 
beer production. It has 12 labels produced 
throughout the year, pleasing the most different 
tastes and promoting the democratization of 
the gourmet beers to all types of audience. 
At the same place where the factory is, the 
Eisenbahn bar is located, opened to tourists 
and local consumers. In addition to the informal 
environment and a German culture-inspired 
menu, one of its walls is made of glass, 
allowing people to watch partially inside the 
factory and the production of the brew. 
In a city which the German predominance is 
so explicit, the Container is different from the 
others because it is a brewery that has arrived 
to bring an English touch to the beer tourism 
of Blumenau. The pub which is part of the 
complex has a good asset: themed, it has as 
part of its decoration those traditional London's 
telephone boxes, a track list based on 
rock’n’roll and walls full of relics, like a guitar 
signed by the member of the Australian band 
AC/DC.  From the bar, there is a privileged 
view of the factory, which is engaged in 
creating different recipes, like the Fruit Beer 
with açaí and guava, for example.  

INTERIOR DA FÁBRICA DA BIERLAND
INSIDE THE BIERLAND FACILITIES 

Você sabia?
Conhecida como a capital 
nacional da cerveja, Blumenau 
integra o Vale da Cerveja, iniciativa 
lançada em março de 2016 
que agrupa roteiros e passeios 
ligados às principais cervejarias 
do destino e em cidades próximas, 
como Ibirama, Brusque, Apiúna, 
Guabiruba e Gaspar. 
DID YOU KNOW?

Known as the national capital of beer, Blumenau 
is a member of Vale da Cerveja (Beer Valley), 
an initiative launched in March 2016 which 
gathers itineraries and tours related to the main 
breweries of the destination and in neighboring 
cities, like Ibirama, Brusque, Apiúna, Guabiruba 
and Gaspar.



telefônicas de Londres, trilha sonora à 
base de rock’n roll e paredes repletas de 
relíquias, como uma guitarra autografada 
pelos integrantes da banda australiana 
AC/DC. Do bar se tem uma vista 
privilegiada da fábrica, que se dedica a 
criar receitas diversificadas, como a Fruit 
Beer com açaí e goiaba, por exemplo.
E como cerveja nunca é demais, Blumenau é 
a casa de mais duas cervejarias: a Wunder 
Bier, fundada em 2007 e com excelentes 
opções de chope – Lager Hell, Hefe-
Weizen (trigo), Schwarzbier (lager escura) e 
WeinBier (chope de vinho) –, e a Cervejaria 
Blumenau, dona da Capivara Little IPA, uma 
das cervejas mais famosas da cidade.

Mais alemão impossível
O Parque Vila Germânica, palco para 
a realização dos principais eventos 
sediados em Blumenau, é o símbolo 
máximo da colonização alemã. Réplica 
perfeita de uma vila germânica, é ali que 
a Oktoberfest e o Festival Brasileiro da 
Cerveja ganham vida. 
Nenhum outro lugar seria mais propício 
para o Bier Vila, um dos melhores bares 
da região. O lugar é perfeito para 
saborear uma cerveja em qualquer dia 
da semana, a qualquer época do ano. 
São mais de 400 rótulos, que satisfazem 
tanto quem busca o renome de marcas 
internacionais quanto quem não se cansa 
de se apaixonar pelas cervejas artesanais. 

Once beer is never enough, Blumenau is the 
home of other two breweries: Wunder Bier, 
founded in 2007 and with excellent options of 
draft beer – Lager Hell, Hefe-Weizen (wheat), 
Schwarzbier (dark lager) and WeinBier (beer-
wine hybrids) –, and Cervejaria Blumenau, 
owner of Capivara Little IPA, one of the most 
famous beers of the city. 
IMPOSSIBLE TO BE MORE GERMAN 
Vila Germânica Park, a stage to host the main 
events headquartered in Blumenau, is the main 
symbol of the German settlement. A perfect 
replica of a German village, this is the address 
that the Oktoberfest and the Festival Brasileiro 
da Cerveja (Brazilian Beer Festival) take place. 
No other location would be better to the Bier Vila, 
one of the best bars of the region. The place is 
perfect to enjoy a beer any day of the week, at 
any time of the year. There are more than 400 
labels, which please both people who search for 
the reputation of international labels and people 
who are not tired of falling in love with craft beers. 
MUSEUM OF BEER 
There is not a better place than Blumenau to 
host the Museum of Beer, a can't miss site for 
who explores beer tourism in the region. Inside 
it, there are videos, photos and documents that 
tells the history of beer, which is among the 
oldest ones of the world, and a permanent 
exhibition of instruments formerly used during its 
production. The entrance is free. 

CHARM AND BEER OF CAMPOS DO 
JORDÃO
In the winter, Campos do Jordão's streets use to 
be full of tourists, attracted by low temperatures 
and by the city’s unique charm. But even out of 
the high season the destination has managed to 
widen its touristic potential, using its strong beer 
side to catch the attention of many people. 
Once beer lovers do not need a specific date to be 
pleased with this good old friend, Campos became 
a traditional meeting point for craft beer's enthusiasts, 

FLASHES DA OKTOBERFEST, FESTA 
REALIZADA NO PARQUE VILA 
GERMÂNICA E UM DOS PRINCIPAIS 
EVENTOS SEDIADOS EM BLUMENAU
MOMENTS OF OKTOBERFEST, FESTIVAL THAT 
HAPPENS IN PARQUE VILA GERMÂNICA AND ONE 
OF THE MAIN EVENTS HOSTED BY BLUMENAU
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Falando nisso...

Pela forte descendência germânica, um dos legados mais 
explorados pelo Turismo nessa região do Vale Europeu, 
onde Blumenau está inserida, é a cerveja artesanal. E dessa 
vocação natural nasceu o Vale da Cerveja, cujo propósito 

é aliar visitas às cervejarias locais com outros atrativos turísticos, 
combinando cerveja, gastronomia típica e diversão. São várias as 
cidades onde estão concentradas as mais premiadas cervejarias 
artesanais do Brasil, nas quais é possível visitar as fábricas, degustar 
os estilos, saber suas histórias e experimentar o melhor de uma cerveja 
artesanal em um destino com cultura e tradição europeias. 
O Vale da Cerveja, para os mais apreciadores, permite fazer roteiros 
apenas em cervejarias ou mesclar as visitas com Turismo de lazer, 
compras, cultural, gastronômico e de aventura – há de tudo um pouco, 
e tudo com muita qualidade e divertimento. O passageiro pode, 
por exemplo, visitar cervejarias e ver um pé de lúpulo, conhecer as 
cervejarias das escolas alemã ou inglesa (esta última com direito à 
cabine telefônica londrina e muito rock’n’roll) ou, ainda, fazer um curso 
de degustação na primeira Escola Superior de Malte do Brasil, que 
conta com um pub escola, considerado por muitos a melhor sala de aula 
que um aprendiz de cervejeiro poderia ter. Além disso, muitas outras 
atrações estão disponíveis no Vale da Cerveja, as quais certamente 
deixarão qualquer pessoa com vontade de repetir a dose. Prosit!”

SPEAKING OF WHICH… 
“Because of the strong German descent, one of the main legacies explored by 
Tourism in this region of Vale Europeu, where Blumenau is located, is the craft beer. 
And from this natural talent Vale da Cerveja (Beer Valley) was born, which purpose 
is to ally visits to the local breweries with other tourist attractions, combining beer, 
traditional gastronomy and entertainment. There are many cities in which the most 
rewarded craft breweries of Brazil are located, and there it is possible to visit the 
factories, try beer styles, get to know their stories and try the best of craft beer in a 
destination with European culture and tradition.  
Vale da Cerveja (Beer Valley), to the beer lovers, allows people to go only to breweries 
or mix the tours with leisure, shopping, cultural, gastronomic and adventure Tourism – 
there is a little of everything, and everything with great quality and amusement. The 
passenger can visit breweries, for example, and see a hop tree, go to breweries of 
German or English schools (the last one includes London’s telephone box and a lot 
of rock’n’roll) or, also take a tasting course at the first Malt Academy of Brazil, which 
counts on a school pub, considered by many people the best classroom that a brewer’s 

apprentice could have. Also, many other attractions are available 
at the Vale da Cerveja (Beer Valley), which certainly will make 
people want to boost the shot. Prosit!”

Claudio Dias  
Santa & Bella Turismo e Receptivo 

Balneário Camboriú (SC)

Museu da Cerveja
Não existe lugar melhor do que Blumenau para sediar 
o Museu da Cerveja, parada obrigatória para quem 
se aventura no turismo cervejeiro da região. Em seu 
interior estão vídeos, fotos e documentos que contam a 
história da bebida, que figura entre as mais antigas do 
mundo, e uma exposição permanente de instrumentos 
utilizados antigamente durante a sua fabricação. A 
entrada é franca.

MUSEU DA CERVEJA, PARADA OBRIGATÓRIA PARA 
OS AMANTES DA BEBIDA
BEER MUSEUM, AN ATTRACTION THAT BEER LOVERS 
CANNOT MISS



22 / SV

É durante o inverno que as ruas de Campos 
do Jordão costumam ficar lotadas de 
turistas, atraídos pelas baixas temperaturas 
e pelo charme sem igual da cidade no 
interior do estado de São Paulo. Mas 
mesmo fora da alta temporada o destino 
tem conseguido ampliar o potencial 
turístico, utilizando seu forte lado cervejeiro 
para chamar a atenção de muita gente. 
E como cervejeiro nenhum precisa de 
uma data específica para se entregar aos 
prazeres da boa e velha companheira 
de copo, Campos se transformou em 
um tradicional ponto de encontro para 
os apreciadores de cervejas artesanais, 
oferecendo a oportunidade de curtir o 
ambiente naturalmente aconchegante na 
companhia de quem sabe tudo sobre a 
bebida. 

entre o charme e a cerveja de campos do jordao
FOTOS EDU LEPORO

Que tal começar elaborando o tour 
pela Baden Baden? Reconhecida como 
uma das melhores cervejas especiais 
do mundo, sua fábrica garante uma 
experiência sensorial que percorre 
todas as etapas de produção da 
fermentada, garante dicas imperdíveis 
de harmonização e ainda convida os 
participantes a provar, ali mesmo, o 
sabor diferenciado dos seus chopes. 
Quem quiser pode comprar cervejas 
e acessórios exclusivos, levando 
parte dessa vivência para casa. Mas 
atenção: a Baden Baden está, desde 
janeiro, passando por um processo 
de revitalização e formulação, o que 
significa que visitas só poderão ser 
agendadas após o segundo trimestre 
de 2017.  

offering the opportunity to enjoy the natural welcoming 
environment with people that know everything about brew. 
What about starting planning a tour of Baden Baden? 
Recognized as one of the best craft beers of the world, 
the factory ensures a sensorial experience that goes 
to every step of the brewski's production, provides 
great tips related to combination and also invites the 
visitors to try there the singular taste of its draft beers. 
Anyone who wants can buy some beers and exclusive 
accessories, taking home part of this experience. But, 
be aware: Baden Baden is in a process of revitalization 
and reformulation, which means that visits can be 
scheduled only after the second quarter of 2017.  
The beer culture of the city is also reflected in bars 
and restaurants’ menus, perfect to see the passing of 
time in family and funny atmospheres. Caras de Malte 
(microbrewery with its own restaurant and production, 
open to visitors), Baden Baden Restaurant, Matterhorn, 
Boteco do Vinho and Fräulein Bierhaus are good choices 
to have a craft beer among the bucolic landscapes of the 
destination – and inside them it is so inviting that attracts 
even those people who are not a huge fan of beer.

RIBEIRÃO PRETO: ALWAYS WITH FULL GLASSES 
The very famous Bar & Choperia Pinguim does not let 
us down: Ribeirão Preto, also in the countryside of São 
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A ideia do turismo cervejeiro começou em 2014, quando 
o Turismo como um todo estava sofrendo com os fortes 
impactos da crise no Brasil e nós, da Let’s Tour, resolvemos 

nos reinventar e criar algo diferenciado. Resultado: fomos pioneiros, 
já que poucos representantes do trade haviam enveredado para esses 
lados de maneira profissional e séria até então.
Pensamos nos aspectos gerais das principais localidades de cervejarias 
no Brasil e no mundo, visando aprofundar o significado e a importância 
da atividade turística relacionada à bebida. Começamos participando de 
tudo o que envolve o universo cervejeiro: visitamos microcervejarias, casas 
de venda de insumos, festivais, concursos e eventos dedicados à cerveja 
e à sua cultura. Decidimos explorar Campos do Jordão por ser uma 
estância turística com excelente infraestrutura (desde hotéis e restaurantes 
ao teleférico, por exemplo) e por ter um talento nato para a bebida.
A Baden Baden foi inaugurada em 1999 e era uma das poucas 
fábricas nacionais a seguir a Lei da Pureza Alemã – pouco tempo 
depois surgiu a primeira cerveja da marca, seguida por outros rótulos, 
como Bock, Cristal e Stout. Hoje, é considerada um ponto turístico da 
cidade. Outra que vem se destacando é a Cervejaria Campos do 
Jordão, que produz cervejas diferentes, como Ale com Avelã e Dubbel 
com Pinhão, conforme já mencionado no texto. Definitivamente vale a 
pena visitar a cervejaria e o seu bar próprio." 
SPEAKING OF WHICH…  
"The beer tourism idea started is 2014, when the Tourism as a whole was suffering because 
of the strong impacts of the crisis in Brazil and we, from the Let’s Tour, decided reinvent us and 
create something different. Result: we were pioneers, once few trade representatives had invested 
professionally and so seriously in this branch. 
We thought about general aspects of the main locations of the breweries in Brazil and in the 
world, aiming to deepen the meaning and importance of the tourist activity related to the beer. We 
started participating in everything which involves the beer universe: we visited microbreweries, 
stores that sell goods, festival, contests and events related to the beer and its culture. We decided 
to explore Campos do Jordão because it is a tourist place with excellent infrastructure (from hotels 
and restaurants to the cable car, for example) and for its natural talent for the brew. 
Baden Baden was opened in 1999 and it was one of the few national factories to follow the German 
Beer Purity Law - a short time after, the firs beer of the brand was created, followed by other labels, like 
Bock, Cristal and Stout.  Today, it is considered a tourist attraction of the city. Other brewery that is a 

highlight there is Cervejaria Campos do Jordão, which produces different beers, like 
Alle with hazelnut and Dubbel with pine nut, as already mentioned in the text. 

Definitely, it is worth visiting both brewer and its own bar."

Clayton Anjos 
Let’s Tour 

São Paulo (SP)

A cultura cervejeira da cidade é refletida, ainda, 
no cardápio dos bares e restaurantes, ideais para 
ver o tempo passar em ambientes familiares e 
descontraídos. Caras de Malte (microcervejaria 
com restaurante e produção próprios, aberta 
para visitação), Restaurante Baden Baden, 
Matterhorn, Boteco do Vinho e Fräulein Bierhaus 
são ótimas escolhas para curtir uma cerveja em 
meio às paisagens tranquilas do destino – e o 
interior de todos eles é tão convidativo que 
acaba cativando até quem não é tão chegado 
assim à bebida.

Falando nisso... 

NA PÁGINA ANTERIOR, ENTRADA IMPONENTE DA BADEN BADEN, 
SÍMBOLO CERVEJEIRO DE CAMPOS DO JORDÃO. ABAIXO E AO 
LADO, A MARCA EXIBE SEUS DIFERENTES RÓTULOS. AS DEMAIS 
IMAGENS SÃO DO INTERIOR DA FÁBRICA
IN THE PREVIOUS PAGE, IMPOSING ENTRANCE OF BADEN BADEN, A BREW CULTURE 
SYMBOL OF CAMPOS DO JORDÃO. BELOW AND NEXT TO IT, THE BRAND SHOWS 
ITS DIFFERENT LABELS. THE OTHER IMAGES ARE SHOWING INSIDE THE FACTORY 

Paulo, has an accurate sense regarding beer. In 1911, when the 
first Antarctica’s office arrived, the city awakened to a reality that 
would help to change the Tourism in the region forever – and the fuel 
for success would exactly be the craft beer.  
Today, anyone who goes there has the possibility of participating 
in the Tour Cervejeiro (Beer Tour), an initiative that promotes a tour 
of the main breweries of the destination and evidences the great 
potential of Ribeirão in relation to beer. After all, who never wanted 
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O renomadíssimo Bar & Choperia Pinguim não 
nega: Ribeirão Preto, também no interior do 
estado de São Paulo, tem faro apurado para 
cerveja. Em 1911, quando a primeira filial da 
Antarctica chegou, a cidade despertou para 
uma realidade que ajudaria a transformar para 
sempre o Turismo na região – e o combustível 
para o sucesso seriam justamente as cervejas 
artesanais. 
Hoje, quem desembarca ali tem a chance de 
participar de uma Rota Cervejeira, iniciativa 
que promove um passeio às principais 
cervejarias do destino e realça o imenso 
potencial de Ribeirão no que diz respeito à 
bebida. Afinal, quem nunca quis se perder 
em locais onde quem manda é o sagrado 
líquido dourado? 
As tradicionais Colorado, Lund e Invicta estão 
entre as fábricas mais procuradas, mas outras 
grandes representantes do turismo cervejeiro, 
como é o caso de Weird Barrel, Walfänger, 
Pratinha e SP 330, foram incorporadas aos 
roteiros, diversificando ainda mais as opções 
e conquistando fatias maiores do mercado (e 
da preferência) dia após dia. 
A ideia do tour é oferecer boas horas 
no interior das cervejarias, explorando 
instalações e equipamentos e desligando-se 
do mundo ao redor para prestar atenção 
nas dicas e nas explicações dadas pelo 
sommelier, profissional que conduz os 
participantes durante todo o tempo e os guia 
para deliciosas degustações. 

ribeirao preto: de copos sempre cheios
FOTOS DIVULGAÇÃO

to be lost in places where the holy golden brew reigns? 
The traditional Colorado, Lund and Invicta are amongst the most-searched breweries 
by the tourists, but other big beer tourism representatives, like Weird Barrel, Walfänger, 
Pratinha and São Paulo 330 were included in the itineraries, diversifying even more the 
options and reaching biggest market shares (and the preference) day by day. 
The idea of the tour is to offer some hours inside the breweries, exploring their facilities 
and equipment and being disconnected from the world in order to pay attention to the 
tips and explanations given by the sommelier, an expert that guides the visitors during 
all the time and takes them to delicious tasting. 
WHAT ABOUT THE BARS?
Breweries have an important role, that is true, but Ribeirão Preto would not be so famous 
regarding beer if it were not for the bars. And if the idea is to enjoy the evening drinking 
a cold one, they are the right choice! The Weird Barrel’s brewpub is, by its own, a 
funny tourist attraction. Pirate-themed, it is owner of informal decoration and architecture, 
produces high quality craft beers and innovates even at the time of tasting – the called 
Walk the Plank, drinks are served in glasses containing 90 ml. 
Other good choices are Empório BierGarten, in which more than 700 national 
and international labels can be found; Joe Beer, with tables and great beer menu; 
Empório do Queijo, full of regional and international cans and bottles and many 
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Mas e os bares?
As cervejarias desempenham um papel 
importante, é verdade, mas Ribeirão Preto não 
seria tão famosa no quesito cerveja se não 
fossem os bares. E se a ideia é curtir um fim de 
tarde tomando uma gelada, eles são a escolha 
certa! O brewpub da Weird Barrel é, por si 
só, um divertido atrativo turístico. Com temática 
pirata, é dono de uma decoração e arquitetura 
despojadas, produz chopes artesanais de 
excelente qualidade e inova até mesmo na hora 
da degustação – chamada Walk the Plank, tem 
bebidas servidas em copos de 90 ml. 
Outras boas pedidas são o Empório BierGarten, 
onde podem ser encontrados mais de 700 
rótulos nacionais e importados; o Joe Beer, com 
mesinhas e ótima carta de cervejas; o Emporium 
do Queijo, recheado de latas e garrafas regionais 
e estrangeiras e muitos petiscos, como castanhas, 
frios e chocolates; o Empório Toscana e o pub 
Vila Dionísio, que, além de ser palco para shows 
de rock e blues, conta com uma cerveja  própria, 
a Decennial Vila Dionísio, produzida pela Invicta. 

Falando nisso... 

Desde o século passado, quando Ribeirão Preto recebeu 
a primeira filial da Companhia Antarctica, a cidade 
é conhecida como a capital do chope, e um de seus 

principais pontos turísticos é, até hoje, a Choperia Pinguim. Com o 
passar do tempo o destino se tornou um reconhecido polo cervejeiro 
nacional, com sete cervejarias artesanais: Colorado, Invicta, Lund, 
Pratinha, SP 330, Walfänger e Weird Barrel. Para os apreciadores 
da bebida, a dica é participar da Rota da Cerveja. Passando 
por cinco cervejarias da cidade, o tour guiado por um sommelier 
tem duração média de 3h30, degustação de mais de 14 rótulos, 
apresentação da história da criação das cervejas e uma amostra 
do processo de fabricação das marcas. Além das rotas que já 
constam no calendário, é possível montar uma rota privativa, com 
grupos fechados para empresas, amigos e famílias. Há opções para 
grupos a partir de quatro pessoas ou roteiros privativos para até três 
visitantes. A rota dá a oportunidade de conhecer e degustar novas 
cervejas, permitindo apreciar a bebida de forma mais cultural. É uma 
experiência totalmente personalizada e única.”
SPEAKING OF WHICH… 
“Since the last century, when Ribeirão Preto received the first Antarctica Company’s office, the 
city is known as the capital of draft beer, and one of its main tourist attractions is, still today, the 
Choperia Pinguim. Over the time the destination turned into a recognized national beer pole, 
with seven craft breweries: Colorado, Invicta, Lund, Pratinha, SP 330, Walfänger and Weird 
Barrel.  For beer lovers, the tip is to participate in the Rota da Cerveja (Beer Tour). Going to 
five breweries of the city, the tour guided by a sommelier takes about 3h30, it offers a tasting 
of more than 14 labels, presents the beer creation history and a sample of the production 
process of the labels. In addition to the itineraries that have already been scheduled, it is 
possible to create a private itinerary with exclusive groups of companies, friends and families. 
There are options of groups with four people at least or private itineraries for up to three 

visitors. The itinerary gives the opportunity to know and try new beers, allowing 
people to enjoy the drink in a cultural way. It is an experience totally 

customized and singular."

Thiago Zacharias 
Livre Acesso Turismo 

Ribeirão Preto (SP)

appetizers, like nuts, cold meat and chocolates; Empório Toscana 
and Vila Dionísio pub, which in addition to being the stage for rock 
and blues concerts, it counts on its own beer, the Decennial Vila 
Dionísio, produced by Invicta.

SERRA GAÚCHA: A PLACE TO EAT AND DRINK WELL
The person who visits the South of Brazil, mainly Serra Gaúcha 
(Gaucho Highlands), knows that the gastronomy is one of the main 
assets of the region – and the truth is that it is impossible to say no 
to the chocolates, fondues or any other type of food offered by the 

NA PÁGINA ANTERIOR, CERVEJAS DA 
MARCA COLORADO, UMA DAS FAVORITAS 
DOS VISITANTES, E GARRAFAS COM O 
RÓTULO DA INVICTA, OUTRA QUERIDINHA 
DE RIBEIRÃO PRETO. ACIMA, PARTE DA 
FÁBRICA DA COLORADO
IN THE PREVIOUS PAGE, BEERS OF COLORADO, ONE OF 
THE VISITORS’ FAVORITE BEERS, AND BOTTLES BEARING 
THE LABEL OF INVICTA, ALSO POPULAR IN THE REGION OF 
RIBEIRÃO PRETO. ABOVE, PART OF COLORADO FACTORY



serra gaucha: um lugar para comer e beber bem

ali têm a sua qualidade comprovada 
por tantas pessoas. 
Stout, IPA, Weiss, Pilsen, Tripel… a 
fábrica tem todos os estilos de cerveja 
– alguns sazonais – e esbanja atenção 
e cuidado com os detalhes que norteiam 
cada etapa do processo de produção. 
Para diferentes perfis de visitantes 
há diferentes opções disponíveis: 
permanecer no descontraído bar interno, 
com decoração diferenciada; apostar no 
Bier Garten, jardim inspirado na cultura 
alemã e bem propício para saborear 
um copo de cerveja sem pressa, ou 
aproveitar o restaurante. Uma quarta 
alternativa, indicada principalmente 
para quem é realmente fã, é estender 
o passeio ao interior da fábrica e 
participar de visitas guiadas – e, é claro, 
com degustação ao final!
Um diferencial importante da cervejaria 
é a sua localização: uma torre de 32 
metros de altura dá as boas-vindas, e não 
é preciso pagar nada para subir ao topo. 
Lá de cima, Canela sorri com toda a sua 
formosura e se revela por inteiro em uma 
vista arrebatadora. E que tal tomar mais um 
chope depois de encarar os 135 degraus?

Quem visita o Sul do Brasil, 
especialmente a Serra Gaúcha, sabe 
que gastronomia é um dos pontos mais 
fortes da região – e, verdade seja 
dita, não há como dizer não para os 
chocolates, fondues ou qualquer tipo 
de comida servida nos convidativos 
restaurantes, já que tudo parece 
combinar com o friozinho típico e com 
o encanto natural dos destinos. 
Em meio a tantas delícias de comer e 
beber, vale guardar espaço para as 
recém-chegadas cervejarias artesanais, 
que ostentam a elegância característica 
de Gramado, Canela e Nova Petrópolis, 
cidades onde estão instaladas. Simples 
e irresistíveis, são atrativos importantes 
e compõem o que hoje é conhecido 
como Rota Cervejeira. Bora conhecer? 

Canela, cerveja e uma 
vista de cima
Água, malte, lúpulo e leveduras. 
Esses são os únicos ingredientes que 
compõem os chopes produzidos pela 
Cervejaria do Farol, o que talvez 
explique por que as cervejas fabricadas 

inviting restaurants, once everything seems 
to combine with the traditional cold weather 
and the natural charm of the destination.  
Considering many good things to eat and 
drink, it is a good idea to save some space 
to the recently arrival of craft breweries 
that bear the characteristic elegance of 
Gramado, Canela and Nova Petrópolis, 
cities where they are placed. Simple and 
irresistible, they are important attractions 
and make part of what is currently known 
as Rota Cervejeira (Beer Route). Let’s know 
them? 

CANELA, BEER AND A VIEW FROM THE 
TOP
Water, malt, hop and brewer’s yeast. These 
are ingredients that compound the draft 
beers produced by Cervejaria do Farol, 
and maybe it could explain why beers 
produced there have their quality proved by 
many people. 
Stout, IPA, Weiss, Pilsen, Tripel… the brewery 
has every type of beer – some of them are 
seasonal – paying all the attention and taking 
care of details that are essential in every step 
of the production process. For different visitors' 
profiles there are many options available: to 
stay at the relaxing bar inside it, with different 
decoration; try the Bier Garten, a garden 
inspired in the German culture and ideal 
for drinking a glass of beer without hurry, or 
enjoy the restaurant. The forth option, mainly 
recommended for huge fans, is to include in 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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As delícias de Gramado
Gramado dispensa grandes apre-
sentações. Naturalmente romântica e 
encantadora, é conhecida por muitos 
como um pedacinho da Europa no 
Brasil, registrando procura elevada o 
ano todo – seja na Páscoa, com os 
fabulosos chocolates, no fim do ano, 
para conferir toda a beleza do Natal 
Luz, ou durante o inverno, quando os 
termômetros chegam perto de zero e a 
possibilidade de encontrar neve cresce 
consideravelmente. 
Mas a queridinha do Sul do país 
é também um polo e tanto para 
os cervejeiros de plantão. Um dos 
nomes mais famosos por ali é a 
Rasen, responsável pela fabricação 
dos seguintes estilos: Pilsen, Âmbar, 
Weizen e Dunkel, além de Brown Ale 
e Strong Golden Ale, ambos sazonais. 
A fábrica mantém suas portas sempre 
abertas, então visitas são mais que 
liberadas! Vale ter em mente que 
nenhum passeio é completo sem uma 
passada pelo bar de madeira, onde 
os canecos estão sempre cheios e é 

possível comprar lembrancinhas na 
lojinha de souvenir. 
E já que a ideia é conferir de perto 
tudo o que Gramado tem a oferecer 
quando se trata de cerveja artesanal, 
a Gram Bier não fica atrás e garante 
uma experiência incrível, que percorre 
dos insumos ao maquinário utilizado no 
processo de fabricação. Ao longo do 
tour, o visitante tem, ainda, a chance 
de participar de algumas degustações. 
Dá para resistir?

O INTERIOR DA CERVEJARIA DO FAROL, EM CANELA, 
ESTAMPA A PÁGINA ANTERIOR. ABAIXO, RÓTULOS DA 
GRAM BIER, BEM APRECIADA EM GRAMADO
THE PREVIOUS PAGE SHOWS INSIDE THE CERVEJARIA DO FAROL, 
IN CANELA. BELOW, LABELS OF GRAM BIER, VERY POPULAR IN 
GRAMADOS

the tour a visit to the brewery and participate in 
guided tours – and there is a tasting in the end, 
of course.  
An important asset of the brewery is its location: a 
32-meter high tower welcomes people, and there 
is no need to pay to go to the top. From the top, 
Canela smiles with all its charm and reveals itself 
in an attractive view. And what about drinking 
one more draft beer after facing those 135 steps?
RICH TASTES OF GRAMADO
Gramado does not need a big introduction. 
Naturally romantic and charming, it is known 
by many people as a piece of Europe in Brazil, 
recording a strong search the whole year – it 
can be at Easter, with fabulous chocolates, at 
the end of the year, to check all the beauty of 
Natal Luz (Christmas of Lights), or during the 
winter, when thermometers reach almost zero 

and the possibility of finding snow grows 
considerably.
But the beloved one of the South of the 
country is also a great pole for beer 
lovers. One of the most famous there is 
the Rasen, responsible for the production 
of the following types: Pilsen, Âmbar, 
Weizen and Dunkel, in addition to 
Brown Ale and Strong Golden Ale, both 
seasonal. The factory keeps its doors 
always open, so tours are ready to be 
undertaken! It is good to have in mind 
that a tour is not complete without visiting 
the wood bar, where pints are always 
filled and it is possible to buy souvenirs 
at the shop. 
And once the idea is to check closely 
everything that Gramado can offer 
regarding craft beer, the Gram Bier 
leaves nothing to be desired and 
guarantees an incredible experience, that 
goes from supplies to the machinery used 
in the production process. Throughout the 
tour, the visitor has also the opportunity 
to participate in some tastings. Can you 
resist it?

NEXT STOP: NOVA PETRÓPOLIS

The distance between Gramado and 
Nova Petrópolis is short – only 35 km 
away – and definitely it is worth to save 
some time to know it better. As well as in 
the neighboring cities, the German people 
are constantly reminded by the architecture 
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Próxima parada:  
Nova Petrópolis
A distância entre Gramado e Nova 
Petrópolis é curta – são apenas 35 km – 
e definitivamente vale a pena salvar 
um tempinho para conhecê-la melhor. 
Assim como nas cidades vizinhas, 
os germânicos são constantemente 
lembrados por meio da arquitetura e 
até do idioma, já que muita gente por 
ali vem de tradicionais famílias alemãs. 
Como Alemanha e cerveja têm tudo a ver, 
já dá para imaginar que a região é forte 
também nesse aspecto. Justamente por isso, 
a cervejaria Edelbrau é um dos marcos do 
destino, produzindo cerveja de qualidade 
– são seis tipos diferentes, uma sazonal e 
outra de edição limitada – e resgatando 
a cultura de utilizar apenas ingredientes 
nobres ao longo da fabricação. Se houver 
interesse em visitar as instalações da 
fábrica, melhor ainda! A experiência inclui 
degustação de chopes e a possibilidade 
de levar algumas cervejas para casa, 
além de um bate-papo superbacana com 
mestres no assunto. 
A estada na Serra Gaúcha pode ser 
ainda mais gostosa se o roteiro permitir, 
também, uma visita à cervejaria Vitrola. 
Fundada em 2010 na capital Porto 
Alegre, a pequena fábrica transferiu 
equipamentos e conhecimento para 
Nova Petrópolis e, desde então, 
enriqueceu demais o turismo cervejeiro 
da região. As seis receitas têm inspiração 
nas escolas americana, belga, britânica 
e alemã, e o sabor diferenciado 
comprova que o trabalho é realmente 
profissional. Os rótulos produzidos 
podem ser encontrados facilmente na 
cidade, em bares, restaurantes e cafés. 
É só escolher um e relaxar à vontade! 

FOTOS ESTÉFANI HOBUS

DANIELA SCHNEIDER
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ENTRADA DA FÁBRICA DA EDELBRAU 
LOGO ACIMA. NAS DUAS IMAGENS AO 
LADO, DIVERSIFICADOS RÓTULOS DA 
MARCA E RECORTE DA FÁBRICA
ENTRANCE OF EDELBRAU FACTORY RIGHT ABOVE. 
IN THE TWO IMAGES NEXT TO IT, SEVERAL LABELS 
OF THE BRAND AND ITS FACTORY

RÓTULOS DIVERTIDOS E COLORIDOS DA CERVEJARIA 
VITROLA. ABAIXO, AMBIENTE DESCONTRAÍDO PARA 
TOMAR UMA GELADA E, À DIREITA, MOA SCHNEIDER, 
UM DOS FUNDADORES DA MARCA
FUNNY AND COLORFUL LABELS OF CERVEJARIA VITROLA. 
BELOW, A RELAXING ENVIRONMENT TO HAVE A COLD ONE 
AND, TO THE RIGHT, MOA SCHNEIDER, ONE OF THE FOUNDERS 
OF THE BRAND

JOÃO LUIZ SCHNEIDER

and even because of the language, once many 
people there come from traditional German family. 
As Germany and beer have so much in common, 
we can imagine that the region is also strong in this 
aspect. And that is exactly why Edelbrau brewery is 
one of the attractions of the destination, producing 
high quality beer – there are five different types – and 
rescuing the culture of using only noble ingredients 
in the production. If there is an interest in visiting the 
brewery facilities, so much better! The experience 
includes craft beer tasting and the possibility of 
getting some beers and taking home, in addition to 
having a very nice talk with experts on the subject. 
The stay in Serra Gaúcha (Gaucho Highlands) can 
be even better if the itinerary also allows a visit to 
Vitrola brewery. Founded in 2012 in the capital of 
Porto Alegre, the small factory took equipment and 
knowledge to Nova Petrópolis and, since then, 
enriched a lot the beer tourism of the region. Its 
six recipes are inspired by the American, Belgium, 
British and German schools, and the different taste 
proves that the work is totally professional. The 
labels produced can be easily found in the city, at 
bars, restaurants and cafes. It is only to choose one 
and make yourself comfortable!
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Falando nisso... 

Mapa da cerveja

LEGENDA/legend

Capitais/Capitals

Cidades cervejeiras 
citadas na matéria 
/Beer cities mentioned in 
the article 

Canela

Blumenau

Campos do 
Jordão Santa Maria Madalena

Nova Friburgo
Guapimirim

Teresópolis
Petrópolis

Ribeirão Preto

Gramado
Nova Petrópolis

Em 2011 criei a Serra Bier Rota Cervejeira, visando, na época, o potencial 
das cervejas artesanais e as três cervejarias que tínhamos na região. Já ali 
eu acreditava que este mercado cresceria cada vez mais na Serra Gaúcha, 

mesmo porque estamos em um destino muito rico em cultura e em etnias, que nos 
permite aperfeiçoar costumes antigos. Vejo um segmento aqui de muito potencial, e 
acredito mais do que ninguém que só vai crescer, uma vez que enxergo nas pessoas 
daqui a característica de fazer as coisas acontecerem. Hoje são sete cervejarias na 
região, distribuídas nas cidades de Gramado, Canela e Nova Petrópolis. A variedade 
de cervejas artesanais só aumenta, e a qualidade é um acompanhamento constante. 
A rota já é bem conhecida pelos fornecedores e pelas agências de viagens. Se você 
ou o seu passageiro são fãs de cerveja, vale a pena fazer esse roteiro pioneiro.”
SPEAKING OF WHICH… 

“In 2011 I created the Serra Bier Rota Cervejeira (Beer Route), aiming at the potential of the craft 
breweries and at the three breweries we had in the region, at that time. In this point I have already 
believed that this market would grow more and more in Serra Gaúcha (Gaucho Highlands), even because 
we are in a destination that is very rich in culture and ethnicity, which allows us to improve old customs.   
I see here a very potential branch, and I believe more than anyone that it is going to grow, because 
I can see the will to make things happen in people from here. Today there are seven breweries in the 
region, distributed in the cities of Gramado, Canela and Nova Petrópolis. The diversity of craft beers just 

increases and the quality is followed constantly. The route is well known by the suppliers 
and travel agencies. If you or you passenger is a huge fan of beer, it is worth to follow 
this pioneering itinerary.”

Fabrício Ecker 
Criador da Serra Bier Rota Cervejeira

Gramado (RS)
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SERVIÇO

COMO CHEGAR
A maneira mais rápida de chegar às cidades do Circuito Imperial é 
desembarcando no RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim e 
alugando um carro. O destino mais próximo é Guapimirim (a menos de 
1h) e o mais distante é Santa Maria Madalena (quase 4h). 
Ribeirão Preto, por outro lado, tem aeroporto próprio, mas, quem 
preferir, pode optar pelos ônibus que saem diariamente do Terminal 
Rodoviário do Tietê, na capital paulista (são aproximadamente 6 
horas de distância). Quem estiver com viagem marcada para Campos 
do Jordão pode descer no Aeroporto Internacional de São José dos 
Campos, a 90 km, e de lá pegar um transfer ou locar um carro. Outras 
alternativas são as rodovias Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070) e 
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123). 
Para chegar a Blumenau, há duas opções de aeroporto: Hercílio Luz, 
em Florianópolis (140 km), ou Ministro Victor Konder, em Navegantes 
(59 km). Já a Serra Gaúcha é facilmente acessada por meio do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Para ir a 
Gramado, Canela ou Nova Petrópolis, a dica é contratar serviços de 
transfer ou alugar um carro.

O QUE LEVAR

O conteúdo da mala varia de acordo com a estação do ano, mas é 
importante levar roupas e sapatos confortáveis. Quem for viajar para 
Blumenau, Campos do Jordão e Serra Gaúcha em meses frios, sobretudo 
junho e julho, precisa de casacos pesados, luvas, toucas e cachecol, pois 
a temperatura pode chegar a 0°C. O frio também é intenso durante o 
inverno nas cidades do Circuito Serra Verde Imperial, no Rio de Janeiro, 
cujo clima tende a ser mais fresco se comparado ao da capital carioca. 
Já Ribeirão Preto tende a ser mais quente o ano inteiro, com temperaturas 
normalmente superiores a 20°C. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Sites oficiais: 
Blumenau: http://www.blumenau.sc.gov.br/   
Campos do Jordão: http://camposdojordao.sp.gov.br/ 
Canela: http://www.canela.rs.gov.br/ 
Gramado: http://www.gramado.rs.gov.br/
Guapimirim: http://guapimirim.rj.gov.br/ 
Nova Friburgo: http://www.pmnf.rj.gov.br/ 
Nova Petrópolis: http://www.novapetropolis.rs.gov.br/ 
Petrópolis: http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/ 
Ribeirão Preto: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/principal.php 
Santa Maria Madalena: http://www.pmsmm.rj.gov.br/ 
Teresópolis: http://www.teresopolis.rj.gov.br/ 

Códigos das cidades:
Blumenau: 47
Guapimirim e Teresópolis: 21
Campos do Jordão: 12
Canela, Gramado e Nova Petrópolis: 54
Nova Friburgo e Santa Maria Madalena: 22
Petrópolis: 24
Ribeirão Preto: 16

Energia elétrica:
Blumenau, Canela, Gramado, Nova Friburgo e Nova Petrópolis: 220 V
Campos do Jordão, Guapimirim, Petrópolis, Ribeirão Preto, Santa Maria 
Madalena e Teresópolis: 110 V



SERVICE
HOW TO GET THERE
The faster way to arrive in the cities of Circuito Imperial 
(Imperial Circuit) is by the RIOgaleão – Tom Jobim 
International Airport and renting a car. The closer 
destination is Guapimirim (less than 1h) and the most 
distant is Santa Maria Madalena (almost 4h). 
Ribeirão Preto, on the other hand, has its own airport, but, 
anyone who wants can choose buses that leave from Tietê 
Bus Terminal in a daily basis, in the capital of São Paulo 
(about 6 hours of distance). Who has already booked 
a journey to Campos do Jordão can disembark at São 
José dos Campos International Airport, 90 km away, and 
from there people can take a transfer of rent a car. Other 
choices are roads like Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-
070) and Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123). 
To arrive in Blumenau, there are two options of airport: 
Hercílio Luz, in Florianópolis (140 km), or Ministro Victor 
Konder, in Navegantes (59 km). Serra Gaúcha (Gaucho 
Highlands) is easily accessed by Salgado Filho International 
Airport, in Porto Alegre. To go to Gramado, Canela or Nova 
Petrópolis, the tip is to hire transfer services or rent a car.

WHAT TO TAKE
The content of the suitcase can be different according 
to the season of the year, but it is important to take 
comfortable cloth and shoes. Who is going to Blumenau, 
Campos do Jordão and Serra Gaúcha (Gaucho 
Highlands) in cold months, mainly in June and July, will 
need a warm coat, gloves, cap and scarf, because the 
temperature can reach 0°C. The cold weather is also 
intense during the winter in the cities of Circuito Serra Verde 
Imperial (Serra Verde Imperial Circuit), in Rio de Janeiro, 
which weather tends to be cooler if compared with Rio 
de Janeiro’s capital. Ribeirão Preto tends to be warmer the 
whole year, with temperatures higher than 20°C, generally.

USEFUL INFORMATION
Official websites: 
Blumenau: http://www.blumenau.sc.gov.br/ 
Campos do Jordão: http://camposdojordao.sp.gov.br/ 
Canela: http://www.canela.rs.gov.br/ 
Gramado: http://www.gramado.rs.gov.br/
Guapimirim: http://guapimirim.rj.gov.br/ 
Nova Friburgo: http://www.pmnf.rj.gov.br/ 
Nova Petrópolis: http://www.novapetropolis.rs.gov.br/ 
Petrópolis: http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/ 
Ribeirão Preto: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/
principal.php 
Santa Maria Madalena: http://www.pmsmm.rj.gov.br/ 
Teresópolis: http://www.teresopolis.rj.gov.br/
City codes: 
Blumenau: 47
Guapimirim and Teresópolis: 21
Campos do Jordão: 12
Canela, Gramado and Nova Petrópolis: 54
Nova Friburgo and Santa Maria Madalena: 22
Petrópolis: 24
Ribeirão Preto: 16
Standard voltage: 
Blumenau, Canela, Gramado, Nova Friburgo and 
Nova Petrópolis: 220 V
Campos do Jordão, Guapimirim, Petrópolis, Ribeirão 
Preto, Santa Maria Madalena and Teresópolis: 110 V

AGENTE LEVA!
O GRUPO TREND tem pacotes para as cidades que oferecem 
roteiros de cerveja, disponíveis on-line no Portal do Lazer. 
Destaque para a opção a partir de 12x R$ 64 por pessoa, 
com destino a Campos do Jordão, e que inclui 3 noites 
de hospedagem com café da manhã, tour Cachaçaria e 
Chocolateria, visita à Cervejaria Baden Baden e seguro-viagem.

Confira esta e outras ofertas pelo 
 0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.
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ESPAÇO SEGUE VIAGEM

INCREASING YOUR SALES

THROUGH SEGUE VIAGEM DIGITAL YOU FORWARD 
PROMOTIONAL CONTENT WITH YOUR LOGO

When Segue Viagem Digital was created, the travel agent got much more than 
convenience. She or he got unlimited access to a very complete platform, made for 
anyone, like her or him, who plays a very important role: to make Tourism happen 
in Brazil and in the world. And once information on more than 300 destinations is 
provided there, on the palm of your hand and some clicks of distance, nothing better 
than creating mechanisms that make the forwarding of this material to the traveler 
easier, helping you and your agency to sell more and more. Yes, of course! The 
mission of every travel agent is also to be a consultant, sharing tips and relevant data 
that can help the passenger, regardless to where he or she wants to go.

FOTOS ARQUIVO TREND

PELO SEGUE VIAGEM DIGITAL VOCÊ ENVIA 
CONTEÚDO PROMOCIONAL COM SEU LOGO 

INCREMENTANDO 
AS SUAS VENDAS

Quando o Segue Viagem Digital surgiu, o agente de via-
gens ganhou muito mais do que praticidade. Ele se viu 
com acesso ilimitado a uma plataforma supercompleta, 

feita para quem, assim como ele, desempenha um papel pra lá 
de importante: fazer o Turismo acontecer no Brasil e no mundo. E 
já que as informações sobre mais de 300 destinos estão ali, na 
palma de sua mão e a alguns cliques de distância, nada melhor 
do que criar mecanismos que facilitem o envio de tudo isso ao 
viajante, ajudando você e sua agência a vender cada vez mais. 
Sim, claro! A missão de todo agente é ser também um consultor, 
compartilhando dicas e dados relevantes que possam ser aprovei-
tados pelo passageiro, independente de para onde ele queira ir.
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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING 
ONE-TO-ONE
Você já reparou que o Segue Viagem 
foi, pouco a pouco, incorporando uma 
série de funcionalidades de Marketing 
ao seu sistema? É, a plataforma contribui 
não apenas para um atendimento de 
qualidade, o que, por consequência, eleva 
as vendas, como também disponibiliza 
recursos que ampliam a visibilidade e a 
credibilidade das agências de viagens. 
Quer conferir alguns exemplos? 
Todo passageiro deseja receber 
atendimento personalizado, e essa é uma 
atividade que o agente sabe executar 
como ninguém, tendo na ponta da língua 

AO ENCAMINHAR UM E-MAIL MARKETING JÁ PRONTO AO PASSAGEIRO, NO TOPO DA 
PEÇA DE COMUNICAÇÃO CONSTARÁ O LOGOTIPO DE CADA AGÊNCIA DE VIAGENS
FORWARDING AN E-MAIL MARKETING ALREADY DONE TO THE PASSENGER, THE LOGO OF 
EACH TRAVEL AGENCY WILL BE ON THE TOP OF THE COMMUNICATION PIECE

THE IMPORTANCE OF ONE-TO-
ONE MARKETING 

Have you ever noticed that Segue 
Viagem has been incorporating, 
little by little, a series of Marketing 
functionalities in the system? Yes, 
the platform contributes not only 
to a high quality support, which 
consequently improves sales, but 
also or makes resources available 
which increase the visibility and 
credibility of travel agencies. 
Do you want to check some 
examples? 

Every passenger wishes to get a 
customized support, and this is 
an activity that the agent knows 
how to do like nobody else does, 
having the preferences of each 
person that searches for her or him 
on the tip of the tongue. That is 
exactly why it does not make any 
sense to send the same content to 
the entire client database, once 
it is diffi cult that everyone gets 
interested in the same destination 
or in the same tips.  

Considering this scenario, a tool 
was developed, and it allows 
you to create personalized e-mail 
marketing using any material that 
was bookmarked while browsing 
Segue Viagem – all the content can 
be bookmarked there (just click on 
the star that appears on the page).   

It is important to not forget to login 
as a travel agent. To do that, look 
for the button “Login”, on the top of 
the page, and use the same data 
with which you access the booking 
systems of the group. 

as preferências de cada pessoa que o 
procura. Justamente por isso não faz sentido 
disparar um conteúdo único para toda a 
base de clientes, uma vez que difi cilmente 
todos teriam interesse no mesmo destino ou 
nas mesmas dicas.
Levando este cenário em consideração, 
foi desenvolvida uma ferramenta que 
permite que você crie e-mails marketing 
customizados utilizando qualquer material 
que tenha favoritado ao navegar pelo Segue 
Viagem – todo o conteúdo disponibilizado 
ali pode ser marcado como favorito (basta 
clicar na estrelinha que aparece na página).  
É importante não se esquecer de logar como 
agente de viagens. Para fazer isso, é só pro-
curar pelo botão “Login”, no canto superior 
direito da página, e utilizar os mesmos da-
dos com os quais você acessa os sistemas 
de reservas do grupo.

OUTRA OPÇÃO É...
Todos os dias você recebe e-mails marke-
ting com promoções e ofertas especiais do 
GRUPO TREND. E você sabia que é pos-
sível encaminhar esses materiais já prontos 
e com o seu logo aos seus clientes? O me-
lhor de tudo é que fazer isso não leva mais 
que poucos minutos! Depois de clicar no 
quadrante “Comunique seus clientes”, em 
destaque no painel do agente de viagens, 
é só procurar pelo informativo desejado 
(seja pela barra de rolagem ou utilizando 

a setinha para fi ltrar a 
categoria), clicar em 
“Enviar este e-mail” e 
preencher com os da-
dos solicitados.  

O VIAJANTE TAMBÉM RECEBERÁ O 
MATERIAL COM TODOS OS DADOS DE 
CONTATO DO AGENTE
THE TRAVELER WILL ALSO RECEIVE THE MATERIAL WITH 
EVERY CONTACT INFORMATION DATA OF THE AGENT
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Por outro lado, você também pode editar 
o e-mail marketing se não quiser enviá-
-lo exatamente da forma como o rece-
beu, selecionando apenas uma oferta 
e excluindo as demais. Ao realizar esta 
edição, você tem a chance de criar 
uma comunicação direcionada e mais 
focada no que o passageiro deseja. Se 
a ideia for utilizar apenas as imagens 
para preparar um post específi co nas 
redes sociais, por exemplo, não tem 
problema algum – e tudo o que é pre-
ciso fazer é clicar em “Baixar anexos”. 
“Apesar de o Segue Viagem ser uma 
plataforma com potencial incrível para 
estimular as vendas dos agentes de via-
gens, o nosso objetivo vai além. Cada 
uma das funcionalidades tem uma 
única meta: agregar valor ao serviço 
prestado, a fi m de que eles consigam 

oferecer um atendimento mais premium 
e mais próximo do perfi l do cliente”, 
reitera Ana Kuba, diretora-executiva de 
Marketing e Vendas do Grupo. 

POR QUE APOSTAR NO E-MAIL 
MARKETING?
Em uma época tão marcada pela con-
corrência, estar em contato com o clien-
te é fundamental, mesmo porque ape-
nas um relacionamento mais próximo 
com ele é capaz de identifi car neces-
sidades ainda não satisfeitas e trazer 
para dentro das empresas preciosas 
oportunidades de negócio. Os e-mails 
marketing têm sido a escolha de muitas 
dessas organizações: simples, rápidos 
e extremamente poderosos, ajudam as 
agências de viagens a estarem sempre 
presentes no dia a dia do passageiro e 
são um reforço e tanto quando o assun-
to é divulgar informações de qualidade.
Mas atenção: é preciso segmentar o públi-
co-alvo para ter certeza de que o conteúdo 
está sendo distribuído adequadamente, 
além de não exagerar na frequência de 
disparos, caso contrário o passageiro 
pode encará-los como spam. 

A PLATAFORMA TAMBÉM OFERECE A POSSIBILIDADE 
DE O AGENTE ENCAMINHAR NA ÍNTEGRA AS PEÇAS DE 
COMUNICAÇÃO QUE ELE RECEBE DIARIAMENTE DO GRUPO 
TREND OU EDITÁ-LAS CONFORME O PERFIL DO VIAJANTE
THE PLATFORM ALSO OFFERS THE AGENT THE POSSIBILITY OF 
FORWARDING THE FULL TEXT OF THE COMMUNICATION PIECE 
THAT SHE OR HE DAILY RECEIVES FROM GRUPO TREND OR EDIT 
IT ACCORDING TO THE TRAVELER’S PROFILE

OTHER OPTION IS… 

Every day, you receive e-mail marketing 
with special discounts and offers from 
GRUPO TREND. And did you know 
that it is possible to forward those 
materials with your logo to your clients? 
The best part is that it does not take 
more than few minutes! After clicking 
on “Comunique seus clientes” ("Tell your 
clients"), highlighted on the travel agent 
board, just fi nd the newsletter you want 
(using the scroll bar or the cursor to 
fi lter by category), click on “Enviar este 
e-mail” (“Send this e-mail”) and fi ll in the 
required information.  

On the other hand, you can also edit 
the e-mail marketing if you do not want 
to send it in the way you receive it, 
choosing just an offer and deleting 
the other ones. When you edit your 
newsletter, you have the opportunity to 
create a targeted communication more 
focused on what the passenger wishes. 
If the idea is only to use pictures to 
create a specifi c post on social media, 
for example, there is no problem – and 
all you have to do is to click on "Baixar 
anexos” (“Download attachments”). 

“In spite of Segue Viagem being a 
platform with an amazing potential to 
boost the sales of travel agents, our 
goal goes beyond. Each one of the 
functionalities has a single aim: to add 
value to the service that was provided, in 
order to offer a premium support and get 
closer to the client's profi le," says Ana 
Kuba, executive director of Marketing 
and Sales at GRUPO TREND. 

WHY SHOULD YOU BET ON E-MAIL 
MARKETING?

In a period strongly marked by the 
competition, to keep in touch with the 
client is imperative, even because just 
one closer professional relationship 
with her or him is enough to identify 
needs that have not been met yet and 
bring to the company precious business 
opportunities. E-mail marketing have 
been the choice of many of those 
organizations: simple, quick and 
extremely powerful, it helps the travel 
agencies to be always present in the 
passenger’s daily life and it is also a 
huge reinforcement when the subject is 
to release high quality information.

Attention: it is required to segment the 
target audience to be sure that the 
content has been properly distributed, 
and also in order not to send so many 
e-mails, because the passenger may 
consider them a spam.
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DE OLHO NO MERCADO

FOTOS DIVULGAÇÃO
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FACHADA DO CLUB HOUSE DO 
CONDOMÍNIO CHAMPIONS GATE
FACADE OF CLUB HOUSE OF CHAMPIONS GATE 
CONDOMINIUM

MAIS NOVA AQUISIÇÃO DO GRUPO TREND, 

VACATION HOMES COLLECTION (VHC) AMPLIA 

PRESENÇA DA HOLDING NOS ESTADOS UNIDOS 

E DEVE ALAVANCAR VENDAS COM LOCAÇÃO DE 

CASAS PARA TEMPORADAS DE FÉRIAS

"THE NEWEST PURCHASE OF GRUPO TREND, 
VACATION HOMES COLLECTION INCREASES 

THE PRESENCE OF THE HOLDING COMPANY IN 
THE UNITED STATES AND MAY IMPROVE SALES 

WITH HOUSE RENTAL"
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SUPERCHARMOSAS, AS RESIDÊNCIAS 
TIPICAMENTE AMERICANAS OFERECEM TODO 
O CONFORTO AOS VISITANTES. À DIREITA, VISTA 
PARCIAL DA RELAXANTE ESTRUTURA DE LAZER
VERY CHARMING, THE TRADITIONAL AMERICAN 
HOUSES OFFER THE GUESTS ALL THE COMFORT. 
TO THE RIGHT, PARTIAL VIEW OF THE RELAXING 
LEISURE STRUCTURE

O ano de 2017 começou com 
uma supernovidade: a já 
estreita relação entre Brasil e 

Estados Unidos se fortaleceu ainda mais 
no GRUPO TREND com a aquisição da 
Vacation Homes Collection (VHC), uma 
das maiores administradoras de aluguel 
de casas de férias na Flórida.

A decisão de investir mais forte neste 
segmento está relacionada à crescente 
tendência que tem sido observada entre 
os turistas, sobretudo os que viajam 
em grupos e têm interesse em estadas 
prolongadas no exterior a um custo/
benefício interessante.
“A aquisição se concretizou depois de 
muita pesquisa, pois queríamos trazer para 
perto de nós o fornecedor com melhor 
nível de excelência, oferta e atendimento. 

The year of 2017 started with good news: the 
close relation between Brazil and United States has 
been strengthened even more at GRUPO TREND 
with the purchase of Vacation Homes Collection 
(VHC), one of the biggest companies that manage 
vacation rental houses in Florida.
The decision to invest more in this field is related to 
the growing demand that has been noticed among 
the tourists, mainly those who travel in groups and 
are interested in extended stays abroad at a very 
interesting cost-benefit. 
“The purchase was concluded after so much 
research, because we wanted to bring the supplier 
closer with a better level of excellence, offers 
and service. We were searching for someone 
who could help us to increase sales regarding 
this product and, at the same time, could bring 
credibility to our brand. It is now easier to rent a 
house in Orlando,” comments Luis Paulo LUPPA, 
president of GRUPO TREND. 
And what are the advantages that this decision 
represents to you, travel agent? In addition to more 
than 300 houses in the city that were included in 
the portfolio, the holding has now the expertise 
of the company regarding management, rental 
and hospitality services, which will certainly bring 

FICOU AINDA MAIS FÁCIL ALUGAR 
UMA CASA EM ORLANDO:
•	 Plantão	24	horas	em	português;
•	 Atendimento	local	ao	passageiro;
•	 Criação	de	uma	célula	especiali-

zada em casas, no departamento 
de Lazer, para atendimento aos 
agentes de viagens;

•	 Portal	de	reservas	exclusivo	 (em	
breve).

IT IS NOW EASIER TO RENT A HOUSE IN 
ORLANDO:
•	 24-hour	customer	support	in	Portuguese;
•	 Local	assistance	to	the	passenger;
•	 Creation	of	a	team	that	is	expert	at	homes,	

inside the Leisure department, to serve the 
travel agents;

•	 Exclusive	booking	gateway	(soon).
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QUARTOS TEMÁTICOS E DECORADOS COM 
CAPRICHO ESTÃO ENTRE AS VANTAGENS QUE 
O PASSAGEIRO ENCONTRA AO ALUGAR CASAS 
DE FÉRIAS COM O GRUPO TREND
THEME AND WELL-DECORATED ROOMS ARE 
AMONG THE ADVANTAGES THAT THE PASSENGER 
HAS WHEN SHE OR HE RENTS A VACATION HOUSE 
FROM GRUPO TREND

Estávamos à procura de alguém que nos 
ajudasse a alavancar as vendas para 
esse produto e que, ao mesmo tempo, 
agregasse credibilidade à nossa marca. 
Agora ficou ainda mais fácil alugar uma 
casa em Orlando”, comenta Luis Paulo 
LUPPA, presidente do GRUPO TREND.
E quais são as vantagens que a chegada 
da VHC representa para você, agente? 
Além das mais de 300 casas na cidade 
incorporadas ao portfólio, a holding 
absorve a expertise da empresa no que 
tange à administração, locação e serviços 
de hospitalidade, o que certamente trará 
mais argumentos de vendas e o ajudará 
a oferecer uma consultoria premium, 
garantindo ao cliente hospedagem 
diferenciada, serviços únicos e produtos 
com o selo TREND de qualidade.

more selling arguments and will help you to offer 
a premium consultancy, guaranteeing the client 
a different lodging, with exclusive services and 
TREND’s seal of quality.  

CONVENIENCE THAT ADDS VALUE 
Once everything starts with the travel agent, an 
exclusive booking system full of convenience will 
be launched soon, optimizing the process since 
the pre-sales. And benefits do not stop there! 
The holding has already included in its Leisure 
department a qualified team is expert at homes 
and that is always ready to clear any doubts, 
suggest the best product and follow the sale from 
the beginning to the end.  
The guests welfare comes first, of course, and 
that is why, joining efforts to the high quality 
support provided by you, a support service is 
available 24 hours a day, seven days a week, 
with professionals who are fluent in Portuguese, 
Spanish and English, who can check if the 
passengers’ needs have been met during her or 
his stay in American land. 
“Now under GRUPO TREND’s umbrella, I am sure 
that we are going to grow faster, mainly because 
we work at a highest service standard and we 

FACILIDADES QUE AGREGAM 
VALOR
Como tudo começa com o agente de 
viagens, um portal de reservas exclusivo 
e recheado de facilidades será lançado 
em breve, otimizando o processo 
desde a pré-venda. E as novidades não 
param por aí! A holding já integrou 
ao seu departamento de Lazer uma 
célula dedicada e especializada em 
casas, cuja equipe está sempre pronta 
para esclarecer dúvidas, indicar o 
melhor produto considerando o perfil 
do viajante e acompanhar a venda do 
início ao fim.
O bem-estar do hóspede vem em 
primeiro lugar, é claro, e, por isso mesmo, 
somando esforços ao atendimento de 
qualidade prestado por você, uma 
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central de atendimento se mantém à 
disposição 24 horas por dia, sete dias 
por semana, com profissionais fluentes 
em português, espanhol e inglês, que se 
certificam que todas as necessidades do 
passageiro serão atendidas enquanto ele 
estiver em solo americano.
“Agora sob o guarda-chuva do GRUPO 
TREND, tenho certeza que vamos crescer 
mais rápido, principalmente por trabalhar-
mos com o mais alto padrão de serviço e 
proporcionarmos atendimento dia e noite 
e curadoria na escolha das melhores ca-
sas, nas melhores regiões, cuidando do 
viajante desde a sua chegada ao desti-
no”, destaca Fabio Cardoso, fundador da 
VHC e CEO da companhia. 

COMO FUNCIONA?
Já que férias e dor de cabeça não 
combinam, reservar uma casa nos 
Estados Unidos precisa ser uma 
tarefa simples. É exatamente por este 
motivo que as reservas com a VHC e 
o GRUPO TREND são realizadas de 
forma 100% on-line no portal NATREND 
e, de quebra, garantem flexibilidade 
no pagamento, que pode ser efetuado 

provide support day and night and curatorship 
rearding the choice of the best houses, in the best 
regions, following the traveler from her or his arrival 
to the destination,” highlights Fabio Cardoso, 
founder of VHC and CEO of the company.

HOW DOES IT WORK?
Once vacation and worries do not match, to rent a 
house in the United States must be a simple task. And 
it is exactly why reservations with VHC and GRUPO 
TREND are 100% on-line, and also, they guarantee 
a flexible payment in up to 10 installments without 
interest by invoicing, bank slip or credit card, with 
fixed amount in reais. 
Do you want more? The guest can choose exactly 
the house in which she or he would like to be lodged 
and she or he does not need to go to the office 
and pick up the keys. The guest only needs to arrive 
at the house she or he rented, type the password 
that was previously received in a modern system of 
electronic door lock and voilà! The American dream 
is about to begin.

ADVANTAGES OF RENTING A HOUSE
Whether for business or leisure, a trip to the land of 
Mickey represents, by its own, a great opportunity 
to have fun – after all, no one can deny that the 
destination is talented at entertainment. Who often 
goes there also knows that a few days are not 
enough; it takes time to get to know well the region. 
After taking VHC shareholding control, GRUPO 
TREND has seen more than an increase in its 
portfolio of products: it has increased the ways of 
improving the experience lived by the passenger, 
providing all the comfort, autonomy and privacy 
that she or he wants in order to enjoy well-deserved 
relaxation days. 

em até 10 vezes sem juros por meio de 
faturamento, boleto bancário ou cartão 
de crédito, com preços fixos em reais.
Quer mais? O hóspede escolhe 
exatamente o imóvel em que deseja se 
hospedar e não precisa ir até o escritório 
da administradora retirar a chave. Basta 
chegar à casa alugada, digitar a senha 
recebida previamente em um moderno 
sistema de fechadura digital e voilà! O 
sonho americano está prestes a começar.

VANTAGENS DE ALUGAR UMA 
CASA
Seja corporativa ou a lazer, uma viagem 
para a terra do Mickey representa, por si 
só, uma oportunidade e tanto de diversão 
– afinal, não há como negar o talento nato 
que o destino tem para o entretenimento. 
Viajantes frequentes sabem também que 
não dá para passar poucos dias por ali; é 
preciso tempo para conhecer bem a região. 
Ao assumir o controle acionário da VHC, o 
GRUPO TREND viu mais do que a sua prate-
leira de produtos crescer: ampliou as formas 
de incrementar a experiência vivida pelo 
passageiro, proporcionando o conforto, a 

ACIMA, FOTO DEMONSTRA OS AMBIENTES ESPAÇOSOS E SOFISTICADOS 
DAS CASAS QUE ENTRARAM PARA O PORTFÓLIO. AO LADO, 
COLABORADORES DA HOLDING POSAM NO DEPARTAMENTO DE LAZER: 
NAS LATERAIS ESTÃO ALINE ANTUNES E JÉSSICA DE MORAES PEREIRA, 
QUE INTEGRAM A CÉLULA ESPECIALIZADA EM CASAS DO GRUPO TREND, 
E, ENTRE ELAS, JULIANA BALANCIN, RESPONSÁVEL POR PRODUTOS EUA E 
CANADÁ, E FABIO CARDOSO, CEO DA VHC
ABOVE, THE PHOTO SHOWS SPACIOUS AND SOPHISTICATED ROOMS OF THE HOUSES 
THAT WERE ADDED TO THE PORTFOLIO. NEXT TO IT, EMPLOYEES OF THE HOLDING 
ARE IN THE LEISURE DEPARTMENT: ALINE ANTUNES IS ON THE LEFT AND JÉSSICA DE 
MORAES PEREIRA IS ON THE RIGHT, THEY ARE PART OF THE TEAM THAT IS EXPERT AT 
HOUSES OF GRUPO TREND, AND, BETWEEN THEM,  JULIANA BALANCIN, RESPONSIBLE 
FOR USA AND CANADA PRODUCTS, AND FABIO CARDOSO, CEO OF VHC
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liberdade e a privacidade que ele deseja 
para curtir merecidos dias de descanso.
Todas as casas estão em localizações 
estratégicas, próximas aos centros 
comerciais e de entretenimento de Orlando, 
o que é um aspecto positivo quando o 
assunto é locomoção de um ponto a outro 
da cidade. Ao chegar a casa, outras 
comodidades o esperam, como produtos 
de limpeza, jogos de cama, mesa e 
banho e kits com shampoo, condicionador 
e sabonetes de primeiríssima linha. 
Vale mencionar ainda que os hóspedes 
recebem um manual com informações 
sobre os diferenciais e o funcionamento 
dos equipamentos do imóvel, detalhando o 
modo de uso do ar-condicionado, sistema 
de segurança e regras de utilização da 
piscina, por exemplo.
E como lazer e conforto caminham de mãos 
dadas, que tal incrementar ainda mais a 
estada do seu cliente? Isso é possível, sim, 
principalmente ao contratar os inúmeros 
serviços de hospitalidade disponíveis.
Para começar, se o hóspede quiser, 
poderá contar com serviços de limpeza 
e arrumação, deixando a seu critério a 

frequência com que serão executados. Se 
a viagem for em companhia de crianças, 
maravilha! Por que não convidar o seu 
personagem favorito para um café da 
manhã especial, regado a muita magia e 
diversão? Caso a viagem seja realizada 
próxima a alguma data temática, como 
Halloween e Natal, a dica é aproveitar 
a oportunidade para apostar em uma 
decoração especial, transformando a 
casa no cenário perfeito para festas.
Decidir o que comer também não é um 
problema, já que é possível elaborar o 
menu previamente e pedir para entregar 
em casa, assim como solicitar o delivery de 
itens de supermercado de modo a garantir 
a geladeira sempre cheia – inclusive, esta 
opção pode ser contratada antes mesmo 
de o passageiro viajar para Orlando, 
facilitando a vida de quem chega à cidade 
cansado do voo ou durante a madrugada.
“Serviços de baby-sitter e concierge são 
outros exemplos de facilidades que podem 
ser contratadas a qualquer momento por 
quem decide adotar um lar temporário nas 
férias. Muito mais do que um hóspede, a 
ideia é que o viajante tenha a oportunidade 

All the houses are situated in strategic locations, close 
to malls and entertainment activities of Orlando, 
which is a positive feature regarding the locomotion 
from a place of the city to another one. At the arrival, 
other types of convenience wait for the guest, like 
cleaning products, household linen and first class kits 
with shampoo, hair conditioner and bath soaps. It is 
also important to mention that the guests are offered 
a manual bearing information on the main assets and 
how to use the equipment of the property, detailing 
how to regulate the air conditioning, secure system 
and rules of swimming pool use, for example. 
And once fun and comfort walk side by side, what 
about upgrading even more the stay of your client? 
It is possible, indeed, mainly if hiring the countless 
hospitality services that are available.
The guests can count on housekeeping services if they 
want it so, and they can decide how often the service 
should be provided. If children are included in this 
trip, great! Why not invite their favorite character for 
a special breakfast, with a lot of magic and fun? If 
the travel is close to a holiday, like Halloween and 
Christmas, the tip is to take the opportunity and 
choose a special decoration, turning the house into 
the perfect scenery to throw parties. 
To decide what to eat is not a problem either, once 
people can create the menu previously and have their 
meal delivered at home, as well as market products, 
guaranteeing a fridge that is often supplied – by 
the way, this option can be hired before arriving in 
Orlando, making the life of who arrives in the city 
very tired of the flight or early in the morning easier.  
“Services like baby-sitter and concierge are other 
examples of conveniences that can be hired at any 
time by anyone who decides to adopt a temporary 

COZINHAS SUPERCOMPLETAS E 
AMENIDADES ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA 
MAIOR CONFORTO DOS HÓSPEDES
VERY COMPLETE KITCHENS AND AMENITIES ARE 
AVAILABLE FOR THE GUESTS’ CONVENIENCE
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de viver como um nativo”, afirma o CEO da 
VHC. “Hoje, o GRUPO TREND é o único 
no mercado a poder vender esses serviços 
antes mesmo de o passageiro sair do Brasil, 
ainda mais com um leque tão diversificado 
de opções. O cliente embarca já tendo em 
mãos o tipo de serviço que deseja usufruir, 
todas as instruções necessárias para ir 
direto à sua nova casa e o melhor de tudo: 
parcelando o pagamento”, complementa.

INFRAESTRUTURA MAIS QUE 
COMPLETA
A infraestrutura dos condomínios é um 
diferencial à parte, e talvez esta seja uma 
das explicações pelas quais cada vez mais 
famílias e grupos de amigos têm procurado 
casas para alugar ao desembarcarem em 
outro país. O tamanho varia bastante: 
quem quiser curtir um pouco de privacidade 
pode se sentir mais à vontade em uma 
estrutura menor e com menos vizinhos 
em volta, optando por resorts com 50 

propriedades, ou ter a chance de interagir 
com muitos outros turistas ao se hospedar 
em condomínios maiores, que abrigam até 
mil casas de férias. 
Independente da opção escolhida, o 
lazer é uma companhia sempre presente, 
e praticamente todas as casas têm 
piscinas privativas, cujo aquecimento é 
mais um serviço que pode ser contratado 
à parte. Além disso, é interessante pontuar 
que os condomínios contam com clubes 
próprios, em que o leque de opções, no 
caso do completíssimo Club House, inclui 
academias, piscinas adulto e infantil 
com toboáguas, Kids Club, restaurantes, 
quadras de beach volley, salas de 
cinema, fliperamas, business center e até 
áreas reservadas para eventos.
Número de pessoas também não é um 
problema, não! A quantidade de quartos 
em uma casa pode variar de dois a 12, 
acomodando confortavelmente até 25 
viajantes ao mesmo tempo.

Em 2016, recebemos mais 
de 132 mil visitantes do 
Brasil, o que faz do país 

um dos mercados mais importantes 
para Kissimmee. Com serviços de 
atendimento 24 horas em português, 
líderes da indústria, como a VHC e 
o GRUPO TREND, fazem da cidade 
um destino atrativo para o público 
brasileiro e aumentam ainda mais o 
número de turistas da região.”
LET’S GIVE THE FLOOR TO…
“In 2016, Kissimmee saw over 132,000 overnight 
guests from Brazil making the country one of the 
destination’s top international markets. With services 
like a 24-hour customer support line for Portuguese-
speakers, industry leaders like VHC and GRUPO 
TREND are paving the way for making the destination 
attractive to the Brazilian public and continue to increase 

visitation to Kissimmee,” stated DT 
Minich, president and CEO of 

Experience Kissimmee

D.T. Minich
presidente 
e CEO da 

Experience 
Kissimmee

E COM A PALAVRA...

house for vacation. Much more than a guest, the 
idea is that the traveler gets the opportunity to 
live as a native,” the CEO of VHC says. “Today, 
GRUPO TREND is the only company in the market 
to sell those services before the passenger’s 
departure from Brazil, not to mention its range of 
diversified options. When the client is boarding, 
she or he already has in hands the type of service 
she or he wants to use, all useful information to go 
straight to the new house and the best part: paying 
in installments,” he says.  

A VERY COMPLETE INFRASTRUCTURE
The infrastructure of the condominium units is a 
special asset, and it may explain why more and 
more families and groups of friends have been 
looking for houses to rent when they arrive in other 
country. The average size can vary: who wants to 
enjoy some privacy may feel more comfortable in a 
smaller structure and with a few neighbors around, 
choosing resorts with 50 properties, or to get the 
chance of interacting with many other tourists if 
lodged in larger condominium units, including up 
to one thousand vacation homes.  
Regardless of the option, entertainment is always 
present, and quite all the houses have private 
swimming pools – the heating service is another 
convenience that can be hired separately. Besides, 
it is interesting to mention that the condos count on 

NA IMAGEM LOGO AO LADO, DEMONSTRAÇÃO DE SERVIÇO 
DE ARRUMAÇÃO, QUE PODE SER CONTRATADO À PARTE. 
NA FOTO PRINCIPAL, RECORTE DA INFRAESTRUTURA DO 
CLUB HOUSE E, NO CANTO DIREITO, CARRO DA EQUIPE DE 
QUALIDADE DA VHC
IN THE IMAGE TO THE RIGHT, AN EXAMPLE OF THE HOUSEKEEPING 
SERVICE, WHICH CAN BE HIRED SEPARATELY. IN THE MAIN PHOTO, THE 
INFRASTRUCTURE OF THE CLUB HOUSE AND, AT THE RIGHT CORNER, THE 
VHC QUALITY TEAM’S CAR
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PRINCIPAIS 
VANTAGENS PARA O 
VIAJANTE
•	Mais	conforto,	privacidade	

e liberdade;
•	Localização	estratégica;
•	Completa	infraestrutura	de	

lazer;
•	Ideal	para	grandes	grupos;
•	Oportunidade	de	viver	

como um nativo.
MAIN ADVANTAGES FOR THE 
TRAVELER
•	 More	comfort,	privacy	and	

autonomy; 
•	 Strategic	location;
•	 Complete	leisure	infrastructure;
•	 Perfect	for	big	groups;
•	 Opportunity	to	live	like	a	native.

NOVO ENDEREÇO
A TREND TRAVEL USA e a Vacation 
Homes Collection, empresas do GRUPO 
TREND com sede nos Estados Unidos, 
agora trabalham juntas e conectadas em 
uma nova sede própria, localizada em 
Orlando. Anote aí o endereço: 2295 
SHiawassee Road, suítes 201/202.

SERVIÇOS QUE FAZEM A 
DIFERENÇA
•	 Arrumação	e	limpeza;
•	 Café	da	manhã	com	personagens;
•	 Decoração	temática;
•	 Delivery	de	itens	de	supermercado;
•	 Baby-sitter;
•	 Concierge;
•	 Aquecimento	das	piscinas;
•	 Amenidades	diversas;
•	 Disponibilização	de	áreas	de	

lazer e muito mais.
SERVICES THAT MAKE THE DIFFERENCE
•	 Housekeeping;
•	 Breakfast	with	characters;
•	 Theme	decoration;
•	 Market	products	delivery;
•	 Baby-sitter	service;
•	 Concierge;
•	 Swimming	pool	heating;	
•	 Several	amenities;	
•	 Leisure	area	and	much	more.

their own clubs, in which the range of options, the case 
of the complete Club House, includes gyms, swimming 
pools for adults and children with toboggans, Kids 
Club, restaurants, beach volleyball courts, movie 
theaters, video game arcades, business center and 
also areas for events.  
The number of people is not a problem either, at all! 
The amount of rooms in a house can vary between 
two and 12, comfortably lodging up to 25 travelers 
at the same time. 

NEW HEADQUARTER
TREND TRAVEL USA and Vacation Homes Collection, 
companies of GRUPO TREND headquartered in the 
United States, now work together and connected in 
their new own office located in Orlando. Take note 
of the address: 2295 S Hiawassee Road, suites 
201/202.
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APÓS INVESTIMENTO DE QUASE R$ 7 MILHÕES, GRUPO TREND SE 
INSTALA NA BARRA FUNDA; ESTRUTURA INCLUI RESTAURANTE, 

BOMBONIÈRE E ÁREAS DE DESCANSO

Motivação, abertura a novas 
ideias, reconhecimento pro-
fi ssional, plano de carreira... 

são muitos os ingredientes que ajudam 
uma empresa a ser bem-sucedida, so-
bretudo sob o ponto de vista do co-
laborador. Mas há um item que não 
pode fi car de fora desta relação e que 
tem tudo a ver com palavras como 
produtividade e satisfação pessoal: a 
qualidade do ambiente de trabalho.
Foi pensando em oferecer um dia 
a dia diferente aos quase 800 
funcionários – e aos agentes de 
viagens, fornecedores e demais 
parceiros, é claro! – que o GRUPO 
TREND decidiu deixar o centro de São 
Paulo e apostar em um prédio novinho 
em folha na Barra Funda, zona oeste 
da capital. Dos 14 andares do Barra 
Trade Center, nove são ocupados 
por empresas da holding – TREND 
Operadora, TC WORLD e TREND 
TECH –, e todas aderiram ao conceito 
de open space, eliminando paredes 
entre os departamentos e favorecendo 
a integração entre as áreas. 
“Nosso objetivo foi criar um ambiente 
por meio do qual pudéssemos 

ANO NOVO,
CASA NOVA

NEW YEAR, NEW HOUSE 
AFTER AN INVESTMENT OF ALMOST R$ 7 MILLION, 
GRUPO TREND IS HEADQUARTERED IN BARRA FUNDA; 
THE STRUCTURE INCLUDES RESTAURANT, COFFEE 
SHOP AND BREAK ROOMS
Motivation, open mind, professional appreciation, career 
program… there are so many ingredients which can help a 
company to reach success, mainly in the employees’ point of 
view. But there is an item which cannot be out of this relation 
and that has everything to do with words like productivity 
and personal satisfaction: the quality of work environment. 
Thinking about offering a different routine to the almost 
800 employees – and to the travel agents, suppliers and 
other partners, of course! – GRUPO TREND decided to 
leave São Paulo’s downtown area and bet on a whole 
new building in Barra Funda, in the west side of the 
capital. From the 14 fl oors of Barra Trade Center, nine 
are exclusive to the companies of the holding – TREND 
Operadora, TC WORLD and TREND TECH –, and all of 
them adopted the open space concept, eliminating walls 
between departments and encouraging the integration 
among the sectors.  
“Our goal was to create an environment in which we 
could keep growing with quality and, at the same time, 
it could meet 100% of the team members' needs. The 
relocation is emblematic, because it goes beyond the 
physical level. In this year, we are also going to change 
our way of working, improve what we are good at more 
and more and keep innovating. We want our employees 
to be happy and proud of us, of our structure, products 
and services. We started off on the right foot the year 
of 2017 regarding new projects and achievements,” 
highlights Luis Paulo LUPPA, president of GRUPO TREND. 
GENERAL OVERVIEW
The high investment of R$ 6.8 million is easily noticed: the 
building comprehends a total of 5,150 m² and counts on 
750 workstations – about 100 places more than it used 
to have in the other building. The new house brings also 
a lounge to the partners, two balconies per fl oor with 
panoramic views to the city and that can be used for short 

continuar crescendo com qualidade 
e que, ao mesmo tempo, fosse 
100% adequado às necessidades 
do nosso time. A mudança é 
emblemática, pois vai muito além 
do físico. Neste ano, vamos mudar 
também a nossa forma de trabalhar, 
aprimorar ainda mais aquilo em que 
já somos bons e seguir inovando. 
Queremos nossos colaboradores 
felizes e orgulhosos de nós, da nossa 
estrutura e dos nossos produtos e 
serviços. Entramos em 2017 com 
o pé direito no que diz respeito 
a novos projetos e conquistas”, 
destaca Luis Paulo LUPPA, presidente 
do GRUPO TREND.
PANORAMA GERAL
O investimento alto, de R$ 6,8 
milhões, é facilmente percebido: o 
prédio ocupa um total de 5.150 m² e 
conta com 750 estações de trabalho 
– cerca de 100 posições a mais 
do que a estrutura anterior. A nova 
casa traz, ainda, um lounge para 
parceiros, duas varandas por andar 
com vistas panorâmicas da cidade e 
as quais podem ser utilizadas para 
pequenos intervalos de descanso, 

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND
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ANOTA AÍ
A nova sede do GRUPO TREND 
está localizada na Rua Robert 
Bosch, 544, na Barra Funda. 
Todos os nossos canais de 
atendimento (e-mails, telefones 
e ramais) continuam iguais e 
operando normalmente.
TAKE NOTE
The new GRUPO TREND’s headquarter is 
located at 544, Robert Bosch Street, in 
the district of Barra Funda. Our support 
channels (e-mails, phones and extension 
numbers) are still the same and they are 
operating as usual.

banheiros individuais, sistema central 
de ar-condicionado, 130 vagas de 
estacionamento, serviço de vallet e 
restaurante exclusivo com almoço para 
todo o quadro de colaboradores.
Achou pouco? Ainda tem mais! 
Facilidades como bombonière, espaço 
para eventos, salas de reuniões, sala 
de videoconferência e elevadores 
exclusivos para a equipe do GRUPO 
TREND também estão disponíveis. 

DE OLHO NO BEM-ESTAR DOS 
COLABORADORES
LUPPA acredita que o investimento 
elevado na nova sede representa 
um alinhamento com a imagem e o 
posicionamento do grupo, que visa 
alçar voos maiores a cada ano – um 
exemplo disso é a recente compra da 
Vacation Homes Collection (VHC), 
especializada no aluguel de casas 
de férias nos Estados Unidos e com 
escritórios em Orlando e Miami. 
“Não tenho dúvidas de que quem 
conduz o diferencial da TREND são 
os colaboradores. E é exatamente 
por isso que nos esforçamos tanto 
para aumentar sua qualidade de vida 
e elevar o seu nível de conforto. A 
reputação de todas as nossas empresas 
depende do seu engajamento e do 
seu trabalho”, explica o dirigente.

breaks, individual toilets, central air conditioning 
system, 130 spaces to park, valet parking and 
exclusive restaurant with lunch for all employees. 
Not enough? There is more! Conveniences like 
coffee shop, area for events, meeting rooms, 
videoconference room and exclusive lifts for the 
team of GRUPO TREND are also available.  
KEEPING AN EYE ON THE EMPLOYEES WELFARE 
LUPPA thinks that the high investment represents an  
alignment between the image and positioning of 
the group, which aims to fly higher each year – an 
example of that is the latest purchase of Vacation 
Homes Collection (VHC), specialized in temporary 
house rentals in the United States and with offices in 
Orlando and Miami.  
“I do not have doubts that the main asset of TREND 
is the set of employees. And it is exactly why that 
we do our best to increase their quality of life and 
improve their level of comfort. The reputation of 
our companies depends on their engagement and 
work,” explains the leader. 

ACIMA, FACHADA DA NOVA SEDE DO GRUPO TREND
ABOVE, FACADE OF THE NEW HEADQUARTER OF GRUPO TREND

DE CIMA PARA BAIXO: RECORTE DO DEPARTAMENTO 
DE LAZER; ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO; AUDITÓRIO E 
RESTAURANTE SABORES DO MUNDO
FROM TOP TO BOTTOM: LEISURE DEPARTMENT; RECORDING 
STUDIO; AUDITORIUM AND SABORES DO MUNDO RESTAURANT
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TREND OPERADORA REGISTRA AUMENTO DE MAIS DE  

140% NAS VENDAS DE CRUZEIROS MARÍTIMOS EM 2016

Os números impressionam: 
as vendas de cruzeiros 
da TREND Operadora 

cresceram mais de 140% em 2016. 
E você sabe por quê? “Ao longo 
do ano promovemos roadshows, 
eventos e capacitações em todo o 
Brasil, ações que contribuíram muito 
para atingirmos este resultado tão 
positivo. Mas não há dúvidas de 
que a confiança dos agentes de 
viagens é o nosso maior trunfo, tanto 
que hoje a nossa área de cruzeiros 
oferece atendimento especializado e 
exclusivo”, explica Cristiane Jayme, 
diretora de Lazer do GRUPO TREND.

A operadora é bem servida em 
termos de armadoras e atualmente 
trabalha com as gigantes Disney 
Cruise Line, MSC Cruzeiros, Costa 
Cruzeiros, Norwegian Cruise 
Line e Princess Cruises, além de 
companhias de luxo como Crystal, 
Silversea, Holland America Line, 
Seabourn, Regent Seven Seas e uma 
série de outras com expertise em 
cruzeiros fluviais.

“A atuação conjunta com as 
armadoras amplia a visibilidade do 
produto e chama a atenção dos 
passageiros pelo fato de os cruzeiros 
serem viagens bem completas, que 
incluem hospedagem, lazer a bordo 
e a possibilidade de passear pelos 
destinos enquanto o navio estiver 

VENDAS A BORDO

SALES ABOARD
TREND OPERADORA RECORDS AN INCREASE OF 
MORE THAN 140% REGARDING CRUISE SALES 
IN 2016

Numbers are impressive: the cruise sales of TREND 
Operadora increased more than 140% in 2016. And do you 
know why? “Throughout that year we promoted roadshows, 
events and qualification courses all over Brazil, activities 
that contributed so much to reach this very positive result. 
But there are no doubts that the travel agents’ confidence is 
our main asset, and that is why our cruise department offers 
specialized and exclusive service," explains Cristiane Jayme, 
director of Leisure at GRUPO TREND. 
The tour operator is well provided regarding ship-owners, 
and currently it works together with giants like Disney 
Cruise Line, MSC Cruises, Costa Cruise, Norwegian 
Cruise Line and Princess Cruises, in addition to luxury 
companies like Crystal, Silversea, Holland America Line, 
Seabourn, Regent Seven Seas and a series of other 
companies that are expert at fluvial cruises.
“The activity together with the shipowners increases the 
product visibility and attracts the passengers’ attention 
because of the fact that cruises are a very complete type 
of travel, including rooms, on-board entertainment and the 
possibility of visiting the destinations while the ship is in 
the port,” comments Vera Reis, responsible for the cruise 
department at TREND.
Considering the most-searched routes by Brazilians 
in 2016, no surprises: the region of Caribbean still 
got the first place, followed by cruises with itineraries 
throughout the Mediterranean region and Europe.

MSC AS FAR AS THE EYE CAN SEE 
Last year was also excellent regarding the partnership with 
MSC Cruises, which sales volume doubled at TREND. 
The main highlight goes to the MSC Divina ship, always 
mentioned when the subject is trips to Caribbean and leaving 
from Miami during the whole year, which can explain why 
the region does no stop increasing in sales at the company. 
In 2017, the expectation is to focus on international 
sales and tell everyone the new ships arrival: the 
MSC Seaside, with foreseen launch date in next May 
and which will make available itineraries towards 
Caribbean and leaving from Miami during the whole 
year of 2018, and the MSC Meraviglia, which must be 
launched in December and, in addition to the cutting-
edge technology, it will have as an asset the advantage 
of mooring at any ports of the world.

no porto”, comenta Vera Reis, 
responsável pelo departamento de 
cruzeiros na TREND. 
Em termos de rotas mais procuradas 
pelos brasileiros em 2016, nenhuma 
surpresa: a região do Caribe 
continuou em primeiro lugar, seguida 
por cruzeiros com roteiros pelo 
Mediterrâneo e pela Europa. 

MSC ATÉ PERDER DE VISTA
O ano passado também foi excelente 
no que diz respeito à parceria com 
a MSC Cruzeiros, cujo volume de 
vendas dobrou na TREND. O grande 
destaque vai para o navio MSC 
Divina, referência em viagens para o 
Caribe e com saídas o ano inteiro 
de Miami, o que explica por que 
a região não para de crescer nas 
vendas da operadora.

Em 2017, a expectativa é manter 
o foco nas vendas internacionais 
e divulgar aos quatro ventos a 
chegada dos novos navios: o MSC 
Seaside, com lançamento previsto 
para o próximo mês de maio e que 
disponibilizará roteiros com destino 
ao Caribe e com saída de Miami 
ao longo de todo o ano de 2018, 
e o MSC Meraviglia, que deve ser 
lançado em dezembro e, além da 
tecnologia de ponta, terá como 
diferencial o fato de que poderá 
atracar em qualquer porto do mundo.
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EMPRESA DO GRUPO TREND APOSTOU NAS VENDAS ON-LINE E CONQUISTOU O 
MERCADO EM UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO

Em uma era em que grande parte das transações 
acontece no meio digital, agilidade se tornou 
uma palavra-chave e uma habilidade que a 

maioria das corporações tenta incorporar ao seu 
dia a dia. Com a SHOP HOTEL não foi diferente. 
A empresa do GRUPO TREND chegou ao mercado 
de Turismo em setembro de 2014, reduzindo ao 
máximo o off-line e trazendo consigo um modelo de 
negócios que tem tudo para continuar crescendo: 
o e-commerce.

TEMPO É DINHEIRO 
Ao utilizar o NATREND, sistema de reservas intuitivo 
e bastante simples, o agente de viagens tem 
autonomia para resolver sozinho e em poucos cliques 
praticamente qualquer tipo de imprevisto. O resultado 
disso? Custos menores, produtividade e rentabilidade 
maiores, satisfação do cliente e gestão efi caz do 
tempo, visto que a plataforma on-line reduz o período 
gasto com alterações, cancelamentos e prorrogações, 
por exemplo, e permite que o agente atenda mais 
passageiros – e com qualidade redobrada.  
“Outro ponto importante são os preços. Ao 
acompanhar as tendências de comportamento do 
consumidor no e-commerce, percebemos que este 
fator é determinante na busca por viagens. E isso 
condiz perfeitamente com o carro-chefe da SHOP 
HOTEL, que são as tarifas competitivas para hotéis 
no Brasil e no mundo”, explica Ana Kuba, nova 
diretora da SHOP HOTEL.

VALORES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Segunda empresa do GRUPO TREND a ser lançada, 
a SHOP HOTEL desfruta a credibilidade e o renome 
da holding, o que amplia a confi ança em seus pro-
dutos e serviços. “Mas há, também, outros atributos 
dos quais nos orgulhamos e que intensifi cam o valor 
agregado que já oferecemos ao agente e, por conse-
quência, ao cliente fi nal: atendimento on-line trilíngue 
sete dias por semana e 24 horas por dia, clareza 
nas informações, segurança no processo de compra, 
amplo portfólio de hotéis, estabilidade no mercado, 
facilidade na gestão das reservas... Em outras pala-
vras, temos muito mais do que preço”, comenta Ana.

O E-COMMERCE E A SHOP HOTEL: 
MODELO QUE DEU CERTO

THE E-COMMERCE AND SHOP 
HOTEL: A SUCCESSFUL MODEL
COMPANY OF GRUPO TREND BETTED 
ON ON-LINE SALES AND REACHED THE 
MARKET IN A SHORT TIME

In an era in which great part of the transactions 
occurs in a digital way, agility became 
a keyword and a skill that most of the 
corporations try to incorporate in its routine. 
With SHOP HOTEL it was not different. The 
company of GRUPO TREND arrived in the 
market in September, 2014, reducing the off-
line concept as far as it could and bringing a 
business model which has everything to keep 
growing: the e-commerce. 
TIME IS MONEY
Using NATREND, an intuitive and very simple 
booking system, a travel agent is able to solve 
alone and in practically few clicks any type of 
unexpected issues. The result of it? Lower costs, 
higher productivity and profi tability, client’s 
satisfaction and effi cient time management, 
once the on-line platform strongly reduces the 
period spent with changes, cancellations and 
postponement, for example, and it allows the 
travel agent to serve more passengers – and 
with redoubled quality.    
"Another important point to be considered is 
price. Following the trends of consumer behavior 
regarding the e-commerce, we have noticed 
that this factor is determining during a search 
for travels. And this perfectly suits the fl agship 
of SHOP HOTEL, which is competitive tax for 
hotels in Brazil and all over the world," explains 
Ana Kuba, new director of SHOP HOTEL. 
VALUES THAT MAKE A DIFFERENCE
Second company of GRUPO TREND to be 
launched, SHOP HOTEL has the credibility 
and reputation of this holding company, which 
increases the reliability on its products and 
services. “But there is also other features of which 
we are proud and which help to intensify the 
added value that we have already offered the 
travel agent and, consequently, the fi nal client: 
on-line trilingual service, available seven days a 
week and 24 hours per day, precise information, 
safe purchase system, great portfolio of hotels, 
stability inside the market, easy booking 
management…  In other words, we have much 
more than price,” Ana comments.

A SHOP HOTEL veio 
para facilitar minha vida. 
Além das melhores tarifas 

comissionadas, o sistema é fácil e 
rápido. Gosto de ter autonomia nas 
vendas, e a empresa atende a todas 
as minhas necessidades. Sempre que 
preciso de suporte, o atendimento por 
e-mail ou chat me atende rapidamente 
e resolve o meu problema.”
"SHOP HOTEL came to make my life easier. 
In addition to the best commissioned taxes, 
it is an easy and fast system. I like to have 
autonomy in my sales, and the company 
meets all my needs. When I need some 
support, the e-mail or chat service helps 

me quickly and solves my 
problem."

Daniel Rosalin
Daniel Rosalin 
Viagens & Turismo

Jaú (SP)

Mais uma vez reitero 
os meus parabéns à 
SHOP HOTEL. Tarifas 

competitivas, sistema on-line, 
parcelamento sem juros e a 
interatividade da equipe são os 
ingredientes básicos para o sucesso.”
"One more time I congratulate SHOP HOTEL. 
Competitive taxes, on-line system, installments 

without interest and team 
interactivity are the basic 
ingredients for success."

André Albuquerque
ABS Travel

Recife (PE)
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VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
GRUPO TREND FALA SOBRE TENDÊNCIAS PARA O SETOR

Tecnologia e turismo andam muito 
bem juntos. Como imaginar 
o agente de viagens sem os 

modernos sistemas de reservas, por 
exemplo, que transformam o sonho 
do passageiro em realidade com 
apenas alguns cliques? Se antes o 
principal objetivo das organizações 
era disponibilizar novos produtos, 
hoje a necessidade é identifi car 
o que o mercado precisa para só 
então suprir alguma carência. E 
você sabe quais outras tendências 
estão sendo observadas? A 
Segue Viagem conversou com um 
especialista no assunto e conta tudo 
para você! 

O QUE ESPERAR PARA 
2017?
Para Robson Gomes, vice-presidente 
de Tecnologia da Informação do 
GRUPO TREND, em 2017 o mobile 
estará cada vez mais presente, 
revolucionando o atendimento ao 
cliente. “Neste panorama, as mídias 
sociais continuarão ganhando 
força como legítimas plataformas 
de vendas e atraindo potenciais 
consumidores”, explica.
Uma das apostas da TREND TECH, 
companhia liderada por Gomes, é 
o aprimoramento da experiência de 
compra do usuário, oferecendo não 
somente o produto mais indicado, 
mas agindo no timing correto e com 
a melhor tarifa. Resultado: otimização 

UM PASSO 
SEMPRE À FRENTE

ALWAYS A STEP FORWARD
VICE-PRESIDENT OF INFORMATION 
TECHNOLOGY AT GRUPO TREND TALKS ABOUT 
TRENDS FOR THE BRANCH
Technology and tourism combine very well. How can 
we imagine travel agents without those modern booking 
systems, for example, which make the passengers' 
dreams come true in a few clicks? If previously the main 
goal of the organizations was to make new products 
available, today it is necessary to identify what are the 
market demands and, then, to meet those needs. And 
do you know which are the other trends that have been 
noticed in the fi eld? Segue Viagem talked to an expert 
at this subject and tells you everything! 
WHAT TO WAIT FOR IN 2017?
For Robson Gomes, vice-president of Information 
Technology at GRUPO TREND, in 2017, the mobile 
will be more and more present, revolutionizing the 
customer support. “In this panorama, social media 
will keep rising as legitimate sales platforms and 
attracting potential consumers,” he explains.  
One of the bets of TREND TECH, company led by 
Gomes, is the improvement of user experience of sales, 
offering not only the most recommended product but 
also acting in the correct timing and with the best tax. 
Result: optimization of processes and value generation.  
Other goal of the company is to reduce as much 
as possible people's natural resistance to the new, 
preparing the market for products still unseen. 
“The closer relationship with travel agents helps 
us to discover their diffi culties and offer something 
made to order. Technology is an ally, even though 
some suspiciousness rises when it is necessary to be 
adapted to something new,” comments the leader.  
A NEW WORLD
Technology has changed the way to do business and 
brought tools that analyze travelers' profi le so precisely, 
making possible to offer a travel before the client start 
his or her search. “To be relevant is to interact in the 
right moment and offer a product that generates value, 
going beyond the price. And the agent’s expertise 
makes the difference here," the vice-president affi rms. 
It is also worth investing in mobile devices, which 
represent a great opportunity to get closer to the client.  
“They eliminate any barriers of communication before, 
during and post-travel. We need to be 100% connected 
with the passenger, providing the info they are searching 
for, when they search for it,” Gomes clarifi es.

de processos e geração de valor.  
Outro objetivo da empresa é reduzir 
ao máximo a resistência natural 
das pessoas ao novo, preparando 
o mercado para produtos ainda 
inéditos. “O relacionamento próximo 
com os agentes nos ajuda a descobrir 
as suas difi culdades e a ofertar 
algo sob medida. A tecnologia é 
uma aliada, apesar de haver certa 
desconfi ança sempre que é preciso 
se adaptar a uma novidade”, 
comenta o dirigente. 

UM MUNDO NOVO
A tecnologia mudou a forma de se 
fazer negócios e trouxe ferramentas 
que analisam o perfi l dos viajantes 
tão a fundo que já é possível oferecer 
a viagem antes mesmo de o cliente 
iniciar a busca. “Ser relevante é 
interagir no momento certo e oferecer 
um produto que gere valor, indo 
muito além do preço. E a expertise 
do agente faz toda a diferença 
aqui”, afi rma o vice-presidente. 
Vale a pena investir também nos 
dispositivos móveis, que representam 
uma oportunidade e tanto para a 
aproximação com o cliente. “Eles 
eliminam quaisquer barreiras de 
comunicação antes, durante e no 
pós-viagem. Precisamos estar 100% 
conectados com o passageiro, 
fornecendo os dados que ele 
procura, na hora em que ele os 
procura”, esclarece Gomes.
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TREND TRAVEL USA APRESENTA NOVIDADES NO PORTFÓLIO E INTENSIFICA 

PRESENÇA NA TERRA DO TIO SAM

Quando o GRUPO TREND levou a sua marca aos Estados Unidos, por meio 
da atuação da TREND TRAVEL USA, o portfólio enriqueceu. A presença em 
solo americano aproximou a holding de fornecedores locais e fortaleceu 

parcerias já antigas, o que representa um número cada vez maior de atrações, hotéis e 
ingressos – a maioria com tarifas supercompetitivas – chegando às suas mãos, agente 
de viagens. Quer fi car por dentro de tudo? Acompanhe na Segue Viagem! 

DE PRATELEIRAS CHEIAS

FULL SHELVES  
TREND TRAVEL USA PRESENTS NEW 
PRODUCTS OF ITS PORTFOLIO AND 
INTENSIFIES THE PRESENCE IN THE LAND 
OF UNCLE SAM

When GRUPO TREND took its brand to the 
United States through the activities of TREND 
TRAVEL USA, the portfolio got bigger. The 
presence in American land made the holding 
company be closer to the local suppliers 
and strengthened old partnerships, which 
represent a number even greater of attractions, 
hotels and tickets – most of them with super 
competitive taxes – reaching you, travel agent. 
Do you want to keep up with everything? 
Follow it in Segue Viagem!
KIDS EAT FREE: is your client going to the States 
with the family? The tip is to use the Kids Eat Free 
card, which guarantees free meal for children 
at some restaurants – and it has also the best 
tax of the market at TREND TRAVEL USA. But, 
pay attention: those cards are individual and for 
each one, it is required an adult who pays. Other 
option is VIP Dine4Less, which offers up to 25% 
discount in the total bill amount for groups of up 
to four people in restaurants of Las Vegas, New 
York and Orlando. Unlimited, it is valid for 30 
days and includes breakfast, lunch and dinner.  
CRAYOLA EXPERIENCE: other TREND 
TRAVEL USA news! Addressed to the kids, 
this attraction is placed at The Florida Mall 
and stimulates the creativity and imagination 
with activities using crayon. The space is very 
interactive and allows them to create their 
own crayon with colors and labels they wish, 
print photos that look like draws and then the 
kids can color and melt the crayon in different 
molds, among other possibilities.  
WILD FLORIDA: what about offering a tour of 
Florida that is out of the conventional ones and 
that is a result of one of the new TREND TRAVEL 
USA partnerships? Aboard buggies or airboats, 
open boats that are moved by a propeller, the 
passenger has the opportunity to explore the 
swampy region of the south of Florida, the 
famous Everglades, and to appreciate the 
wildlife from a privileged angle. Cams ready: 
alligators, snakes, zebras, lemurs and lynxes 
can cross the path at any time. 
UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD: 
entertainment is guaranteed in this theme park which 
combines adventure, fun and big cinematographic 
productions. With tickets available at GRUPO 
TREND, there it is possible to check closely movies 
and rewarded series sets, like The Walking 
Dead and Desperate Housewives. There are 3D 
simulators, roller coasters and activities addressed 
to adults and children. Shopping and gastronomy 
are in charge of CityWalk, with restaurants, stores, 
discos and bars.

FOTOS DIVULGAÇÃO

LARRY D. MOORE

KIDS EAT FREE: o seu cliente vai para os States 
com a família? A dica é utilizar o cartão Kids Eat 
Free, que garante refeições grátis para as crianças 
em alguns restaurantes – e tem a melhor tarifa do 
mercado na TREND TRAVEL USA. Mas atenção: 
os cartões são individuais e para cada um deles 
é preciso ter um adulto pagante. Outra opção é 
o VIP Dine4Less, com até 25% de desconto no 
valor total da conta para grupos de até quatro 
pessoas em restaurantes de Las Vegas, Nova York 
e Orlando. De uso ilimitado, vale por 30 dias e 
inclui café da manhã, almoço e jantar.

CRAYOLA EXPERIENCE: mais uma novidade da 
TREND TRAVEL USA! Dedicada aos pequenos, 
esta atração fi ca no shopping center The Florida 
Mall e estimula a criatividade e a imaginação 
em meio às atividades com giz de cera. O 
espaço é superinterativo e permite criar o 
próprio giz com as cores e o rótulo desejados, 
imprimir fotos em formato de desenho para 
depois as colorir e derreter o giz em moldes 
diferentes, entre muitas outras possibilidades. 

WILD FLORIDA: que tal oferecer um passeio na 
Flórida que foge do convencional e é fruto de 
uma das novas parcerias da TREND TRAVEL 
USA? A bordo de buggies ou airboats, barcos 
abertos movidos por uma hélice, o passageiro 
tem a chance de explorar a região pantanosa 
do sul da Flórida, os famosos Everglades, 
e contemplar a vida selvagem de um ângulo 
privilegiado. Câmeras a postos: jacarés, 
cobras, zebras, lêmures e linces podem cruzar 
o caminho a qualquer momento.  

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD: o 
entretenimento é certo neste parque temático que 
combina aventura, diversão e grandes produções 
cinematográfi cas. Com ingressos disponíveis no 
GRUPO TREND, ali dá para conferir de pertinho 
sets de fi lmes e séries premiadas, como The 
Walking Dead e Desperate Housewives. Há 
simuladores 3D, montanhas-russas e atividades 
voltadas para adultos e crianças. Compras e 
gastronomia fi cam por conta do CityWalk, com 
restaurantes, lojas, baladas e bares. 
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EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO, PORTFÓLIO COMPLETO E VANTAGENS 

EXCLUSIVAS PARA AS AGÊNCIAS DE VIAGENS: EXECUTIVOS DA TC WORLD 

COMPROVAM QUE A EMPRESA TEM TUDO ISSO E MUITO MAIS

Quando o GRUPO TREND e a 
CNT (Central de Negócios 
Turísticos) anunciaram uma 

sociedade, em setembro de 2015, o 
mercado ganhou uma nova empresa: 
a TC WORLD. A consolidadora 
aérea chegou para dar fôlego à 
indústria de viagens, incrementar a 
venda de bilhetes e oferecer todo o 
suporte para o agente incorporar de 
vez o aéreo em seus pacotes.
O tempo passou e a empresa 
completou um ano de operação. E 
você sabe dizer qual é exatamente o 
papel de uma consolidadora? Tem na 
ponta da língua todos os canais de 
atendimento ou as vantagens que a 
companhia oferece para transformar 
o seu dia a dia para melhor? A 
Segue Viagem reservou este espaço 
para uma entrevista exclusiva com 
André Khouri e Thiago Oliveira, 
presidente e diretor da empresa, 
respectivamente, e esclarece aqui 
qualquer dúvida que você ainda 
possa ter sobre o assunto. Vamos 
nessa?

SV: Como você definiria a TC WORLD? 
ANDRÉ KHOURI: A TC WORLD 
é a consolidadora de venda de 
passagens aéreas do GRUPO 
TREND e tem no atendimento de 
qualidade um dos seus principais 
diferenciais, uma vez que, assim 

SCALING THE HIGHTS
EXCELLENCE IN SERVICE, COMPLETE 
PORTFOLIO AND EXCLUSIVE CONVENIENCES 
FOR TRAVEL AGENCIES: EXECUTIVES OF TC 
WORLD PROVE THAT THE COMPANY HAS ALL 
OF THESE AND MUCH MORE
When GRUPO TREND and CNT (Central de 
Negócios Turísticos – Tourist Business Center) 
announced a partnership, in September, 2015, the 
market was given a new company: TC WORLD. 
The airline consolidator arrived to push the travel 
industry, increase ticket sales and offer all the 
support so that the agent can include flights in his or 
her packages once and for all.   
Time went by and the company celebrated one 
year operating. And do you know exactly what is 
the role of an airline consolidator? Do you know off 
the top of your head what are the support channels 
or advantages that the company offers to improve 
your routine? Segue Viagem prepared this space 
for an exclusive interview with André Khouri and 
Thiago Oliveira, president and director of the 
company, respectively, and we clear any doubts 
that you may have about the subject. Let’s go? 
SV: How would you define TC WORLD?
ANDRÉ KHOURI: TC WORLD is the airline 
consolidator of GRUPO TREND which sells airline 
tickets and has as one of its main assets a high 
quality service, like in other companies of the 
holding, the consolidator is exclusively focused on 
travel agencies support, which correspond to its 
only sales channel. 
SV: In general terms, what is the goal of an airline 
consolidator?
ANDRÉ KHOURI: We would say that the role of a 
consolidator is to be an extension of the airlines, 
serving the agencies that do not own an IATA (they 
are not certified by the International Air Transport 
Association) or a direct agreement and meeting 
this need by sophisticated booking systems and 
emission of tickets. It means that the consolidators 
not only increase ticket sales and help to strengthen 
the sector as a whole, but also contribute to the 
number of selling arguments of the agencies if they 
include flights in their product portfolio.
SV: What are the support channels that TC WORLD 
provides to its clients? In which days and time are 
they available? 

como acontece nas demais 
empresas da holding, ele é focado 
exclusivamente nas agências de 
viagens, que correspondem ao seu 
único canal de vendas. 

SV: Em linhas gerais, qual é o objetivo 
de uma consolidadora aérea?
ANDRÉ KHOURI: Podemos dizer 
que o papel de uma consolidadora 
é ser uma extensão das companhias 
aéreas, atendendo as agências que 
não possuem IATA (não certificadas 
pela Associação Internacional de 
Transportes Aéreos) ou acordo direto 
e suprindo essa necessidade por meio 
de sofisticados sistemas de reserva 
e emissão de bilhetes. Isso significa 
que as consolidadoras não apenas 
alavancam a venda de passagens e 
ajudam a fortalecer o setor como um 
todo, mas também contribuem para 
a ampliação dos argumentos de 
vendas das agências ao inserirem o 
aéreo em sua prateleira de produtos.

SV: Quais são os canais de 
atendimento que a TC WORLD 
disponibiliza aos clientes? Em que 
dias e horários eles funcionam? 
THIAGO OLIVEIRA: A fim de garantir 
que os agentes de viagens tenham total 
suporte sempre que necessário, a TC 
WORLD opera 24 horas por dia. De 
segunda a sexta-feira, os consultores 
atendem das 9h às 20h30. Após esse 

NAS ALTURAS
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horário, a equipe do plantão assume 
e trabalha das 20h30 à 0h – depois 
disso passa a valer o atendimento 
emergencial, disponível da 0h às 9h 
e direcionado a casos que precisam 
de soluções imediatas, como ter 
um passageiro aguardando no 
aeroporto, por exemplo. Aos sábados 
e domingos, o expediente é das 9h 
às 18h. Após esse horário passa a 
operar o atendimento emergencial 
– vale ressaltar que o plantão e o 
emergencial são exclusivos da TC 
WORLD.
Em qualquer um dos casos, é possível 
entrar em contato pelos telefones (11) 
3202-0202 (para quem estiver em 
São Paulo) e 0800-322-0202 e 
pelos e-mails nacional@tcw.tur.br e  
inter@tcw.tur.br. E-mails ao atendimento 
emergencial devem ser enviados para 
emergencial@tcw.tur.br.

SV: Como é o portfólio da TC 
WORLD? 
THIAGO OLIVEIRA: Trabalhamos 
com as principais companhias 
aéreas nacionais e internacionais, 
e em nosso sistema de reservas 
constam tarifas competitivas para 
mais de 200 empresas aéreas de 
todo o mundo. E esse é um número 
que está permanentemente em 
expansão, já que estamos sempre 
apostando em novas parcerias para 
ampliar o leque de possibilidades e 
benefícios oferecidos aos agentes de 
viagens. Afinal, quanto mais opções 
de produtos ele tiver, maiores são as 
chances de vender. 

SV: Como a TC WORLD contribui 
para que os agentes atendam 
o passageiro com qualidade e 
excelência?
ANDRÉ KHOURI: Conforme já men-
cionamos anteriormente, o atendi-
mento 24 horas é um diferencial im-
portante, sobretudo se considerarmos 
que imprevistos não têm hora para 
acontecer e que a chance de preci-
sar lidar com algo que não estava 
programado fora do horário do ex-
pediente existe e é bem significativa. 
Além do relacionamento cada vez 
mais estreito com as companhias 
aéreas, os agentes de viagens que 
trabalham conosco têm acesso a um 
sistema de reservas 100% on-line, o 
que confere agilidade e praticidade 
ao seu cotidiano e facilita demais 
o atendimento ao passageiro. E já 
que o papel do agente é justamente 
esclarecer dúvidas e entregar algo 
sob medida, a TC WORLD conta 
com uma equipe especializada e 
mais do que pronta para “blindá-lo” 
contra qualquer problema, garantindo 
que tenha acesso a informações 
sobre voos, rotas, horários, tarifas ou 
políticas adotadas por companhias 
aéreas, além de, é claro, oferecer 
todo o suporte que precisa para fechar 
a venda. Isso o ajuda a conquistar a 
satisfação do viajante e, de quebra, 
prepara o caminho para que o cliente 
compre novamente com ele no futuro. 
Este é um ciclo que beneficia toda a 
cadeia produtiva do setor e que, de 
certa forma, incentiva o passageiro a 
viajar mais e mais de avião. 

THIAGO OLIVEIRA: In order to guarantee a total 
support for travel agents when necessary, TC 
WORLD operates 24 hours a day. From Monday to 
Friday, the consultants work from 9h a.m. to 8h30 
p.m. After business hours, the team on duty works 
from 8h30 p.m. to midnight – then, the emergency 
support works, available from midnight to 9h a.m. 
and it is addressed to cases which need immediate 
solutions, like a passenger waiting at the airport, 
for example. On Saturdays and Sundays, the 
support is from 9h a.m. to 6h p.m. After closing 
time, the emergency support is ready – it should be 
highlighted that the team on duty and emergency 
support are exclusive of TC WORLD. 
In each one of the cases, it is possible to contact us 
by the numbers (11) 3202-0202 (for anyone who 
is in São Paulo) and 0800-322-0202; and by the 
following e-mails nacional@tcw.tur.br and inter@
tcw.tur.br. E-mails to emergency support must be 
sent to emergencial@tcw.tur.br.
SV: How does the scenario of the portfolio of TC 
WORLD look like? 
THIAGO OLIVEIRA: We work with the best national 
and international airlines, and in our booking 
system there are competitive taxes for more than 
200 airlines from all over world. And this number 
is always growing, once we always bet on new 
partnerships to increase the range of possibilities and 
benefits to the travel agents. After all, the larger is the 
list of products, the higher is the chance of selling. 

SV: How does TC WORLD help the travel agent to 
provide a high quality and excellent service to the 
passenger?  
ANDRÉ KHOURI: According to what we previously 
mentioned, the 24-hour support is an important 
asset, mainly if we consider that unexpected things 
happen all the time and the chance to deal with 
something that was not planned out of the business 
hours does exist and it is massive. 
In addition to a closer relation with the airlines, those 
travel agents who work with us have access to a 
100% on-line booking system, which grants quickness 
and convenience to their routine and it makes the 
passenger support even easier. And once the agent 
role is just to clear doubts and provide something that 
is made to order, TC WORLD counts on a qualified 
team that is ready to “shield” her or him from any 
problems, guaranteeing the access to information on 
flights, routes, time, taxes or politics adopted by the 
airlines, and, of course, also offering all the support 
she or he needs to close the deal. It helps the travel 
agent to please the traveler and also prepare the way 
for a future new business with this client again. This 
is a cycle that benefits all the production chain of the 
sector and that somehow encourages the passenger 
to travel more and more by plane.

“ESTAMOS SEMPRE 
APOSTANDO EM NOVAS 

PARCERIAS PARA AMPLIAR O 
LEQUE DE POSSIBILIDADES E 
DE BENEFÍCIOS OFERECIDOS 
AOS AGENTES DE VIAGENS” 

 "WE ALWAYS BET ON NEW 
PARTNERSHIPS TO INCREASE THE 

RANGE OF POSSIBILITIES AND BENEFITS 
TO THE TRAVEL AGENTS“

THIAGO OLIVEIRA

“AS CONSOLIDADORAS 
ATENDEM AGÊNCIAS SEM IATA 
OU ACORDO DIRETO COM AS 

COMPANHIAS AÉREAS POR MEIO 
DE SOFISTICADOS SISTEMAS DE 

RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES” 
 "CONSOLIDATORS SERVE AGENCIES WITHOUT 
AN IATA OR A DIRECT AGREEMENT WITH THE 

AIRLINES BY SOPHISTICATED BOOKING SYSTEM 
AND EMISSION OF TICKETS”

ANDRÉ KHOURI
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ID MUNDO

ONCE UPON A TIME, IN THE 
ANDEAN LAKES…

Era uma vez, 
nos  

Lagos Andinos...
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VISTA PANORÂMICA DO LAGO LLANQUIHUE
PANORAMIC VIEW OF THE LLANQUIHUE LAKE

VULCÕES, NEVE, ÁGUAS COR DE ESMERALDA 

E CENÁRIOS CINEMATOGRÁFICOS: CONHEÇA 

OS PARAÍSOS DO SUL DO CHILE
" VOLCANOES, SNOW, EMERALD-GREEN 

WATER AND CINEMATOGRAPHIC SCENARIES: 
DISCOVER THE PARADISES OF SOUTH OF CHILE"
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O PÔR DO SOL TINGE O CÉU DE AMARELO E VERMELHO 
EM PUERTO MONTT
THE SUNSET PAINTS THE SKY YELLOW AND RED IN PUERTO MONTT
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À primeira vista o Chile pode até parecer compacto, mas não se deixe 
enganar pelas aparências: o país mais longo (e fino) do mundo faz 
fronteira com Argentina, Peru e Bolívia e se estende entre a Cordilheira 

dos Andes e o Oceano Pacífico, guardando cenários cheios de contrastes e 
experiências únicas. Um destes lugares para lá de convidativos é a região dos 
Lagos Andinos, localizada ao sul do território chileno e ao norte da Patagônia.    
Ao longo dos seus 49 mil km², o destino abriga 120 lagos, rios, vulcões 
e montanhas com picos nevados, parques nacionais e quedas d'água de 
tonalidades impressionantes. Quem vai para lá ainda pode aproveitar para 
fazer o Cruce Andino, uma das travessias mais populares da América do 
Sul e que liga Puerto Varas a Bariloche em um roteiro que percorre cidades 
pitorescas e esbanja paisagens de tirar o fôlego. A natureza exuberante 
acompanha o passeio do início ao fim e conquista os visitantes sem pudores 
– afinal, não há quem não se curve perante a sua beleza. 
Graças à sua localização geográfica, pode-se chegar ao Chile por terra, 
céu e mar. No caso do aéreo, o principal acesso é pela vibrante e cultural 
Santiago, que, mesmo com toda a sua pompa de metrópole, é emoldurada 
pela silhueta das montanhas e revela uma vista espetacular para os Andes.

Puerto Varas
Puerto Montt

Frutillar
Puerto Octay Peulla

Lago 
Llanquihue

CHILE

ARGENTINA

CUÁNDO DE CHILE  
(PABLO NERUDA)

OH CHILE, LARGO PÉTALO

DE MAR Y VINO Y NIEVE,

AY CUÁNDO

AY CUÁNDO Y CUÁNDO

AY CUÁNDO

ME ENCONTRARÉ CONTIGO,

ENROLLARÁS TU CINTA

DE ESPUMA BLANCA Y NEGRA EN MI CINTURA,

DESENCADENARÉ MI POESÍA

SOBRE TU TERRITORIO (...)

Cuándo de Chile
Ó Chile, grande pétala
de mar e vinho e neve,
ai quando
ai quando e quando
ai quando
me encontrarei contigo,
enrolarás tua cinta
de espuma branca e negra em minha cintura,
libertarei minha poesia
sobre teu território (…)*

CUÁNDO DE CHILE
OH CHILE, LARGE PETAL 
OF SEA AND WINE AND SNOW,
OH WHEN
OH WHEN AND WHEN
OH WHEN
WILL I MEET YOU,
YOU WILL INVOLVE WITH YOUR RIBBON
OF WHITE AND BLACK FOAM MY WAIST,
I WILL RELEASE MY POETRY
OVER YOUR TERRITORY (...)*

*tradução livre

At first sight, Chile may look compact, but do not be 
misled by appearances: the longest (and narrowest) 
country of the world borders Argentina, Peru and Bolivia 
and it is situated between the Andean Mountains and 
the Pacific Ocean, having sceneries full of contrasts and 
single experiences. One of these strongly inviting places is 
the region of the Andean Lakes, located in the south of the 
Chilean territory and in the north of Patagonia.  

Along its 49 thousand km², the destination includes 120 
lakes, rivers, volcanoes and mountains with snowy peaks, 
national parks and waterfalls counting on impressive 
shades. Who goes there can also undertake the Cruce 
Andino, one of the most popular crossings of South 
America and which connects Puerto Varas to Bariloche in 
an itinerary that includes picturesque cities and breathtaking 
landscapes. The exuberant nature follows the tour from the 
beginning to the end and wins the visitors’ heart with no 
worries – after all, no one can resist its beauty. 

Because of its geographic location, it is possible to arrive 
in Chile by land, air and sea. By plane, the main access 
is by the vibrant and cultural Santiago, that even with 
the aspect of a metropolis, it is framed by the mountains 
silhouette and reveals a spectacular view to the Andes.
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A AVENTURA COMEÇA EM PUERTO MONTT
Menos de duas horas de voo separam Santiago de Puerto Montt, capital 
da província de Llanquihue e dos Lagos Andinos e porta de entrada 
para uma inesquecível aventura contemplativa, formada por cenários 
que podem muito bem ser encarados como obras de arte. Inclusive, é 
nesta cidade que fica o Tepual, o mais importante aeroporto da região. 
A história de Puerto Montt remonta há 15 mil anos, época em 
que vivia os últimos momentos de glaciação do Lago Llanquihue, 
o segundo maior do Chile. Em 1976, no entanto, foi palco para 
um descobrimento arqueológico importante, que apontou que o 
povoamento na América se deu muito antes do que se imaginava, 
cerca de cinco milênios atrás. 
Os primeiros colonizadores alemães chegaram a Puerto Montt por volta 
de 1852, e foi em 12 de fevereiro de 1853 que a cidade foi oficialmente 
fundada pelo diplomata e comerciante Vicente Pérez Rosales. O resultado 
disso não é difícil de imaginar: as duas culturas se entrelaçaram de tal 
forma que ainda hoje se refletem no projeto arquitetônico de diversas 
construções. Isso significa que, além de corresponder ao principal centro 
de negócios do sul do Chile, o destino é também herdeiro de uma rica e 
antiga herança cultural e gastronômica, aspecto que o torna ainda mais 
atrativo aos olhos dos viajantes.  

O QUE FAZER PRIMEIRO?
Caminhar sem pressa por Puerto Montt já é, por si só, uma decisão 
acertada. Vale a pena apreciar as tradicionais casinhas coloridas 
de madeira e conhecer de pertinho o dia a dia da população, que 
encontra no Turismo e na pesca duas grandes fontes de renda – não é 
à toa que o salmão é um dos itens mais consumidos por ali. 
Da mesma forma como acontece na maioria das cidades latino-americanas 
que tiveram colonização hispânica, um dos principais atrativos do destino 
é a Plaza de Armas, ampla, bem cuidada e muito frequentada pelos 
moradores. Além de uma catedral imponente, construída com a nobre 

THE ADVENTURE STARTS IN PUERTO MONTT
It takes less than two hours of flight from Santiago to Puerto Montt, 
capital of the Llanquihue province and Andean Lakes and the 
main entrance to an unforgettable contemplative adventure, built 
by scenes which can be considered as works of art. By the way, 
Tepual is located in this city, the most important airport of the region. 
The history of Puerto Montt goes back 15,000 years, an era in 
which the last moments of Llanquihue Lake glaciation occurred, 
the second biggest one of Chile. In 1976, however, it was the 
stage for an important archaeological finding, which showed that 
the population in America was earlier than thought, about five 
millennia ago. 
The first German settlers arrived in Puerto Montt around 1852, 
and in February 12, 1853, the city was officially founded 
by the diplomat and merchant Vicente Pérez Rosales. It is not 
difficult to guess the result: both cultures were mixed in such a 
way that still today reflect in architectonic project of different 
constructions. It means that, in addition to corresponding to the 
main business centre of the south of Chile, the destination is also 
inheritor of a rich and old cultural and gastronomic heritage, a 
feature that turns it even more attractive to the travelers’ eyes.  
WHAT TO DO FIRST?
Just to walk slowly along Puerto Montt is a right decision. It is 
a great idea to appreciate the traditional little colorful houses 
made of wood and watch closely people’s routine, who find 
in Tourism and fishing two big income sources – that is why 
salmon is one of the most consumed items there.  
As the same way it happens in most of the Latin-American cities 
settled by the Spanish people, one of the main attractions of the 
city is the Plaza de Armas, a big and well-maintained square, often 
visited by its inhabitants. In addition to an imposing cathedral, 
made of a noble wood called Larch (one of the oldest trees of 

ACIMA, RECORTE DE ANCUD, CHARMOSA CIDADE DE ILHA GRANDE DE 
CHILOÉ. NA FOTO PRINCIPAL, O BELO DESTINO DE PUERTO MONTT VISTO 
DE CIMA. À DIREITA, UMA DAS BANCAS DO MERCADO ANGELMÓ
ABOVE, A PHOTO OF ANCUD, CHARMING CITY OF THE GREATER ISLAND OF CHILOÉ.
IN THE MAIN PHOTO, THE BEAUTIFUL DESTINATION OF PUERTO MONTT SEEN FROM 
THE TOP. TO THE RIGHT, ONE OF THE STANDS OF ANGELMÓ MARKET
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madeira do Alerce (uma das árvores mais antigas do planeta), o espaço conta com 
um monumento a Bernardo O’Higgins, considerado o maior líder do movimento 
pela independência chilena, e vista panorâmica para o Oceano Pacífico. 
E que tal um tour pelo passado? Todo roteiro precisa de pelo menos uma visita 
ao Museo Juan Pablo II, onde estão arquivos, imagens, fósseis e documentos que 
narram capítulos importantes da história da cidade. Por falar em lugares imperdíveis, 
o mercado Angelmó definitivamente é um deles! Nas inúmeras barraquinhas se 
encontra praticamente tudo o que é produzido na cidade, de peixes e mariscos 
a belas peças do artesanato típico. Alguns desses “quiosques” se adaptaram e se 
transformaram em restaurantes construídos sobre palafitas, os quais, com o tempo, 
passaram a ser conhecidos também pelo nome de “cocinerías”.

ONDE O LAZER E A BELEZA REINAM 
SOBERANOS
Puerto Montt é garantia de lazer em qualquer época do ano, especialmente para 
quem está sempre buscando alternativas para não ficar parado. Sendo o destino 
cercado pelo mar, a maior parte das atividades envolve água, como é o caso da 
pesca recreativa, navegação turística, remo e vela. Se a ideia for intensificar ao 
máximo o contato com a natureza, ótimo! Uma superinfraestrutura de camping 
está disponível, e o verde vibrante do entorno se acomoda perfeitamente em 
meio às barracas e ao perfil aventureiro dos visitantes. 
Apesar do clima fresco, que dá indícios do quão gelado pode ser atravessar 
o sul do país, durante o verão a temperatura sobe a ponto de ser possível 
pegar uma praia. Sim, é isso mesmo! Entre as propícias para banho estão 
Chinquihue, Pelluco, Puntilla, Tenglo e Pelluhuin. 
Outra opção é estender um pouquinho a viagem até o arquipélago de Chiloé, 
constituído por 30 ilhotas. A maior delas é a Ilha Grande de Chiloé, berço das 
cidades Castro e Ancud, ambas com recursos e facilidades para os turistas. As 
lindíssimas paisagens campestres revelam um país multifacetado, que não se 
cansa de homenagear os visitantes com doses extravagantes de encanto e cultura.
Apenas para se ter uma ideia, na região está um incrível conjunto de igrejas 
datadas dos séculos 18 e 19 e que foram declaradas Patrimônio Mundial 

the planet), the place counts on a monument celebrating Bernardo 
O’Higgins, considered the greatest leader of the struggle for the 
Chilean independence, and panoramic view to the Pacific Ocean. 
And what about a tour in the past? Every itinerary needs at least a 
visit to the Juan Pablo II Museum, where files, images, fossils and 
documents which tell important chapters of the city's history can 
be found. Speaking of can’t miss places, the Angelmó market is 
definitely one of them! In those countless stands it is possible to 
find almost everything which is produced in the city, from fish and 
seashell to beautiful traditional handicraft. Some of these "kiosks" 
were adapted and turned into restaurants built on palafittes, and 
over the time they became also known as “cocinerías”.
WHERE LEISURE AND BEAUTY REIGN SUPREME
Puerto Montt is a guarantee of leisure at any time of the year, mainly for 
who is always seeking for options that provide activities. As a destination 
surrounded by the sea, the greatest part of its activities involves water, 
like the recreational fishing, nautical tourism, rowing and sail. If the 
idea is totally intensify the contact with nature, great! A super camping 
infrastructure is available, and the vibrant green of the surroundings suits 
perfectly the tents and the adventurous profile of the visitors. 
In spite of the cool weather, which evidences how freezing to cross 
the south of the country could be, during the summer the temperature 
rises, making possible to take a sun bath at the beach. Yes, that is 
right! Chinquihue, Pelluco, Puntilla, Tenglo and Pelluhuin are among 
the beaches that fit for bathing. 
Other option is to extend the trip a little more to the Chiloé archipelago, 
constituted by 30 islets. The biggest one of them is the Greater Island 
of Chiloé, cradle of Castro and Ancud cities, both with resources and 
conveniences to the tourists. The beautiful bucolic landscapes reveal a 
multifaceted country, which is not tired of paying homage to the visitors 
with an extravagant dose of charm and culture. 
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pela Unesco. E os atrativos não param por 
aí! Quem visita Chiloé tem a oportunidade de 
praticar caiaque, cavalgada e se deliciar com 
a presença de pinguins e aves raras, motivo 
pelo qual é um lugar indicado para a prática 
de birdwatching (observação de pássaros). 
Independentemente de como você for organizar 
o roteiro, tenha em mente o seguinte: fotografia 
é uma atividade que pode ser praticada à 
exaustão. A dica é realmente voltar para casa 
com os cartões de memória cheios, seja o seu 
passageiro fotógrafo profissional ou não. 

PUERTO VARAS, A GRANDE 
FAVORITA
Após rodar pouco mais de 20 km de distância 
se chega a Puerto Varas, a preferida entre 
muitos turistas que viajam em direção aos 
Lagos Andinos. Colonizada pelos alemães 
assim como a vizinha Puerto Montt, a cidade 
é um charme só e merece ser apreciada 
despreocupadamente, da mesma forma como 
se visita um velho amigo. As ruas, enfeitadas 
com flores, renderam o carinhoso apelido 
de “cidade das rosas”, e andar por elas é 
a melhor forma de contemplar a arquitetura 
tipicamente germânica das casas. 
Quer uma dica de passeio simples e ao 
mesmo tempo irresistível? Caminhar às 
margens do Lago Llanquihue e observar, 
ao fundo, os contornos do vulcão Osorno. 
Quando o clima está quente, a oportunidade 

AS TORRES VERMELHAS DA IGLESIA SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS SE ERGUEM EM MEIO AO AZUL DO LAGO 
LLANQUIHUE E ÀS SILHUETAS DO VULCÃO OSORNO
THE RED TOWER OF SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CHURCH 
STAND BETWEEN THE BLUE OF THE LLANQUIHUE LAKE AND 
THE SILHOUETTE OF THE OSORNO VOLCANO

é mais que perfeita para a prática 
de windsurfe e caiaque – a pesca é 
autorizada de setembro a maio. Nada 
de ir embora antes do pôr do sol: é 
simplesmente sensacional visto dali. 

CLÁSSICA, CHARMOSA 
E ESSENCIALMENTE 
ALEMÃ
Cartão-postal de Puerto Varas, a Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús chama a 
atenção já do lado de fora, mas é em 
seu interior que reside a maior parcela 
de sua graciosidade. Extremamente bem 
conservada, acumula 102 anos desde 
a sua construção e é um point e tanto 
para os devotos da Virgem de Lourdes. 
Encontrá-la não é nenhum problema, 
considerando que exibe majestosas 
torres e telhados vermelhos. Com certeza 
vale a visita, mesmo porque este é um 
importante ponto turístico da cidade. 
Das casinhas modestas às fantásticas 
construções alemãs, que resistem à 
passagem dos anos com uma elegância 
inabalável, o destino também nasceu 
para ser fotografado. Dois exemplos 
clássicos são a belíssima Casa Kuschel, 
em cujo interior atualmente funciona 
uma lojinha imperdível, recheada de 
objetos e acessórios típicos da região, e 
a Casa Götschlich, que corresponde a 

Just to have an idea, an incredible set of churches 
dated from the 18th and 19th centuries and that 
was declared a World Heritage by Unesco is 
located in the region. And the attractions do not 
stop there! Who visits Chiloé has the opportunity 
of kayaking, ridding and enjoying the presence of 
penguins and rare birds, the reason why this is the 
ideal place for birdwatching.  
Regardless of how the itinerary is planned, have 
in mind the following: photograph is an activity 
that can be done over and over. The tip is to go 
back home with full memory cards, whether your 
passenger is a professional photographer or not. 
PUERTO VARAS, THE BIG FAVORITE 
It takes a little more than 20 km to arrive in Puerto 
Varas, the favorite one among many tourists who 
travel towards the Andean Lakes. Settled by the 
Germans as its neighboring city Puerto Montt, the 
city is very charming and deserves to be appreciated 
with no worries, like the way we visit an old friend. 
Because of its streets, adorned with flowers, it has 
a cute nickname of “city of roses”, and to walk 
along them is the best way to appreciate the typical 
German architecture of the houses. 
Do you want a tip of a simple and at the same time 
an irresistible tour? To walk by the Llanquihue Lake 
and watch, in the background, the Osorno Volcano 
outlines. When the weather is hot, the opportunity 
is perfect for windsurfing and kayaking – fishing is 
allowed from September to May. Do not go away 
before the sunset: it is amazing to watch it from there. 
CLASSIC, CHARMING AND ESSENTIALLY 
GERMAN 
Postcard of Puerto Varas, Sagrado Corazón de 
Jesús Church catches the attention by its facade, 
but the greatest portion of its gracefulness is inside 
it. An extremely well-conserved place, it has been 
102 years since its construction and it is a very good 
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um dos primeiros imóveis construídos pelos 
colonizadores, datada entre 1905 e 1910.
Em Puerto Varas existe uma Plaza de 
Armas – sim, exatamente como em Puerto 
Montt –, parada obrigatória para qualquer 
visitante. Arborizada e ultra-aconchegante, 
é um dos locais preferidos dos turistas e dos 
moradores e oferece toda a estrutura para 
quem procura um lugar para ler um livro, 
ter uma conversa tranquila ou simplesmente 
saborear em silêncio a atmosfera de pura 
calma que paira ali. 
Bem em frente a essa praça é realizada 
uma feirinha de artesanato, na qual os 
destaques são os produtos em lã e as peças 
de decoração fabricados manualmente, 
como bolsas e ponchos. Nos arredores há 
também um cassino supercompleto, com 
máquinas caça-níqueis e áreas reservadas 
para bingos – apenas um exemplo do 
quão eclético o Chile pode ser em termos 
de atividades. 

DO ALTO DAS 
MONTANHAS
Ao preparar a programação do seu cliente 
em solo chileno, não se esqueça de incluir 
uma visita ao parque Cerro Philippi. Dono 
de uma vegetação verdinha e abundante, 
tem como um de seus pontos altos a trilha 
que leva até o topo. Chegar lá em cima 
exige um preparo físico razoável, mas 
a recompensa é certa: do mirante se 
tem acesso a uma vista surpreendente 

VULCÃO OSORNO ENFEITA A PAISAGEM COM O SEU CUME 
NEVADO E AJUDA A CRIAR A AURA CINEMATOGRÁFICA 
QUE PAIRA NO DESTINO. ABAIXO, A IGLESIA SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS, VISTA MAIS DE PERTO
OSORNO VOLCANO ADORNS THE LANDSCAPE WITH ITS SNOWY 
PEAK AND HELPS TO CREATE A CINEMATOGRAPHIC AURA THAT 
TAKES THE PLACE

attraction to the Lady of Lourdes’ devotees. To find the 
place is not a problem, since it owns majestic towers 
and red ceilings. Definitely, it is worth a visit, even 
because this is an important tourist attraction of the city. 
From the modest houses to the fantastic German buildings, 
which resist the passage of time with a steady elegance, 
the destination was also born to be photographed. Two 
classic examples are the beautiful Casa Kuschel, and 
currently a can’t miss shop is located inside it, which is 
full of objects and accessories that are traditional of the 
region, and the Casa Götschlich, which corresponds to 
one of the first buildings constructed by the settlers, dated 
between 1905 and 1910. 
In Puerto Varas there is a Plaza de Armas – yes, exactly 
the same square as Puerto Montt –, a must-see attraction 
to any visitors. Wooded and very cozy, it is one of the 
favorite places of tourists and inhabitants and offers a 
complete structure for who searches for a place in which 
can read a book, have a good talk or just enjoy the 
silence and the peaceful atmosphere that is present there. 
A craft fair occurs right in front of the square, in which 
products made of wool and handcraft decoration pieces, 
like purses and ponchos, are the main attractions. At its 
surrounding, there is also a very complete casino, with slot 
machines and special areas for bingo – just an example 
of how Chile can be eclectic regarding activities.  
FROM THE TOP OF THE MOUNTAINS
When creating your client’s itinerary through Chilean 
territory, do not forget to include a visit to the Cerro 
Philippi park. Owner of green and abundant 
vegetation, it has as one of its main assets the trail which 
takes to the top. To arrive at the top requires an average 
physical fitness, but the reward is guaranteed: from the 
belvedere it is possible to have a surprisingly view of 
the Llanquihue Lake and a lovely panorama of the city.  

do Lago Llanquihue e a um panorama 
apaixonante da cidade. 
Em dias de céu limpo, vale aproveitar 
também para fazer a subida ao Monte 
Calvário. A paisagem que se abre à frente 
abraça a Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús, cujo colorido se sobressai em meio à 
natureza ao redor, e tem o vulcão Osorno 
ao fundo – dê preferência para dias em que 
o cume não esteja encoberto pelas nuvens. 
E já que o assunto são os vulcões, eles 
são os protagonistas da região, ajudando 
a criar a atmosfera mística que envolve 
o local. Um dos símbolos máximos do 
destino, o Osorno não é apenas incrível 
de se admirar de longe, como também 
não é preciso pagar nada para explorá-lo 
de perto. Durante o inverno uma estação 
de esqui com teleférico é montada na 
área e faz a alegria de quem se amarra 
em baixas temperaturas. Famílias com 
crianças e pessoas que não são tão fãs 
assim de esportes de aventura também 
são bem-vindos e podem brincar à 
vontade por ali. 

O vulcão Calbuco é outro gigante de 
Puerto Varas que preenche o horizonte 
com a sua imponência. No entanto, 
devido às recentes erupções registradas 
em 2015, todos os passeios foram 
suspensos. Isso não significa que não 
valha a pena admirar a sua beleza, 
mesmo que isso signifique contemplá-lo 
a distância. 
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UMA VOLTA AO 
PASSADO
Para fugir do tradicional e ainda assim 
garantir a diversão, o Museu Pablo Fierro 
é uma excelente escolha. Inusitado por 
dentro e por fora, sua fachada é como 
a de uma casa, não fosse a decoração 
fora do comum e o relógio gigante anexo 
ao estabelecimento. Lá dentro, em meio 
à “bagunça organizada” do artista que 
criou o local, há um pouco de tudo: 
documentos e fotos, que contam parte 
da história de Puerto Varas e da trajetória 
pessoal do fundador, revistas, artigos 
de demolição, máquina de moer café, 
móveis, utensílios antigos... 
As visitas são guiadas pelo próprio Pablo 
e, para quem se interessar, algumas 
pinturas feitas por ele mesmo estão à 
venda, uma lembrança e tanto de um lugar 
que com certeza não sairá da memória 
tão cedo. Não é preciso comprar nenhum 
tipo de ingresso para entrar, e o visitante 
pode deixar uma contribuição, se assim 
desejar, para ajudar na manutenção do 
empreendimento.  
O passado fala mais alto também no museu 
Antonio Felmer, cujo acervo gira em torno 
dos imigrantes alemães que chegaram à 
região dos Lagos Andinos ainda no século 
19. Em seu interior estão alguns resquícios 
do dia a dia dos colonizadores, como 
porta-retratos, máquina de costura, itens de 
cozinha, ferramentas, brinquedos, roupas e 
até um piano. Vale a pena!

When the sky is clean, it is also a good idea to climb 
up the Calvário Mount. The landscape includes the 
Sagrado Corazón de Jesús church, which color shows 
up in the nature around there, and it has the Osorno 
Volcano as a background – prefer those days in which 
the peak is not covered by the clouds.  
And once the subject is related to volcanoes, they are the 
stars of the region, helping to create a mystical atmosphere 
that involves the place. One of the main symbols of the 
destination, Osorno is not only an incredible thing to be 
admired far from there, but also it is not necessary to pay to 
explore it closely.  During the winter, a ski station with cable 
car is established in that area and makes the day of who 
loves low temperatures. Families with children and people 
who are not a huge fan of extreme sports are also welcome 
and they can feel free to play there. 
Calbuco Volcano is another giant of Puerto Varas that fills 
the horizon with its imposingness. However, because of the 
recent eruptions recorded in 2015, all tours were suspended. 
It does not mean, by the way, that it is not a good idea to get 
impressed by its beauty, even far away from there. 
BACK TO THE PAST
In order to run away from the traditional tours and 
guarantee some fun, Pablo Fierro Museum is an 
excellent choice. With and unusual inside and outside, 
its facade seems like of a house’s one, if it was not the 
uncommon decoration and the giant clock annexed to 
the establishment. Inside there, among the “organized 
mess” of the artist who created the place, there is a little 
of everything: documents and photos which tell part of the 
history of Puerto Varas and the personal trajectory of the 
founder, magazines, demolition objects, coffee grinder 
machine, furniture, old utensils… 
Visits are guided by Pablo in person and, who gets 
interested, some paintings made by himself can be sold, a 
great souvenir of a place that definitely will not be out of the 
mind very soon. There is not required to buy some kind of 
ticket to visit there, and the visitor can leave a contribution if 
he or she wants, to help to keep the business.  
The past also stars at Antonio Felmer Museum, which 
collection is related to the German immigrants who 
arrived in the region of Andean Lakes in the 19th century. 
Inside it, there are some vestiges of the settlers’ routine, 
like picture frames, sewing machine, kitchen items, tools, 
toys, cloth and even a piano. It is worth a visit!
A PARK CALLED VICENTE PÉREZ ROSALES
It takes only 64 km from Puerto Varas to the Vicente Pérez 
Rosales National Park, but no distance is too long that can 
prevent a visit to one of the icons of the region. Flora and 
fauna are abundant, as well as the list of everything that 
can be done there: hiking and snow trekking, climbing, 

Por dentro  
do Cruce Andino
Uma viagem contemplativa em meio 
a bosques, montanhas e vulcões: 
assim se resume uma das mais 
famosas travessias da América do 
Sul, que vai de Puerto Varas, no 
Chile, a Bariloche, na Argentina, e 
vice-versa. O centenário trajeto – de 
várias etapas e que envolve barco 
e ônibus –, pode ser feito em um 
dia, em um passeio que dura 
aproximadamente 12 horas, ou 
dois, com pernoite em Peulla.
A melhor época para fazê-lo 
é no verão, não apenas pelas 
temperaturas mais amenas, mas 
também pelos dias serem mais 
ensolarados e menos propensos 
à chuva, o que embeleza ainda 
mais o percurso pela Cordilheira 
dos Andes.

INSIDE THE CRUCE ANDINO
A contemplative journey among woods, 
mountains and volcanoes: it can sum up 
one of the most famous crossings of South 
America, which goes from Puerto Varas, in 
Chile, to Bariloche, in Argentina, and vice 
versa. The centenary route – which has many 
stages and involves boat and bus –, can be 
done in just a day, in a tour that takes about 
12 hours, or two days, with a night in Peulla.
The best time to undertake it is in summer, 
not only because of the mild temperatures, 
but also because days are sunnier and the 
probability of rain is lower, which makes the 
route by the Andean Mountains even more 
beautiful.

DIVERTIDA FACHADA DO 
MUSEU PABLO FIERRO
FUNNY FACADE  OF PABLO 
FIERRO MUSEUM
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UM PARQUE CHAMADO 
VICENTE PÉREZ 
ROSALES
Apenas 64 km separam Puerto Varas 
do Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales, mas nenhuma distância 
jamais seria longa o bastante para 
impedir uma visita a esse que é 
um dos ícones da região. A flora 
e a fauna são abundantes, assim 
como a lista de tudo o que pode 
ser feito por ali: hiking e trekking na 
neve (dois tipos de caminhadas), 
montanhismo, passeios de bicicleta, 
pesca, observação de aves, rafting 
e caiaque são alguns exemplos. 
Caminhadas são frequentes e 
superindicadas, disponibilizando 
desde trajetos curtos a opções com 
mais de dez horas de duração, todos 
com níveis diferentes de dificuldade.  
Além de restaurantes, lanchonetes, 
opções de hospedagem e 
área própria para camping, no 
parque descansam, serenos, os 
principais atrativos dos Lagos 
Andinos. É o caso do lago Todos 
los Santos, de águas tão verdes 
quanto impressionantes. Ao fundo, 
coroando a beleza do Lago 
Esmeralda, como é popularmente 
conhecido, está o vulcão Osorno, 
outro cartão-postal do destino, que 
preenche o horizonte com o seu 
contorno. 
Do lago nasce outro importante 
personagem da região: o rio 
Petrohué. Ao acompanhar o seu 
curso o viajante se depara com 
fabulosas corredeiras – os famosos 
Saltos de Petrohué –, desfiladeiro 
formado por pedras vulcânicas que 
fascina por sua tonalidade. Dá para 
observar as quedas d’água sobre 
passarelas de madeira ou por meio 
de excursões em jet boats (botes 
rápidos). Os mais corajosos podem 
se arriscar e deixar a adrenalina 
correr solta ao praticarem rafting e 
encararem bem de frente as águas 
agitadas, que despencam com 
força sobre as rochas. 
Ah, e não se esqueça que o parque 
é endereço de mais dois vulcões, 
Pontiagudo e Casablanca. Fotos 
liberadas!

bike rides, fishing, birdwatching, rafting and 
kayaking are some examples. Walks are often 
and strongly recommended, making available 
from short routes to options during ten hours, all of 
them with different degrees of difficulty. 
In addition to restaurants, coffee shops, options 
of hotels and adequate camping area, the main 
attractions of the Andean Lakes stand serene 
located inside the park. It is the case of Todos 
los Santos Lake, with green and impressive 
waters. In the background, crowding the beauty 
of the Esmeralda Lake, as it is popular known, 
Osorno Volcano is placed, other postcard of the 
destination, which fills the horizon with its outlines. 
From this lake, another important character of 
the region arises: the Petrohué River. Following 
its course the traveler comes across with 
fabulous white waters – the famous Saltos de 
Petrohué –, canyon made of volcanic rocks that 
fascinates by its shades. It is possible to watch 
the waterfalls from the wood bridges or by jet 
boat tours. The bravest travelers can take the risk 
and feel the rush of adrenaline by rafting and 
facing the rough waters, which fall powerfully 
over the rocks. 
Ahh, and do not forget that the park is the 
address of more two volcanoes, Pontiagudo 
and Casablanca. Photos are allowed!

PEULLA: PACATA E 
EXTRAORDINARIAMENTE 
BELA
A região dos Lagos Andinos tem muito a oferecer 
em termos de passeios e de beleza, mas sempre 
dá para incrementar a estada nesse pequeno 
pedaço do paraíso. Uma dica imperdível é 
visitar o vilarejo de Peulla, onde tranquilidade é 
uma palavra-chave e mais uma vez a natureza 
surpreende com uma combinação extraordinária 
de cores e formas, a começar pela navegação 
no lindíssimo lago Todos los Santos. 
Há muitos passeios que partem de Puerto Varas 
e incluem pernoites no destino. Contudo, se o 
tempo for escasso, a dica é fazer um bate-volta. 
Com uma câmera fotográfica, roupas quentinhas 
e muita disposição é possível explorar a região 
e se entregar aos seus encantos. Praticamente 
todas as atividades envolvem natureza, e uma 
forma diferente de “turistar” é contratar um 
guia turístico e acompanhá-lo em cavalgadas, 
respirando ar puro e se perdendo em meio ao 
silêncio e à imensidão do local. 

A BELÍSSIMA REGIÃO DE SALTOS DE PETROHUÉ, 
COROADA COM O VULCÃO OSORNO
THE BEAUTIFUL REGION OF SALTOS DE PETROHUÉ, 
CROWNED WITH THE OSORNO VOLCANO
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“What can I say about the region of the Andean 
Lakes? It is just amazing. The landscape is 
incredible, mainly during the summer, when 
the sky gets so blue and the volcanoes can be 
clearly seen. In this time everything gets more 
alive than ever. In addition to the regions of 
Puerto Montt and Puerto Varas, with impressive 
lakes and view to Osorno Volcano, I loved the 
small city of Pucón, where there is a possibility 
of trekking, riding a bike and rafting, and also 
trying some good wine.”

AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para a região dos Lagos 
Andinos. Destaque para a opção de 8 dias/7 noites, 
que inclui 4 noites de hospedagem em Santiago, 3 
noites em Puerto Varas (ambas em apartamento duplo 
e com café da manhã), city tour em Santiago e Puerto 
Varas, passeio a Viña del Mar e Valparaíso, ida a Frutillar 
com almoço, Saltos de Petrohué com Lago Esmeralda 
e seguro-viagem a partir de USD 1.013 por pessoa. 

Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 
ou (11) 3041 7510.

O que posso falar da região 
dos Lagos Andinos? É 

simplesmente demais. A paisagem é 
incrível, principalmente durante o verão, 
quando o céu está bem azul e os vulcões 
aparecem com bastante clareza. Nessa 
época tudo fica ainda mais vivo. Além 
das regiões de Puerto Montt e Puerto 
Varas, com lagos impressionantes e 
vista para o vulcão Osorno, eu adorei 
a pequena cidade de Pucón, onde há 
a possibilidade de praticar esportes 
como trekking, bike e rafting, assim como 

apreciar um bom vinho.”

Eliane Leite
Adventure Club
São Paulo (SP)

FRUTILLAR, PUERTO 
OCTAY E MUITAS 
HISTÓRIAS PARA CONTAR
A influência alemã é marcante em Frutillar, 
cidadezinha a 30 km de Puerto Varas. Uma 
aura quase mágica toma conta do lugar, e não 
existe nada mais gostoso do que conhecer a sua 
essência a pé. Rodeada por matas, pradarias 
e com vista privilegiada para os cumes dos 
vulcões Osorno, Pontiagudo e Tronador, este 
último na fronteira com a Argentina, caminhar 
sem destino por suas ruelas e se perder em 
meio aos aromas e sabores dos inúmeros 
restaurantes, cafés, confeitarias e casas de 
chá são experiências pra lá de agradáveis. É 
totalmente decorada por flores e exibe gloriosos 
casarões no melhor estilo alemão.
Lembre o passageiro de visitar o Museo 
Colonial Alemán, com exposições interativas 
e onde são narrados os 160 anos de 
história de Frutillar, bem como o Teatro del 
Lago, com um impressionante auditório com 
paredes de vidro e visual para o lago. O 
espaço apresenta intensa programação de 
espetáculos de dança e concertos e agenda 
de eventos especiais. 
Para o circuito em torno do Lago Llanquihue ser 
completo, basta meia hora de carro até chegar 
a Puerto Octay. Pesca e esportes aquáticos 
são bastante incentivados nas águas azuladas 
de suas praias e, seguindo o mesmo modelo 
das cidades vizinhas, os vulcões ajudam a 
compor o belo panorama, observando tudo 
e a todos de longe, vez ou outra envoltos 
em nuvens. As construções, com marcantes 
características germânicas, estampam ótimas 
fotos, e a Paróquia de San Agustín também.  

Fica a dica
Alerte o seu passageiro que, 
durante o verão, é recomendável 
não apenas o uso de repelente, 
como também evitar roupas 
pretas, já que elas atraem o 
tábano, tipo de mosca comum 
na região. Atraídos pelo calor, 
principalmente entre o final de 
dezembro e meados de janeiro, 
esses insetos podem picar.

TAKE THE HINT
Advise your passenger that, during the summer, 
it is recommended not only the use of repellent, 
but also it is a good idea to avoid black cloth, 
once it attracts the horsefly, a type of a fly that 
is common in the region. Attracted by the hot 
weather, mainly between late December and 
middle of January, those bugs can sting.

PEULLA: PEACEFUL AND EXTRAORDINARILY BEAUTIFUL 
The region of Andean Lakes has a lot to offer regarding 
tours and beauty, but it is always possible to include a 
stay in this little piece of heaven. A great tip is to visit the 
village of Peulla, where peacefulness is a keyword and 
once more the nature surprises with an extraordinary 
combination of colors and shapes, starting from the 
sailing over the beautiful Todos los Santos Lake. 
There are many tours that go from Puerto Varas and 
include overnight stays in the destination. However, 
if there is not enough time, the tip is to take a day 
trip. With a cam, warm cloth and a good mood it is 
possible to explore the region and be amazed by its 
charm. Almost all of the activities involve nature, and 
a different way of “sightseeing” is to hire a tourist 
guide and follow him or her riding on a horseback, 
breathing pure air and getting lost among the 
silence and the immensity of the place. 
FRUTILLAR, PUERTO OCTAY AND MANY STORIES TO TELL
The German influence is remarkable in Frutillar, a little 
city located at 30 km from Puerto Varas. An aura 
almost magical takes place, and there is nothing like 
to check its essence by walking around. Surrounded 
by wood, prairie and with a privileged view to peaks 
of Osorno, Pontiagudo and Tronador Volcanoes, this 
last one in the border with Argentina, to wander 
among its alleyways and get lost among aromas 
and flavors of the countless restaurants, cafés, candy 
shops and tea houses are very pleasant experiences. 
It is totally decorated by flowers and owns glorious 
big houses in the best German style.
Remind your passenger about visiting the Colonial 
Alemán Museum, with interactive exhibitions and where 
160 year of the Frutillar’s history is told, as well as the 
Teatro del Lago, a theatre with impressive auditorium 
with glass walls and view to the lake. The place owns 
an intense schedule of dance performances and 
concerts and a schedule for special events. 
To a complete circuit around the Llanquihue Lake, it 
just takes thirty minutes by car to reach Puerto Octay. 
Fishing and nautical sports are strongly encouraged 
in the bluish waters of its beaches and, following the 
same model of its neighboring cities, volcanoes help to 
build a beautiful panorama, watching everything and 
everyone distantly, once in a while covered by clouds.  
Buildings, with remarkable Germanic features, result 
in great pictures, and the San Agustín Parish, as well.

PUERTO OCTAY, OUTRA ENCANTADORA CIDADE 
ÀS MARGENS DO LAGO LLANQUIHUE
PUERTO OCTAY, OTHER CHARMING CITY BY THE 
LLANQUIHUE LAKE
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SERVIÇO

COMO CHEGAR 
As companhias aéreas LATAM e GOL operam voos diretos para o Aeroporto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, com saídas de São 
Paulo e Rio de Janeiro. Aerolíneas Argentinas e Avianca, entre outras empresas, 
oferecem opções de voo de diversas cidades do Brasil, mas sempre com 
conexão em uma dessas duas capitais brasileiras. Não existem voos diretos do 
Brasil para os destinos que compõem a região dos Lagos Andinos. A partir de 
Santiago é preciso pegar outro voo, dessa vez rumo ao Aeroporto El Tepual, em 
Puerto Montt. Para chegar até Puerto Varas, o mais confortável é alugar um carro.  

O QUE LEVAR 
A preferência deve ser por roupas informais e calçados confortáveis, ainda 
mais por se tratar de uma região onde a premissa é explorar ao máximo. No 
verão, é imprescindível levar óculos de sol, protetores solar e labial, repelente, 
bonés e/ou chapéus. Já no inverno, devido às baixas temperaturas, a aposta 
deve ser para roupas quentinhas, como casacos pesados, botas, gorros, luvas 
e cachecóis. 

GASTRONOMIA 
A rica mistura de tradições e ingredientes confere à culinária chilena uma 
identidade própria que é incrivelmente saborosa. Na região dos Lagos 
Andinos isso não é diferente, com opções bem diversificadas. Entre as boas 
pedidas estão as famosas empanadas, parrillada (carnes na brasa) e cazuela 
de frango (sopa com pedaços de batata, abóbora e milho). Independente 
da escolha, uma coisa é certa: todos os pratos ficam ainda mais gostosos 
se acompanhados por ótimos vinhos chilenos ou pelo tradicional pisco sour, 
preparado à base de uva e com alto teor alcoólico.

FUSO HORÁRIO 
O horário é o mesmo no Brasil e no Chile. Viajantes que estiverem em estados 
brasileiros que adotam o horário de verão (e nos quais ele esteja vigente) 
devem atrasar o relógio em 1h ao viajar para o destino.

IDIOMA 
Espanhol.  

QUANDO IR 
A região dos Lagos Andinos pode ser apreciada durante o ano todo. No 
entanto, a melhor época para ir é na primavera ou no verão, quando a 
probabilidade de chuva é menor. Além dos dias serem mais claros e as nuvens 
não esconderem o cume dos vulcões, a temperatura é mais branda.  

MOEDA 
Peso chileno. 

DOCUMENTAÇÃO 
Brasileiros não necessitam de visto e a entrada no Chile pode ser feita apenas 
com o documento de identidade, desde que ele tenha sido emitido há menos 
de 10 anos. Quem preferir pode apresentar o passaporte. Para alugar um 
carro é preciso apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
documento não aceito para ingressar no país.

PARA SABER MAIS:
HTTP://WWW.CHILE.TRAVEL/

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 220 V.
Plugues: é fundamental levar um adaptador universal.
Ligações para o Brasil: 800-360-220.
Gorjetas: em casos de corridas de táxi, é de bom tom arredondar 
para acima o valor cobrado; nos restaurantes costuma-se deixar 10%. 
Carregadores de bagagem e responsáveis pela limpeza nos hotéis, por 
exemplo, ganham entre US$ 1 e US$ 2 por dia.



SERVICE
HOW TO GET THERE
LATAM and GOL airways operate direct flights to 
Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport, 
in Santiago, leaving from São Paulo and Rio de Janeiro. 
Aerolíneas Argentinas and Avianca, among other 
companies, offer options of flights leaving from different 
cities of Brazil, but always with a connecting flight in one 
of these two Brazilian capitals. There are not direct flights 
from Brazil to the destinations which are part of the Andean 
Lakes region. From Santiago, another flight towards the El 
Tepual Airport, in Puerto Montt, must be taken. To arrive in 
Puerto Varas, the most comfortable option is to rent a car. 

WHEN TO GO
The region of Andean Lakes can be visited during the 
whole year. However, the best time to go is during 
spring or summer, when the probability of rain is lower. 
In addition to it, days are clearer, clouds do not hide the 
volcanoes peaks and mild temperature.

WHAT TO TAKE
The preference should be by informal cloth and 
comfortable shoes, considering that it is a region when 
the premise is to explore everything. In the summer, it is 
imperative to take sunglasses, body and lip sunscreens, 
repellent, caps and/or hats. During the winter, because of 
the low temperatures, the ideal is to take warm cloth, like 
warm coats, boots, woolly hats, gloves and scarf.

TIME ZONE
The time is the same in Brazil and Chile. Travelers who 
are in Brazilian states which adopt the daylight saving 
time (and in which it is effective) should set the watch 1h 
back when traveling to the country.

LANGUAGE 
Spanish. 

GASTRONOMY
The rich mix of traditions and ingredients gives the Chilean 
cuisine its own identity which is really tasty. In the region 
of Andean Lakes this is not different, with different options. 
Among good choices are the famous empanadas, 
parrillada (roasted meat on a grill) and chiken cazuela (a 
soup with pieces of potato, pumpkin and corn). Regardless 
the choice, one thing is right: all dishes get even better if 
accompanied by great Chilean wine or by the traditional 
pisco souer, prepared with grape and with a high proof.

CURRENCY
Chilean peso.

DOCUMENTS
Brazilians do not need a visa and the entrance in Chile 
can be done only with the identity card, since it has been 
issued less than 10 years ago. The passenger can also 
present the passport. To rent a car it is required to present 
the Brazilian National Driver License (CNH), a document 
that is not accepted to get in the country.

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 220 V.
Plugs: it is imperative to take an universal adapter. 
Calls to Brazil: 800-360-220
Tips: regarding the taxi, it is a good idea to round up 
the amount to be paid; at the restaurants it is common to 
leave 10% of the amount. Bellhops and housekeepers in 
the hotels, for example, can be offered between US$1 
and US$2 per day.

FURTHER INFORMATION: 
http://www.chile.travel/
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HOTEL INTERNACIONAL

O MANQUEHUE CONTA COM 
PISCINA COBERTA, FITNESS 
CENTER, BIBLIOTECA, SERVIÇOS 
DE MASSAGEM, BUSINESS CENTER 
E SALAS DE REUNIÃO, ALÉM DE 
142 CHARMOSOS APARTAMENTOS

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Localização é uma de suas marcas 
registradas: a cerca de 20 km do 
Aeroporto Internacional Tepual, o 

Manquehue Puerto Montt está a 10 minutos 
a pé do Monumento à Colonização 
Alemã, da Casa de Arte Diego Rivera, do 
parque Vicente Pérez Rosales e da catedral 
da cidade, figurando como o ponto de 
partida ideal para quem quer percorrer os 
principais pontos turísticos da região. 
Traduzindo já em sua estrutura o status de 
hotel quatro-estrelas, é dono de instalações 
mais que convidativas e disponibiliza, por 
meio de profissionais altamente treinados e 
dedicados, uma série de facilidades e servi-
ços que garantem uma estada inesquecível.
A NEGÓCIOS OU A LAZER
Ao chegar, o hóspede se depara com 
142 charmosas acomodações e pode 
escolher entre a vista para os parques da 

MANQUEHUE COUNTS ON INDOOR 
SWIMMING POOL, FITNESS CENTER, LIBRARY, 
MASSAGE SERVICES, BUSINESS CENTER AND 
MEETING ROOMS, IN ADDITION TO 142 
CHARMING ROOMS

Location is one of its main assets: about 20 km away 
from the Tepual International Airport, Manquehue Puerto 
Montt is situated 10-minute walk from the Monument to the 
German Settlers, Casa del Arte Diego Rivera (Diego Rivera 
Gallery), Vicente Pérez Rosales park and the cathedral of 
the city, being the ideal starting point for people who want 
to go to the main tourist attractions of the region. 
Its structure already shows the status of a 4-star hotel, it 
owns strongly inviting facilities and it makes available, 
by very qualified and committed experts, a series 
of conveniences and services which guarantee an 
unforgettable stay. 
BUSINESS OR LEISURE
Arriving there, the guest finds 142 charming rooms and 
he or she can choose between a view to the parks of 
the regions or to the sea. Spacious and comfortable, 
rooms are classified as Single, Double and Junior Suite. 
Regardless of the category, all guests are offered wi-fi and 
breakfast that are included in the room night tax. 
But there is a lot to do outside the apartments! Manquehue 
counts on an indoor swimming pool, fitness center, library 
and massage services, caring attentively about the guests' 
entertainment. Business center and meeting rooms, totally 
equipped and monitored by a qualified team, are 
addressed to travelers with corporate profile. 
And what about combining lodging and tours of its 
surroundings? From the hotel it is easy to arrive at the 
iconic Osorno Volcano, in the city of Puerto Varas and 
Chiloé Island, for example.  
GASTRONOMY
One of the highlights of Manquehue is the Tiare restaurant, 
considered one of the best gastronomic options of Puerto 
Montt. On the menu, there is a little of everything, offering 
from the most traditional Chilean dishes to options of 
international cuisine. The business is also known for its 
abundant and diversified breakfast buffet.

MANQUEHUE 
PUERTO MONTT

região ou para o mar. Amplos e confortá-
veis, os quartos são classificados em Single, 
Double e Júnior Suíte. Independente da ca-
tegoria selecionada, todos os visitantes são 
contemplados com wi-fi e café da manhã já 
incluso no valor da diária. 
Mas também há muito o que fazer fora dos 
apartamentos! O Manquehue conta com 
piscina coberta, fitness center, biblioteca 
e serviços de massagem, zelando 
cuidadosamente pelo lazer dos hóspedes. 
Já o business center e as salas de reunião, 
totalmente equipadas e amparadas por 
uma equipe especializada, são reservados 
para viajantes com perfil corporativo. 
E que tal combinar a hospedagem com 
passeios pelos arredores? Do hotel é 
fácil chegar ao icônico vulcão Osorno, à 
cidade de Puerto Varas e à encantadora 
ilha de Chiloé, por exemplo. 
GASTRONOMIA
Um dos destaques do Manquehue é o 
restaurante Tiare, considerado uma das 
melhores opções gastronômicas de Puerto 
Montt. No menu, há um pouco de tudo, 
englobando desde os mais tradicionais 
pratos chilenos a opções da cozinha in-
ternacional. O estabelecimento também é 
conhecido pelo farto e variado buffet de 
café da manhã. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Manquehue Puerto Montt com o 
GRUPO TREND. Diárias a partir de US$ 65 por pessoa 
em apartamento duplo.
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

O Cumbres Puerto Varas mescla 
com primor um ambiente intimista 
e aconchegante ao luxo e à 

sofisticação de um meio de hospedagem 
cinco-estrelas. A cerca de 15 minutos de 
caminhada do centro da cidade que leva 
o mesmo nome, o empreendimento se 
destaca como um charmoso refúgio com 
vista panorâmica para o Lago Llanquihue 
e para os vulcões Osorno e Calbuco.
Legítimo hotel de montanha e dono 
de uma decoração elegante, exibe 
gigantescas janelas de madeira para 
que os hóspedes não percam nenhum 
detalhe do cenário deslumbrante que 
se descortina do lado de fora e que 
representa o que há de mais belo na 
região Sul do Chile.

CONFORTO NUNCA É DEMAIS
Poltronas e sofás posicionados bem 
pertinho da lareira, no lobby, são 
superindicados para algumas boas horas 
de descanso, especialmente para quem 
tiver encarado as baixas temperaturas e 
se aventurado em um dos muitos passeios 
que exploram a região. Outras opções 
irresistíveis são saborear coquetéis e 
cervejas chilenas no bar La Araucária e 
curtir a apaixonante vista do restaurante 
Cumbres del Lago durante o jantar – o 
menu combina carnes exóticas, frutos do 
mar e pratos típicos do país. 

CONHECENDO AS INSTALAÇÕES
Divididos em cinco categorias – Standard, 
Superior, Luxo, Suítes e Suíte Presidencial –, 
os 90 apartamentos apresentam uma aura 
de tranquilidade que inspira deliciosas 
horas de sono. Todos são equipados 
com ar-condicionado, TV LCD de 32 
polegadas com canais a cabo, telefone, 
frigobar e cofre. 
O empreendimento também dispõe 
de um spa com piscina aquecida, 
hidromassagem e sauna, fitness center, 
seis salas de reunião, as quais acomodam 
até 450 participantes, e estacionamento, 
além de contar com uma equipe pronta 
para atender a todas as necessidades do 
hóspede a qualquer hora do dia. 

A TRUE MOUNTAIN HOTEL, IT HAS 90 ROOMS, 
ELEGANT DECORATION AND MAJESTIC WOOD 
WINDOWS FOR GUESTS TO ENJOY THE BEAUTIFUL 
LANDSCAPE

Cumbres Puerto Varas can perfectly combine an 
intimist and welcoming environment with luxury 
and sophistication of a five-star hotel. About a 
15-minute walk from the downtown region of 
the city which owns the same name, the hotel is 
considered a charming refuge with panoramic 
view to the Llanquihue Lake and to Osorno and 
Calbuco Volcanoes.  
A true mountain hotel and owner of an elegant 
decoration, it has giant wood windows so that 
guests cannot miss any details of the stunning 
outside scene that represents the most beautiful 
feature in the region of the South of Chile.  
COMFORT IS NEVER TOO MUCH 
Armchairs and couches placed very close to the 
fireplace, in the lobby, are strongly recommended 
for some long hours of relaxation, mainly for 
people who had faced low temperatures and 
adventured in one of the many tours that explore 
the region. Other irresistible options are to try 
Chilean cocktails and beers at La Araucária bar 
and enjoy the exciting view of Cumbres del Lago 
restaurant at diner – the menu combines exotic 
meats, sea fruit and traditional dishes of the 
country. 
GET TO KNOW THE HOTEL FACILITIES
Divided into five categories – Standard, Superior, 
Luxury, Suites and Presidential Suite –, its 90 
rooms present a peaceful aura that inspires 
great hours of sleep. All of them are equipped 
with air conditioning, 32-inch LCD TV with cable 
channels, telephone, minibar and safe. 
The business has also a spa with heated swimming 
pool, spa tub and sauna, fitness center, six meeting 
rooms, with capacity for up to 450 people, and 
parking lot, in addition to counting on a team ready 
to meet all guests' needs at any time of the day.

HOTEL CUMBRES 
PUERTO VARAS

LEGÍTIMO HOTEL DE MONTANHA, 
DISPONIBILIZA 90 APARTAMENTOS, 
DECORAÇÃO ELEGANTE E 
MAJESTOSAS JANELAS DE 
MADEIRA PARA QUE OS HÓSPEDES 
APRECIEM A BELA PAISAGEM

AGENTE LEVA!
Hospede no Hotel Cumbres Puerto Varas com o 
GRUPO TREND. Diárias a partir de US$ 128 por pessoa 
em apartamento duplo.
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Às margens do Lago Llanquihue, o 
Cabaña del Lago é um dos hotéis 
mais tradicionais de Puerto Varas. 

Extremamente aconchegante, basta 
uma noite em suas instalações para se 
apaixonar pelo atendimento premium e 
pela infraestrutura supercompleta.
Com localização privilegiada, arquitetura 
inconfundível e instalações bem decoradas, 
facilidades não faltam para quem o escolhe 
para alguns dias de descanso: recepção 
24 horas, fitness center, sauna, wi-fi grátis 
e a imperdível Club House Pool, em frente 
ao hotel, com piscinas aquecidas (adulto e 
infantil), toboágua, banheira e área para 
eventos – um detalhe interessante é que os 
ambientes contam com paredes de vidro, 
o que permite que a bela paisagem esteja 
presente nos momentos de lazer.
SOFISTICAÇÃO EM CADA DETALHE
Somando 157 espaçosas acomodações 
com impressionantes vistas para o Llanquihue, 
os apartamentos têm decoração rústica, que 

CHARMING AND COMFORTABLE, THE HOTEL HAS 157 
ACCOMMODATIONS, SPA, PLAYROOMS, BIKE RENTAL, 
FUTSAL COURT, TWO RESTAURANTS AND A SINGULAR 
ARCHITECTURE

Located by the Llanquihue Lake, Cabaña del Lago is one of the 
most traditional hotels of Puerto Varas. Extremely comfortable, 
to spend just one night there is enough to fall in love with the 
premium service and its very complete infrastructure.
With a privileged location, singular architecture and well-
decorated facilities, there is so much convenience for 
people who choose this hotel to enjoy some relaxing days: 
24-hour reception, fitness center, sauna, free wi-fi and 
the can't miss Club House Pool, in front of the hotel, with 
heated pools (for adults and children), toboggans, bath 
tub and area for events – an interesting detail is that its 
environments count on glass walls, allowing the beautiful 
view to participate in moments of leisure. 
SOPHISTICATION IN EACH DETAIL
In a total of 157 spacious accommodations with stunning 
views to the Llanquihue, its rooms have a rustic decoration, 
which perfectly suits the mountain atmosphere. Each one 
of them has an electromagnetic lock, king-size beds, 
workstation, digital LCD TV, minibar, electronic safe, hair 
dryer and several amenities. Other options are the suites, with 
different features like living room and sofa bed, for example. 
People can also choose the Club del Lago chalets, similar 
to the country houses. Classified into three types of rooms 
(Cabana Club Superior, Club Suite and Club Familiar), they 
are perfect for families and for people who wish privacy. 
ACTIVITIES 
In addition to the Natura Spa, with five massage rooms 
and a big range of services, the hotel structure includes 
playroom for children, panoramic terraces, souvenir shop, 
exclusive area to play billiards, board games, tables for 
chess and draft, bike rental, futsal court, open-air tub and 
scheduling of activities like rafting, trekking and climbing 
slopes of Osorno Volcano. 
When getting hungry, there are three good options: 
Mirador del Lago and Ailén 75 restaurants and Tronador 
bar, with a diversified menu of beverages and snacks.

HOTEL CABAÑA 
DEL LAGO

harmoniza perfeitamente com o clima de mon-
tanha. Cada um deles dispõe de fechadura 
eletromagnética, camas king size, mesa-escri-
tório, TV LCD digital, frigobar, cofre eletrônico, 
secador de cabelo e amenidades diversas. Ou-
tra opção são as suítes, com diferenciais como 
sala de estar e sofá-cama, por exemplo.
Quem preferir pode optar pelos chalés do 
Club del Lago, similares a casas de campo. 
Classificados em três tipos de quartos 
(Cabana Club Superior, Club Suíte e Club 
Familiar), são perfeitos para famílias e para 
quem deseja privacidade.
ATIVIDADES
Além do Natura Spa, com cinco salas de mas-
sagem e ampla oferta de serviços, a estrutura 
do hotel inclui sala de jogos para crianças, 
terraços panorâmicos, loja de souvenir, espa-
ço exclusivo para bilhar, jogos de tabuleiro, 
mesas próprias para xadrez e dama, aluguel 
de bicicletas, quadra de futsal, banheira ao 
ar livre e organização de rafting, caminhadas 
e escaladas ao vulcão Osorno. 
Quando a fome bater, há três boas opções: 
os restaurantes Mirador del Lago e Ailén 75 
e o bar Tronador, com diversificado menu de 
bebidas e petiscos. 

CHARMOSO E ACONCHEGANTE, 
O HOTEL DISPONIBILIZA 157 
ACOMODAÇÕES, SPA, SALA DE JOGOS, 
ALUGUEL DE BICICLETAS, QUADRA 
DE FUTSAL, DOIS RESTAURANTES E 
ARQUITETURA INCONFUNDÍVEL

AGENTE LEVA!
Hospede no Hotel Cabaña del Lago com o GRUPO 
TREND. Diárias a partir de US$ 76 por pessoa em 
apartamento duplo.
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In the South region of Chile, in the charming territory 
known as Andean Lakes, to eat well is an activity taken 
so seriously: on the menus, the main characters are fish 
(mainly salmon), sea fruit (highlighting the centoulla, 
a giant crab from the Pacific), vegetables and fruits 
(specially raspberry), but there is also a place for special 
cuts of meat, like lamb and wild boar, very appreciated 
by the visitors – and they are totally right! 

In Puerto Montt, one of the tips is to visit the traditional 
Angelmó market, considered the big responsible for the 
fresh products that the restaurants use in their dishes. Who 
goes to Puerto Varas has so much to gain: settled by the 
Germans, it is very attractive because of its gastronomy, 
mixing cultures and traditions which results in amazing 
tastes. At dessert time, they have a lot of options, but there 
is no doubt that the most famous one is the kuchen, a type 
of “cake-pie”. 

Did it make your mouth water? So, get ready to the special 
list of Chilean restaurants that Segue Viagem created to 
reach the taste and the heart of your passenger forever.

Na região Sul do Chile, no charmoso território conhecido como 
Lagos Andinos, comer bem é uma atividade levada a sério: 
nos cardápios, os protagonistas são os peixes (principalmente o 

salmão), frutos do mar (com destaque para a centolla, caranguejo gigante 
originário do Pacífico), vegetais e frutas (sobretudo a framboesa), mas há 
espaço, ainda, para cortes de carne especiais, como cordeiro e javali, 
muito apreciados pelos visitantes – e com toda razão!
Em Puerto Montt, uma das dicas é visitar o tradicional mercado Angelmó, 
considerado o grande responsável pelos produtos fresquinhos que 
os restaurantes utilizam em seus pratos. Quem vai para Puerto Varas 
também tem muito a ganhar: colonizada por alemães, é muito atrativa 
gastronomicamente, mesclando culturas e tradições que rendem sabores 
incríveis. Na hora da sobremesa sobram opções, mas não há dúvidas de 
que o doce mais famoso por ali é o kuchen, um tipo de “bolo-torta”. 
Ficou com água na boca? Então, prepare-se para a seleção especial de 
restaurantes chilenos que a Segue Viagem preparou para conquistar o 
paladar e o coração do seu passageiro para sempre. 

ENTRE MONTANHAS, VULCÕES E MUITO TALENTO PARA OS FRUTOS DO MAR, 
SETE RESTAURANTES SE DESTACAM EM MEIO À RICA COZINHA CHILENA

FOTOS DIVULGAÇÃO

A ESSÊNCIA 
GASTRONÔMICA

THE GASTRONOMY ESSENCE OF ANDEAN LAKES

BETWEEN MOUNTAINS, VOLCANOES AND GREAT TALENT FOR SEA FRUIT, SEVEN 
RESTAURANTS CAN BE HIGHLIGHTED AMONG THE RICH CHILEAN CUISINE

GASTRONOMIA

SHUTTERSTOCK
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COTELÉ (PUERTO MONTT) 
Esta steakhouse conta com apenas sete mesas para acomodar 
até no máximo 27 pessoas. Localizada em uma colina com vista 
para a baía de Puerto Montt, a casa construiu sua excelente 
reputação pela qualidade das carnes e pela atenção que todos 
os funcionários dispensam a cada um dos clientes. O garçom 
apresenta os cortes de carne crua e deixa a critério do freguês 
escolher entre fi lé mignon, lombo ou rib-eye (fi lé de costela). Tudo 
é preparado em uma parrilla (espécie de chapa), na frente do 
visitante, e o resultado se vê no capricho dos pratos. Recomenda-
se fazer reserva com antecedência.

 http://www.cotele.cl 

COTELÉ (PUERTO MONTT)
This steakhouse counts on just seven places to accommodate a total of 27 people. 
Located on a hill with a view to the Puerto Montt bay, the establishment built its excellent 
reputation because of the quality of the meats and the attention that all employees give 
to each one of the clients. The waiter shows the cuts of the raw meat and the client can 
choose among fi let mignon, tenderloin or rib-eye. Everything is prepared in a parilla 
(a type of grill), in the visitor's presence, and the result can be noticed in the care with 
which they prepare the dishes. It is recommended to make a reservation in advance.

LA OLLA (PUERTO VARAS) 
Em um casarão com arquitetura típica da colonização alemã, 
o La Olla é um dos restaurantes mais badalados da região – 
e, por isso mesmo, fi las de espera são frequentes. Peixes e 
frutos do mar, especialmente salmão, merluza ou centolla, são 
as especialidades da casa e servidos em porções generosas. 
Embora o cardápio seja recheado de ótimas opções, o 
destaque, no entanto, fi ca por conta da paila al pil pil, prato 
que combina diferentes tipos de mariscos. 

 http://www.laolla.cl 

LA OLLA (PUERTO VARAS) 
In a big house with traditional architecture of German settlement, La Olla is 
one of the most exciting restaurants of the region – and, because of it, queues 
are expected. Fish and sea fruit, especially salmon, hake or centolla are the 
specialties of the house and they are served in generous portions. Although the 
menu is full of great options, the highlight is, however, the paila al pil pil, a dish 
which combines different types of shellfi sh.

EL FOGÓN DE PEPE (PUERTO MONTT) 
Em um local em que peixe e frutos do mar reinam absolutos, 
o El Fogón de Pepe é ideal para quem busca um cardápio 
diversifi cado. Aconchegante por dentro e por fora, o 
estabelecimento é o endereço de uma das melhores carnes da 
região, com destaque para o ultrassaboroso cordeiro assado. 
Referência na cidade, o restaurante mantém a tradição de ser 
comandado pelos seus proprietários – que inclusive passeiam 
pelas mesas para conversar com os clientes – e zela pela 
excelência no atendimento aos visitantes.

 https://es-la.facebook.com/elfogondepepe 

EL FOGÓN DE PEPE (PUERTO MONTT)
In a place in which fi sh and sea fruit reign supreme, El Fogón de Pepe is ideal for 
people who are searching for a diversifi ed menu. With comfortable inside and 
outside areas, the restaurant is the address of one of the best meats in the region, 
highlighting the ultra delicious roast lamb. With a good reputation in the city, the 
restaurant keeps the tradition of being led by its owners – who, by the way, go 
to every table to talk to their clients – and it also cares about the service provided 
to visitors.
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CASSIS (PUERTO VARAS)
Com deliciosos doces preparados diariamente, muitos chocolates 
e saborosíssima seleção de sorvetes, o charmoso e concorrido 
Cassis, à beira do Lago Llanquihue, é perfeito para a hora da 
sobremesa, apesar de também fi gurar como um restaurante, 
lanchonete e café. Em seu diversifi cado menu consta um pouco 
de tudo: petiscos, crepes, sanduíches, pizzas, tortas, saladas, 
sopas, cafés, chocolates quentes, sucos e diferentes rótulos de 
vinho, o que signifi ca que o empreendimento é ideal para o café 
da manhã, almoço, lanche ou jantar.

 http://www.chocolatescassis.com

CASSIS (PUERTO VARAS) 
With delicious candies that are daily prepared, many chocolates and a tasty list of ice 
cream, the charming and busy Cassis, by the Llanquihue Lake, is perfect for dessert time, 
in spite of being considered as a restaurant, snack bar and café. Its diversifi ed menu has 
a little of everything: snacks, crepe, sandwiches, pizzas, pies, salads, soups, coffee, hot 
chocolate, juices and different wine labels, which means that the restaurant is ideal for 
breakfast, lunch, coffee break or dinner.

IBIS RESTAURANT (PUERTO VARAS)
Aqui a variedade impera, o que signifi ca que o Ibis Restaurant é 
uma ótima e segura opção quando se está na dúvida quanto ao 
que comer. O eclético cardápio engloba de panquecas e saladas a 
mariscos e carnes, incluindo ainda aperitivos, entradas quentes e frias 
e deliciosas sobremesas. Situado bem em frente ao Lago Llanquihue, 
é pra lá de aconchegante e tem no serviço atencioso uma de suas 
principais características. O empreendimento dá um show no quesito 
personalização, permitindo que o cliente escolha a forma de preparo, 
o molho e os acompanhamentos de alguns pratos.

 http://www.ibisrest.cl/ 

IBIS RESTAURANT (PUERTO VARAS)
Here, the diversity rules, which means that Ibis Restaurant is a great and safe option 
when you have doubts about what to eat. The eclectic menu includes from pancakes 
and salads to seashell and meats, also including snacks, hot and cold appetizers 
and tasteful desserts. Located right in front of the Llanquihue Lake, it is so comfortable 
and its attentive service is one of its main features. The business does a great job 
regarding customization, allowing the client to choose the way of cooking, the 
sauce and accompaniments of some dishes.

LAS BUENAS BRASAS (PUERTO VARAS)
Charmoso e acolhedor, o Las Buenas Brasas é outro restaurante que 
não pode fi car de fora de nenhum roteiro, especialmente se o viajante 
for apaixonado por peixe e frutos do mar e quiser aproveitar a estada 
para conferir inúmeras vezes o salmão e a centolla, largamente 
consumidos no destino. Marcado por um ambiente intimista e pelo alto 
padrão de serviço, serve pratos fartos, saborosos e bem apresentados, 
como é o caso do carpaccio de salmão e da chupe de centolla (tipo de 
creme), ambas acertadas opções de entrada. Como prato principal, 
vale a pena apostar na merluza com acompanhamento ou na chuleta 
de cerdo, entre os favoritos dos visitantes. 

 http://lbb.cl/

LAS BUENAS BRASAS (PUERTO VARAS)
Charming and welcoming, Las Buenas Brasas is another restaurant that cannot be out of 
the itineraries, mainly if the traveler is a fi sh and sea fruit lover and if he or she also wants 
to check many times the salmon and centolla, very eaten in the destination. Marked by an 
intimate environment and high standard service, the restaurant offers abundant, tasteful and 
well-presented food, like the salmon carpaccio and chupe de centolla (a type of cream), both 
options are perfect as an appetizer. For the main course, it is a good idea to choose the hike 
with accompaniment or pork chops, visitors’ favorite ones.

RODCAN PH
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KUCHENLADEN (FRUTILLAR) 
Quando o assunto for sobremesa, mais especificamente o 
tradicional kuchen, esse é, definitivamente, o lugar certo. O 
doce mais famoso da região, de origem alemã, é o grande 
nome da disputada Kuchenladen. Simples e compacta, com 
apenas uma portinha, a pequena confeitaria pode até não 
chamar tanta atenção do lado de fora, mas em seu interior 
é possível se perder em meio às inúmeras opções de tortas 
– entre os recheios mais pedidos está o de nozes. Vale dizer 
que as porções são fartas, então é só escolher o sabor e 
se deliciar.  

 https://www.facebook.com/Kuchenladen-Frutillar-45558114806/

KUCHENLADEN (FRUTILLAR) 

When the subject is dessert, more specifically the traditional kuchen, this is, 
definitely, the right place. The most famous dessert of the region, originated 
from German, it is the big attraction of the busy Kuchenladen. Simple and 
small, with just one little front door, the little candy shop may not catch 
attention with its facade, but inside there it is possible to get lost among the 
countless options of pies – one of the most famous fillings is nut. It is important 
to tell that the portions are abundant, so just choose a flavor and enjoy it. 
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VIAGEM, CÂMERA E... AÇÃO!

DESTINOS CHILENOS JÁ ESTAMPARAM FILMES DE DIFERENTES GÊNEROS E 
CONQUISTARAM O PÚBLICO COM FOTOGRAFIA IMPRESSIONANTE

A CINEMATOGRAPHIC TRAVEL
CHILEAN DESTINATIONS HAVE ALREADY BEEN PRESENT IN MOVIES 
OF DIFFERENT GENRES AND REACHED THE AUDIENCE WITH AN 
IMPRESSIVE CINEMATOGRAPHY  

From the charming capital Santiago to the indescribable beauty of 
destinations like Atacama Desert and Patagonia, for example, there 
is only one conclusion: Chile is surprising. A land of multiple versions, 
emotions and experiences, the breathtaking landscapes of the country 
have already been a scenario for many movies – from adventures 
involving the most famous spy of the seventh art, that one with license to 
kill, to real stories, like the motorcycle journey taken by Che Guevara. Do 
you want to check it out? So, grab your popcorn and enjoy the list that 
Segue Viagem created for you! 

FOTOS SHUTTERSTOCK

Da charmosa capital Santiago à beleza indescritível 
de destinos como o deserto do Atacama e a 
Patagônia, por exemplo, a conclusão é uma só: o 

Chile é surpreendente. Terra de múltiplas versões, emoções 
e experiências, as paisagens arrebatadoras do país já 
serviram de cenário para muitos filmes – desde aventuras 
envolvendo o mais famoso espião da sétima arte, aquele 
com licença para matar, até histórias reais, como a viagem 
de motocicleta feita por Che Guevara. Tá a fim de conferir 
quais são eles? Então garanta a pipoca e delicie-se com a 
seleção que a Segue Viagem preparou para você! 

VIAGEM CINEMATOGRÁFICA

007 – QUANTUM OF SOLACE

Dando continuidade à história iniciada em 
Cassino Royale, James Bond luta contra um 
membro da organização Quantum ao mesmo 
tempo em que busca vingança pela morte 
da amada, Vesper Lynd. Como de praxe 
nos filmes do espião, são vários os lugares 
por onde ele passa. Desta vez, ele percorre 
destinos da Itália, Áustria, Haiti, Bolívia e 
Chile, com cenas gravadas nas belas e 
áridas paisagens do deserto do Atacama. 
Entre as locações utilizadas para a filmagem 
está o chileno ESO Hotel at Cerro Paranal, 
que fica a uma altitude de 1.800 metros.

007 – QUANTUM OF SOLACE 
Following the story started in Casino Royale, James Bond 
fights against a member of Quantum organization at 
the same time that he seeks for revenge because of his 
beloved one’s death, Vesper Lynd. As usual in spy movies, 
he goes to many places. Now, he goes throughout 
destinations in Italy, Austria, Haiti, Bolivia and Chile, 
with scenes filmed in beautiful and arid landscapes of 
Atacama Desert. Among the locations used to the movie, 
the Chilean ESO Hotel at Cerro Paranal is present, being 
located at 1.800 meters above the sea level. 

DIVULGACÃO
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OS 33

THE MOTORCYCLE DIARIES
Directed by the Brazilian Walter Sales and based on a real story, the movie 
shows the journey taken by the young medical student at the time, Ernesto 
“Che” Guevara, and his friend Alberto Granado. On a motorcycle, the 
future revolutionary leader goes to Argentina, Chile, Peru, Colombia and 
Venezuela. Among the beautiful landscapes present in 12.400 km traveled 
by the duo in 1952 there are dunes, rock formations, salt pans (salt lakes), 
volcanoes and geysers, elements that grant more charm to the fantastic 
landscape of the highest and more arid desert of the world, the Atacama.

THE 33
In 2010, the whole world followed the saga of the group of 33 miners 
that were trapped for 69 days, in 688 meters of depth, inside the coper-
gold mine San José, in Copiapó, a community located in the region of 
Atacama, in Chile. The movie tells the drama lived by them and the way 
how everything happened, including the moment of the accident, on 
August 5th, and the first contact with the surface, 17 days after the disaster, 
having enough water and food for only three days. Until the rescue, 
between October 13th and 14th, a sounding line was used to take food 
and register images at the same time that other canal were being built.

RAPA-NUI
In spite of being old (1994), the movie produced by Kevin Costner still is a sight 
for sore eyes of people who dream to visit the mystical Easter Island, or Rapa 
Nui, in the native language. With an impressive cinematography of the beautiful 
landscapes of this island that is considered the most isolated one of the planet, the 
story – which explores mysteries like the one of the moais, the giant rock statues of 
the region –, is set in 1680, in a period before the European's arrival.

DIÁRIOS DE MOTOCICLETA

Em 2010, o mundo inteiro acompanhou a saga do grupo 
de 33 mineiros que ficou soterrado por 69 dias, a 688 
metros de profundidade, no interior da mina de extração de 
cobre e ouro San José, em Copiapó, comuna localizada na 
Região de Atacama, no Chile. O filme narra o drama vivido 
por eles e a forma como tudo se desenrolou, incluindo o 
momento do acidente, em 5 de agosto, e o primeiro contato 
com a superfície, 17 dias depois do ocorrido, tendo água 
e comida suficientes para apenas três dias. Até o resgate, 
entre 13 e 14 de outubro, uma sonda levava alimentos e 
registrava imagens à medida que outro canal era construído. 

RAPA NUI – UMA 
AVENTURA NO PARAÍSO

Dirigido pelo brasileiro Walter Sales e baseado em 
uma história real, o filme retrata a viagem empreendida 
pelo então jovem estudante de medicina, Ernesto "Che" 
Guevara, e seu amigo Alberto Granado. A bordo de uma 
motocicleta, o futuro revolucionário viaja pela Argentina, 
Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. Em meio às belas 
paisagens presentes nos 12.400 km percorridos pela 
dupla em 1952 estão dunas, formações rochosas, salares 
(lagos de sal), vulcões e gêiseres, elementos que dão ainda 
mais charme à fantástica paisagem do deserto mais alto e 
árido do mundo, o Atacama.

Apesar de antigo (1994), o filme produzido por Kevin Costner 
segue sendo um colírio para os olhos de quem sonha conhecer 
a mística Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, no idioma nativo. Com 
uma fotografia impressionante das belas paisagens desta que 
é considerada a ilha mais isolada do planeta, a história – que 
explora mistérios como os dos moais, as gigantescas estátuas 
de pedra da região –, se passa em 1680, em uma época 
anterior à chegada dos europeus. 

DIVULGACÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGACÃO
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FERNANDO SANTOS
Aviesp
São Paulo (SP)

“Um destino inesquecível para mim é Karlovy Vary, cidade 
termal situada na parte ocidental da República Tcheca, 
muito conhecida pelo Festival Internacional de Cinema 
e pela arquitetura. Fica em uma região lindíssima, cujas 
paisagens e edi� cações já serviram de cenário para vários 
� lmes, como 007 – Cassino Royale, gravado no belíssimo 
Grandhotel Pupp. Karlovy Vary também é famosa pelo 
licor Becherovka – segundo a lenda, apenas duas pessoas, 
nos dias de hoje, conhecem a verdadeira receita com os 
30 ingredientes. Outra atração são os imperdíveis Waffers 
gigantes (espécie de bolacha). Esta é uma bela cidade para 
quem busca boa gastronomia nos aconchegantes bistrôs 
ou apenas um destino para descansar. Super indico!”

“An unforgettable destination to me is Karlovy Vary, a thermal city in the 
western region of Czech Republic, very popular for its International Film 
Festival and by its architecture. It is located in a very beautiful region, which 
landscapes and buildings have already been part of many movies, like 007 
– Casino Royale, fi lmed at the amazing Grandhotel Pupp. Karlovy Vary is 
also famous by the Becherovka liqueur – according to legend, only two 
people, at the present time, know the real recipe that includes 30 ingredients. 
The can’t-miss giant Waffers (a type of cookie) are another attraction. This 
is a beautiful city for people who are looking for good gastronomy at 
welcoming bistros or just a place to relax. I strongly recommend it!”

ROBERTO TOMASONI 
Tomasoni Viagens
Brusque (SC)

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

PELO MUNDO

Se existe uma palavra que todo agente de viagens conhece bem é viajar. 
Este é um verbo que ele conjuga a toda hora, um velho conhecido que 
vira e mexe aparece com novas terminações, novas regras, novos futuros. 

Em sua bagagem pessoal há de tudo um pouco: conhecimento, vontades, 
desejos, lembranças... É, quem trabalha com Turismo também encontra no ato 
de cair na estrada e organizar o próprio roteiro um quê de diversão e descanso.
E como aliar teoria e prática é a sua praia, reservamos este espaço da Segue 
Viagem para que você, agente, conte algumas das suas experiências ao 
viajar para destinos fantásticos, inspirando outras pessoas a viverem o mesmo 
sonho. Fernando Santos, presidente da Aviesp, também foi convidado a 
participar e revelou uma viagem emocionante para Karlovy Vary, na República 
Tcheca. Quer saber mais? Confi ra todos os depoimentos abaixo!

TRAVELING, TRAVELING AND TRAVELING: THIS IS WHAT TRAVEL AGENTS LIKE
If there is a verb that every travel agent really knows is to travel. This is a verb that he or she 
conjugates all the time, an old friend that appears from time to time with new suffi xes, new 
rules, new futures. In his or her personal baggage there is a little of everything: knowledge, 
will, wishes, memories... So, who works in Tourism Industry also fi nds a touch of fun and 
relaxation in the action of being on the road and preparing his or her own itinerary. 
Having in mind that to ally theory with practice is your thing, we saved this section of Segue 
Viagem for you, travel agent, to tell about some of your experiences of traveling to fantastic 
destinations, inspiring other people to live the same dream. Fernando Santos, president of 
Aviesp, was also invited to participate in and revealed an exciting journey to Karlovy Vary, 
in Czech Republic. Do you want to know more? Check the testimonies below! 

VIAJAR, VIAJAR E 
VIAJAR: É DISSO QUE OS 
AGENTES GOSTAM

“Minha cidade preferida é Nova York. Já fui 14 vezes e não canso de voltar. Adoro andar 
pelas ruas, entrar em bares diferentes e visitar seus parques. Já tive a oportunidade de 
viajar para lá em todas as estações do ano, e confesso que na metade da primavera 
a cidade � ca ainda mais bonita. Meu bairro preferido é o Meatpacking, com ótimos 
bares, bons restaurantes e vida noturna agitada. Uma sugestão? Vá ao bar do hotel 
The Standard. Tem uma das vistas mais bonitas da cidade.”

“My favorite city is New York. I have been there for 14 times and I am not tired of going back. I love to 
walk along the streets, go to different bars and visit its parks. I have already had the opportunity of going 
there during every season of the year, and I confess that the city is even more beautiful in the middle of 
the spring. My favorite district is Meatpacking, with great bars, good restaurants and exciting nightlife. 
A suggestion? Go to the bar of The Standard Hotel. It owns one of the most beautiful views of the city."

NÚBIA DAMASCENO  
SV Travel Viagens & Turismo
Ilhéus (BA)

ARQUIVO PESSOAL
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QUER APARECER AQUI? 
Envie seu depoimento para 
segueviagem@trendoperadora.com.br

VIVIAN COSTA
Fortline Turismo
Fortaleza (CE)

“Viajar para o Taiti foi um sonho realizado. Foram 10 dias de muita beleza, diversão 
e descobertas, a começar pela recepção calorosa dos polinésios após várias horas de 
voo rumo à tão esperada lua de mel. Conhecemos seis ilhas, cada uma com a sua 
particularidade. Em Huahine alugamos um carro e desbravamos as praias desertas 
mergulhando com snorkel. Rangiroa trouxe a experiência de andar pelas plantações 
de baunilha e um almoço típico na ilha particular do nosso guia, com direito a pescar 
nosso próprio peixe, fritá-lo e comê-lo em uma folha de bananeira acompanhado 
pelo vinho da casa. Em Bora Bora desfrutamos as luxuosas instalações dos hotéis, 
praias privativas e belezas exuberantes, além de termos feito também um passeio com 
tubarões em Raiatea. Pilotamos, ainda, uma lancha em Moorea, abrimos coco nas 
mãos e demos uma voltinha de kitesurf. Saímos com energia renovada para um lindo 
começo de vida a dois. Que venham os aniversários de casamento em grande estilo.”

“Traveling to Tahiti was a dream come true. We spent 10 days with a lot of beauty, fun and experiences, 
starting with the Polynesians’ warm welcome after many hours of fl ight to the long-awaited honeymoon. 
We visited six islands, each one with its particularity. In Huahine, we rented a car and explored secluded 
beaches while we were snorkeling. Rangiroa brought the experience of walking among vanilla plantations 
and a traditional lunch at our guide's particular island, where we could catch our own fi sh, fry it and eat 
it on a banana leaf with some house wine. In Bora Bora, we enjoyed the luxurious facilities of the hotels, 
private beaches and exuberant beauties, in addition to taking a shark tour in Raiatea. We also drove a 
speedboat in Moorea, cracked a coconut using our own hands and had a kitesurf tour. We left the place 
feeling our energies renewed to a beautiful life together. Let the wedding anniversaries come in great style.”

“Eu e a minha esposa somos aventureiros natos. Em fevereiro 
de 2016 decidimos passar 20 dias no Irã, conhecendo as 
maravilhas da Pérsia. Ficamos surpreendidos com o que vimos 
e com a simpatia e hospitalidade do povo iraniano, que com 
certeza entrou na lista dos mais queridos do mundo. Visitamos 
a capital Teerã; a belíssima Shiraz, com as suas mesquitas e 
mercados; a milenar cidade de barro de Yazd, importante 
entreposto da Rota da Seda; a maravilhosa rota pelo Deserto 
de Mesr, assim como cidadelas e castelos da região, incluindo 
passeios de camelo, aventura 4x4 e jantares nas casas dos 
locais; e, para � nalizar, a famosíssima cidade de Isfahan, com as 
enormes praças e pontes, que a cada dia lotam mais de turistas. 
Foi uma experiência memorável: o país é extremamente 
seguro, amável e receptivo. Recomendo a todos.”

RAFAEL KALINOWSKI

RKBC TURISMO 

Curitiba (PR)

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

“Fortaleza is a city that everybody needs to visit. Made for the tourist, 
it offers a good cost-benefi t ratio and fantastic tours, like Cumbuco 
and buggy rides with or without adrenaline; Morro Branco and Praia 
das Fontes, where it is possible to walk among the cliffs and see 
colorful sand, Canoa Quebrada, Lagoinha… Performance venues 
are countless, but Lupus Bier is considered a reference in Ceará, with 
live music, buffet with sea fruit menu, pizzas and beer and draft beer 
menu. Another place that cannot be out of the itinerary is the Pirata 
Bar, famous for Segunda-feira Mais Louca do Mundo (The Craziest 
Monday of the World, loosely translated), eclectic and democratic 
party which hosts every kind of visitor. There are many good hotels 
in the city, especially those located in the downtown region. People 
who visit the destination also need to save some time to the Beach 
Park, an excellent aquatic park."

“My wife and I were born for adventures. In February 2016, we decided to 
spend 20 days in Iran, visiting the wonders of Persia. We were surprised with 
things we saw and with the sympathy and hospitality of the Iranian people that 
are now, for sure, on the list of the most beloved ones in the world. We visited the 
capital Tehran; the beautiful Shiraz, with its mosques and markets; the millenary 
clay city of Yazd, an important storage for the Silk Road; the wonderful route 
throughout the Mesr Desert, as well as the citadels and castles of the region, 
including camel riding tours, 4x4-adventure tours and dinners at local residences; 
and, fi nally, the very famous city of Isfahan, with huge squares and bridges, more 
and more crowded of tourists. It was a memorable experience: the country is 
extremely safe, pleasant and receptive. I recommend to everyone.”

“Fortaleza é uma cidade que todo mundo precisa 
conhecer. Feita para o turista, oferece bom custo/
benefício e passeios fantásticos, como Cumbuco 
e as voltas de buggy com ou sem emoção; 
Morro Branco e Praia das Fontes, onde é possível 
caminhar pelas falésias e ver as areias coloridas, 
Canoa Quebrada, Lagoinha... São muitas as casas 
de show locais, mas a Lupus Bier é considerada 
referência no Ceará, com música ao vivo, buffet 
com menu de frutos do mar, pizzas e cartas de 
cervejas e chopes. Outro local que não pode � car 
de fora é o Pirata Bar, conhecido pela Segunda-feira 
Mais Louca do Mundo, festa eclética e democrática 
que recebe visitantes de todos os tipos. Há vários 
hotéis bons na cidade, especialmente os que têm 
localização central. Quem visita o destino precisa 
também reservar um dia para o Beach Park, 
excelente parque aquático.”
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24 HORAS EM...

A CHARMOSA CAPITAL É SINÔNIMO DE DIVERSÃO MESMO SE O PASSAGEIRO 
TIVER APENAS 24 HORAS PARA CURTIR OS SEUS ENCANTOS

CURITIBA, THE BELOVED CITY OF PARANÁ 
THE LOVELY CAPITAL CITY MEANS FUN EVEN IF THE PASSENGER HAS 
ONLY 24 HOURS TO ENJOY ITS CHARM
Who goes to Curitiba already knows: this metropolis has a great amount 
of green areas, architectonic and cultural attractions, gastronomic diversity 
and exciting nightlife. National model when the subject is urban mobility, 
sustainability and organization, the city gathers all the ingredients for a 
perfect trip, having one or many days in the destination.  
A great tip is to undertake a classic tour by train between the capital of Paraná 
and the city of Morretes. If the client likes beer, it is even better! Aboard the 
called Beer Train, an event that happens four or fi ve times a year and includes 
some specifi c wagons, the passengers can appreciate beautiful landscapes 
of the region of Serra do Mar, try craft beers and learn how to combine them 
with bread and cheese. However, who has only one day in Curitiba does 
not need to worry! There are many things to see and to do there, and Segue 
Viagem shows all of them to you.

Marca registrada de Curitiba, o icônico ponto turístico é um ótimo 
jeito de começar o dia. Com 245 mil m² e inspirado nos charmosos 
jardins franceses, seus destaques são os jardins geométricos e a 
bela estufa de estrutura metálica, que remonta ao Palácio de Cristal 
londrino do século 19. Outra área bastante apreciada pelos visitantes 
é o Jardim das Sensações, no qual os sentidos são afl orados por 
meio de plantas de diferentes formas, texturas e aromas.

Trademark of Curitiba, the iconic tourist attraction is a great 
way to start the day. With 245 thousand m² and inspired by 
the charming French gardens, its highlights are the geometric 
gardens and the beautiful glasshouse with metallic structure, 
which resembles the Crystal Palace of London from the 19th 
century. Other area that is also appreciated by the visitors 
is the Jardim das Sensações (Sensations Garden), in which 
the senses become more intense because of the plants in 
different shapes, textures and fragrances.

9h JARDIM BOTÂNICO
BOTANICAL GARDEN

Quem passa por Curitiba já sabe: a metrópole exibe grande quantidade 
de áreas verdes, atrativos arquitetônicos e culturais, diversidade gastro-
nômica e vida noturna agitada. Referência nacional em mobilidade 

urbana, sustentabilidade e organização, a cidade reúne todos os ingredientes 
para uma viagem perfeita, tenha o visitante um ou vários dias no destino.
Uma dica imperdível é curtir o clássico passeio de trem entre a capital paranaense 
e o município de Morretes. Se o cliente gostar de cerveja, melhor ainda! A 
bordo do chamado Beer Train, evento que acontece de quatro a cinco vezes 
por ano e engloba alguns vagões específi cos, os passageiros contemplam as 
lindas paisagens da região da Serra do Mar, degustam cervejas artesanais e 
aprendem a harmonizá-las com pães e queijos. Mas quem tem apenas um dia 
em terras curitibanas não precisa se lamentar, não! São muitas as coisas para 
ver e fazer por ali, e a Segue Viagem apresenta todas elas para você. 

FOTOS SHUTTERSTOCK

CURITIBA, A QUERIDINHA DO PARANÁ
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AGENTE LEVA!
Hospede em Curitiba com o GRUPO TREND. O pacote de 3 noites de hospedagem 
com café da manhã, transfer in/out, city tour, tour pelas cervejarias artesanais e 
seguro-viagem está a partir de 12x R$ 89 por pessoa.  
Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

A fome apertou? Então não tem erro! Vale a pena conferir o que o 
Mercado Municipal, tradicional centro gastronômico de Curitiba, tem 
a oferecer. A lista é extensa: doces, frutas, queijos, vinhos, temperos, 
especiarias, ervas, conservas, iguarias, pescados, carnes exóticas... 
E que tal aproveitar para fazer compras? Artigos de decoração, 
artesanato e uma infinidade de presentes e lembrancinhas podem 
ser encontrados facilmente nas lojinhas, assim como serviços de 
cabeleireiro, sapataria e pet shop, por exemplo.

O único museu em formato de olho do mundo é mais um exemplo 
da criatividade do mestre que dá nome ao empreendimento. 
Apaixonados por arte não podem perder: esculturas, quadros e 
obras que exploram o design e as artes visuais disputam a atenção 
dos visitantes enquanto eles percorrem as galerias. E por que não 
fazer uma paradinha no MON Café para adicionar sabor ao 
passeio? Dali ainda dá para esticar até o belíssimo Teatro Ópera 
de Arame ou encerrar a noite no bairro de Santa Felicidade, 
região gastronômica com cerca de 350 opções de restaurantes.

A região abrange algumas das edificações mais antigas 
da cidade, tais como a Casa Romário Martins e a Igreja 
da Ordem Terceira de São Francisco, ambas do século 18. 
Um bom ponto de partida é a Praça Tiradentes, onde fica 
a Catedral de Curitiba, datada de 1893. Nos arredores 
estão o Relógio das Flores, o Palácio Garibaldi, o Solar do 
Rosário, o Paço da Liberdade e o Museu Paranaense. Há, 
ainda, a Torre Panorâmica, que, do alto de seus quase 110 
metros de altura, garante uma vista 360° incrível do destino.
The region includes some of the oldest buildings of the city, like Casa Romário Martins 
(Romário Martins House) and Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (Church of the 
Third Order of Saint Francis), both from the 18th century. A good starting point is the Praça 
Tiradentes (Tiradentes Square), where the Cathedral of Curitiba is located, dated from 
1893. Around there, you can find the Relógio das Flores (Flower’s Clock), Palácio Garibaldi 
(Garibaldi Palace), Solar do Rosário Gallery, Paço da Liberdade (Liberdade Palace) and 
Paranaense Museum. There is also the Torre Panorâmica (Panoramic Tower) which, from its 
almost 110 meters in height, guarantees an amazing 360° view of the destination. 

Getting hungry? So, there is no doubt! It is a good idea to check what the Municipal Market, 
a traditional gastronomic centre of Curitiba, can offer. The list is large: candy, fruit, cheese, 
wine, spice, condiment, herb, conserve, delicacy, fish, exotic meat... And what about sizing 
the opportunity for shopping? Decoration articles, handicraft and a series of gifts and souvenirs 
can be easily found at the shops, as well as services like hairstylist, shoe store and pet shop. 

The only eye-shape museum of the world is another example of creativity of this master who 
gives the name to the building. Art lovers cannot miss: sculptures, paintings and works which 
explore design and visual arts also catch the visitors' attention while they visit the galleries. 
And why not make a stop at the MON Café to flavor the tour? From there, it is also possible 
to go to the beautiful Ópera de Arame Theatre or end the night in the district of Santa 
Felicidade, a gastronomic region with about 350 options of restaurants.

SANDRA MORAES/SHUTTERSTOCK, INC.

MARCIO JOSE BASTOS SILVA/SHUTTERSTOCK, INC.

PAULO NABAS/SHUTTERSTOCK, INC.

16h

14h

12h

CENTRO HISTÓRICO 

MERCADO MUNICIPAL

MUSEU OSCAR NIEMEYER (MON)
OSCAR NIEMEYER MUSEUM (MON)

HISTORIC CENTRE

MUNICIPAL MARKET



78 / SV

Ah... a Flórida! Um dos mais badalados destinos 
turísticos dos Estados Unidos e o grande favorito 
por parte de muitos brasileiros, que têm nas 

cidades de Miami e Orlando uma espécie de segunda 
casa, se consagrou de vez no ranking dos lugares mais 
procurados do planeta e, em 2016, registrou a marca de 
85 milhões de visitantes.
Também conhecida como “estado ensolarado”, a 
região abriga atrações que vão além dos mundialmente 
famosos parques temáticos e dos movimentados centros 
comerciais, esbanjando opções culturais, diversificada 
gastronomia e, de quebra, um litoral lindíssimo, com mais 
de 1,7 mil km de praias. E é justamente em meio a este 
cenário de pura beleza que está o arquipélago de Florida 
Keys, composto por – acredite! – cerca de 1.700 ilhas.

FLORIDA KEYS, AN ARCHIPELAGO OF 
BEAUTIES
OVER 1.700 ISLANDS AND A TRAVEL THAT IS 
AMONGST THE MOST BEAUTIFUL ONES OF THE 
PLANET: GET TO KNOW FLORIDA OUT OF THE THEME 
PARKS
Ahh… Florida! It is one of the most busy tourist destinations 
of the United States and the biggest favorite one of most 
Brazilians, who have in the cities of Miami and Orlando a 
type of second home, and it is consolidated once and for 
all on the list of the most-searched places of the planet and, 
in 2016, recorded the number of 85,000.000 visitors. 
Also known as “sunshine state”, the region includes 
attractions that go beyond the worldwide famous theme 
parks and busy malls, offering many cultural options, 
diversified gastronomy and also an amazing coast, with 
more than 1,700 km of beaches. And the archipelago 
of Florida Keys is located just in this scene of such beauty, 
composed of – believe it! – about 1,700 islands. 

MAIS DE 1.700 ILHAS E UMA VIAGEM QUE FIGURA ENTRE 

AS MAIS BONITAS DO PLANETA: CONHEÇA A FLÓRIDA 

FORA DOS PARQUES TEMÁTICOS

arquipélago de maravilhas

FOTOS DIVULGAÇÃO

ID FLÓRIDA
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A LITTLE BIT OF EVERYTHING
From Miami to Key West, the last island, it takes around four hours 
by car. Do you know what is the best part? It is considered one 
of the most beautiful routes in the world, so definitely you should 
recommend your passenger to rent a car. The scenic Overseas 
Highway combines view to the sea, 42 bridges, natural beauties 
and many stories to tell. Going through the Seven Miles Bridge, 
which connects Marathon to Little Duck Key, in the South, the only tip 
is to admire the incredible panorama that appears on the horizon. 
Throughout the route, two bridges are highlighted. The main one is 
also the most modern and it is part of the way towards to Key West, 
while the oldest one is addressed to the bicyclists and pedestrians 
who want to enjoy a little bit of the cinematographic landscape. The 
road is also a place where Fun Run happens, the biggest running 
over water of the globe and that gathers about 1,500 athletes.
Who visits Keys has always the same conclusion: it seems that 
time goes by slower there. Although they are great destinations to 
relax under the sun, there are also too many options for who does 
not want to stand still and who is always searching for adventure. 
Ideal for aquatic activities, like fishing, diving and boat rides, 
the islands own beautiful reefs and different species of turtles, 
dolphins and corals, being difficult not to fall in love with them. 

UM POUCO DE TUDO
De Miami a Key West, a última das ilhas, são cerca de quatro horas 
de carro. Sabe qual é a melhor parte? Esta rota é considerada 
uma das mais bonitas do mundo, então definitivamente vale a 
pena indicar ao passageiro a locação de um automóvel. A cênica 
estrada Overseas Highway combina vista para o mar, 42 pontes, 
maravilhas naturais e muita história para contar. Ao passar pela 
Seven Miles Bridge (ou Ponte das Sete Milhas, em português), que 
liga Marathon à Little Duck Key, na parte mais ao sul, a única dica 
é contemplar o panorama incrível que se abre no horizonte. 
Ao longo do percurso, duas pontes se destacam. A principal e mais 
moderna é parte do caminho rumo a Key West, enquanto a mais 
antiga é dedicada aos ciclistas e pedestres que querem aproveitar 
um pouquinho da paisagem cinematográfica. A estrada é também 
o local onde é realizada a Fun Run, maior corrida sobre a água do 
globo e que reúne cerca de 1.500 atletas.
Quem visita as Keys chega sempre à mesma conclusão: ali parece que 
o tempo passa mais devagar. Embora sejam ótimos destinos para relaxar 
sob o sol, também sobram opções para quem não quer ficar parado e 
está sempre em busca de aventura. Ideais para a prática de atividades 
aquáticas, como pesca, mergulho e passeios de bote, as ilhas abrigam 
belos recifes e diferentes espécies de tartarugas, golfinhos e corais, o 
que torna ainda mais difícil não se apaixonar por elas.
A Segue Viagem separou para você as cinco ilhas principais e 
destaca os encantos de cada uma delas a seguir. Vamos embarcar 
nessa juntos?

KEY LARGO, A PRIMEIRA DE TODAS
Prenúncio de tudo o que o arquipélago reserva, Key Largo é a 
primeira parada para quem chega ao destino de carro, estando 
a pouco mais de uma hora de estrada de Miami. Faz fronteira, a 
oeste, com a Baía da Flórida e o Everglades National Park, e a 
leste com o Oceano Atlântico. 

NA ABERTURA DA MATÉRIA, PANORÂMICA INCRÍVEL DE 
KEY WEST. ABAIXO, RECORTE DA PARADISÍACA PRAIA 
DE SUNSET KEY. A IMAGEM MAIOR É DO PÔR DO SOL 
EM KEY LARGO
IN THE INTRODUCTION OF THE ARTICLE, AN AMAZING PANORAMIC VIEW 
OF KEY WEST. BELOW, THE PARADISIACAL BEACH OF SUNSET KEY. THE 
BIGGEST IMAGE SHOWS THE SUNSET IN KEY LARGO
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Perfeita para atividades como snorkeling 
e mergulho, é ali que fica o John Pen-
nekamp Coral Reef State Park, o único 
parque subaquático dos Estados Unidos. 
Um detalhe interessante é que o parque 
disponibiliza também passeios de barco 
com chão de vidro, o que favorece a 
observação da rica vida marinha de um 
ângulo para lá de privilegiado.  
Atenção, fãs de mergulho! Key Largo 
também é o endereço da réplica 
da estátua “Cristo do Abismo”. Para 
contemplá-la, basta obter as coordenadas 
de sua localização e encarar uma 
descida de 8 metros de profundidade 
– a original repousa na baía de 
San Fruttuoso, na região italiana 
de Ligúria. Mergulhadores 
profissionais podem 
conferir, ainda, o navio 
USS Spiegel Grove, 
que habita o fundo 
do oceano desde 
2002, ano em que 
foi intencionalmente 
afundado para 
servir como recife 
artificial.  
Quem viaja com 
crianças não pode 
deixar de aproveitar e curtir 
a Dolphins Plus, experiência 
divertida e educativa que permite que 
os pequenos – e os adultos também! – 
interajam com os golfinhos. 
A VIDA É MAIS LEVE EM 
ISLAMORADA
Conhecida por muitos como a capital 
mundial da pesca esportiva por 
conta das águas cristalinas e pouco 
agitadas, Islamorada é a definição 
de paraíso. O azul e o verde se 
misturam no oceano e ajudam a 
construir uma paisagem belíssima e 
mais que convidativa para longos e 
deliciosos banhos de mar. 
O divertido Theater of the Sea é uma 
opção e tanto de entretenimento, 
especialmente para a garotada que 
curte atividades em meio à natureza. No 
parque, podem ser encontrados arraias, 
golfinhos, leões marinhos, papagaios... 
bichinhos não faltam! Outra opção 
bastante apreciada é o Founders Park, 
Pool & Skate Park, com área de praia, 
piscina, marina e parque infantil. 

Seja por terra ou por mar, a verdade 
é que há muito a se fazer nessa ilha a 
cerca de 140 km de Miami. A visita 
a Islamorada pode incluir ecotours, 
trilhas para bicicletas, caminhadas 
históricas, atividades aquáticas e vistas 
super-românticas, tanto do Oceano 
Atlântico quanto da Baía da Flórida. 
No quesito cultura, o destino também 
faz bonito: o museu History of Diving, 
que apresenta a história do mergulho 
em Florida Keys, é imperdível e conta 
com um acervo riquíssimo de fotos, 
equipamentos e artefatos. 
A gastronomia é outro diferencial. 
Um dos melhores lugares para comer 

mariscos e peixes frescos, por 

exemplo, 
é no Pierre’s 
Restaurant & Lounge. Já o 
The Beach Café at Morada Bay, de 
frente para o mar, além dos pratos de 
dar água na boca, proporciona uma 
vista do pôr do sol de tirar o fôlego.
MARATHON, ONDE SE DIVERTIR 
VEM EM PRIMEIRO LUGAR
Por estar localizada bem no meio 
das Keys, Marathon é considerada 
o coração das ilhas. Repleta de 
atividades para todos os perfis e 
idades, lazer é uma palavra-chave. 
Mergulho, snorkeling, passeios de 
barco, nado com golfinhos, canoagem 

e stand up paddle estão entre as 
opções mais disputadas pelos turistas. 
E é claro que a ilha não ia decepcionar 
no que diz respeito às praias! Se a 
ideia for curtir o sol na companhia de 
um bom churrasco, a dica é Sombrero 
Beach – dá até para jogar uma partida 
de vôlei utilizando a rede disponível 
no local. No entanto, se o cliente 
estiver em busca de tranquilidade, 
Coco Plum Beach é a aposta certa. 
Ali há somente uma faixa de areia 
ampla e larga, o verde abundante 

Segue Viagem listed five main islands to you and 
it highlights the charm of each one as follows. Let’s 
ride together?
KEY LARGO, THE FIRST ONE OF ALL

A sample of everything that the 
archipelago keeps, Key Largo is the first 
stop for who arrives in the destination 
by car, because it takes a little bit more 
than an hour from Miami. In the west, 
it borders Florida Bay and Everglades 
National Park, and in the east, it borders 
the Atlantic Ocean. 
Perfect for activities like snorkeling 
and diving, this is the place of John 
Pennekamp Coral Reef State Park, 
the only subaquatic park in the United 

States. An interesting detail is that the park 
has also glass bottom boat rides, which is 

good for watching the rich marine life 
from a very privileged angle.  

Fans of diving, pay attention! Key 
Largo is also the address of the 
“Christ of the Abyss”. To see it, 
people need the coordinates of 
its location and dive 8 meter 
deep – the original one is 
located in San Fruttuoso bay, 
in the Italian region of Liguria.  
Professional divers can also 
check the USS Spiegel Grove 
ship, which is in the ocean 

bottom since 2002, the year in 
which it was intentionally sunk to be 

an artificial reef.  
Who travels with kids cannot miss and 

enjoy the Dolphins Plus, a funny and 
educational experience that allows children 

– and also adults! –  to interact with dolphins. 
LIFE IS EASIER IN ISLAMORADA

Known by many people like the world capital of 
recreational fishing because of its crystalline and 
calm waters, Islamorada is the definition of paradise. 
Blue and green are mixed in the ocean and they help 
to build a beautiful landscape that is so inviting for 
long and delightful sea baths.  
The funny Theater of the Sea is a great option of 
entertainment, mainly for kids who enjoy activities 
into the nature. In the park, people can find rays, 
dolphins, sea lions, parrots… animals are abundant! 
Other option that is so much appreciated is Founders 
Park, Pool & Skate Park, with beach area, swimming 
pool, marina and park for kids. 
Whether by land or sea, the truth is that there is so 
much to do in this island that is located about 140 km 
away from Miami. The visit to Islamorada can include 
ecotours, bike trails, historic walks, aquatic activities 
and super romantic views of both Atlantic Ocean and 
Florida Bay. Regarding culture, the destination does 
not let people down: the History of Diving Museum, 
which presents the history of diving in Florida Keys, is 

O MERGULHO É UMA DAS ATIVIDADES MAIS 
PRATICADAS PELOS VISITANTES, TENDO EM VISTA 
A TRANSPARÊNCIA DA ÁGUA DE CADA UMA DAS 
ILHAS. A PAISAGEM QUE APARECE LOGO ABAIXO É 
DA BELÍSSIMA MARATHON
DIVING IS ONE OF THE MOST POPULAR ACTIVITIES AMONG 
THE VISITORS, CONSIDERING THE WATER TRANSPARENCY 
OF EACH ONE OF THE ISLANDS. THE LANDSCAPE RIGHT 
BELOW IS THE BEAUTIFUL MARATHON
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a can’t miss attraction and counts on a rich collection 
of photos, equipment and artifacts.  
Gastronomy is another important asset. One of the best 
places to have seashell and fresh fish, for example, is at 
Pierre’s Restaurant & Lounge. At The Beach Café at Morada 
Bay, in front of the sea, in addition to the mouthwatering 
dishes, it provides a breathtaking sunset view. 
MARATHON, WHERE TO HAVE FUN COMES FIRST
Because it is located right in the middle of Keys, 
Marathon is considered the heart of the islands. Full of 
activities for all profiles and ages, leisure is a keyword. 
Diving, snorkeling, boat rides, swimming with dolphins, 
canoeing and stand up paddle are amongst the most 
popular activities that visitors look for. 
And, of course, the island does not disappoint when 
the subject is beach! If the idea is to enjoy the sun 
eating a good barbecue, the tip is Sombrero Beach – it 
is also possible to play a volleyball match using a net 
that is available there. However, if the client is looking 
for peacefulness, Coco Plum Beach is the right bet: the 
place has only a wide and long sand strip, abundant 
green vegetation and hypnotizing shades of blue 
coming from the sea.  
History is important at the Museum of Crane Point, 
an archaeological site that gathers important 
artifacts discovered in Keys which date from the pre-
Columbian civilization.  
BIG PINE: THE MORE, THE BETTER
After crossing Marathon, the journey throughout the 
archipelago follows towards Big Pine, an island that, 
like the others, offers all the conditions for diving. Visits 
to the region must include the Bahia Honda State Park, 
a state park that protects a very charming beach. It is 
easy to spend a whole day there, swimming in its calm 
and transparent waters, riding a bike or picnicking with 
the family, with an amazing scene as a background.  
An important reminder: who intends to spend the most 
part of the day in the park should guarantee his or her 
own food and beverage, because the place does not 
have restaurants or cafés. 
KEY WEST: THE POT OF GOLD AT THE END OF 
THE RAINBOW 
Finally, the last Overseas Highway stop is Key West, 
the city placed in the south of the United States – 
just to have an idea, the destination is closer to 
Havana, in Cuba, than to Miami. The biggest one 
of the islands has the best tourist infrastructure. With a 
bohemian atmosphere, in its territory there are about 
360 bars and restaurants. The exciting nightlife starts 
right after the sunset, phenomenon very admired from 
the Mallory Square pier. 
It was in Key West that Ernest Hemingway developed 
some of his best works. The writer bought a mansion in 
pre-Civil War, in the Whitehead Street, where he lived 
between 1931 and 1939. Currently, it was turned into 
a museum, and guided tours take about 30 minutes 
and recall not only the author's history, but also the 
history of the house, dated from 1851. 
Key West was also Mel Fisher’s home, a treasure 
hunter who rescued more than US$ 400 million from 
the Spanish galleon Nuestra Señora de Atocha, sunk 
in the 17th century, 72 km away from the coast. More 
information about this and other vessels, as well as 
about the archipelago, can be found at Maritime 
Museum Mel Fisher. 
And speaking of sea, in Key West this giant gets a 
greenish color that, when mixing to the rest of the 
landscape, results in photos and more photos, and also, 
of course, many hours of swimming and relaxation. Diving 
can be done in Dry Tortugas National Park, a refuge for 
corals, reefs and countless species of colorful fish.

da vegetação e as hipnotizantes 
tonalidades azuis do mar. 
A história fala mais alto no Museum 
of Crane Point, sítio arqueológico 
que reúne importantes artefatos 
descobertos nas Keys e que remontam 
à civilização pré-colombiana.

QUANTO MAIS BIG PINE, MELHOR
Depois de cruzar Marathon, a jornada 
pelo arquipélago segue rumo a Big 
Pine, ilha que, assim como as demais, 
oferece todas as condições para a 
prática de mergulho. Nenhuma visita à 
região pode deixar de incluir o Bahia 
Honda State Park, parque estadual que 
protege uma praia supercharmosa. 
É fácil passar um dia inteirinho por 
ali, seja nadando em suas águas 
mansas e transparentes, aproveitando 
o espaço para andar de bicicleta ou 
fazendo divertidos piqueniques em 
família com um cenário incrível como 
pano de fundo. 
Lembrete importante: quem pretende 
passar a maior parte do dia no parque 
precisa garantir os próprios comes e 
bebes, pois não há nenhum restaurante 
ou lanchonete no local.  

KEY WEST: O POTE DE OURO AO 
FIM DO ARCO-ÍRIS
Por fim, a última parada da Overseas 
Highway é Key West, a cidade mais 
ao sul dos Estados Unidos – apenas 
para se ter uma ideia, o destino está 
mais próximo de Havana, em Cuba, 
do que de Miami. A maior das ilhas 

é a que tem a melhor infraestrutura 
turística. Com um astral boêmio, em 
seu território se encontram cerca de 
360 bares e restaurantes. A vida 
noturna agitada começa logo após 
o crepúsculo, fenômeno bastante 
apreciado do píer Mallory Square.
Foi em Key West que Ernest Hemingway 
desenvolveu alguns de seus melhores 
trabalhos. O escritor comprou uma 
mansão pré-Guerra Civil, na Whitehead 
Street, onde viveu entre 1931 e 1939. 
Atualmente transformada em museu, os 
passeios guiados levam cerca de 30 
minutos e relembram não apenas a 
história do autor, como também a da 
casa, datada de 1851. 
Key West ainda foi lar de Mel Fisher, 
caçador de tesouros que resgatou 
mais de US$ 400 milhões do ga-
leão espanhol Nuestra Señora de 
Atocha, naufragado no século 17 a 
72 km da costa. Mais informações 
sobre essa e outras embarcações, 
bem como sobre o arquipélago em 
si, podem ser encontradas no Museu 
Marítimo Mel Fisher. 
E por falar em mar, em Key West esse 
gigante assume uma cor esverdeada 
que, ao se mesclar ao restante da 
paisagem, rende fotos e mais fotos, 
além de, é claro, muitas horas de 
nado e descanso. O mergulho 
pode ser praticado no Dry Tortugas 
National Park, refúgio de corais, 
recifes e de inúmeras espécies de 
peixinhos coloridos. 

PEIXINHOS COLORIDOS FAZEM A ALEGRIA DOS 
VISITANTES QUE ESCOLHEM O ARQUIPÉLAGO DE 
FLORIDA KEYS COMO DESTINO DE FÉRIAS
COLORFUL FISHES MAKE THE DAY OF VISITORS 
WHO CHOOSE THE ARCHIPELAGO OF FLORIDA 
KEYS ON VACATION
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REINAUGURAÇÃO DO PLANET HOLLYWOOD É UM DOS DESTAQUES DO DISNEY SPRINGS EM 2017

O RETORNO DE UM CLÁSSICO

A CLASSIC RESTAURANT IS BACK AGAIN
THE PLANET HOLLYWOOD REOPENING IS ONE OF 
THE HIGHLIGHTS OF DISNEY SPRINGS IN 2017
Who often travels to Orlando already knows: the city is 
always reinventing itself and finding a thousand ways to 
keep impressing its visitors. Do you want an example? 
Planet Hollywood was reopened this year after a long 
refurbishment period. That is right! One of the most 
famous restaurants of Disney Springs, destination for 
shopping, gastronomy and leisure of Walt Disney 
World Resort, opened its doors, totally refurbished – by 
the way, it is possible to make a reservation at its site.  
Jay Santos, vice-president of GRUPO TREND and 
head of TREND TRAVEL USA, shares below a series 
of details about the famous restaurant. Did you get 
interested? Just follow Segue Viagem! 
BETTER THAN EVER
Renamed as Planet Hollywood Observatory, the 
restaurant kept the cool decoration composed of objects 
and items from films and series, taking the visitor to the 
exciting universe of movies. The menu is larger and keeps 
hamburgers and sandwiches as its main assets, now with 
the famous chef Guy Fieri signature, from Food Network 
channel. With the goal of pleasing all tastes, the menu 
presents curious innovations, like the Mac N’Cheese 
Burger and innovative milkshake recipes. 
The new theme also includes artisanal cocktails, 
with names inspired by planets and space trips – the 
effervescent Sputnik and the sweet Observatory are 
some examples.  All of them are served at the recently 
created Stargazer Lounge, a pleasant open-air area. 
The current concept of the house is a constant reference 
to the planetaria dated from the 20th century – the 
reason why the term "Observatory" was included in its 
name –, adding, of course, a very modern design. In 
addition to the relaxing atmosphere of the main room 
and lounge, the Planet included the Upper Bar in its 
structure, live music and new products in its store.

DICAS DE ORLANDO

Quem viaja com frequência para 
Orlando já sabe: a cidade 
está sempre se reinventando 

e encontrando mil e uma maneiras de 
continuar surpreendendo os visitantes. 
Quer um exemplo? O Planet Hollywood 
foi reinaugurado este ano após um longo 
período de reforma. É isso mesmo! Um dos 
mais badalados restaurantes do Disney 
Springs, destino de compras, gastronomia e 
lazer do Walt Disney World Resort, abriu as 
portas, totalmente repaginado – inclusive, já 
é possível fazer reservas pelo site.
Jay Santos, vice-presidente do GRUPO 
TREND e head da TREND TRAVEL USA, 
compartilha abaixo uma série de detalhes 
sobre o renomado empreendimento. 
Ficou interessado? É só acompanhar a 
Segue Viagem! 

MELHOR DO QUE NUNCA 
Rebatizado como Planet Hollywood 
Observatory, o restaurante manteve a 

JULIANA BALANCIN

decoração descolada, formada por 
artigos e itens retirados de filmes e séries, 
mergulhando o visitante no apaixonante 
universo do cinema. O cardápio, 
ampliado, continua tendo como destaque 
os hambúrgueres e sanduíches, agora com 
a assinatura do famoso chef Guy Fieri, 
do canal Food Network. Com a ideia de 
agradar a todos os paladares, o menu 
apresenta inovações um tanto curiosas, 
como o Mac N’ Cheese Burger e receitas 
inovadoras de milkshake.
A nova temática engloba também 
os coquetéis artesanais, com nomes 
inspirados em planetas e viagens 
espaciais – o efervescente Sputnik e o 
doce Observatory são alguns exemplos. 
Todos eles são servidos na recém-criada 
Stargazer Lounge, aconchegante área ao 
ar livre.
A concepção atual da casa é uma 
referência constante aos planetários do 
século 20 – motivo pelo qual o termo 
“Observatory” foi incorporado ao seu 
nome –, adicionando, é claro, um 
design supermoderno. Além do clima 
descontraído do salão principal e do 
lounge, o Planet incluiu o Upper Bar à sua 
estrutura, música ao vivo e novos produtos 
em sua lojinha. 

VISTA PARCIAL DA CHARMOSA REGIÃO DE DISNEY SPRINGS. NO 
DETALHE, FACHADA DO PLANET HOLLYWOOD OBSERVATORY
PARTIAL VIEW OF THE CHARMING REGION OF DISNEY SPRINGS. IN THE 
DETAIL, FACADE OF THE PLANET HOLLYWOOD OBSERVATORY

PERRY QUAN
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EXPERIÊNCIAS DE VIAJANTE

Velocidade sempre foi uma palavra importante na vida de 
Raul Boesel. A carreira que nortearia grande parte de sua 
vida começou em Curitiba, sua cidade-natal, aos 16 anos 

de idade, época em que conheceu o kart – inclusive, o primeiro 
troféu veio ali mesmo, em 1973, na charmosa capital paranaense. 
O talento não demorou muito para se manifestar de vez: em 1979 
participou do Campeonato Brasileiro de Stock Car, modalidade na 
qual foi eleito piloto revelação. 

Três anos depois ele já estava na Fórmula 1, correndo primeiro pela 
March e depois pela Ligier, não sem antes acumular passagens 
vitoriosas pela Fórmula Ford 1600 e pela Fórmula 3 inglesa, terminando 
o campeonato na terceira colocação. Apaixonado declarado pela 
Fórmula Indy, disputou na categoria em 1985 e foi destaque desde 
o início, especialmente por ter registrado a volta mais rápida entre os 
estreantes nos treinos da prova 500 milhas de Indianápolis, a mais 
tradicional da corrida. No total, foram três poles e oito pódios.

A vida como piloto foi sinônimo de muitas outras conquistas, como o 
primeiro lugar no Mundial de Protótipos – o que o torna o único brasileiro 
até hoje a vencer a competição – e a segunda posição nas 24 Horas 
de Le Mans, principal prova do Campeonato Mundial de Endurance 
da FIA. Além dele, apenas Lucas Di Grassi trouxe o título para o Brasil.

VIAGENS? SIM, MUITAS 
Apesar de as viagens serem algo corriqueiro na vida de um piloto 
de automobilismo, nem sempre é possível aproveitar a estada para, 
de fato, explorar cada um dos destinos, já que o espaço de tempo 
antes e após as corridas costuma ser curto. Mas, ainda assim, Boesel 
apresenta um passaporte recheado de carimbos e uma memória 
com muitas de lembranças.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Correndo atrás 
DOS SONHOS

DAS PISTAS DE CORRIDA À BATIDA DA MÚSICA ELETRÔNICA, 

EX-F1 RAUL BOESEL ENCARA NOVO DESAFIO NOS ESTADOS 

UNIDOS: A REDE DE RESTAURANTES CHICKEN BITES
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FOLLOWING DREAMS
FROM THE SPEEDWAY TO THE BEAT OF THE ELECTRONIC 
MUSIC, THE EX-F1 RAUL BOESEL FACES A NEW CHALLENGE 
IN THE UNITES STATES: CHICKEN BITES RESTAURANT CHAIN
Speed was always an important word in Raul Boesel’s life. The career 
that would lead the biggest part of his life started in Curitiba, his 
hometown, when he was 16 years old, period in which he met the kart 
– by the way, the fi rst trophy came right there, in 1973, in the charming 
Parana’s capital. The ability did not take too long to appear once and 
for all: in 1979, he participated in the Brazilian Championship of Stock 
Car, modality in which he was elected the most promising racing driver. 
Three years after that, he was already in Formula 1, driving fi rst for March 
and then for Ligier, but before it he had a victorious trajectory in Formula 
Ford 1600 and British Formula 3, fi nishing the championship on the third 

AFICIONADO POR MÚSICA ELETRÔNICA, RAUL 
BOESEL PARTICIPOU COMO DJ DO EVENTO SUNSET 
EDITION, NA CIDADE DE ITAPETININGA (SP), EM 2016. 
NA FOTO ABAIXO, CARRO QUE O LEVOU À VITÓRIA DO 
CAMPEONATO MUNDIAL DE MARCAS, EM 1987
HUGE FAN OF ELECTRONIC MUSIC, RAUL BOESEL PARTICIPATED IN 
THE SUNSET EDITION AS A DJ, IN THE CITY OF ITAPETININGA (SP), 
IN 2016. IN THE PHOTO BELOW, THE CAR WHICH LED HIM TO THE 
VICTORY OF THE WORLD SPORTSCAR CHAMPIONSHIP
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“É preciso considerar que, além das 
corridas, há testes e inúmeros eventos 
de promoção dos patrocinadores, o 
que significa que se passa mais tempo 
em aviões e hotéis do que na própria 
casa. Na minha época de Fórmula 1 
ainda não existiam os circuitos na Ásia. 
As corridas eram mais concentradas na 
Europa, e a minha estreia foi na África 
do Sul. Passei também pelo Canadá, 
Japão e por muitos estados e cidades dos 
Estados Unidos e da Austrália. Embora 
tenhamos poucas oportunidades de curtir 
pra valer os destinos, posso dizer que 
a minha profissão me permitiu conhecer 
muito lugar bacana”, afirma. 
Ao ser questionado sobre qual é o seu 
lugar preferido em todo o mundo, Boesel 
não hesita nem por um instante: Ibiza. 
Internacionalmente conhecida pelo calor 
intenso e pelas praias paradisíacas, sonho 
de consumo de muitos europeus durante o 
verão, e pela agitadíssima vida noturna, o 
que a torna um point e tanto entre os jovens, 
a verdade é que a badalada ilha espanhola 
tem espaço cativo no coração do corredor 
por um motivo mais que especial. “Foi ali, 
tendo o pôr do sol como pano de fundo, 
que celebrei o casamento com a minha 
esposa, Deborah, em 2013”, relembra. 

TOCA, RAUL!
Enquanto o amor pela corrida foi, 
definitivamente, uma das grandes certezas 
da vida de Raul Boesel, outra paixão o seguia 
desde a juventude: a música eletrônica. 
Era esse o ritmo que o acompanhava em 
casa, na academia, todas as vezes em 
que viajava e até mesmo durante a carreira 
como piloto. “Certo dia acordei pensando 
em música e não no carro de corrida. Senti 
que a minha motivação não era mais a 
mesma e, para mim, aquele foi o sinal de 
que era hora de parar”.
O que ele fez dali em diante não é difícil 
de imaginar. Aceitou como desafio pessoal 
aprender a tocar, colocando em prática 
não a vocação, mas sim toda a admiração 
que sempre sentiu pela música. Sem medir 
esforços no que tange à dedicação, passou 
oito meses trancado em casa, tendo aulas 
particulares. “A minha maior preocupação 
seria a de alguém me vir tocar e dizer ‘O 
Raul como DJ é um ótimo piloto’”, brinca. 
Mas assim como lidar com a alta 
velocidade era um desafio constante, iniciar 
uma nova carreira aos 48 anos também 
não foi tarefa fácil. “Mudei da água para 
o vinho e, hoje, acredito que consegui 
espaço e credibilidade. Desempenho esta 
atividade com o mesmo prazer, dedicação 

e profissionalismo que marcaram a minha 
carreira como piloto. Não é um simples 
hobby. Mais um pouco e completo 10 anos 
realizando este sonho”, comenta. 
Ele resume bem a sua trajetória pelas 
pistas e no universo da música: “Como 
piloto, não há nada igual a uma corrida 
de Indianápolis; como amante de música 
eletrônica, Ibiza é incomparável e, como 
DJ, destaco o festival Tribe 2016, onde 
toquei por mais de três horas para um 
público de mais de 15 mil pessoas”. 

ESTADOS UNIDOS: O SURGIMENTO 
DE UM NOVO NEGÓCIO
Há mais de 30 anos Boesel deixou o 
Brasil e foi morar no exterior, escolhendo 
os Estados Unidos como a sua nova casa. 
E foi em terras norte-americanas que, no 
ano passado, em companhia do amigo 
Wagner Zaratin, ajudou a formatar outro 
negócio, colocando em prática, pela 
primeira vez, o seu lado empreendedor. Em 
29 de setembro de 2016 surgia a Chicken 
Bites, rede de restaurantes que oferece uma 
releitura da renomada coxinha brasileira. 
“Após muita pesquisa o Wagner 
percebeu que o frango hoje representa 
o segundo alimento mais consumido 
nos Estados Unidos, enxergando aí uma 
oportunidade de ouro para apresentar 
aos americanos uma iguaria típica do 
Brasil por meio de uma marca simples e 
divertida. Meus olhos brilharam quando 
ele compartilhou essa ideia comigo”, diz. 
Com um centro de distribuição com 
capacidade para produzir mais de 1 
milhão de coxinhas por mês, quem chega 
no charmoso “take out”, como o lugar é 
chamado, pode acompanhar de perto 
todo o processo, aproveitar o ambiente 
descontraído para comer ali mesmo ou, 
se preferir, levar para comer em casa. 
Localização é um ponto importante. Além de 
o estabelecimento estar no conhecido bairro 
de Metrowest, a dupla decidiu investir em 
outro tipo de ponto de venda: food trucks. 

position. Huge fan of Formula Indy, he drove in this category 
in 1985 and was in evidence since the beginning, mainly 
because he recorded the faster lap among the entrants in 
practice sessions for Indianapolis 500, the most traditional 
race. In total, he got three poles and eight podiums.
Life as a racer meant many other accomplishments, like the first 
place in World Sportscar Championship – which turns him into 
the only Brazilian to win the competition up to now – and the 
second position in 24 Hours of Le Mans, the main race of the 
Fia World Endurance Championship. In addition to him, only 
Lucas Di Grassi brought the trophy to Brazil. 
TRAVELS? YES, SO MANY
In spite of the fact that travels are usual in the life of a 
racing driver, it is not always possible to enjoy the stay and, 
indeed, to explore each destination, once time uses to be 
short before and after races. But, even so, Boesel owns a 
passport full of stamps and a mind plenty of memories. 
“It is important to think that, in addition to the races, there are 
countless sponsorship events, which means that people spend 
more time inside the planes and hotels than at their own home. 
When I was participating in Formula 1, there were not circuits in 
Asia. Races used to occur in Europe, and my debut was in South 
Africa. I also went to Canada, Japan and to many states and 
cities of the United States and Australia. Although we just have 
a few opportunities to really enjoy the destinations, I can say 
that my job allowed me to visit many nice places,” he affirms. 
When questioned about what is his favorite place in the 
whole world, Boesel does not hesitate even for a second: 
Ibiza. Worldwide known for its intense hot weather and for its 
paradisiacal beaches, the dream of many Europeans during 
the summer, and by the really exciting nightlife, which turns it 
into the ideal place for young people, the truth is that the busy 
Spanish island has a room in the driver's heart for a very special 
reason. “It was there, having the sunset as a background, that I 
married Deborah, in 2013,” he remembers. 
PUT A RECORD ON, RAUL!
While the passion for races was, definitely, one of the 
biggest certainties of Raul Boesel’s life, other passion 
followed him since his youth: the electronic music. This is the 
rhythm that has been with him at home, at the gym, when he 
was traveling and even during the career as a racing driver. 
“One day, I woke up thinking about music and not about 
racing cars. I felt that my motivation was not the same and, 
to me, that was the sign that I should stop.”
What he did from that time on it is not difficult to guess. He 
accepted as a personal challenge to learn how to play, putting 
into practice not some kind of ability, but all the appreciation 
that he always felt for music. He spared no efforts regarding 
dedication and spent eight months at home having private 
classes. “My biggest worry would be if people see me playing 
and say ‘Raul as a DJ is a great racing driver’," he jokes. 
But, if dealing with high speed was a daily challenge, starting 
a new career when he was 48 years old was not an easy task, 

EQUIPE DA CHICKEN BITES POSA EM FRENTE AO 
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE, LOCALIZADO 
NO BAIRRO DE METROWEST, EM ORLANDO
CHIKEN BITES TEAM POSES IN FRONT OF THE DISTRIBUTION 
CENTER OF THE CHAIN, LOCATED IN THE DISTRICT OF THE 
METROWEST, IN ORLANDO
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“Sempre mudamos de endereço, mas o truck 
volta com frequência para lugares em que o 
sucesso é muito grande. A agenda pode ser 
acompanhada pelo site (www.chickenbites.
net) e pelas nossas mídias sociais. Nossa 
decisão também levou em consideração a 
facilidade de mobilidade, permitindo que 
estejamos próximos dos americanos em 
eventos, escolas e igrejas, por exemplo. De 
quebra, ainda pude voltar a pilotar, só que 
agora o nosso food truck”, se diverte.  
Há pouco mais de quatro meses no mercado, 
os sócios começam a colher os bons frutos do 
negócio. “A coxinha já está caindo no gosto 
dos gringos, temos mais de 20 interessados 
em franquias e licenciamentos e vendemos 
quase 50 mil unidades por mês. O céu é o 
limite”, revela, otimista.  
Para Raul Boesel e Wagner Zaratin, uma 
frase resume tudo: “Como sonhar pequeno ou 
sonhar grande dá o mesmo trabalho, vamos 
apostar tudo onde for possível vencer”. 

also. “I changed completely and, today, I think I got space and credibility. 
I do this work with the same pleasure, dedication and professionalism that 
marked my career as a racing driver. This is not just a hobby. A little bit more 
time and I complete 10 years making this dream come true,” he comments.
He sums up his trajectory on the speedways and in the universe of music: 
“As a racing driver, there is nothing like an Indianapolis race; as an 
electronic music lover, Ibiza is singular; and, as a Deejay, I highlight the 
2016 Tribe Festival, where I played for over three hours for an audience 
with more than 15,000 people.  
UNITED STATES: A NEW BUSINESS RISES
It has been more than 30 years that Boesel left Brazil and moved 
abroad, choosing the United States as his new home. And it was in 
North-American territory that, last year, with his friend Wagner Zaratin, 
he helped to create other business, putting into practice, for the first time, 
his entrepreneur skills. In September 29th, 2016, Chicken Bites was 
opened, a restaurant chain which offers a different interpretation of the 
famous Brazilian coxinha (a type of fried snack food filled with chicken).  
“After so much research, Wagner noticed that, today, chicken 
represents the second most consumed food in the United States, 
identifying a golden opportunity to introduce the traditional Brazilian 
dish to the Americans through a simple and funny brand. I went crazy 
when he shared this idea with me,” he says. 
With a distribution center that is able to produce more than 1 million coxinhas 
per month, who arrives at the charming take-out can follow closely all the 
process, stay at the relaxing environment to eat there or anyone who wants 
can take coxinhas out. Location is an important asset. In addition to the fact 
that the establishment is located in the popular district of Metrowest, the duo 
decided to invest in other type of point of sale: food trucks. “We use to move, 
but the truck often comes back the places where there is a great success. The 
schedule can be checked at the website (www.chickenbites.net) and at our 
social media. Our decision also took into account the easiest way of mobility, 
allowing us to be closer to the Americans in events, schools and churches, for 
example. Also, I can drive again, but now our food truck," he jokes.  
A little more than four months on the market, the partners started reaping large 
profits from the business. “Coxinhas are falling into the Americans' arms, we 
have more than 20 people interested in franchises and licensing and we sell 
almost 50,000 units per month. Sky is the limit,” he optimistic reveals.  
To Raul Boesel and Wagner Zaratin, a sentence can sum up everything: 
“Once thinking small or thinking big requires the same effort, we are 
going to bet everything on where it is possible to win."

LUIS PAULO LUPPA, PRESIDENTE DO GRUPO TREND, ENTRE RAUL 
BOESEL E WAGNER ZARATIN, IDEALIZADOR DA CHICKEN BITES. 
À DIREITA, OS SÓCIOS APARECEM EM FRENTE AO FOOD TRUCK, 
UMA DAS APOSTAS DA DUPLA PARA ALAVANCAR A VENDA DAS 
SABOROSAS COXINHAS. NA ÚLTIMA FOTO, O CHARMOSO TRUCK, 
BEM PRÓXIMO DA COCA-COLA ORLANDO EYE
LUIS PAULO LUPPA, CEO OF GRUPO TREND, BETWEEN RAUL BOESEL 
AND WAGNER ZARATIN, CREATOR OF CHICKEN BITES. TO THE RIGHT, THE 
PARTNERS ARE IN FRONT OF THE FOOD TRUCK, ONE OF THE BETS OF THE 
DUO TO BOOST THE SALES OF TASTEFUL COXINHAS. IN THE LAST PHOTO, 
THE CHARMING TRUCK, VERY CLOSE TO COCA-COLA ORLANDO EYE
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VIAGEM SEM RECEIOS

Quando o assunto é saúde não há 
nada melhor do que consultar um 
médico para esclarecer possíveis 

dúvidas, especialmente se elas envolverem 
uma viagem, momento em que o objetivo é 
relaxar e se esquecer de todos os problemas. A 
Segue Viagem convidou o dr. Vagner Sanches 
Nakayama, clínico geral do Hospital e 
Maternidade São Cristóvão, para desmitificar 
algumas questões que vira e mexe estão em 
pauta por aí. 

TRAVELS WITH NO WORRIES 
KNOW EVERYTHING ABOUT MYTHS AND FACTS 
RELATED TO HEALTH AND WELFARE OF WHO IS 
OFTEN TRAVELING

When the subject is health there is nothing better than 
speaking to a doctor to clear any possible doubts, 
especially if they involve a travel, a moment when 
the goal is to relax and forget every problem. Segue 
Viagem invited the doctor Vagner Sanches Nakayama, 
a general practitioner at São Cristóvão Hospital and 
Maternity, to demystify some questions that are talking 
points every now and then.  

SHUTTERSTOCK

FIQUE POR DENTRO DE MITOS E VERDADES RELACIONADOS À 

SAÚDE E AO BEM-ESTAR DE QUEM É VIAJANTE FREQUENTE

SAÚDE E BEM-ESTAR
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VAGNER SANCHES NAKAYAMA É CLÍNICO 
GERAL E VICE-PRESIDENTE DA SOCIEDADE 
MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE 
SÃO CRISTÓVÃO, EM SÃO PAULO.

VAGNER SANCHES NAKAYAMA IS 
GENERAL PRACTITIONER AND VICE-
PRESIDENT OF THE MEDICAL SOCIETY 
OF SÃO CRISTÓVÃO HOSPITAL AND 
MATERNITY, IN SÃO PAULO.

como acontece em adultos, podem 
ocorrer desconfortos devido à mudança 
de altitude e pressão. A solução é simples: 
fazê-los movimentar a mandíbula, seja 
incentivando-os a mamar ou a usar a 
chupeta. 

Respirar o ar "reciclado" que circula 
pela cabine do avião pode causar 
doenças?
VERDADE. Estudos realizados em 
diversos países atestam que a qualidade 
do ar dentro dos aviões é geralmente 
inadequada e favorece o aparecimento ou 
o agravamento de diversos problemas de 
saúde. Manter-se hidratado é importante, 
com boa ingestão de água, hidratante labial 
e colírio lubrificante. Pacientes dependentes 
de oxigênio domiciliar devem ter consigo 
um oxímetro portátil e aumentar o fluxo de 
oxigênio, de modo a manter uma saturação 
maior ou igual a 92%. 

As máquinas de raios-x dos 
aeroportos causam algum tipo de 
dano à saúde?
MITO. Segundo a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN), a emissão 
de radiação desses equipamentos não é 
suficiente para causar danos à saúde.   

Comer maçã ajuda no enjoo de 
viagens de navio?
VERDADE. Especialistas concordam que 
alguns alimentos ricos em fibra, como 
a maçã, costumam aliviar ou evitar os 
sintomas por ajudarem no processo 
digestivo e auxiliarem o organismo a 
"limpar" as substâncias que favorecem 
as náuseas. 

O ideal é passar protetor solar de 
duas em duas horas?
VERDADE. A primeira aplicação do 
protetor solar é a mais importante, e deve 
ser feita sem roupas, sem transpiração e 
com a pele limpa, espalhando pelo corpo 
todo, incluindo orelhas, nuca, mãos e 
dorso dos pés. Caso esteja na piscina ou 
na praia, a reaplicação deve ser adotada, 
sim, neste intervalo de tempo, e sempre 
depois de se enxugar com uma toalha.

É preciso esperar uma hora antes 
de entrar no mar ou na piscina 
depois de comer?
VERDADE. Se considerarmos uma refeição 
completa, é prudente esperar até mais, 
pois, de modo geral, podem ocorrer 
possíveis alterações relacionadas à 
digestão, como hipotensão arterial e baixo 
fluxo sanguíneo cerebral, por exemplo, 
sintomas esses que podem ocasionar mal 
súbito e levar à perda de consciência. No 
caso dos banhos de imersão pode ser fatal 
se não houver socorro imediato. 

A gravidez deixa a mulher mais 
propensa a sentir enjoos durante as 
viagens?
MITO. Não há correlação. No entanto, 
como os enjoos são mais comuns 
no primeiro trimestre da gestação, o 
recomendável é viajar entre a 14ª e a 
20ª semana, quando são mais fracos 
e também há menos chances de aborto 
espontâneo. Vale lembrar que a partir 
da 36ª semana de gestação algumas 
companhias aéreas só autorizam o 
embarque mediante liberação médica.

Descer a serra mascando chiclete 
ajuda o ouvido a não entupir?
VERDADE. Pode ajudar, sim, uma vez 
que o movimento da mandíbula na 
mastigação contribui para o nivelamento 
da pressão do chamado ouvido médio, 
aliviando a sensação de entupimento.

Recém-nascidos podem ter o 
tímpano prejudicado devido à 
pressão de pouso e decolagem?
MITO. Não há contraindicações para 
viagens de avião, apesar de os bebês 
com até três meses terem o sistema 
imunológico ainda imaturo, devendo 
evitar ambientes fechados. Contudo, 
eles podem enfrentar muitas horas em 
um voo sem grandes problemas. Assim 

Is it recommended to use sunscreen every two hours?
TRUTH. The first sunscreen layer is the most important, 
and it should be applied without cloth, without sweat 
and with clean skin, spreading all over the body, 
including ears, nape, hands and back of the feet. 
Whether in the swimming pool or at the beach, 
people should reapply it, yes, in this period of time, 
and always after drying the body using a towel. 

Is it required to wait an hour before swimming in the 
sea or swimming pool after eating?
TRUTH. If we think about a complete meal, it is 
prudent to wait more time, because, in general, 
many possible changes may occur related to 
digestion, like low blood pressure and low cerebral 
blood flow, for example, symptoms like those 
can cause sudden illness and unconsciousness. 
Regarding immersion baths, they can be fatal if 
there is no immediate help. 

Does the pregnancy make women feel sicker during 
travels?
MYTH. There is no correlation. However, once 
feeling sick is more common during the first quarter 
of the pregnancy, it is recommended to travel 
between the week 14 and the week 20, when 
it occurs less often and the risk of spontaneous 
abortion is smaller. It is also important to remember 
that from the week 36, some airlines only allow 
boarding by a medical certificate.

Can it help to unclog the ear if we chew a gum 
while driving down a mountain?
TRUTH. It can help, yes, once the movement of the 
jaw while chewing contributes to level the pressure 
of the called middle ear, relieving the feeling of 
clogged ears. 

Can newborns have the eardrum damaged 
because of landing and take-off pressure?  
MYTH. There are no contraindications for travels 
by plane, however babies up to three months of 
life have an immature immunological system, being 
recommended to avoid closed environments. 
However, they can face many hours in a flight with 
no worries. As well as in adults, a discomfort can 
occur because of altitude and pressure changes. 
The solution is simple: to make them move their jaw, 
encouraging them to nurse or use a dummy. 

Can the “recycled” air that is breathed and which 
circulates in the cabin cause illness? 
TRUTH. Studies performed in many countries prove 
that the air quality inside the planes is generally 
inadequate and can cause the appearance or 
aggravation of different health problems. To be 
hydrated is important, with good water ingestion, 
lip balm and lubricant eye drops. Patients who 
depend on home oxygen must have with themselves 
a portable oximeter and increase the oxygen flow, 
keeping saturation higher than or equal to 92%. 

Can x-ray machines of airports cause some kind of 
health damages?
MYTH. According to the National Nuclear Energy 
Commission (CNEN), the emission of radiation of this 
equipment is not enough to cause health damages.

Can the apple ingestion help to control the feeling of 
sickness aboard a ship?
TRUTH. Experts agree that some food rich in fiber, 
like apples, uses to relieve or avoid the symptoms 
because they can help the digestive process and 
also help the organism to “clean" those substances 
which can cause nausea.
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PARCERIA

A fim de zelar pela satisfação total do passageiro, o 
GRUPO TREND tem uma meta bem clara: associar a 
sua marca a produtos e serviços de qualidade. E isso se 

torna cada vez mais possível à medida que novas parcerias 
são conquistadas e o portfólio incorpora o que há de melhor no 
mercado, trazendo para perto do agente de viagens motivos 
de sobra para ele alcançar mais e mais vendas. Leia a seguir 
a Segue Viagem e fique por dentro de tudo!

PARTNERSHIPS MEAN SUCCESS
GRUPO TREND INCREASES ITS PORTFOLIO OF NATIONAL HOTELS, 
STRENGTHENS SALES OF PROPERTIES FOR LONG TERM RENTALS AND 
BRINGS NEW SUPPLIERS TO THE BUSINESS

In order to keep the passenger’s satisfaction, GRUPO TREND has a very clear goal: to 
associate its brand to high quality products and services. And it becomes possible more 
and more when new partnerships are made and when the portfolio includes the best 
of the market, bringing the travel agent too many reasons to reach a higher number of 
sales. Read the article of Segue Viagem as follows and stay up on top of everything!

FOTOS ARQUIVO HOTEL

GRUPO TREND AMPLIA PORTFÓLIO DE HOTELARIA NACIONAL, FORTALECE 

VENDA DE EMPREENDIMENTOS LONG STAY E TRAZ NOVOS FORNECEDORES 

PARA DENTRO DE CASA

PARCERIAS,  
O SINÔNIMO DO SUCESSO

EXEMPLO DE ACOMODAÇÃO DO HOTEL RAINHA DO BRASIL, 
MUITO PROCURADO POR QUEM VISITA O SANTUÁRIO 
NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM SÃO PAULO
AN EXAMPLE OF ACCOMMODATION AT THE HOTEL RAINHA DO BRAZIL, 
VERY POPULAR AMONG PEOPLE WHO VISIT THE NATIONAL SHRINE OF 
OUR LADY OF APARECIDA, IN SÃO PAULO

RELIGIÃO & TURISMO EM SÃO PAULO

RELIGION & TOURISM IN SÃO PAULO
Located in the beautiful city of Aparecida, in the 
countryside of São Paulo, Rainha do Brasil Hotel, 
an important partner of GRUPO TREND, gives many 
reasons to extend the stay in the destination, which is 
also the address of the National Shrine of Our Lady 
of Aparecida, an icon of the religious tourism in the 
country. The very complete infrastructure comprehends 
330 apartments – together, they are able to lodge 
comfortably up to 1.032 people at the same time. 
In addition to conveniences like wi-fi, air 
conditioning, minibar, cable TV, safe and 
adapted rooms for disabled people, the business 
has also meeting and game rooms, business 
center, swimming pool, gym, hydromassage 
tub, playroom for children, playground, sauna 
and two chapels.  Regarding services, the guest 
counts on a courier (a person in charge of the 
baggage transportation in the hotel facilities), a 
team that is fluent in English and Spanish, 24-
hour service, free transfer from the hotel to the 
shrine, laundry and ironing services.

Localizado no belo município de 
Aparecida, no interior paulista, o Hotel 
Rainha do Brasil, importante parceiro 
do GRUPO TREND, oferece todos os 
motivos para prolongar a estada no 
destino, que também é endereço do 
Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, ícone do turismo religioso 
no país. A infraestrutura completíssima 
compreende 330 apartamentos – 
juntos, eles têm capacidade para 
acomodar confortavelmente até 1.032 
pessoas ao mesmo tempo. 
Além de facilidades como wi-fi, ar-con-
dicionado, frigobar, TV a cabo, cofre 
e quartos adaptados para pessoas 
com deficiência, o empreendimento 
dispõe, ainda, de salas de reuniões 
e de jogos, business center, piscina, 
academia, hidromassagem, brinque-
doteca, playground, sauna e duas ca-
pelas. No quesito serviços, o hóspede 
conta com courrier (profissional respon-

sável pelo transporte da bagagem nas 
dependências internas), equipe fluente 
em inglês e espanhol, room service 24 
horas, transfer gratuito do hotel ao san-
tuário, lavanderia e passadoria (contra-
tação de serviço para passar roupa). 
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BAH, TCHÊ! 
O CHARME SEM IGUAL DA SERRA GAÚCHA 

NA PRIMEIRA FOTO, PARTE DA CHARMOSA 
ESTRUTURA DA CASA ROSA CANELA. LOGO 
ACIMA, O RESTAURANTE SUPERACONCHEGANTE 
DA POUSADA JARDIM SECRETO
IN THE FIRST PHOTO, PART OF THE CHARMING STRUCTURE OF 
CASA ROSA CANELA. RIGHT ABOVE, THE COZY RESTAURANT 
OF JARDIM SECRETO INN

No Sul do Brasil, outros dois 
empreendimentos chegam à prateleira 
de produtos da holding para estimular 
a demanda para a charmosa região: 
as pousadas Casa Rosa Canela e 
Jardim Secreto. Sob a administração 
da empresa Rota Sul, ambas estão 
localizadas em importantes polos 
turísticos do Rio Grande do Sul – 
Canela e Gramado, respectivamente 
– e exibem, na arquitetura e nas 
aconchegantes instalações, o toque 
de beleza característico do estado.  
O bem-estar é total nas 24 
acomodações da Casa Rosa, 
refúgios quentinhos (devido ao 
sistema de calefação) e equipados 
com ar-condicionado, frigobar, TV e 
telefone. Em questão de lazer, o meio 
de hospedagem também é show, 
oferecendo sala de televisão com 
lareira, piscinas interna e externa e 
jardim de inverno – inclusive, é nesta 
área que o farto café da manhã é 
servido. 
Por outro lado, quem está com viagem 
marcada para Gramado pode 
apostar na pousada Jardim Secreto, 
cuja decoração inspira conforto e 
excelência. Coloridos e intimistas, os 
apartamentos denotam uma atmosfera 
romântica e acolhedora, perfeita para 
quem busca a paz e a tranquilidade da 
Serra Gaúcha. Obras de arte enfeitam 
os ambientes com delicadeza, a 
começar pela coleção particular de 
regadores de jardim, uma das marcas 
registradas do empreendimento e 
responsável por conferir uma aura 
especial à recepção. Começar o dia 
bem é uma tarefa fácil: cheesecakes, 
tortas e geleias à base de amoras, 
morangos e mirtilos preenchem as 
mesas de café da manhã. 
“O Sul do país se vende praticamente 
sozinho, o que significa que a 
nossa busca é contínua por hotéis 
e pousadas na região. E como a 
expectativa é que a demanda seja 
cada vez maior, o portfólio da 
TREND precisa acompanhar esse 
crescimento, oferecendo ao agente de 
viagens perfis diversificados de meios 
de hospedagem”, declara Ricardo 
Assalim, diretor adjunto de Produtos 
Nacionais do GRUPO TREND.

BAH, TCHÊ! THE SINGULAR CHARM OF SERRA 
GAÚCHA (GAUCHO HIGHLANDS) 
In the south of Brazil, two more hotels arrive to the 
portfolio of products of the holding company to 
boost the demand to the charming region: Casa 
Rosa Canela and Jardim Secreto inns. Managed 
by Rota Sul company, both of them are located 
in important tourist poles of Rio Grande do Sul – 
Canela and Gramado, respectively – and they 
show, in its architecture and comfortable facilities, 
the touch of the typical beauty of the state.    
Comfort is abundant inside the 24 rooms of the 
Casa Rosa, warm refuges (because of the heater) 
that are equipped with air conditioning, minibar, TV 
and phone. About leisure, the hotel is also great, 
including a living room with TV and fireplace, 
indoor and outdoor swimming pools, perfect for 

summer days, and winter garden – by the way, the 
abundant breakfast is offered there.  
On the other hand, who has already booked 
a trip to Gramado can bet on Jardim Secreto, 
which decoration inspires comfort and excellence. 
Colorful and intimate, its rooms denotes a romantic 
and welcoming atmosphere, perfect for who is 
searching for the peacefulness and relaxation of 
Serra Gaúcha (Gaucho Highlands). Works of art 
finely decorate the environment, starting from the 
particular collection of garden watering, one of the 
main characteristics of the hotel and responsible for 
granting a special aura to the reception. To start 
a good day is an easy task: cheesecakes, cakes 
and jams made of blackberries, strawberries and 
blueberries fill the breakfast buffet. 
“The south of the country sells itself almost by its 
own, which means that our search for hotels and 
inns is constantly in the region. And once the 
expectation is that the demand increases more 
and more, the portfolio of TREND needs to follow 
this growing, offering the agents different profiles 
of hotels," comments Ricardo Assalim, associate 
director of National Products at GRUPO TREND.  
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WELCOME, GRAN MELIÁ NACIONAL  
RIO DE JANEIRO 
The glazed building, designed by Oscar 
Niemeyer, a few meters away from São Conrado 
beach, catches attention from the outside. Recently 
opened, Gran Meliá Nacional Rio de Janeiro, 
previously known as Hotel Nacional and one of 

BEM-VINDO, 
GRAN MELIÁ NACIONAL RIO DE JANEIRO

O edifício envidraçado, projetado por 
Oscar Niemeyer, a poucos metros da 
Praia de São Conrado, chama a atenção 
já do lado de fora. Recém-inaugurado, 
o Gran Meliá Nacional Rio de Janeiro, 
situado no antigo Hotel Nacional e um 
dos símbolos da hotelaria carioca, é 
um convite irresistível para uma visita 
à Cidade Maravilhosa, especialmente 
agora, depois de passar por um longo 
processo de reforma e revitalização. 
Os seus 413 apartamentos, incluindo 
as 53 suítes, apresentam design único 
e zelam pelo conforto máximo dos 
visitantes, estejam eles em viagem a lazer 
ou negócios. Os quartos proporcionam 
uma experiência diferenciada, traduzida 
em facilidades como disponibilização de 
cofre para notebooks, comodidades de 
engomadoria e deslumbrantes vistas para 
o mar, jardins, piscinas, montanhas ou 
para a cidade. 

ELEGÂNCIA É UMA CARACTERÍSTICA SEMPRE 
PRESENTE NO GRAN MELIÁ NACIONAL RIO DE 
JANEIRO, SEJA NA ÁREA DA PISCINA (ACIMA) OU NOS 
APARTAMENTOS COM VISTAS DE TIRAR O FÔLEGO
ELEGANCE IS SOMETHING THAT IS ALWAYS PRESENT AT GRAN MELIÁ 
NACIONAL RIO DE JANEIRO, BOTH IN THE SWIMMING POOL AREA 
(ABOVE) AND IN THE APARTMENTS WITH BREATHTAKING VIEWS

Caso exclusividade seja uma das palavras 
preferidas do seu passageiro, o Gran 
Meliá abriga, ainda, o hotel boutique 
RedLevel. Ali o atendimento premium 
fala mais alto, e o hóspede tem acesso 
a serviços de mordomo, lounge restrito, 
café da manhã em área privada, snacks 
e aperitivos, cafeteira Nespresso no 
apartamento, enxoval de cama especial, 
área business e menus de travesseiros e de 
aromas, entre outros. 
“Viajantes que estão em busca de estadas 
repletas de benefícios agora podem contar 
com o Gran Meliá, uma referência e tanto 
na hotelaria nacional. Sua reinauguração 
veio para agregar valor e dar ainda mais 
visibilidade ao Rio”, comenta Silvia Russo, 
gerente de Produtos Lazer Nacional da 
TREND Operadora.  
O spa by Clarins é o primeiro da marca 
francesa no Brasil e conta com quatro 
salas duplas de massagem, sauna, 
hidromassagem e área de relaxamento. 
É uma ótima pedida para o lazer, assim 
como a academia supercompleta, 
as piscinas para adultos e crianças 
e o jardim de Burle Marx – isso sem 
mencionar os serviços de praia. Reuniões 
corporativas e eventos sociais são bem-
vindos também, nas seis salas de reunião.

the symbols of carioca hospitality, is an irresistible 
invite to visit the Wonderful City, specially now, 
after going through a long refurbishment process 
and revitalization. 
Its 413 rooms, including 53 suites, present a 
singular design and guarantee the guests total 
comfort, whether traveling on business or leisure. 
The rooms provide a different experience, 
translated in convenience like safe for notebooks, 
ironing service and amazing views to the sea, 
gardens, swimming pools, mountains or to the city.
If exclusivity is your passenger's favorite word, 
Gran Meliá also includes the RedLevel boutique 
hotel. There, the premium service is the main 
asset, and the guest has access to butler services, 
exclusive lounge, breakfast in private area, snacks 
and appetizers, Nespresso coffee maker inside 
the room, special bedding set, business area and 
menu of pillows and aromas, among others. 
“Travelers searching for a stay full of convenience 
now can count on Gran Meliá, always mentioned 
when the subject is national hospitality. Its reopening 
came to add value and to give even more visibility 
to Rio,” comments Silvia Russo, manager of National 
Leisure Products at TREND Operadora.  
The spa by Clarins is the first one of the French 
brand in Brazil and it counts on four double 
massage rooms, sauna, hydromassage tub 
and relaxation room. It is a great option for 
entertainment, as well as the very complete gym, 
swimming pools for adults and children and the 
Burle Marx garden – not to mention the beach 
service. Corporate meetings and social events 
are also welcome and they can be held in its 
six rooms.  

DENILSON MACHADO

VICENTE DE PAULO
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Os 34 anos de tradição da rede Golden 
Dolphin foram suficientes para conquistar 
a confiança do GRUPO TREND, que viu 
nos três hotéis da rede a oportunidade de 
ampliar a sua presença no Centro-Oeste do 
Brasil, mais especificamente no município 
de Caldas Novas, em Goiás. 
Dona de três empreendimentos hoteleiros 
– Golden Dolphin Express, Dolphin Grand 
Hotel e Golden Dolphin Supreme –, é sinô-
nimo de diversão para famílias ou grupos 
de amigos que buscam sol, calor e muito 
entretenimento. Independente da opção se-
lecionada, eles contam com acomodações 
alegres e bem decoradas, distribuídas em 
uma estrutura que é puro lazer. 
Atividades aquáticas são palavras de 
ordem por ali: piscinas adulto e infantil, 
emolduradas por grandes toboáguas, 
fazem a alegria dos hóspedes e são palcos 
para diversas atividades de recreação. 
Um detalhe interessante é que o destino 
como um todo é favorecido pelas águas 

A DIVERSÃO FALA MAIS ALTO 
NOS HOTÉIS DA REDE GOLDEN 
DOLPHIN. ACIMA, ESTRUTURA 
COMPLETA DE LAZER DO GOLDEN 
DOLPHIN EXPRESS E, ABAIXO, TODO 
O CONFORTO E O CHARME DOS 
APARTAMENTOS DISPONIBILIZADOS 
AOS HÓSPEDES
FUN IS GUARANTEED IN THE HOTEL OF 
GOLDEN DOLPHIN CHAIN. ABOVE, A 
COMPLETE LEISURE STRUCTURE OF GOLDEN 
DOLPHIN EXPRESS AND, BELOW, ALL THE 
COMFORT AND CHARM OF THE APARTMENTS 
THAT ARE AVAILABLE TO THE GUESTS

GOLDEN DOLPHIN CHAIN AND TREND 
OPERADORA: QUALITY IN FIRST PLACE 

Those 34 years of tradition of Golden Dolphin 
chain were enough to win GRUPO TREND’s 
confidence, which saw in the three hotels 
of the chain the opportunity to increase its 
presence in the Central-West region of Brazil, 
more specifically in the city of Caldas Novas, 
in Goiás. 
Owner of three hotels – Golden Dolphin 
Express, Dolphin Grand Hotel and Golden 
Dolphin Supreme –, it means fun for families 
or groups of friends that search for sun, hot 
weather and much entertainment. Regardless 
the option, they count on vibrant and well-
decorated rooms, distributed in a structure that 
offers so much fun.  
Water activities are keywords there: swimming 
pool for adults and children, framed by big 
toboggans, make the guests' day and are the 
stage for several entertainment activities. An 
interesting detail is that the destination as a 
whole is benefited by naturally warm waters, 
turning it into the biggest hydrothermal place 
of the world and helping to increase even 
more the tourist potential of the region. 
Playground, sauna, volleyball, badminton and 
tennis courts, restaurants, bars, convenience 
stores, game and massage rooms, free transfer 
from the hotel to the downtown region of the 
city and wireless internet courtesy represent 
some of the different features that can be found 
in the establishments.
“These three products arrived to complement 
our portfolio and help the travel agent to 
encourage Tourism in Goiás, destination that 
is not so explored by Brazilians and owner 
of a singular beauty. And once the idea is to 
boost the demand, nothing better than doing 
this with a product in which we trust and 
with which we have exclusive agreements," 
highlights Silvia Russo, manager of National 
Leisure Products at TREND Operadora.   

REDE GOLDEN DOLPHIN E GRUPO TREND: 
QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

naturalmente quentes, o que o transforma 
na maior estância hidrotermal do planeta 
e ajuda a ampliar ainda mais o potencial 
turístico da região. 
Playground, sauna, quadras de vôlei, 
peteca e tênis, restaurantes, bares, 
lojas de conveniência, salas de jogos 
e de massagem, transfer gratuito do 
hotel ao centro da cidade e internet 
wireless cortesia representam alguns dos 
diferenciais que podem ser encontrados nos 
estabelecimentos.
“Esses três produtos chegaram para 
complementar o nosso portfólio e ajudar o 
agente de viagens a alavancar o Turismo 
em Goiás, destino ainda pouco explorado 
pelos brasileiros e dono de belezas únicas. 
E já que a ideia é estimular a demanda, 
nada melhor do que fazer isso com produtos 
nos quais confiamos e com os quais temos 
acordos exclusivos”, realça Silvia Russo, 
gerente de Produtos Lazer Nacional da 
TREND Operadora. 
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FUN, COMFORT AND BEER IN COSTA  
DO SAUIPE

Is your client going to Bahia? So, take note: 
Costa do Sauipe was just included on the list of 
destinations sold by TREND Operadora. Divided 
into three models of lodging – Sauipe Premium, 
Sauipe Resorts and Sauipe Pousadas –, the 
tourist complex is, by far, one of the families’ 
favorite one, offering the guests a privileged 
structure and location.  
Involved by a paradisiacal scene, which 
includes beaches with natural pools and that 
is perfect for extreme sports, the structure 
comprehends 1.564 rooms, 21 swimming 
pools, 10 restaurants, 13 bars, five sport 
centers, spa services (Sauipe SPA), a complete 
gym, multi-sport and tennis courts (Sauipe 
Sports), circus school with trapeze and juggling 
performances (Sauipe Circus) and an area for 
children between the ages of 4 and 12 which 
promotes playful activities and entertains the kids 
during their stay (Sauipe Kids). 
Other important different feature is the Vila Nova 
da Praia, a very busy place and the visitors' 
favorite one when the sun sets. Full of bars, 
restaurants and stores, it reflects, in all aspects, 
a real village of Bahia, promoting the local 
handicraft, traditional gastronomy and several 
artistic and musical concerts to the tourists and 
that happen daily.  
One of the news of the place is the recent 
opening of Viva! Gastropub, addressed to beer 
lovers. Divided into three environments, each 
one of them inspired by brands like Brahma, 
Stella Artois and Budweiser, national and 
imported labels can be combined there with 
tasteful snacks of the menu and guarantee the 
adult audience precious hours of fun. 
In addition to eating and drinking well and 
having the opportunity to experience closely the 
culture from Bahia, in the village it is possible 
to find services like hairdresser and stores full 
of gifts and souvenirs that are typical from the 
Northeast. “From now on, using NATREND and 
Leisure gateways, travel agents can check rooms 
availability, offers and exclusive taxes, adding 
all the entertainment and excellence of the 
destination in their sales,” celebrates Silvia Russo. 

DIVERSÃO, CONFORTO E CERVEJA NA COSTA DO SAUIPE

Seu cliente vai viajar para a Bahia? 
Então anota aí: a Costa do Sauipe 
acaba de integrar a relação de 
destinos comercializados pela TREND 
Operadora. Dividido em três modelos de 
hospedagem – Sauipe Premium, Sauipe 
Resorts e Sauipe Pousadas –, o complexo 
turístico é, de longe, um dos preferidos 
das famílias, oferecendo infraestrutura e 
localização privilegiadas aos visitantes. 
Mergulhada em um cenário paradisíaco, 
que contempla praias com piscinas naturais 
e é ideal para a prática de esportes de 
aventura, a estrutura abrange 1.564 
apartamentos, 21 piscinas, 10 restaurantes, 
13 bares, cinco centros esportivos, serviços 
de spa (Sauipe SPA), academia completa, 
quadras poliesportivas e de tênis (Sauipe 
Sports), escola de circo com trapézio e 
show de malabares (Sauipe Circus) e um 
espaço reservado a crianças de 4 a 12 
anos que promove atividades lúdicas e 
entretém os pequenos ao longo de toda a 
estada (Sauipe Kids).
Outro diferencial importante é a 
disputadíssima Vila Nova da Praia, 
point preferido dos visitantes quando a 
noite cai. Repleta de bares, restaurantes 

e lojas, reflete, sob todos os aspectos, 
uma legítima vila baiana, promovendo 
o artesanato local, a culinária típica e 
diversas apresentações artísticas e musicais 
aos turistas que a percorrem diariamente. 
Uma das novidades do espaço é a recente 
inauguração do Viva! Gastropub, reservado 
para os amantes de cerveja. Dividido em 
três ambientes, cada um deles inspirado nas 
marcas Brahma, Stella Artois e Budweiser, 
ali os rótulos nacionais e importados se 
misturam com os deliciosos petiscos do 
cardápio e garantem horas preciosas de 
descontração ao público adulto. 
Além de comer e beber bem e ter a 
oportunidade de conviver de perto com a 
cultura baiana, na vila é possível encontrar 
serviços de salão de beleza e lojinhas 
repletas de presentes e lembrancinhas 
que são a cara do Nordeste. “A partir 
de agora, utilizando os portais NATREND 
e do Lazer, os agentes de viagens 
podem conferir a disponibilidade das 
acomodações, promoções e tarifas 
exclusivas, adicionando todo o lazer e a 
excelência do destino em suas vendas”, 
comemora Silvia Russo, gerente de Produtos 
Lazer Nacional da TREND Operadora.

VILA NOVA DA PRAIA, UM DOS 
POINTS DA COSTA DO SAUIPE, 
REÚNE BARES, RESTAURANTES 
E LOJAS
VILA NOVA DA PRAIA, ONE OF THE 
ATTRACTIONS OF COSTA DO SAUIPE, 
HAS BARS, RESTAURANTS AND SHOPS
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HERE WE HAVE EXTENDED-STAY HOTELS 

With the goal of diversifying the hotels profile that 
TREND Operadora works with and, at the same 
time, meeting efficiently the travelers' needs, the 
company is strongly investing in the extended-stay 
branch. But do you know exactly what is it? They 
are places recommended to longer stays and 
with similar structure found in apartments. 
“We negotiated exclusive taxes for extended stays and 
made available for the travel agencies via NATREND. 
This is an important asset, once we make part of a 
select group of travel operators that offer this product, 
which can be even more attractive if we consider that 
great part of our portfolio includes hotels that have a 
deal only with us," says Ricardo Assalim, associate 
director of National Products at GRUPO TREND.
In comparison with 2015, the last year gave 
us positive results regarding extended-stay hotel 
sales that recorded an increase of 54% at the 
travel operator – the branch as a whole had an 
increment of 16% at TREND, which means a 

AQUI TEM HOTÉIS LONG STAY 

Com o objetivo de diversificar o perfil 
dos hotéis com os quais trabalha e, ao 
mesmo tempo, atender com eficácia 
às necessidades dos viajantes, a 
TREND Operadora está investindo 
forte no segmento long stay. Mas você 
sabe exatamente o que é isso? São 
empreendimentos indicados para estadas 
mais longas e com estrutura similar à 
encontrada em flats. 
“Nós negociamos tarifas long stay 
exclusivas e as disponibilizamos de forma 
on-line às agências de viagens por meio 
do NATREND. Este é um diferencial 
importante, visto que fazemos parte de um 
seleto grupo de operadoras a oferecer este 
produto, que se torna ainda mais atrativo 
ao considerarmos que grande parte do 
nosso portfólio inclui hotéis com os quais 
apenas nós temos acordo”, destaca 
Ricardo Assalim, diretor adjunto de 
Produtos Nacionais do GRUPO TREND.
Em comparação com 2015, o ano 
passado rendeu muitos frutos positivos 
no quesito vendas de hotéis long stay, 

ENTRADA DO ADAGIO 
APARTHOTEL, NO RIO DE 
JANEIRO, E, À DIREITA, 
COMPLETÍSSIMO QUARTO DO 
ADAGIO SÃO PAULO. AMBOS 
SÃO EMPREENDIMENTOS 
HOTELEIROS DE LONG STAY
ENTRANCE OF ADAGIO APART 
HOTEL, IN RIO DE JANEIRO, AND, 
TO THE RIGHT, THE VERY COMPLETE 
ROOM OF ADAGIO SÃO PAULO. 
BOTH ARE EXTENDED-STAY HOTELS

que registraram crescimento de 54% na 
operadora – o segmento como um todo 
obteve incremento de 16% na TREND, 
o que indica a tendência crescente 
por parte dos viajantes em optar por 
permanências maiores nos destinos. 
De acordo com Assalim, esse perfil de 
venda cresce mês a mês e já alcança 5% 
do faturamento em algumas cidades do 
país consideradas mais corporativas – 
são 20 destinos contemplados no total 
e mais de 70 hotéis disponibilizados 
na operadora.  
“Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro 
e São Paulo, por exemplo, contam com 
as unidades Adagio da rede Accor, 
cuja infraestrutura inclui área de lazer, 
acomodações e cozinhas completas, 
perfeitas para quem quer se sentir em 
casa durante as viagens de negócio. 
O mesmo acontece com o Beach Class 
Residence by Nobile, em Recife, com o 
Residence Inn Rio de Janeiro Barra da 
Tijuca e o Marriott Executive Apartments 
São Paulo”, completa o dirigente.

Temos uma parceria muito 
dinâmica com a TREND, visto 
que os produtos da empresa 

atendem 100% às necessidades dos 
nossos clientes. Os hotéis long stay, por 
exemplo, são bastante competitivos. O 
portfólio da empresa tem aumentado 
periodicamente, o que faz com que 
cada vez mais busquemos e indiquemos 
outras opções que ajudem a tornar esta 
parceria ainda melhor.”
“We have a very dynamic partnership with TREND, 
once the products of the company meet 100% our 
clients’ needs. The extended-stay hotels, for example, 
are very competitive. The portfolio of the company has 
often increased, and it makes us look for and suggest 

other options that help to make this 
partnership even better.”

Rosana Cristina dos 
Santos
Esplendor Viagens & 
Turismo

Blumenau (SC)



96 / SV

growing travelers’ inclination to choose long stays 
in the destinations. 
According to Assalim, this sales profile grows 
month by month and already reaches 5% of the 
earnings in some cities of the country considered 
to be corporate – there are 20 destinations 
included in total and more 70 hotels available 
at the travel operator.  
“Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro and São 
Paulo, for example, count on the units of Adagio 
of Accor chain, which infrastructure includes 
leisure area, accommodations and complete 
kitchens, perfect for who wants to feel like home 
during business travels. The same happens with 
Beach Class Residence by Nobile, in Recife, 
with Residence Inn Rio de Janeiro Barra da 
Tijuca and Marriott Executive Apartments São 
Paulo,” completes the leader.

DIFFERENT RECEPTIVE SERVICE IN ARGENTINA 
AND CHILE
Santiago and Buenos Aires are two key-
destinations at TREND Operadora, heading 
the sales of South America at the company 
and considered to be among the most known 
destinations of the continent by the Brazilians. 
And to make the experience of visiting both 
regions even more positive, the company 
is worried constantly about getting new 
partnerships, allowing the passengers to have 
access to the best service as soon as they get 
off the plane. 
Since now, two new receptive service suppliers 
have activities together with TREND. In the 
capital of Argentina, for example, clients that 
purchase the service packages with tango 
concert have different benefits, which can be 
exclusive transfers, tables in privileged places, 
with possibility of an upgrade according to the 
availability of the house, or a welcome glass of 
sparkling wine.  
Travelers who go to Bariloche, and who had 
also purchased those service packages, count 
on tickets to Frantom chocolate factory and a 
series of discounts at restaurants and breweries, 
while the passengers with a trip booked to 
Ushuaia can take, with no cost, a panoramic 
1-hour tour of the city. 
Do you want more? In Santiago, the list of 
advantages is large! The client can participate in 
shopping tours, visiting the Sky Costanera, from 
where an amazing 360° view of the city can be 
appreciated; take a theme bike tour, choosing 
among historic or wine itineraries and also local 
markets; be impressed in an astronomical tour, 
ride a horse throughout the Andes Mountains 
or explore the wild beauty of Cajón del Maipo 
region by foot.

RECEPTIVO DIFERENCIADO 
NA ARGENTINA E NO CHILE

Santiago e Buenos Aires são dois 
destinos-chave na TREND Operadora, 
liderando as vendas de América do 
Sul na empresa e figurando entre os 
mais conhecidos do continente pelos 
brasileiros. E para que a experiência 
de visitar ambas as regiões seja cada 
vez mais positiva, a companhia investe 
constantemente em parcerias, de modo 
que os passageiros tenham acesso ao 
melhor serviço logo que desembarcarem.

A partir de agora, dois novos 
fornecedores de receptivo atuam em 
conjunto com a TREND. Na capital 
da Argentina, por exemplo, clientes 
que adquirem o pacote de serviços 
com show de tango têm benefícios 
diferenciados, que podem ser transfers 
exclusivos, mesas em localização 
preferencial, com possibilidade 
de upgrade de acordo com a 
disponibilidade da casa, ou taça de 
espumante de boas-vindas.

Já viajantes com destino a Bariloche, 
que também tiverem adquirido os 
pacotes de serviços, contam com 
ingresso à fábrica de chocolate 
Frantom e uma série de descontos em 
restaurantes e cervejarias, enquanto 
passageiros com viagem marcada 
para Ushuaia podem usufruir, sem custo 
algum, um passeio panorâmico de 1 
hora pela cidade.

Quer mais? Em Santiago a relação de 
vantagens também é extensa! O cliente 
pode participar de tours de compras 
com visita ao Sky Costanera, de onde 
se tem uma incrível vista 360 graus 
da cidade; fazer bike tours temáticos, 
selecionando entre roteiros históricos, 
de vinhos ou pelos mercados locais; 
encantar-se em um passeio astronômico, 
se aventurar em cavalgadas pela 
Cordilheira dos Andes ou explorar a pé 
a beleza selvagem da região de Cajón 
del Maipo. 

À ESQUERDA, VISTA PANORÂMICA 
DE SANTIAGO, CAPITAL CHILENA. 
ABAIXO, CASA ROSADA, UM DOS 
PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DE 
BUENOS AIRES
TO THE LEFT, PANORAMIC VIEW OF SANTIAGO, 
CHILEAN CAPITAL. BELOW, CASA ROSADA, 
ONE OF THE MAIN TOURIST ATTRACTIONS OF 
BUENOS AIRES

FOTOS SHUTTERSTOCK
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PARCEIRO DE VIAGEM

VIAJANTE CHIC! 
Autor: GLORIA KALIL
Editora: HARPERCOLLINS
SINOPSE: Não importa se você é um expert 
ou marinheiro de primeira viagem, 
a quinta publicação da jornalista e 
consultora de moda Gloria Kalil tem 
algo que vai ajudar você. Baseado em 
experiências próprias e com linguagem 
simples e bem-humorada, o livro reúne 
todo tipo de dicas práticas e de etiqueta 
– de documentos e acessórios que não 
podem faltar na bagagem até como 
se portar em aeroportos, cruzeiros, 
excursões e hotéis. Ou seja, é um guia 
objetivo para as mais variadas situações.

LIVRE: A JORNADA DE UMA MULHER EM BUSCA 
DO RECOMEÇO
Autor: CHERYL STRAYED
Tradução de: DÉBORA CHAVES
Editora: OBJETIVA
SINOPSE: Neste best-seller inspirador, 
a então jovem Cheryl Strayed narra 
a decisão e a jornada de, sozinha 
e sem nenhum preparo, realizar a 
famosa Pacifi c Crest Trail (PCT), trilha 
de 1.770 km que atravessa a Costa 
Oeste dos Estados Unidos. Ao longo 
do percurso, além de exaustão, frio, 
calor, monotonia, dor, sede e fome, 
ela teve de enfrentar outros tipos de 
fantasmas que a assombravam.

ISSO AQUI É SEU 
Autor: ZECA CAMARGO
Editora: GLOBO
SINOPSE: Depois de visitar mil lugares diferentes 
no Brasil e fazer uma volta ao mundo, o 
jornalista Zeca Camargo apresenta os 
bastidores de mais uma aventura que, dessa 
vez, foi em meio a pontos declarados como 
patrimônio da humanidade pela Unesco 
e que estão nos cantos mais isolados do 
planeta. Esqueça os monumentos mais 
manjados e prepare-se para conhecer culturas 
e civilizações diferentes, bem como muitas 
histórias em lugares como Kosovo (Europa 
Oriental), Borobudur (Indonésia), Sgang 
Gawali (Canadá) e Chan Chan (Peru).

CEM DIAS ENTRE O CÉU E O MAR 
Autor: AMYR KLINK
Editora: COMPANHIA DAS LETRAS 
SINOPSE: Para o navegador Amyr Klink, 
“um homem precisa viajar por sua conta, 
não por meio de histórias, imagens, 
livros ou TV. Precisa viajar por si, com 
seus olhos e pés, para entender o que é 
seu”. E é justamente isso o que ele faz, 
como é o caso da épica travessia do 
Oceano Atlântico, em 1984, a bordo do 
“lâmpada fl utuante”, apelido dado ao seu 
minúsculo barco a remo. A obra narra os 
cerca de 6.500 km de viagem desde o 
porto de Lüderitz, no sul da África, até a 
Praia da Espera, no litoral baiano. 

EM MEIO A UMA 
INFINIDADE DE PALAVRAS 
E HISTÓRIAS, OS LIVROS 
SÃO PARTE FUNDAMENTAL 
DE QUALQUER BAGAGEM

LEITURA DE BORDO

Afi cionados por leitura já sabem: um bom livro é capaz 
de desestressar, entreter, divertir e fazer rir e chorar quem 
se dedica a desvendar os mistérios escondidos em cada 

página. Pode ser no conforto de casa, no banco de um trem, em 
uma poltrona de avião, diante de algum cenário da natureza... 
o que vale mesmo é se render a uma história, apaixonar-se 
pelos personagens e querer saber o que vem a seguir. 
Obras literárias naturalmente ampliam horizontes e, por isso 
mesmo, são ótimas companheiras de viagem, apresentando 
em suas páginas, entre tantos outros assuntos, inúmeras culturas 
e civilizações diferentes. E como explorar o mundo é com 
você mesmo, agente, fi zemos uma seleção especial de livros 
que tem um pouco de tudo: de uma experiência eletrizante na 
travessia do Oceano Atlântico a um guia prático para se sair 
bem das mais variadas situações envolvendo viagens. Ficou 
curioso? Então aproveite as sugestões abaixo e divirta-se! 

WILD: FROM LOST TO FOUND ON THE 
PACIFIC CREST TRAIL
Author: CHERYL STRAYED
Translation by: DÉBORA CHAVES
Publisher: OBJETIVA
SYNOPSIS: In this inspiring best-seller, the young 
Cheryl Strayed at the time tells about the decision 
and the journey, alone and with no preparation, 
of taking the famous Pacifi c Crest Trail (PCT), a 
1.770-kilometer trail that crosses the East Coast of 
the United States. Throughout the route, in addition 
to the exhaustion, monotony, pain, thirst and hunger, 
she had to face other types of ghosts that haunted her.

ISSO AQUI É SEU (THIS IS YOURS, LOOSELY 
TRANSLATED) 
Author: ZECA CAMARGO
Publisher: GLOBO
SYNOPSIS: After visiting a thousand different places in 
Brazil and riding around the world, the journalist Zeca 
Camargo shows the backstage of another adventure, and 
this time it is related to attractions declared a world heritage 
by Unesco in the most isolated regions of the planet. Forget 
the most popular monuments and get ready to know some 
different cultures and civilizations, as well as other stories 
in places like Kosovo (East Europe), Borobudur (Indonesia), 
Sgang Gawali (Canada) and Chan Chan (Peru).

ONE HUNDRED DAYS BETWEEN SEA AND SKY
Author: AMYR KLINK
Publisher: COMPANHIA DAS LETRAS 
SYNOPSIS: To the navigator Amyr Klink, “a man needs to 
travel on his own, not through histories, images, books or 
TV. He’s got to travel by himself, with his eyes and feet, to 
understand what is his”. And that is exactly what he does, 
like the case of the epic Atlantic Ocean crossing, in 1984, 
aboard the “lâmpada fl utuante” (fl oating lamp, loosely 
translated), a nickname given to his very small rowboat. 
The book tells the story about a travel of around 6.500 
km, from the Port of Lüderitz, in the South of Africa, to the 
Praia da Espera (Beach of Espera), on the Coast of Bahia.

VIAJANTE CHIC! (CHIC VOAYAGER!, 
LOOSELY TRANSLATED)
Author: GLORIA KALIL
Publisher: HARPERCOLLINS
SYNOPSIS: It does not matter if you are an expert or a 
rookie, the fi fth work of the journalist and fashion consultant 
Gloria Kalil has something that will help you. Based on her 
own experiences and using a simple and good-humored 
language, the book gathers every kind of functional tips 
and etiquette – from documents and accessories that 
cannot be outside of the baggage to how to act at the 
airports, onboard a cruise, taking a tour and at the hotels.In 
other words, it's a precise guideline for different situations. 

TRAVEL PARTNER
AMONG THE DIVERSITY 
OF WORDS AND STORIES, 
BOOKS ARE A CRUCIAL 
PART OF EVERY SUITCASE

Book lovers already know: a good book 
can relax, entertain, amuse and make laugh 
and cry those people who are engaged in 
fi guring out mysteries hidden in each page. 
In the comfort of home, sat on a train, sat 
on an airplane, into the nature... the most 
important is to surrender yourself to a story, 
fall in love with the characters and want to 
know what comes then. 
Literary works can naturally widen horizons 
and that is why they are great travel partners, 
showing on its pages, among many other 
subjects, different types of culture and 
civilization. Once exploring the world is your 
thing, travel agent, we created a special list 
of books which has a little of everything: from 
an exciting experience crossing the Atlantic 
Ocean to a functional guideline with tips for 
you to deal with many situations related to 
journeys. Did you get curious? So enjoy the 
suggestions below and have fun! 
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COLUNISTAS

A história do cinema é geralmente contada por meio de grandes 
inovações e ganhos comerciais. Começando com os irmãos 
Lumière, inventores da primeira câmera de cinema, passando 
por diretores como D.W. Griffi th, inventor da montagem clássica, 
Sergei Eisenstein, criador da montagem soviética (agora usada 
na maioria dos comerciais), e chegando a Hitchcock, que usou 
todas essas técnicas para criar obras que lhe renderam o apelido 
de “mestre do suspense”. 
Embora o trabalho do cineasta seja bastante comparado com o 
de um maestro, profi ssional responsável por reger uma orquestra, 
o constante desafi o de capturar o sonho do público e transformá-lo 
em realidade – mesmo que por um breve momento – faz com que 
esta profi ssão seja muito parecida com a de um agente de viagens. 
O primeiro passo de um diretor é escolher um roteiro que ele 
acredita que satisfará o público, que então convidará amigos 
e indicará o fi lme a outros. Assim como o cineasta, o agente 
precisa criar um roteiro turístico que agrade seus clientes a ponto 
de virar parte de um pacote de viagens a ser repetido outras 
vezes, da mesma forma como acontece com um fi lme bem-
sucedido. Podemos comparar um roteiro turístico de sucesso 
e que virou padrão com fórmulas de roteiros cinematográfi cos 
usadas em fi lmes, como Star Wars, por exemplo.
Esta comparação fi ca ainda mais interessante quando ouvimos o 
que grandes diretores têm a dizer. “Toda a história é sua própria 
expedição, com seus próprios desafi os”, diz Ron Howard sobre 
a profi ssão de diretor – a comparação com a expedição de uma 
viagem é reveladora. Entender o tipo de viagem que o público 
procura é sempre um desafi o, assim como o é produzir um 
grande sucesso de bilheteria. “É difícil o sufi ciente saber o que eu 
gosto”, brinca John Huston. Mas a expressão mais impressionante 
é do diretor Sam Peckinpah, que afi rma que, assim como o fi nal 
de uma boa viagem, “o fi nal de um fi lme é como se fosse o fi nal 
de uma vida”. 
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O CONSTANTE DESAFIO DE CAPTURAR O SONHO 
DO PÚBLICO E TRANSFORMÁ-LO EM REALIDADE FAZ 
COM QUE A PROFISSÃO DO CINEASTA SEJA MUITO 
PARECIDA COM A DE UM AGENTE DE VIAGENS

CINEMA, TRAVEL AND THE STORY OF A LIFE
"THE CONTINUOUS CHALLENGE OF CAPTURING THE AUDIENCE'S DREAM 
AND TURNING IT INTO REALITY MAKES THE FILMMAKER'S PROFESSION 
VERY SIMILAR TO A TRAVEL AGENT'S TASK"
The story of the cinema is generally told through great innovations and fi nancial 
gain. Starting with Lumière brothers, inventors of the fi rst cine-camera, followed 
by directors like D.W. Griffi th, inventor of the classical cutting, Sergei Eisenstein, 
creator of the Soviet montage (currently used in most of the commercials), and then 
Hitchcock, who got all these techniques to create works which gave him the title 
of “master of suspense”.  
In spite of a fi lmmaker’s work being very compared to a conductor’s work, an 
expert responsible for conducting and orchestra, the continuous challenge of 
capturing the audience's dream and turning it into reality – even for a brief 
moment – makes this profession very similar to a travel agent's task. 
The fi rst director’s step is to choose a script in which he or she believes that will please 
the audience, who will invite friends and recommend the movie to other people. Like 
the fi lmmaker, the agent needs to create an itinerary that pleases his or her clients, 
which can be part of a travel package to be repeated other times, the same way it 
happens with a successful movie. We can compare a successful itinerary that became 
a standard tour with movie script formulae used in fi lms like Star Wars, for example. 
This comparison is even more interesting when we listen to what great directors have 
to say. “Every story is its own kind of expedition, with its own set of challenges,” 
says Ron Howard about the fi lm director profession – the comparison with a 
travel expedition is revealing. Understanding the type of travel that the audience is 
searching for is always a challenge, as well as producing a blockbuster. “It’s hard 
enough to know what I like,” John Huston jokes. But the most impressive quote was 
said by the director Sam Peckinpah, who affi rms that like the end of a good journey, 
“the end of a picture is always an end of a life.”
Daniel Bydlowski is a Brazilian fi lmmaker, with Master Degree in Fine Arts, graduated by the University of Southern 
of California and doctoral candidate at the University of California. Currently, he is producing Nano Éden, the fi rst 3D 
virtual reality feature fi lm. danielbydlowski@gmail.com 

Daniel Bydlowski é cineasta brasileiro, com Master in Fine Arts pela University 
of Southern of California e doutorando na University of California. Atualmente 

está produzindo Nano Éden, primeiro longa em realidade virtual em 3D. 
danielbydlowski@gmail.com 

O cinema, a viagem e a história de uma vida
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Viajar é uma escola

Miguel Rosa é bacharel em Turismo e tem pós-graduação 
em Business e Finanças Internacionais. Apaixonado por 

viajar, é também paisagista, fotógrafo profi ssional e músico.  
contatomiguelrosa@gmail.com

Se a vida é uma arte, a viagem é o seu palco – e viajar é 
uma escola. Certo de que aquele que vai não é o mesmo que 
volta, quando viajamos deixamos de lado todas as nossas 
certezas e embarcamos em algo muitas vezes imprevisível, que 
nos transforma. O caminho é sempre para dentro de nossos 
corações, para o fundo de nossas almas.
Certa vez, ao contemplar o cenário no Vale do Capão, na 
Chapada Diamantina (BA), rumo à Cachoeira da Fumaça, 
nos deparamos com uma pausa no tempo, um hiato sonoro. A 
cachoeira, de 340 metros, é uma das principais atrações do 
destino. Para vê-la de cima são 6 km (ou duas horas de trilha); por 
baixo são três dias caminhando pela serra. Nós e a natureza... 
Os pássaros faziam algazarra sem cerimônia. Sentíamos que 
éramos, fomos e seremos parte daquela imensidão de tamanha 
beleza natural. Senti-me livre, integrado, passarinho. 
Outra vez, na região de Piura, no Peru, ao cruzar o país de carro 
pela rodovia Panamericana, passando pelo deserto de Sechura, 
considerado a mais extensa faixa de deserto no oeste da América do 
Sul, vi uma cena incrível: era areia e céu em todo o meu campo de 
visão, uma só planície. “O lugar tomava o horizonte, era o começo 
e o fi m. Te fazia pequeno... e silêncio de monte”. Um lugar que ao 
mesmo tempo é acolhedor e incrivelmente belo, extremamente árido e 
inóspito, provoca refl exões sobre questões como solidão, passagem 
do tempo, efemeridade, conexão e busca de sentido na vida. 
Nosso estado de espírito muda durante uma viagem. Tudo é 
novo, nos mantemos curiosos, sedentos e despertos, tudo tem um 
brilho a mais. E acredito que a rotina do ser humano moderno 
tende a bloquear esse sentido contemplativo e belo das coisas. 
Proponho mudarmos a forma como nos deslocamos para o trabalho, 
por exemplo. De carro, percebemos o mundo à nossa volta de 
forma distinta do que se fôssemos caminhando ou pedalando. 
Experimente e verás que o seu caminho não será o mesmo.
Já dizia Heráclito: nada é permanente, exceto a mudança. 

QUANDO VIAJAMOS DEIXAMOS DE 
LADO TODAS AS NOSSAS CERTEZAS E 
EMBARCAMOS EM ALGO MUITAS VEZES 
IMPREVISÍVEL, QUE NOS TRANSFORMA
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TRAVELING IS A SCHOOL
"WHEN WE TRAVEL WE PUT ASIDE EVERY CERTAINTY AND GO ON 
SOMETHING THAT MANY TIMES IS UNPREDICTABLE, AND THAT CHANGES US"
If life is an art, a travel is its stage – and traveling is a school. With the conviction that 
the one who goes is not the same individual that comes back, when we travel we 
put aside every certainty and go on something that many times is unpredictable, and 
that changes us. The way is always in the direction of our hearts, deep in our souls. 
Once, admiring the landscape of Vale do Capão, in Chapada Diamantina (BA), 
towards the Cachoeira da Fumaça (Fumaça Waterfall), we experienced a time 
freeze, a sonorous hiatus. The 340-meter waterfall is one of the main attractions of the 
destination. To see it from the top it takes 6 km (or a two-hour trail); to see it from the 
base, it takes a three-day walk throughout the hills. The nature and us… Birds were 
playing unceremoniously. We felt that we have been, we were and we will be part 
of that immensity of such natural beauty. I felt free, connected, a little bird. 
Then, in the region of Piura, in Peru, crossing the country by car by the Pan-American 
Highway, throughout the Sechura desert, considered the longest fringe of desert in 
the west of South America, I saw an amazing scene: sand and sky across my fi eld 
of vision, there was only one area. “The place took the horizon, it was the beginning 
and the end. It made you feel small… and a lot of silence”. A place that at the 
same time is welcoming and incredibly beautiful, but extremely arid and inhospitable 
encourages refl ections on questions like loneliness, passage of time, ephemerality, 
connection and quest for meaning of life. 
Our state of mind changes during a journey. Everything is new, we get curious, 
thirsty and awake, everything has a special shine. And I believe that the modern 
human routine intends to block this sense of admiration and beauty of things. 
I suggest changing the way we go to work, for example. By car, we can notice 
the world around us in a different way than it would be if we were walking or 
riding a bike. Try and you will see that your route will not be the same.
As Heraclitus used to say: nothing endures but change.

Miguel Rosa is graduated in Tourism and has a postgraduate degree in Business and International Finance. Avid traveler, he 
is also a landscape designer, professional photographer and musician. contatomiguelrosa@gmail.com

DESERTO DE SECHURA, PERU
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Viver a experiência de viajar pelo mundo é uma mistura de alegria, 
medo, frustração e sentimento de realização, fenômenos que 
contribuem para o signifi cado da vida. Foi isso que me motivou 
a criar o Bike Myself, projeto de viagens de bicicleta ao redor do 
planeta que já me levou a andar de bike pela Espanha, França, 
Itália e Japão.
Sempre gostei de viajar, mas a grana sempre foi curta. Usar a 
bicicleta foi a maneira que encontrei de viajar gastando pouco, 
além de oferecer a velocidade perfeita: sufi cientemente lenta para 
permitir apreciar as particularidades da paisagem, vivenciar o lugar 
e perceber as transformações que o caminho proporciona, mas com 
a rapidez necessária para manter o ritmo da viagem.
Depois da primeira, não conseguia mais me imaginar viajando de 
outra forma. Não sei se pelos altos níveis de endorfi na liberados 
no corpo ao longo das jornadas, mas mesmo exausto ao fi m de 
um dia inteiro pedalando eu me sentia realizado. E nessa sensação 
de realização após um dia com medos, frustrações e alegrias – 
sentimentos diários nesse tipo de viagem – encontrei o sentido da 
minha vida. Finalmente enfrentar o medo do desconhecido e sair 
pelo mundo me fi zeram perceber que o que devemos temer é a 
zona de conforto.
Em abril de 2016, parti para uma aventura de três meses pela 
terra do Sol Nascente. Num país onde se diz que é difícil viajar 
gastando pouco, fui com uma verba pequena e consegui conhecer 
histórias magnífi cas e culturas que eu nunca imaginaria mesmo 
estando no Japão.
Acho que todos deveriam ter, em alguma viagem, o choque cultural 
que eu tive no país. Faz a gente aprender a respeitar as crenças do 
outro e o que ele defende. Hoje em dia, sinto que a tolerância e a 
aceitação de argumentos e ideias diferentes das nossas estão em 
falta. Essas viagens, além de tudo, servem muito de aprendizado e 
de crescimento para mim. E esse é um aprendizado que eu quero 
passar adiante. 

Quando bike e turismo se combinam
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TODOS DEVERIAM TER O CHOQUE CULTURAL 
QUE EU TIVE NO JAPÃO. AS VIAGENS 
SERVEM MUITO DE APRENDIZADO E DE 
CRESCIMENTO PARA MIM

WHEN BIKE AND TOURISM CAN BE COMBINED
"EVERYONE SHOULD HAVE THIS CULTURAL CHOCK THAT I HAD IN 
JAPAN. JOURNEYS WORK LIKE LEARNING AND GROWTH TO ME"
To have an experience of traveling all over the world is a mix of happiness, 
fear, frustration and a sense of accomplishment, these are phenomena that 
can contribute to the meaning of life. This was the reason I created Bike 
Myself, a project related to bike tours around the world which has already 
taken me to ride a bike in Spain, France, Italy and Japan. 
I have always enjoyed traveling, but money was always tight. Using a 
bicycle was the way I found to travel spending a small amount, in addition to 
offering the perfect time: slow enough to allow me to enjoy the particularities 
of the landscape, feel the place and notice the changes that the route can 
provide, but with the required speed to keep the travel pace.  
After the fi rst one, I could not imagine myself traveling in a different way again. 
I do not know if it is because of the endorphin levels released in the body 
throughout the journeys, but even exhausted at the end of a whole day riding 
a bike I felt a sense of accomplishment. And in this sense of accomplishment 
after a day of fears, frustrations and happiness – daily senses in this type of 
trip – I found the meaning of my life. Finally, to face the fear of the unknown 
and travel worldwide made me realize that we should fear the comfort zone.
In April, 2016, I took a three-month journey throughout the land of the Rising 
Sun. In a country where people say that it is diffi cult to travel spending a small 
amount, I went there with a tight budget and could listen to magnifi cent stories 
and learn about a lot of culture that I could never imagine even in Japan.  
I think everyone should have, in some trip, this cultural chock that I had in 
the country. It makes us learn how to respect people’s beliefs and what they 
support. Currently, I feel that tolerance and acceptance of arguments and 
different ideas from ours are missing. Above all, these journeys work like 
learning and growth to me. And this is some knowledge that I want to pass on.
Carioca, Pedro Vianna is graduated in Architecture, but his real passion is creativity. He believes that to turn million ideas 
into something real is hard, but the feeling of making them come true is something that everyone should experience.  
pedvianna@gmail.com 

Carioca, Pedro Vianna se formou em Arquitetura, mas sua verdadeira paixão 
é a criatividade. Acredita que transformar milhões de ideias em algo real é 

difícil, mas que realizá-las é um sentimento que todos deveriam experimentar. 
pedvianna@gmail.com 

TEMPLO ZŌJŌ-JI, TÓQUIO, JAPÃO
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Quanto mais cerveja, mais turismo

Igor de Oliveira é diretor comercial da ISOS Turismo e apreciador de cervejas 
artesanais. Nas horas vagas, se arrisca na produção da sua própria cerveja, 

intitulada “Oxe Beer”, uma stout produzida com café e chocolate belga.

Não pude deixar de observar, como diretor comercial da ISOS 
Turismo, a importância crescente que os roteiros de cervejas 
artesanais têm conquistado no setor, o que signifi ca que, 
atualmente, fi ca cada vez mais claro que os interesses e os 
objetivos dos passageiros estão voltados a algo que vai muito 
além de uma simples viagem. 
Hoje, o viajante passa a ter uma participação mais ativa tanto na 
escolha do seu destino, como também no papel que irá desempenhar 
em sua jornada. Ele adquiriu um caráter muito mais preocupado e 
conectado com as experiências vividas ao longo do passeio. 
Os destinos gastronômicos e as aventuras gourmets, antes meros 
complementos, passaram a representar a real motivação da viagem. 
Regiões antes procuradas pelas paisagens e pelos espetáculos, 
como Gramado, por exemplo, têm chamado a atenção também 
por suas fábricas de cervejas artesanais, tais como a famosa Stout 
e tantas outras. As pessoas querem experimentar, degustar, vivenciar 
esse encontro em todos os aspectos.
O propulsor deste segmento, que no passado era uma aposta 
quase que exclusiva da Oktoberfest, em Munique, está se 
pulverizando no mundo, e cada dia mais as famosas rotas da 
cerveja, muito realizadas em destinos como Bélgica, Alemanha e 
Rio de Janeiro, estão ganhando mais e mais visitantes.
A nossa maravilhosa Ribeirão Preto não fi ca atrás, não!  As 
microcervejarias, como é o caso da Lund, Weird Barrel, 
Invicta, Walfänger e Colorado, têm produções de dar inveja 
pela excelência e qualidade. Algumas ainda oferecem a 
possibilidade de uma visita à sua produção diretamente na 
fábrica, promovendo festas para a divulgação das cervejas, 
assim como a possibilidade de venda de produtos para que os 
seus clientes possam iniciar a sua própria produção artesanal, 
agradando, assim, os que já são amantes do lúpulo e da 
cevada e garantindo a captação de mais adeptos – e sua 
natural fi delização, é claro. 
cevada e garantindo a captação de mais adeptos – e sua 

OS ROTEIROS DE CERVEJAS ARTESANAIS TÊM 
CONQUISTADO O SETOR. AS PESSOAS QUEREM 
EXPERIMENTAR, DEGUSTAR, VIVENCIAR ESSE 
ENCONTRO EM TODOS OS ASPECTOS
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MORE BEER, MORE TOURISM
"CRAFT BEER TOURS HAVE BEEN REACHING THE BRANCH. PEOPLE 
WANT TO TRY, TASTE AND EXPERIENCE THIS TOUR IN EVERY ASPECT"
I could not help noticing, as a commercial director of ISOS Turismo, the 
growing importance that craft breweries itineraries have been reaching in the 
branch, which means that, currently, it is even clearer that passengers’ interests 
and objectives are addressed to something that goes beyond a simple travel. 
Today, the traveler has a more active participation in the choice of his or her 
destination and also in the role that he or she will play in the journey. The traveler 
has now a profi le that is more worried about and connected with the experiences 
that he or she can get during the tour. 
Gastronomic destinations and gourmet adventures, which were mere 
complements before, now represent a real reason to take a trip. Regions that 
used to be searched because of their landscapes and concerts, like Gramado, 
for example, have also caught attention by their craft beer factories, like the 
famous Stout and many others. People want to try, taste and experience this 
tour in every aspect. 
The main element of this sector, which last year was a quite exclusive bet of 
Oktoberfest, in Munich, has been spread all over the world and, more and 
more, the most famous beer routes, occurring mainly in destinations like Belgium, 
Germany and Rio de Janeiro, are reaching more visitors.
Our wonderful Ribeirão Preto does not let us down! Microbreweries, like Lund, 
Weird Barrel, Invicta, Walfänger and Colorado, have enviable productions 
because of their excellence and quality. Some of them also offer the possibility 
of visiting their production inside the factory, throwing parties to promote beers, 
as well as the possibility of selling products so that their clients can start their 
own craft production, thus pleasing people that are huge fans of hops and 
barley and guaranteeing the prospecting of more adepts – and their natural 
customer loyalty, of course.
Igor de Oliveira is a commercial director of ISOS Turismo and a huge fan of craft beers. During his free time, he 
adventures in the production of his own beer, named "Oxe Beer", a stout produced with coffee and Belgium chocolate.
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TREND CONVIDA / GUSTAVO LUCK

Em 2017, devemos ter uma retomada 
no crescimento do mercado de turismo 
receptivo no Brasil, sobretudo no Nordeste. 
O motivo? A alta do dólar tem feito com que 
o brasileiro opte por viajar internamente, e 
os destinos de praias da região estão entre 
os preferidos dos passageiros – dos 10 
lugares mais procurados para este verão, 
sete são nordestinos. 
O aumento da malha aérea durante a alta 
temporada é outro fator que certamente 
ajudará a atrair mais viajantes, inclusive 
do exterior. No ano passado, tivemos 
crescimento na demanda interna do turismo 
de lazer e ligeira redução no número de 
congressos e eventos – a quantidade de 
navios para a temporada de cruzeiros 
2016/2017 também encolheu. Apesar 
disso, estamos confi antes que, em 2017, 
tanto o lazer quanto o segmento de eventos 
corporativos serão alavancados com a 
melhora da economia do país. 
No que diz respeito ao incremento esperado 
para o mercado de turismo receptivo, é 
importante que os agentes de viagens 
agreguem mais valor aos pacotes básicos, 
vendendo antecipadamente os passeios 
opcionais que são oferecidos em cada 
destino (cujos valores são iguais aos aplicados 
nos pontos de vendas locais, mas com a 
vantagem de poderem ser parcelados em 12 
vezes pelo Lazer da TREND, por exemplo), 
ampliando consideravelmente a sua receita e 
garantindo boa prestação de serviços.
Fundada em 1960, a LUCK Receptivo 
tornou-se referência em turismo receptivo 
no Nordeste do Brasil, movimentando uma 
economia que benefi cia milhares de pessoas 
de forma direta e indireta. Eleita pela Aviesp 
como a melhor empresa do segmento em 
âmbito nacional por 11 vezes consecutivas, 
tem como um dos seus principais diferenciais 
o apoio onipresente aos clientes, deixando-
os livres de preocupações relacionadas ao 
planejamento de seus passeios e cobertos, 
inclusive, por seguros-viagens. 

“É importante que os 
agentes de viagens 

agreguem mais valor aos 
pacotes básicos, vendendo 
antecipadamente passeios 
opcionais oferecidos em 

cada destino”

GUSTAVO LUCK 
começou na LUCK em 1977, aos 13 anos, 
como offi ce boy. Hoje é presidente do grupo 
LUCK Turismo e o responsável pelo setor de 
receptivo da empresa, trabalhando para 
expandir a sua atuação para todo o Nordeste.

THE YEAR OF 2017 AND OPPORTUNITIES 
OF GROWTH FOR THE TRAVELING 
INDUSTRY
“IT IS IMPORTANT THAT TRAVEL AGENTS ADD 
MORE VALUE TO THE BASIC TRAVEL PACKAGES, 
PREVIOUSLY SELLING OPTIONAL TOURS THAT ARE 
OFFERED IN EACH DESTINATION”

In 2017, we may recover the growth of the market 
in the fi eld of receptive services in Brazil, mainly in 
the Northeast. The reason? The rise of the dollar has 
been making Brazilians choose to travel inside the 
country, and the beach destinations of this region are 
among the passenger's favorite ones – from 10 most 
searched places for this summer, seven are located 
in the Northeast. 
The increase of the airline network during the 
high season is another factor that will certainly 
help to attract more travelers and also foreign 
travelers. Last year, we had an increase in the 
demand of leisure tourism inside the country and 
a slight decrease in the number of congresses and 
events – the amount of ships for the 2016/2017 
cruise season also reduced. In spite of it, we are 
confi dent that, in 2017, both leisure and corporate 
events area will be pushed with the improvement of 
the country’s economy. 
Regarding the increment expected for the market in 
the fi eld of receptive services, it is important that travel 
agents add more value to the basic travel packages, 
previously selling optional tours that are offered in 
each destination (which values are the same applied 
in local business, but with the advantage of paying 
in 12 monthly installments, buying with the staff of 
TREND’s Leisure department, for example), increasing 
considerably its revenue and ensuring a good service.  
Founded in 1960, LUCK Receptivo became a 
reference in the fi eld of receptive services in Brazil’s 
Northeast.  Considered by Aviesp the best company 
of the branch at national level for 11 times in a row, it 
has as one of its main assets the omnipresent support 
to the clients, offering a worry-free convenience in 
relation to their tour planning and, also, coverage 
by travel insurances. 

GUSTAVO LUCK
started working at LUCK in 1977, when he was 13 years old, 
as an offi ce boy. Today, he is president of LUCK Turismo group 
and responsible for the receptive services of the company, 
working to expand its performance all over the Northeast.

O ANO DE 2017 E AS 
OPORTUNIDADES DE 
CRESCIMENTO PARA 
O TURISMO
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UNIVERSAL ORLANDO RESORT: EVERYTHING ON-LINE
TREND has good news to the market: the Leisure department started selling 
tickets on-line to Universal Orlando Resort theme parks (Universal Studios 
Florida and Universal’s Islands of Adventure), adding quickness and agility to 
the process and allowing the sale to be done in real time through the Leisure 
Gateway. In addition to emitting the ticket with a few clicks, the agent receives 
immediately the electronic ticket with the bar code to get access to the park. 
“The United States represents one of the main flagships of our company, and 
the ticket sales for the attractions of the country increase each year. We think 
that most part of this success is because of the excellent relationship with our 
suppliers, which allows us to make more competitive taxes available and 
offer the travel agent a super advantage," highlights Cristiane Jayme, director 
of Leisure area at GRUPO TREND. Buying from TREND, the agencies have 
also different assets like the payment in 12 installments without interest and 
24-hour support.

Incrementar aquilo que já é bom, trabalhar a aproximação com novos 
parceiros e fornecedores, fortalecer laços antigos e focar em números e 
resultados sempre maiores e melhores. Foi com esses objetivos em mente 
que o GRUPO TREND entrou em 2017 acumulando, nos dois primeiros 
meses do ano, motivos de sobra para acreditar que os próximos serão 
repletos de bons frutos. 

A Segue Viagem convida você a relembrar os fatos mais marcantes 
envolvendo as empresas da holding que aconteceram do finalzinho de 
dezembro a meados de fevereiro. Vamos embarcar nessa juntos? Afinal, 
o protagonista de cada uma dessas ações é você, agente!

FOTOS ARQUIVO TREND

ALLEN.G/SHUTTERSTOCK.COM

ESPAÇO GRUPO TREND

DE BRAÇOS ABERTOS  
para 2017

2017 WITH OPEN ARMS

To improve what is already good, work for a closer 
relationship regarding new partners and suppliers, 
strengthen old ties and focus on higher and best numbers 
and results. GRUPO TREND started 2017 with those 
thoughts in mind getting, in the first two months of the 
year, so many reasons to believe that the next ones will 
be full of good results. 

Segue Viagem invites you to remember the most 
remarkable facts involving the companies of the holding 
that happened in late December to the middle of 
February. Let’s see them together? After all, you were the 
star of each one of them, travel agent!

Universal Orlando Resort: 
TUDO ON-LINE
A TREND apresenta mais uma novidade ao mercado: 
o departamento de Lazer começou a vender ingressos 
de forma 100% on-line para os parques temáticos do 
Universal Orlando Resort (Universal Studios Florida e 
Universal’s Islands of Adventure), agregando rapidez e 
agilidade ao processo e permitindo que a compra seja 
efetuada em tempo real por meio do Portal do Lazer. Além 
de emitir o ingresso em poucos cliques, o agente recebe 
de imediato o ticket eletrônico com o código de barras de 
acesso ao parque. 

“Os Estados Unidos representam um dos carros-chefes da 
nossa empresa, e a venda de ingressos para as atrações 
do país cresce a cada ano. Atribuímos grande parte 
desse sucesso ao excelente relacionamento com os nossos 
fornecedores, o que nos permite disponibilizar tarifas mais 
competitivas e oferecer uma supervantagem para o agente 
de viagens”, destaca Cristiane Jayme, diretora da área de 
Lazer do GRUPO TREND. Ao comprar com a TREND, as 
agências também têm como diferenciais o parcelamento 
em até 12 vezes sem juros e suporte 24 horas.
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1. SERGIO BARBOSA, DA CERTA VIAGENS (BELO HORIZONTE/MG), COM RODRIGO 
NUNES E GRAZIELLA TOSTES, DA EQUIPE DE VENDAS DO GRUPO TREND 2. SANDI 
SANTOS (SEGUNDA DA ESQUERDA PARA A DIREITA), DA TC WORLD, AO LADO DE 
ROBERTA SANTA CROCE, DIEGO TUMBURUS E GISLENE GIARDELLO, DA TILAS TOUR 
(CAMPINAS/SP) 3. LILIAN MASSA, DA MASSA VIAGENS (BAURU/SP), E RAFAEL 
ZILIOLI, EXECUTIVO DE VENDAS DA HOLDING 4. GISELLE DE FARIA CAMARGO, DA 
MAIS TRAVEL (VALINHOS/SP), ENTRE EVERALDO PEREIRA E CRISTIANE JAYME, DA 
TREND 5. RENATO AURELIANO, DA TRAVEL PLUS TURISMO (SÃO PAULO/SP), COM 
DANIELA TAVEIROS E ROBERTO AUFIERI, DA TREND
1.SERGIO BARBOSA, FROM CERTA VIAGENS (BELO HORIZONTE/MG), WITH RODRIGO NUNES AND 
GRAZIELLA TOSTES, FROM THE SALES TEAM OF GRUPO TREND 2.SANDI SANTOS (THE SECOND 
ONE FROM THE LEFT TO THE RIGHT), FROM TC WORLD, NEXT TO ROBERTA SANTA CROCE, DIEGO 
TUMBURUS AND GISLENE GIARDELLO, FROM TILAS TOUR (CAMPINAS/SP) 3. LILIAN MASSA, FROM 
MASSA VIAGENS (BAURU/SP), AND RAFAEL ZILIOLI, SALES EXECUTIVE OF THE HOLDING COMPANY 
4.GISELLE DE FARIA CAMARGO, FROM MAIS TRAVEL (VALINHOS/SP), BETWEEN EVERALDO PEREIRA 
AND CRISTIANE JAYME, FROM TREND 5.RENATO AURELIANO, FROM TRAVEL PLUS TURISMO (SÃO 
PAULO/SP), WITH DANIELA TAVEIROS AND ROBERTO AUFIERI, FROM TREND

É hora de pensar NOS FERIADOS
Entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, parte da equipe do 
GRUPO TREND foi às ruas visitar mais de 1.400 agências 
de viagens de Norte a Sul do Brasil e divulgar promoções 
e novidades relacionadas aos feriados de 2017. A 
ação enfatizou os seguintes produtos: hotelaria nacional 
e internacional, locação de carros, pacotes, cruzeiros, 
aéreo e combos de ingressos. A iniciativa contou com o 
apoio direto de cerca de 150 colaboradores, incluindo 
diretores, gerentes, executivos de vendas e representantes 
do departamento de Produtos.  
“Estamos investindo forte na consultoria ao agente, 
antecipando as suas necessidades e disponibilizando 
tarifas competitivas em diversos produtos. Ações como essa 
são importantes também para gerar novos negócios, já que 
estamos falando diretamente com o emissor. Vale lembrar 
que um caderno de ofertas com foco nos feriados está 
disponível para os agentes durante todo o ano por meio 
dos portais NATREND e do Lazer”, declara Ana Kuba, 
diretora-executiva de Marketing e Vendas da holding. 
Na oportunidade, condições e benefícios exclusivos do 
GRUPO TREND foram ressaltados, tais como passeios 
grátis, promoção “compre 3 noites e fique 4”, descontos 
de até 25% na hospedagem, gratuidade para crianças 
e parcelamento em 12 vezes sem juros.
Acesse www.trendoperadora.com.br/downloads/
feriados-2017.pdf e veja as ofertas que preparamos.
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TIME TO THINK ABOUT HOLIDAYS 
Between January 30th and February 3rd, part of GRUPO TREND’S team 
visited more than 1,400 travel agencies from the North to the South of Brazil 
to promote offers and share some news related to holidays in 2017. The action 
emphasized the following products: national and international hotels, car rental, 
travel packages, cruises, airline tickets and combo tickets. The initiative counted 
on the direct support of about 150 employees, including directors, managers, 
sales executives and representatives of the department of Products.  
“We are strongly investing in consulting services focused on travel agents, 
anticipating their needs and making competitive taxes available in different 
products. Actions like these are also important to generate new businesses 
once we are talking directly to the issuer. It is important to remember that a 
catalogue with offers focusing on holidays is available to the agents during 
the whole year through the gateways NATREND and Leisure,” declares Ana 
Kuba, director of Marketing and Sales of the holding company. 
In this opportunity, exclusive conditions and benefits of GRUPO TREND 
were highlighted, like free tours, offers like “buy 3 room nights and stay 
4”, up to 25% off in hotel fees, free taxes for children and payment in 
12 installments without interest. Access www.trendoperadora.com.br/
downloads/feriados-2017.pdf and see the offers we prepared.
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ESTADOS UNIDOS:  
palco de negócios e networking

Novidades e vantagens  
PARA O AGENTE
Uma parceria firmada com a Marriott International resultou na 
realização de uma blitz de Vendas especial em seis capitais 
brasileiras: Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), 
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A iniciativa 
teve como objetivo apresentar aos agentes todas as novidades 
que envolvem os hotéis da administradora e, de quebra, realçar 
as vantagens de efetuar reservas com a TREND Operadora.

JANETE BEAGHLEY E MICHELLE PEREZ, DA TREND TRAVEL USA, ENTRE JAY SANTOS, VICE-
PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS DO GRUPO TREND, E FABIO 
CARDOSO, CEO DA VACATION HOMES COLLECTION (VHC) 
JANETE BEAGHLEY AND MICHELLE PEREZ, FROM TREND TRAVEL USA, BETWEEN JAY SANTOS, VICE-
PRESIDENT OF NEW BUSINESS DEVELOPMENT OF GRUPO TREND, AND FABIO CARDOSO, CEO OF 
VACATION HOMES COLLECTION (VHC)

NA PRIMEIRA FOTO, DANIELA FIDELIS, EXECUTIVA DE VENDAS DO GRUPO TREND, COM OS 
COLABORADORES DA AGÊNCIA DE VIAGENS ICARUS TURISMO E EVENTOS (UBERLÂNDIA/MG). 
LOGO ABAIXO, O EXECUTIVO RENATO CAMARGO, DA HOLDING, POSA COM REPRESENTANTE 
DA TOMASONI VIAGENS E TURISMO (BRUSQUE/SC) 
IN THE FIRST PHOTO, DANIELA FIDELIS, SALES EXECUTIVE OF GRUPO TREND, WITH THE EMPLOYEES OF 
THE TRAVEL AGENCY ICARUS TURISMO E EVENTOS (UBERLÂNDIA/MG). RIGHT BELOW, THE EXECUTIVE 
RENATO CAMARGO, OF THE HOLDING COMPANY, POSES WITH THE REPRESENTATIVE OF TOMASONI 
VIAGENS E TURISMO (BRUSQUE/SC)

UNITED STATES: A STAGE FOR BUSINESS AND NETWORKING
Representatives of GRUPO TREND participated in the first fortnight of January in the Florida 
Huddle 2017, one of the most traditional events regarding Travel and Tourism branch of the 
United States. Because it happened in the city of Orlando, the holding got the opportunity 
to promote two of its brands: TREND TRAVEL USA, highlighting its leisure products and the 
range of services that are offered, and Vacation Homes Collection (VHC), the latest purchase 
of the group, with a big portfolio of properties to rent in Orlando, Kissimmee and Miami. 
Michelle Perez and Janete Beaghley, employees of TREND TRAVEL USA, took the 
opportunity to increase even more the portfolio of the company, strengthening the 
relationship with some of the main players of the North-American market and bringing 
the travel agents more attractive business. The meeting also counted on the presence of 
Jay Santos, vice-president of New Business Development of the holding company, and 
Fabio Cardoso, president of VHC. 

NEWS AND ADVANTAGES FOR TRAVEL AGENTS
A partnership done with Marriott International resulted in a special Sales blitz 
in six Brazilian capitals: Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), 
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) and São Paulo (SP). The initiative had 
as a goal to share some news involving the hotels of this company with travel 
agents and also highlight the advantages of making reservations through 
TREND Operadora.

Representantes do GRUPO TREND participaram, na primeira 
quinzena de janeiro, do Florida Huddle 2017, um dos mais 
tradicionais eventos do setor de Turismo dos Estados Unidos. 
Por ter sido promovido na cidade de Orlando, a holding 
aproveitou para reforçar duas de suas marcas: a TREND TRAVEL 
USA, salientando seus produtos de lazer e a gama de serviços 
ofertados, e a Vacation Homes Collection (VHC), a mais nova 
aquisição do grupo, com vasto portfólio de casas para alugar 
em Orlando, Kissimmee e Miami.
Michelle Perez e Janete Beaghley, da TREND TRAVEL USA, 
aproveitaram o encontro para incrementar ainda mais o portfólio 
da empresa, estreitando o relacionamento com alguns dos 
principais players do mercado norte-americano e trazendo aos 
agentes de viagens negociações mais atrativas. O encontro 
também contou com a presença de Jay Santos, vice-presidente 
de Desenvolvimento de Novos Negócios da holding, e Fabio 
Cardoso, presidente da VHC.
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GENTE NOVA, 
OPORTUNIDADES  
e muito reconhecimento

NEW HIRES, OPPORTUNITIES AND GREAT RECOGNITION

Three years after her last experience at the holding company, Ana Kuba is back to GRUPO TREND as 
an executive director of Marketing and Sales, and she is also responsible for Market Relations, Car 
Rental and SHOP HOTEL company. Now, in addition to taking the management of sales, personnel 
and process of the On-line Travel Operator, she has as a mission to develop even more the strategic 
side of those departments, prospect new business focusing on national and international partners and 
increase sales and good results of Car Rental. 

With 18 years of experience in communication, her résumé includes companies like Hertz, Philip 
Morris, GVT and F/Nazca Saatchi & Saatchi. Graduated in Advertising from FIAM-FAAM, Ana has 
two postgraduate courses: Market Communication, from ESPM, and Events, Ceremonial and Protocol, 
from PUC from Paraná.  

Eliana Bedin arrived at TREND to add her expertise to the support and negotiation with suppliers of 
Latin America and Caribbean, answering directly to the director of the area, Emmanuel Labastida. 
Her goal is to push even more sales and business opportunities in both regions, responsible for the 
extraordinary increase in room nights that was seen last year. Expert at Caribbean destinations, the 
professional is graduated from Tourism at Anhembi Morumbi and has a total of 10 years working 
in the field. 

And we have new sales executives in the house! Carlos Silveira now is the responsible for supporting 
travel agencies of Porto Alegre and region, working with the supervisor Alexandre Tedesco and 
Daniel Moser, South regional manager. The team of São Paulo has also increased with the arrival of 
Deborah Cukier. “I am sure that my almost 15 years of experience in Hotels and Sales fields will help 
me to create new business opportunities together with the travel agents,” she explains, who arrives 
to join efforts with the team managed by Roberto Aufieri, general manager of the regional support 
for São Paulo.

ANA KUBA

ELIANA BEDIN

CARLOS SILVEIRA

DEBORAH CUKIER

Três anos depois de sua última passagem pela holding, Ana Kuba retornou ao 
GRUPO TREND como diretora-executiva de Marketing e Vendas, sendo responsável 
também pelas áreas de Relações com o Mercado, Central do Carro e pela empresa 
SHOP HOTEL. Agora, além de assumir a gestão de vendas, pessoas e processos 
da On-line Travel Operator, ela tem como missões desenvolver ainda mais o lado 
estratégico dos departamentos, captar novos negócios com foco em parceiros 
nacionais e internacionais e expandir as vendas e os bons resultados da Central 
do Carro. 
Com 18 anos de experiência em comunicação, seu currículo inclui passagens pelas 
empresas Hertz, Philip Morris, GVT e F/Nazca Saatchi & Saatchi. Formada em 
Publicidade e Propaganda pela FIAM-FAAM Centro Universitário, Ana tem duas pós-
graduações: Comunicação com o Mercado, pela Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, e Eventos, Cerimonial e Protocolo, pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná.  
Já Eliana Bedin chegou à TREND para agregar a sua expertise ao atendimento 
e à negociação com fornecedores da América Latina e do Caribe, respondendo 
diretamente ao diretor da área, Emmanuel Labastida. Seu objetivo é alavancar ainda 
mais as vendas e oportunidades de negócio em ambas as regiões, responsáveis pelo 
crescimento extraordinário em room nights verificado no ano passado. Especialista 
em destinos caribenhos, a profissional é graduada em Turismo pela Anhembi 
Morumbi e soma 10 anos atuando no setor. 
E tem novos executivos de Vendas na área! Carlos Silveira agora é o responsável 
por atender as agências de viagens de Porto Alegre e região, trabalhando com o 
supervisor Alexandre Tedesco e com Daniel Moser, gerente regional para o Sul. A 
equipe de São Paulo também cresceu com a chegada de Deborah Cukier. “Estou 
certa de que a minha experiência de quase 15 anos nas áreas de Hotelaria e 
Vendas vai me ajudar a criar novas oportunidades de negócio junto aos agentes”, 
explica ela, que chega para somar esforços ao time liderado por Roberto Aufieri, 
gerente-geral da regional paulista. 
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A MAGIA DISNEY 
desembarca na TREND
No último dia 9 de fevereiro, a TREND Operadora recebeu Gabriela 
Delai, gerente de Vendas do Walt Disney World Resort para o Brasil, 
em uma capacitação destinada aos colaboradores da área de atendi-
mento. Ela ressaltou, durante o treinamento, os produtos do complexo, 
entre eles os tradicionais parques temáticos, hotéis, ingressos e cruzei-
ros, assim como a política de refeições oferecida nos empreendimen-
tos hoteleiros, ofertas de pacotes e promoções-relâmpago. A executiva 
ainda anunciou duas grandes novidades que chegarão este ano: o 
show “Disney’s Animal Kingdom: Rivers of Light” e “Pandora, o mundo 
de Avatar”, com estreia prevista para 27 de maio. 
Outro dado interessante diz respeito às vendas de cruzeiros da Disney 
Cruise Line, armadora da Walt Disney Company. No ano passado, a 
operadora registrou incremento de 271% na comercialização desses 
produtos em relação ao verificado em 2015. 

AMANDA DE ROUSSET, GERENTE-GERAL DO 
DEPARTAMENTO DE LAZER DA TREND, DURANTE 
CAPACITAÇÃO REALIZADA EM PARCERIA COM O 
RECEPTIVO VIAJES PACÍFICO 
AMANDA DE ROUSSET, GENERAL MANAGER OF LEISURE 
DEPARTMENT AT TREND, DURING QUALIFICATION 
COURSE GIVEN TOGETHER WITH VIAJES PACÍFICO 
RECEPTIVE SERVICE

GABRIELA DELAI, GERENTE DE VENDAS PARA O BRASIL DO WALT DISNEY WORLD RESORT 
(DE AZUL), COM A EQUIPE DA TREND: TATIANE MANZALLI (CRUZEIROS), VERA REIS 
(CRUZEIROS), CRISTIANE JAYME (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LAZER DO GRUPO 
TREND) E AMANDA DE ROUSSET (GERENTE-GERAL DO SETOR DE LAZER). NA FOTO 
ACIMA, GABRIELA FALA AOS PARTICIPANTES ENQUANTO MINISTRA O TREINAMENTO 
GABRIELA DELAI, SALES MANAGER FOR BRAZIL AT WALT DISNEY WORLD RESORT (IN 
BLUE), WITH THE TEAM OF TREND: TATIANE MANZALLI (CRUISE), VERA REIS (CRUISE), 
CRISTIANE JAYME (DIRECTOR OF THE LEISURE DEPARTMENT AT GRUPO TREND) AND 
AMANDA DE ROUSSET (GENERAL MANAGER OF THE LEISURE AREA). IN THE PHOTO 
ABOVE, GABRIELA SPEAKS TO ATTENDEES WHILE SHE GIVES A TRAINING COURSE

Conhecendo  
OS VIZINHOS
A TREND e o receptivo Viajes Pacífico realizaram, juntos, mais uma edição do Treina 
Agente, dessa vez destacando os inúmeros atrativos do Peru. Com público de quase 40 
pessoas, entre agentes de viagens e colaboradores da área de Lazer da operadora, o 
evento foi realizado no hotel Meliá, em São Paulo, e seguido de um café da manhã. 
Visando alavancar as vendas para o país vizinho, a programação incluiu aspectos como 
gastronomia, infraestrutura hoteleira e os principais pontos turísticos peruanos, esclarecendo 
dúvidas e apresentando um panorama geral sobre a região. Do lado da TREND, parte 
do treinamento abordou produtos da operadora relacionados ao destino, funcionalidades 
dos portais de reservas e a extensa relação de benefícios ao comprar com a empresa. 
A capacitação foi conduzida por Vanessa Ramírez, chefe de mercado para o Brasil do 
Viajes Pacífico, e por Amanda De Rousset, gerente-geral do Lazer da TREND. Ao término 
do evento foram sorteados dois vouchers de hospedagem e passeios para o Peru.

MEETING THE NEIGHBORS
TREND and Viajes Pacífico receptive service promoted together another edition of Treina Agente, this time 
highlighting the countless attractions of Peru. With an audience of almost 40 people, among travel agents and 
employees of the Leisure department of the travel operator, the event happened in the hotel Meliá, in São Paulo, 
and it was followed by a breakfast. 
With the aim of increasing sales related to travels to the neighbor country, the content included aspects like gastronomy, 
hotel infrastructure and the main Peruvian tourist attractions, clearing doubts and presenting a general overview about 
the region. TREND, in its turn, had part of the training course addressed to products of the operator regarding the 
destination, functionalities of the reservation gateways and large list of benefits of buying from the company. 
The qualification course was given by Vanessa Ramírez, head of market for Brazil at Viajes Pacífico, and by 
Amanda De Rousset, general manager of Leisure at TREND. At the end of the event, two vouchers guaranteeing 
lodging and tours of Peru were raffled off.

DISNEY’S MAGIC LANDS ON TREND
Last February 9th, TREND Operadora was visited by Gabriela Delai, Sales 
manager for Brazil at Walt Disney World Resort, in order to give a training course 
addressed to employees from the support area. She highlighted, during the course, 
products of the complex, among them the traditional theme parks, hotels, tickets 
and cruises, as well as conditions regarding meals provided by the hotels, travel 
package offers and sales promotions. The executive also announced two great 
news for this year: the concert “Disney’s Animal Kingdom: Rivers of Light” and 
“Pandora, the world of Avatar”, and it will have its premiere in May 27th. 
Other interesting data is about the cruise sales of Disney Cruise Line, the shipowner 
of Walt Disney Company. In the last year, the travel operator recorded an increase 
of 271% related to the sales of those products in comparison to 2015.



ENCANTE-SE COM A MAGIA
E OS SABORES PERUANOS.

A partir de: 12X USD 77,00
tarifa por pessoa em apto. duplo.

AMANHECER EM MACHU PICCHU  |  6 NOITES

6 noites de hospedagem com café da manhã + city tour por Lima e 
Cusco + visita ao Parque Arqueológico de Sacsayhuamán + passeio 
de dia completo a Machu Picchu com almoço + transfer in/out + 
seguro-viagem.

Visitando: Lima, Cusco e Águas Calientes.

Categoria dos hotéis: 

Condições gerais: preços não incluem parte aérea. Tarifas por pessoa com base em apartamento duplo. Roteiros com preços a partir do valor informado sujeitos a disponibilidade e alterações no momento da con� rmação da 
reserva. Parcelamento em 12x iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Consulte-nos para parte aérea com saída de todo o Brasil. Validade: 15/12/2017

Entre em contato com seu canal de atendimento TREND.
São Paulo: 11 3041 7510 – Outras Cidades: 0800 770 7272

 /trendoperadora     @trendoperadora     @instatrendoperadora/
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MARÇO E ABRIL  2017
MARCH AND APRIL 2017

AGENDA

MARCH 1ST TO 3 ........................................................ VITRINA TURÍSTICA ANATO (BOGOTÁ, COLOMBIA)
MARCH 8 TO 12 ........................................................ ITB BERLIN (BERLIN, GERMANY)
MARCH 13 AND 14 ................................................... PANROTAS FORUM (SÃO PAULO, SP)
MARCH 15 TO 19 ...................................................... BTL (LISBON, PORTUGAL)
MARCH 16 TO 18 ...................................................... TOURISM FAIR OF PARANÁ (CURITIBA, PR)
MARCH 21 ................................................................ RIO DE JANEIRO BRAZTOA BUSINESS MEETING (RIO DE JANEIRO, RJ)
MARCH 24 AND 25 ................................................... BRAZTOA & UGART MEETING (PORTO ALEGRE, RS)
MARCH 27 TO 30 ...................................................... TIANGUIS TURÍSTICO (ACAPULCO, MEXICO)
MARCH 28 AND 29 ................................................... RENDEZ-VOUS EN FRANCE (ROUEN-NORMANDIE, FRANCE)
MARCH 29 TO 31 ...................................................... CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET (BEIJING, CHINA)
MARCH 30 AND 31 ................................................... AVIESP – BUSINESS AND TOURISM EXHIBITION (CAMPINAS, SP)
APRIL 4 TO 6 .............................................................. WTM LATIN AMERICA & BRAZTOA BUSINESS MEETING (SÃO PAULO, SP)
APRIL 19 TO 21 .......................................................... WTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA)
APRIL 21 TO 23 .......................................................... ILTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA) 
APRIL 24 TO 27  ......................................................... ARABIAN TRAVEL MARKET (DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES)
APRIL 25 TO 28 .......................................................... TRAVELWEEK SÃO PAULO (SÃO PAULO, SP)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO
TOURISM FAIRS AND EVENTS

2017

1 A 3 DE MARÇO ......................................... VITRINA TURÍSTICA ANATO (BOGOTÁ, COLÔMBIA)
8 A 12 DE MARÇO ...................................... ITB BERLIN (BERLIM, ALEMANHA)
13 E 14 DE MARÇO ..................................... FÓRUM PANROTAS (SÃO PAULO, SP)
15 A 19 DE MARÇO ..................................... BTL (LISBOA, PORTUGAL)
16 A 18 DE MARÇO ..................................... SALÃO PARANAENSE DE TURISMO (CURITIBA, PR)
21 DE MARÇO ............................................ ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA RIO DE JANEIRO 

(RIO DE JANEIRO, RJ)
24 E 25 DE MARÇO ..................................... ENCONTRO BRAZTOA & UGART (PORTO ALEGRE, RS)
27 A 30 DE MARÇO ..................................... TIANGUIS TURÍSTICO (ACAPULCO, MÉXICO)
28 E 29 DE MARÇO ....................................... RENDEZ-VOUS EN FRANCE (ROUEN-NORMANDIE, FRANÇA)
29 A 31 DE MARÇO ..................................... CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET 

(PEQUIM, CHINA)
30 E 31 DE MARÇO ..................................... AVIESP – EXPO DE NEGÓCIOS E TURISMO (CAMPINAS, SP)
4 A 6 DE ABRIL ............................................ WTM LATIN AMERICA & ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA  

(SÃO PAULO, SP)

19 A 21 DE ABRIL ....................................... WTM AFRICA (CIDADE DO CABO, ÁFRICA DO SUL)
21 A 23 DE ABRIL ....................................... ILTM AFRICA (CIDADE DO CABO, ÁFRICA DO SUL) 
24 A 27 DE ABRIL ....................................... ARABIAN TRAVEL MARKET 

(DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
25 A 28 DE ABRIL ....................................... TRAVELWEEK SÃO PAULO (SÃO PAULO, SP)
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2 DE MARÇO ......................... DIA NACIONAL DO TURISMO
8 DE MARÇO ......................... DIA INTERNACIONAL DA MULHER
15 DE MARÇO ........................ DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
17 DE MARÇO ........................ ST. PATRICK'S DAY
1º DE ABRIL ........................... DIA DA MENTIRA
7 DE ABRIL ............................ DIA DO JORNALISTA
14 DE ABRIL .......................... SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
16 DE ABRIL .......................... PÁSCOA
21 DE ABRIL .......................... FERIADO DE TIRADENTES
22 DE ABRIL .......................... DESCOBRIMENTO DO BRASIL E DIA MUNDIAL DA TERRA
22 DE ABRIL .......................... DIA DO AGENTE DE VIAGENS
23 DE ABRIL .......................... DIA MUNDIAL DO LIVRO

MARCH 2 ............................................NATIONAL TOURISM DAY
MARCH 8 ............................................ INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
MARCH 15 ..........................................WORLD CONSUMER RIGHTS DAY
MARCH 17 ..........................................ST. PATRICK'S DAY
APRIL 1ST ...............................................FOOLS' DAY
APRIL 7 ................................................. JOURNALISTS’ DAY
APRIL 14...............................................GOOD FRIDAY
APRIL 16...............................................EASTER
APRIL 21...............................................TIRADENTES DAY
APRIL 22...............................................DISCOVERY DAY IN BRAZIL AND EARTH DAY
APRIL 22...............................................NATIONAL TRAVEL AGENT’S DAY
APRIL 23...............................................WORLD BOOK DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS 

CITY ANNIVERSARIES
ANIVERSÁRIOS DE CIDADES

1º DE MARÇO ........................ RIO DE JANEIRO (RJ)
12 DE MARÇO ........................ RECIFE (PE)
17 DE MARÇO ........................ ARACAJU (SE)
19 DE MARÇO ........................ RIBEIRÃO PIRES (SP) E 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
23 DE MARÇO ........................ FLORIANÓPOLIS (SC)
26 DE MARÇO ........................ BARUERI (SP) E PORTO ALEGRE (RS)
27 DE MARÇO ........................ MAIRIPORÃ (SP)
29 DE MARÇO ........................ SALVADOR (BA) E CURITIBA (PR)
8 DE ABRIL ............................ CUIABÁ (MT)
13 DE ABRIL .......................... FORTALEZA (CE)
21 DE ABRIL .......................... BRASÍLIA (DF)

MARCH 1ST ..........................................RIO DE JANEIRO (RJ)
MARCH 12 ..........................................RECIFE (PE)
MARCH 17 ..........................................ARACAJU (SE)
MARCH 19 ..................................................RIBEIRÃO PIRES (SP) AND SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
MARCH 23 ..........................................FLORIANÓPOLIS (SC)
MARCH 26 ..........................................BARUERI (SP) AND PORTO ALEGRE (RS)
MARCH 27 ..........................................MAIRIPORÃ (SP)
MARCH 29 ..........................................SALVADOR (BA) AND CURITIBA (PR)
APRIL 8 .................................................CUIABÁ (MT)
APRIL 13...............................................FORTALEZA (CE)
APRIL 21...............................................BRASÍLIA (DF)

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS 

RIO DE JANEIRO (RJ)

FLORIANÓPOLIS (SC)
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REALIZE UM EVENTO 
CORPORATIVO 
COMPLETAMENTE 
DIFERENTE 
DO CONVENCIONAL
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REALIZE UM EVENTO 
CORPORATIVO 
COMPLETAMENTE 
DIFERENTE 
DO CONVENCIONAL

Eventos corporativos podem assumir muitos 
formatos e devem promover a melhor 
experiência para seus participantes.

Aqui no LOUNGE 26,5 é possível 
idealizar vários ambientes e você 
pode usar sua imaginação para 
projetar um evento tanto ao ar livre, 
quanto indoor e surpreender seus 
convidados.

Imagine um lançamento ou confraternização 
em um espaço assim. Inspirador, não?




