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RÉVEILLON 2018:  
RESERVA 
CONFIRMADA
Hotéis de todo o Brasil dão um 
show na virada do ano

#INTENSIDADETREND
Convenção de Vendas 2017 
supera expectativas e 
apresenta novidades

ANDALUSIA: ¡BIENVENIDO AL PARAÍSO!  
(WELCOME TO PARADISE)
THE ENDLESS CHARM OF THIS BEAUTIFUL SPANISH REGION

#INTENSIDADETREND (#TRENDINTENSITY)
2017 SALES CONVENTION EXCEEDS EXPECTATIONS AND 
PRESENTS NOVELTIES

NEW YEAR’S EVE 2018: RESERVATION CONFIRMED
HOTELS ALL OVER BRAZIL WILL ROCK THE PARTY

SUCESSO  
EM DOSE DUPLA
Conheça as vertentes TREND 
CORP e TREND LaZER

DOUBLE DOSE OF SUCCESS
GET TO KNOW TREND CORP AND TREND LAZER

ANDALUZIA:  
¡BIENVENIDO AL PARAÍSO!
O charme não tem limites nesta 
bela região espanhola



ACCORHOTELS:  
Excelência em conforto  
e atendimento fazem parte  
da nossa diária.
Líder em operação hoteleira, a AccorHotels se tornou referência também  

em Belo Horizonte, com hotéis que atendem a todos os segmentos. 

Um grupo que tem a tradição de receber bem e fazer aqueles que 

aqui chegam se sentirem acolhidos, assim como a capital mineira. 

Belo Horizonte é reconhecida pela hospitalidade, qualidade 
que se reforça com as excelentes opções de hospedagem dos 
hotéis Mercure, Caesar Business e Ibis Afonso Pena. 
Instalados nos melhores pontos da cidade, os hotéis Mercure, Caesar 
Business e Ibis Afonso Pena possuem uma personalidade enraizada no 
ambiente regional, da decoração a pratos típicos, para que seus hóspedes 
possam viver toda a cultura local.

1 Caesar Business Belo Horizonte Belvedere 

Av. Luis Paulo Franco, 421, Belvedere
2  Mercure Belo Horizonte Vila da Serra 
Alameda da Serra, 405, Vale do Sereno
3  Mercure Belo Horizonte Lourdes  
Av. do Contorno, 7315, Lourdes

4  Mercure Belo Horizonte Lifecenter  
Rua Cícero Ferreira, 10, Serra
5  Mercure Belo Horizonte Lagoa dos Ingleses 
Av. Princesa Diana, 440, Alphaville
6  Ibis Belo Horizonte Afonso Pena 
Rua Gonçalves Dias 720, Funcionários 
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A mistura de cores, aromas e temperos. A criatividade dos pratos. A dedicação dos cozinheiros. Em Minas Gerais, 

a gastronomia surpreende os paladares mais exigentes do planeta. Não é à toa que nossos queijos estão entre os melhores 

do mundo. Nossas cachaças e cafés são premiados dentro e fora do país. E os pratos da nossa culinária atraem cada vez 

mais turistas. Acesse minasgerais.com.br/maisgastronomia e venha se encantar com os nossos sabores.

EM MINAS GERAIS, 
A GASTRONOMIA 
É MAIS DO QUE ARTE.
É A MELHOR PARTE 
DA VIAGEM.

/visiteminasgerais #turismomg
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EDITORIAL

Amigo, você com certeza já ouviu a frase “mudar é preciso”. 
Quem faz parte do mundo corporativo sabe que essa 
premissa é verdadeira. Ninguém pode parar no tempo, 

congelar atitudes, comportamentos, práticas de negócio, e não evoluir. 
A gente tem que dançar conforme a música e, em muitos casos, adaptar a 
coreografia várias vezes seguidas para acompanhar o que está tocando. 

No GRUPO TREND é assim: não 
existe medo de mudança. Estamos 
permanentemente em transformação, 
porque assim também é o universo à 
nossa volta. Reflexo disso é a nossa 
habilidade em apresentar novidades 
ao mercado e encarar o desconhecido 
de frente, quase como se fosse um 
velho amigo. Aqui ninguém fica em 
cima do muro ou tem que lidar com a 
indecisão; a gente sempre escolhe um 
lado, sempre sabe para onde quer ir. 

Foi anunciada recentemente a segmentação da TREND 
Operadora em duas vertentes: TREND CORP e TREND LAZER. 
Se, por um lado, o corporativo representa a maior fatia do 
nosso volume de vendas, o lazer tem encontrado espaço 
cada vez maior na empresa, apresentando números maiores e 
melhores ano após ano. Então por que não nos especializarmos 
em ambas as áreas, colocando líderes engajados à frente de 
cada uma? Foi isso o que fizemos. Nosso compromisso com o 
mercado é entregar qualidade, ponto final. 

A verdade é que ainda teremos que nos reinventar muitas vezes 
e colocar nosso poder de inovação à prova se quisermos 
continuar crescendo. E a gente quer. O GRUPO TREND nasceu 
para ser gigante, disso eu tenho certeza. Ao nosso lado, o 
agente de viagens. Sob os nossos pés, a firmeza de cada 
passo. À nossa frente, um horizonte de oportunidades. O futuro 
sorri para nós, sim. Vale a pena caminhar com a gente.

Um forte abraço,

PALAVRA DO PRESIDENTE

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-presidente

“AINDA TEREMOS QUE NOS 

REINVENTAR MUITAS VEZES E 

COLOCAR NOSSO PODER DE 

INOVAÇÃO À PROVA SE QUISERMOS 

CONTINUAR CRESCENDO. E A 

GENTE QUER. O GRUPO TREND 

NASCEU PARA SER GIGANTE”
CEO'S LETTER

“WE WILL HAVE TO REINVENT OURSELVES MANY TIMES 
AND PROVE OUR POWER OF INNOVATION IF WE WANT 
TO KEEP GROWING. AND WE WANT IT. GRUPO TREND 
WAS BORN TO BE HUGE"
Dear friend, certainly you have already heard about that 
sentence "changing is necessary". Who makes part of the 
corporate world knows that this is a real premise. People can’t 
get stuck in time, freeze attitudes, behavior, business practices; 
and don’t evolve. We have to dance to the rhythm and, in many 
cases, adapt the choreography many times in a row to follow 
the music playing.
At GRUPO TREND is like this: there’s no fear of changes. We are 
permanently changing, because the universe around us is also like 
this. A refl ex of this is our ability to present novelties to the market 
and face the unknown, as it would be an old friend. Here no one 
stays on the fence or has to deal with indecision; we always pick 
a side, we always know to where we want to go.
Recently, the segmentation of TREND Operadora in two areas 
has been announced: TREND CORP and TREND LAZER 
(Leisure). If on the one side, the corporate sector represents the 
biggest slice of our sales volume, leisure has found even more 
space at the company, presenting highest and best numbers 
year by year. So why not to get specialized in both areas, 
choosing committed leaders to each one of them? And this was 
what we’ve made. Our commitment to the market is to provide 
quality, period.
The truth is that we will have to reinvent ourselves many times 
and prove our power of innovation if we want to keep growing. 
And we want it. GRUPO TREND was born to be huge, I’m sure 
about that. By our side, the travel agent. Under our feet, a steady 
pace. Ahead of us, a horizon of opportunities. The future smiles 
at us, defi nitely. It’s worth walking with us. 

Best regards,

Luis Paulo LUPPA 
CEO
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José Anjos 
Diretor-conselheiro

CONSELHO DE AMIGO 
palavra dos conselheiros

Washington Preti 
Diretor-conselheiro

“REFLETIR SOBRE O QUE O AGENTE DE VIAGENS 
PRECISA É O COMBUSTÍVEL QUE MOVE O 

GRUPO TREND HÁ 25 ANOS”

“O GRUPO TREND COLOCA AO ALCANCE DOS AGENTES 
CADA UM DOS RECURSOS DE QUE ELE PRECISA PARA 

SE DESENVOLVER MAIS E MAIS” 

EDITORIAL

FRIEND'S ADVICE  
A WORD FROM THE ADVISERS
Refl ecting on what a travel agent needs is the fuel that 
moves GRUPO TREND. No, this isn’t a novelty; it has 
happened for 25 years. So, it’s not a coincidence that 
all of the products, services, initiatives and innovation 
of this holding company aim to consolidate this 
professional's activity in the market, being sure that 
each one of the resources that she or he needs to grow 
more and more is available.
By the way, this magazine which is now in your 
hands is one of many proofs that our goal is to make 
your routine easier. This fresh new Segue Viagem 
has pages and more pages with information that, if 

used correctly, can become sales. Do you want 
it put into practice? I’ll show you an example. 
There’s a special article dedicated only to hotels 
that are great option for people who want to 
spend the New Year's Eve far from home and 
start 2018 in the best way ever: with tranquility 
and gladness.
Destinations like Andalusia, Lima and Las 
Vegas are also here, as well as tips on must-see 
attractions in cities such as Belo Horizonte and 
Foz do Iguaçu. If you want to get to know the 
novelties that involve our six companies, great! 
The source is right here. 
Are you ready for the journey? So, start reading 
and have fun!

“REFLECTING ON WHAT A TRAVEL AGENT NEEDS 
IS THE FUEL THAT MOVES GRUPO TREND”

“GRUPO TREND MAKES EACH ONE OF THE
RESOURCES THAT THE TRAVEL AGENT NEEDS

TO GROW MORE AND MORE AVAILABLE”

Counseling-director Counseling-director

Refletir sobre o que o agente de 
viagens precisa é o combustível que 
move o GRUPO TREND. E isso não é 
de hoje, não; perdura já há 25 anos. 
Sendo assim, não é de se estranhar que 
todos os produtos, serviços, iniciativas 
e novidades da holding visam 
fortalecer a atividade deste profissional 
no mercado, certificando-se de colocar 
ao seu alcance cada um dos recursos 
de que ele precisa para se desenvolver 
mais e mais. 

Inclusive, esta revista que agora está 
em suas mãos é uma das muitas provas 
de que o nosso objetivo é facilitar seu 
dia a dia. Esta Segue Viagem recém-

saída do forno tem páginas e mais 
páginas de informações que, se bem 
utilizadas, podem ser transformadas 
em vendas. Quer um exemplo 
prático? Existe um especial inteiro 
dedicado a hotéis que são ótimas 
escolhas para quem quer passar o 
Réveillon fora de casa e começar 
2018 da melhor maneira possível: 
com tranquilidade e alegria. 
Destinos como Andaluzia, Lima e Las 
Vegas também estão por aqui, assim 
como dicas de atrativos imperdíveis 
em cidades como Belo Horizonte e 
Foz do Iguaçu. Se quiser ficar por 
dentro das novidades que envolvem 
as nossas seis empresas, ótimo! A 
fonte é essa mesmo. 
Preparado para embarcar? Então 
comece a leitura e divirta-se!

EXPEDIENTE
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EXECUTIVA REALÇA IMPORTÂNCIA DO RÉVEILLON PARA O AUMENTO 
DO FLUXO DE TURISTAS NO RIO DE JANEIRO E DÁ DICAS PARA QUEM 
QUER CURTIR A CHEGADA DE 2018 NA CIDADE MARAVILHOSA

SEGUINDO VIAGEM COM...

TANIA PRESMIC,  
DIRETORA COMERCIAL DA 
INTERTOURING RECEPTIVO 

FOTOS DIVULGAÇÃO

TANIA PRESMIC, COMMERCIAL DIRECTOR AT 
INTERTOURING RECEPTIVO
THE EXECUTIVE HIGHLIGHTS THE IMPORTANCE OF NEW YEAR’S EVE 
CELEBRATION FOR THE TOURISM FLOW INCREASE IN RIO DE JANEIRO 
AND GIVES SOME TIPS FOR PEOPLE WHO WOULD LIKE TO ENJOY THE 
ARRIVAL OF 2018 IN THE WONDERFUL CITY 
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Exciting. This is the word with which Tania Presmic, 
Commercial director at Intertouring Receptivo describes 
the New Year’s Eve in the carioca city. After all, it’s 
not a secret that, when the clock strikes midnight and 
December 31 is left behind, a spectacle with fireworks 
takes Rio de Janeiro, decorating the sky with a stunning 
explosion of colors and sounds. 
During some minutes, a big crowd, between 
exciting celebrations and reflective silence, watches 
this meaningful show, able to renew optimism and 
expectations and immortalized as one of the most 
beautiful celebrations of the planet. Only those who 
have experienced it know: celebrating the New 
Year’s Eve in the Wonderful City means falling in 
love (even more, if it’s possible) with the destination, 
considered for a long time the main entrance for 
tourists who arrive in Brazil. 
Watching the fireworks display from the famous 
Copacabana, Ipanema and Barra da Tijuca districts, 
among other spots, is definitely an attraction for any 
visitors’ profile: family with children, young people 
looking for fun, groups of friends... There’s no other 
perfect place to be and to welcome those new 365 
days. If the passenger wishes, she or he can also 
participate in the parties promoted by many hotels 
located along the seaside – one way or another, the 
view to the sea and the vocation to impress will make 
this date a remarkable holiday for sure. 
Travel Agent, Segue Viagem knows that this is a time 
in which your sales increase, and, having this in 
mind, we have interviewed the spokeswoman of one 
of the most traditional companies of Rio de Janeiro 
that offer receptive services. In addition to 20 years 
of experience in Tourism, Tania has the advantage of 
knowing the city like no one else, classifying the New 

Emocionante. É esta a palavra 
com a qual Tania Presmic, 
diretora Comercial da Intertouring 
Receptivo, descreve a virada do 

ano em terras cariocas. Afinal, não 
é segredo nenhum que, quando os 
ponteiros do relógio indicam meia-
noite e o dia 31 de dezembro fica 
para trás, um espetáculo à base de 
fogos de artifício toma conta do Rio de 
Janeiro, preenchendo o céu com uma 
deslumbrante explosão de cores e sons.  

No decorrer de vários minutos, uma 
multidão acompanha, entre gritos de 
entusiasmo e silêncio contemplativo, 
este show repleto de significado, 
capaz de renovar o otimismo e a 
esperança e imortalizado como um 
dos mais bonitos do planeta. Apenas 
quem já passou por essa experiência 
sabe: celebrar o Réveillon na Cidade 
Maravilhosa é pedir para se apaixonar 
perdidamente (e ainda mais, se é 
que isso é possível) pelo destino, 
consagrado há muito tempo como a 
principal porta de entrada para os 
turistas que chegam ao Brasil.

Assistir à queima de fogos das 
badaladas Copacabana, Ipanema 
e Barra da Tijuca, entre outros pontos 
espalhados pela região, é, sem 

“CELEBRATING THE NEW YEAR’S EVE 
IN THE WONDERFUL CITY IS TO FALL IN 
LOVE WITH THE DESTINATION. THERE’S 
NO OTHER PERFECT PLACE TO BE AND TO 
WELCOME THOSE NEW 365 DAYS"

CELEBRAR O 

RÉVEILLON NA CIDADE 

MARAVILHOSA É PEDIR 

PARA SE APAIXONAR 

PERDIDAMENTE PELO 

DESTINO. NÃO 

HÁ LUGAR MAIS 

APROPRIADO PARA 

DAR AS BOAS-VINDAS 

A 365 NOVOS DIAS 

EM FOLHA

sobra de dúvidas, um programa para 
qualquer perfil de visitante: famílias com 
filhos, jovens em busca de diversão, 
grupos de amigos... Não há lugar 
mais apropriado para dar as boas-
vindas a 365 novos dias em folha. Se 
o passageiro preferir, ele também pode 
optar pelas festas promovidas pelos 
inúmeros hotéis localizados ao longo 
da orla – de um jeito ou de outro, a 
vista para o mar e a vocação para tirar 
o fôlego com certeza farão da data um 
momento inesquecível.

Agente, a Segue Viagem sabe que 
esta é uma época em que suas vendas 
disparam e, por isso mesmo, realizou 
uma entrevista com a porta-voz de 
uma das mais tradicionais empresas 
de receptivo do Rio de Janeiro. Além 
dos 20 anos de experiência no 
Turismo, Tania tem como trunfo o fato 
de conhecer a cidade como ninguém, 
classificando as festas de Ano-Novo 
como importantes alavancas para a 
demanda turística e ressaltando o que 
de melhor a região tem a oferecer a 
quem desembarca por ali. Que tal 
conferir este bate-papo na íntegra e 
reunir argumentos para apresentar 
ao cliente que está do outro lado da 
mesa? Embarque nessa leitura com a 
gente e #partiuRio!
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SV: Considerando que o Rio 
de Janeiro é um dos principais 
cartões-postais do Brasil, fica 
claro que o potencial turístico 
do destino é gigantesco. 
Como você imagina que seria 
possível aumentar ainda mais 
a demanda para a região 
não apenas em dezembro e 
janeiro, mas durante todo o 
ano?
Enquanto o turismo em âmbito global 
tem crescido mais a cada ano desde 
2011, o Brasil (e, consequentemente, 
o Rio) não está "surfando" nessa 
onda devido, principalmente, ao 
nosso tímido investimento público em 
promoção do destino. O mundo esteve 
olhando para o Rio durante os Jogos 
Olímpicos de 2016. Foi um momento 
de imensa exposição que ainda 
pode ser trabalhado, mas precisamos 

estabelecer de uma vez por todas 
que o turismo é a principal atividade 
econômica da cidade. A natureza 
já fez a parte dela; resta-nos fazer a 
nossa, capacitando, promovendo e 
tornando o Rio mais acessível.

SV: Como diretora comercial 
da Intertouring, conceituada 
empresa de turismo receptivo, 
você deve ter uma visão 
privilegiada do que os 
passageiros mais gostam de 
fazer na cidade. A maioria 
procura os passeios mais 
populares, como Corcovado e 
Pão de Açúcar, ou existe quem 
queira fugir do óbvio? Poderia 
citar alguns exemplos? 
Há algum tempo temos recebido 
demandas de turistas que já conhecem 
o Rio ou que desejam ir além dos 
atrativos “must go” da cidade. Um 

Year's Eve parties as an important boost to the tourist 
demand and evidencing the best things that the region 
has to offer to those people who disembark there. Let’s 
check the whole talk and gather selling arguments to 
show to the client that is at the other side of the table? 
Join us in this reading and #visitRio!  
SV: Considering that Rio de Janeiro is one of the main 
postcards of Brazil, it’s clear that the tourism potential of 
the destination is huge. How do you think that would 
be possible to increase even more the demand to the 
region not only in December and January but during 
the whole year?
While the tourism at global level has grown more and 
more each year since 2011, Brazil (and, consequently, 
Rio) isn't "surfing" this wave mainly because of our little 
public investment to promote the destination. The world 
was attentive to Rio during the 2016 Olympic Games. 
It was a moment of great exposition that still can be 
used, but we need to establish once and for all that 
tourism is the main financial activity of the city. Nature 
has already done its part; we just have to do ours, 
qualifying, promoting and making Rio more accessible. 
SV: As Commercial director at Intertouring, a reputed 
company that offers receptive services, you may have 
a privileged view of what are the passengers’ favorite 
activities in the city. Most of them are looking for the 
popular tours, such as Corcovado and Pão de Açúcar 
(Corcovado and Sugarloaf Mountains), or is there 
anyone who wants to run away from the obvious? 
Could you mention some examples? 
It’s been a while that we have received demands of 
tourists who have already been in Rio or who would 
like to go beyond the must-see attractions of the 
city. A good example is that we have travelers that 
come to us looking for traditional carioca attractions, 
like bars located on the corner of the beach or at 
the seaside wall of Urca. They are simple places, 
with beer, caipirinha (traditional Brazilian cocktail 
mainly prepared with cachaça, lemon and sugar) 

PARTE DA EQUIPE DA INTERTOURING RECEPTIVO, 
TRADICIONAL EMPRESA DE TURISMO RECEPTIVO DO 
RIO DE JANEIRO
PART OF THE INERTOURING RECEPTIVO TEAM, TRADITIONAL TRAVEL 
COMPANY THAT OFFERS RECEPTIVE SERVICES IN RIO DE JANEIRO
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“THE TRAVELER CAN ENJOY THE 
PARTY AT THE BEACH THAT LASTS 
UNTIL THE SUN COMES OUT AND 
IN WHICH, AS CARIOCAS USE TO 
SAY, ‘É SÓ CHEGAR’ (‘IT’S JUST 
TO COME UP’, IN ENGLISH)”

exemplo legal são viajantes que 
vêm até nós em busca de points 
tipicamente cariocas, como botequins 
e bares no cantinho da praia ou na 
mureta da Urca. São lugares simples, 
com cerveja, caipirinha e comida de 
boteco – aliás, tem até concurso para 
eleger os melhores petiscos da cidade. 
O ponto em comum desses locais é 
que oferecem uma vista deslumbrante 
do destino, e assistir ao crepúsculo 
da mureta da Urca ou aplaudi-lo do 
Arpoador já se tornaram parte da 
rotina carioca e algo que os visitantes 
amam fazer. O Boulevard Olímpico, 
um dos legados dos Jogos Olímpicos, 
tem sido também muito procurado, 
assim como Museu do Amanhã e 
o AquaRio (aquário marinho). Este 
último, inclusive, atingiu recentemente 
a marca de 1 milhão de visitantes, 
número expressivo se considerarmos 
que sua inauguração foi há menos de 
um ano. 
SV: A virada do ano no Rio 
sempre foi considerada uma 
das mais bonitas (e mais 
procuradas) do país. Que 
tipo de diferenciais a cidade 
oferece para que tanta gente 
tenha interesse em visitá-la 
nesta época?
Com certeza o show de fogos em 
Copacabana e no Leme atrai os 
visitantes pela exuberância e beleza 
na mais famosa orla do país. O 

viajante pode curtir uma festa na praia 
que dura até o dia clarear e para a 
qual, como os cariocas gostam de 
dizer, “é só chegar”. Nos últimos anos, 
outras partes da cidade passaram a 
promover festas na virada do ano, 
como a Barra da Tijuca, com queima 
de fogos e shows na praia, eventos 
que têm atraído público cada vez 
maior e diversificado.

SV: Quão importante, para 
o turismo receptivo, é a 
realização de um evento deste 
porte? 
De grande importância, com toda 
a certeza. De acordo com dados 
divulgados pela Riotur – Empresa 
de Turismo do Município do Rio de 
Janeiro, o Réveillon 2016/2017 
reuniu quase 2 milhões de pessoas na 
Praia de Copacabana, enquanto o 
Carnaval 2017 atraiu 1,1 milhão de 
turistas para a cidade. Definitivamente 
estes são os nossos dois principais 
eventos. 

SV: Dica de ouro: como 
aproveitar ao máximo os 
atrativos do Rio em uma época 
em que a cidade está tão cheia 
quanto no Ano-Novo? 
Planejamento é essencial. Reservando 
com antecedência é possível conseguir 
boas condições comerciais e agendar 
inúmeras atividades e visitas a fim de 
evitar longas filas. 

O VISITANTE 

PODE CURTIR UMA 

FESTA NA PRAIA QUE 

DURA ATÉ O DIA 

CLAREAR E PARA A 

QUAL, COMO OS 

CARIOCAS GOSTAM 

DE DIZER, ‘É SÓ 

CHEGAR'

and pub food – by the way, there’s a contest to elect 
the best snacks of the city. What those places have 
in common is that they offer a stunning view of the 
destination, and watching the sunset from the Urca 
wall or appreciating it from the Arpoador has already 
been part of the carioca routine that visitors love to 
do. The Olympic Boulevard, one of the Olympic 
Games legacies, has also been much visited, as well 
as Museu do Amanhã (Museum of Tomorrow) and 
AquaRio (marine aquarium). By the way, the last one 
has recently reached 1 million visitors, an expressive 
number if we consider that its inauguration was less 
than a year ago.  
SV: The New Year’s Eve in Rio has always been 
considered one of the most beautiful (and famous) of the 
country. What type of different assets the city offers that 
so many people are interested in visiting the destination 
in this time?
Definitely, the fireworks in Copacabana and Leme 
attract visitors for the exuberance and beauty in the 
most famous seaside of the country. The traveler can 
enjoy the party at the beach, that lasts until the sun 
comes out and in which, as cariocas use to say, “é só 
chegar” (which means in English “it’s just to come up”). 
In the last years, other locations of the city have started 
promoting parties in the New Year’s Eve, such as Barra 
da Tijuca, with fireworks display and concerts at the 
beach, events that have attracted an even bigger and 
diversified audience. 
SV: What’s the importance of such a huge event to the 
receptive tourism service? 
It’s very important, definitely. According to some data 
disclosed by Riotur – Empresa de Turismo do Município 
do Rio de Janeiro (Tourism Company of the Municipality 
of Rio de Janeiro), 2016/2017 New Year’s Eve 
gathered almost 2 million people at Copacabana 
Beach, while 2017 Carnival attracted 1.1 million 
tourists to the city. For sure, these are our main events. 
SV: Hot tip: how people can enjoy as much as possible 
those attractions of Rio in a season in which the city isn’t 
so crowded as in New Year’s Eve? 
Planning is essential. Booking in advance makes possible 
to get good commercial conditions and schedule several 
activities and tours to avoid large queues.
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NEW YEAR'S EVE SPECIAL ARTICLE

SHUTTERSTOCK

RÉVEILLON
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PORQUE O ANO-NOVO MERECE SER RECEBIDO 

EM UM LUGAR ONDE ACOLHER BEM SEJA A 

ESPECIALIDADE DA CASA

Daqui a pouquíssimos meses 
2017 estará de partida, a 
caminho do check-out, para 

finalizar sua estada no calendário 
vigente e abrir espaço para 2018, 
o próximo hóspede com entrada 
confirmada para o dia 1º de janeiro. 
Já pensando na despedida do 
ano que se vai e nas boas-vindas 
aos 365 dias que se aproximam, 
que tal sugerir ao passageiro uma 
celebração que fuja do convencional 
e reúna localização privilegiada, 
comodidades e todo o entretenimento 
necessário para recarregar as 
energias e aproveitar ao máximo 
este momento de renovação?
É justamente a fim de te ajudar na 
missão de aumentar as vendas neste 
período festivo que a Segue Viagem 
preparou ótimas resoluções de final de 
ano para que ninguém fique apenas 
nas promessas e possa garantir o 

OPEN DOORS TO 2018
BECAUSE THE NEW YEAR’S EVE DESERVES TO BE 
CELEBRATED IN A PLACE WHERE A COMFORTABLE 
STAY IS THE SPECIALTY OF THE HOUSE

In a few months, 2017 will depart, and at the 
checkout time it will finish the stay in the pages of 
the current calendar and leave a room to 2018, the 
next guest with reservation confirmed for January 1. 
Thinking of saying goodbye to the year that ends and 
welcoming those 365 days that arrive, what about 
suggesting to your passenger a nonconventional 
celebration that includes privileged location, 
convenience and the required entertainment to 
refresh the energy and enjoy this time for renewal? 
To help you on this mission and boost sales in this 
holiday, Segue Viagem has prepared great end-
of-year resolutions so that no one will just make a 
promise but everyone will guarantee the beginning 
of a new cycle full of accomplishments. Check-in 
done, now it’s time to enjoy the best of the services 
offered at the hotels all over Brazil!

HIGH EXPECTATIONS
Among the main meanings for the French word 
“réveillon”, one of them is “waking”. However, 
to change only the time to sleep because of this 
celebration – and not because of the worries during 
the party planning –, the stay in a comfortable and 
well-reputed hotel can be such a dream, and the best 
of everything is that it only depends on you (and on 
your client's preferences) to make it real. 
Whether in hotels, resorts or spas located at 
beaches, among the mountains, in the countryside 

FOTOS SHUTTERSTOCK

início de um novo ciclo repleto de 
realizações. Check-in liberado, agora 
é só desfrutar o que há de melhor nos 
serviços de hotelaria Brasil afora!

EXPECTATIVA A MIL
Dentre os principais significados para a 
palavra francesa “réveillon”, um deles 
é “deixar de dormir”. Porém, para que 
o sono seja alterado somente pela 
comemoração da data – e não pelas 
preocupações durante a organização 
da festa –, a estada em um 
empreendimento hoteleiro primoroso 
e conceituado pode ser um sonho 
e tanto, e o melhor de tudo é que só 
depende de você (e das preferências 
do cliente) para que se torne realidade. 

Seja em hotéis, resorts ou spas situados 
em praias, montanhas, cidades 
interioranas ou grandes metrópoles, 
o visitante tem ao seu dispor um rico 
portfólio de opções adequadas a 

PARA 2018
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diferentes perfis de viajantes e que 
oferecem infraestrutura impecável, 
quartos confortáveis e superequipados, 
tecnologia de ponta, serviços 
adicionais de primeira qualidade, 
atividades de lazer para todas as 
idades e gastronomia espetacular e 
diversificada, comandada por chefs 
renomados e especializados na 
preparação de deliciosas iguarias das 
cozinhas nacional e internacional.

NA HORA DA PASSAGEM
Fogos de artifício, brindes com 
champanhe, simpatias para atrair 
boas vibrações, abraços apertados, 
pensamento positivo, projetos 
futuros… Quando o relógio marca 
meia-noite e a virada acontece, 
cada um tem seu jeito próprio para 
recepcionar o ano que chegou para 
ficar pelos próximos 12 meses. E nos 
hotéis isso não é diferente.

or big metropoles, the visitor has a rich inventory 
of options available that is suitable for different 
travelers’ profiles and that offer perfect infrastructure, 
comfortable and well-equipped rooms, high-
technology, first-class additional services, leisure 
activities for all ages and spectacular and diversified 
gastronomy, commanded by awarded chefs and 
whose specialties are delicious dishes of national 
and international cuisine. 

AT THE TURN OF THE YEAR
Fireworks, champagne toast, superstitious rituals to 
attract good vibrations, tight hugs, positive thoughts, 
future projects… When the clock strikes midnight 
and the turn of the year happens, each one has her 
or his own way to welcome this New Year that has 
arrived to stay for the next 12 months. And at the 
hotels this is not different. 
With a diversified schedule of activities, there are 
many attractions to start off on the right foot a new 
chapter of the book of life at hotels that are worried 
about the complete relaxation and satisfaction of 
their guests. With musical concerts, pyrotechnic 
performances,  parties with open bar, themed 
parties, rich dinners and even easy access to 
beaches or urbans centers that promote events to 
the whole audience, the most important thing is to 
celebrate and follow strictly the only rule in force 
everywhere: having a happy New Year. 
In addition to sincere good wishes, Segue Viagem 
has a gift to you: incredible suggestions of hotels 
that will certainly make the arrival of 2018 an 
unforgettable memory. Do you want to know more? 
So, keep reading!

Com uma programação variada, 
atrações para começar com o pé 
direito mais um capítulo do livro da 
vida não faltam nas hospedagens 
que prezam pelo bem-estar e pela 
satisfação completa de seus visitantes. 
Por meio de apresentações musicais, 
shows pirotécnicos, baladas open 
bar, festas temáticas, ceias fartas e até 
acesso facilitado a praias ou a centros 
urbanos que promovem eventos 
abertos ao público, o importante 
mesmo é celebrar e seguir, à risca, a 
única regra que impera em qualquer 
destino: ter um feliz Ano-Novo. 

Além de sinceros votos de felicidade, a 
Segue Viagem tem um presente para 
entregar a você: sugestões incríveis 
de estadas que certamente farão da 
estreia de 2018 uma recordação 
inesquecível. Quer saber mais? Então 
leia as páginas a seguir! 
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Endereço de uma das mais badaladas 
festas de Réveillon do Brasil, o Marina 
Park é um resort urbano cinco-estrelas, 

localizado na icônica Praia de Iracema, 
em Fortaleza, que vai reunir uma autêntica 
constelação de astros para comemorar a 
chegada de 2018.
No dia 31 de dezembro, logo na recepção, 
realizada em um espaço sofisticado na 
parte externa do empreendimento, os 
convidados serão acomodados em uma 
área luxuosa, bem próxima ao apaixonante 
mar cearense, que margeia o local. As 
apresentações musicais explicam o porquê 
de sua fama: o evento será comandado 
pela dupla sertaneja Maiara e Maraísa, 
pelo talentoso intérprete Paulo José, pelo 
ritmo dançante do Dennis DJ e pelo carisma 
e energia de Wesley Safadão, a principal 
atração da noite.
BÔNUS DE ANO-NOVO
Considerado um espetáculo à parte, 
o buffet será um festival gastronômico 
de frutas, chocolates, pães, lagostas 
e cascatas de camarão, entre muitas 
outras iguarias irresistíveis que, junto 
ao cardápio open bar de bebidas, 
darão um sabor para lá de especial à 
passagem de ano do seu cliente.

E o show não para por aí! Para marcar 
a troca de 2017 para 2018 com todo 
o glamour que a ocasião merece, o 
hotel promoverá uma linda queima de 
fogos, celebrando, ao mesmo tempo, o 
novo ciclo que se inicia e os 25 anos de 
atuação do Marina Park. 
CAMA, MESA E BANHO
Seja para se preparar para o grande 
momento da virada ou descansar 
após tantas horas de agito, as 315 
acomodações do Marina Park são 
modernas e elegantes e oferecem a 
estrutura perfeita para garantir uma 
estada confortável, realçada pela extensa 
relação de comodidades das quais os 
hóspedes podem usufruir. 
Além de suítes e apartamentos supere-
quipados – incluindo quartos adaptados 
para pessoas com deficiência –, o empre-
endimento dispõe de piscinas, bares, res-
taurantes, áreas para eventos, lojas, sala 
de massagem, quadras de tênis, salões 
de jogos e de beleza, academia, bosque 
com coqueiros e até uma marina, com ca-
pacidade para 150 embarcações. Vale 
ressaltar ainda que o hotel organiza pas-
seios gratuitos para a Praia do Futuro e 
para a Avenida Beira-Mar. 

COM 315 ACOMODAÇÕES, AMPLA ÁREA DE LAZER E VOCAÇÃO 

PARA GRANDES EVENTOS, O MARINA PARK HOTEL PROMOVE A 

MAIOR FESTA DE RÉVEILLON EM HOTEL DO BRASIL

MARINA PARK HOTEL  
(FORTALEZA/CE)
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WITH 315 ACCOMMODATIONS, BIG LEISURE AREA AND 
VOCATION FOR HUGE EVENTS, MARINA PARK HOTEL PROMOTES 
THE BIGGEST NEW YEAR’S EVE PARTY AT A HOTEL OF BRAZIL
Address of one of the most exciting New Year's Eve parties of Brazil, 
Marina Park is an urban five-star resort, located at the iconic Praia 
de Iracema (Iracema Beach), in Fortaleza, which will gather many 
celebrities to celebrate 2018 arrival.  
On December 31, the guests will be welcomed in a sophisticated area 
outside the building and accommodated in a luxurious place, close to 
the breathtaking sea, which compounds the landscape. The concerts 
explain why it’s so famous: the event will count on the participation of the 
Brazilian duo Maiara and Maraísa, by the talented singer Paulo José, by 
the exciting rhythm of Dennis DJ and by the charm and energy of Wesley 
Safadão, the main attraction of the night. 
NEW YEAR’S EVE BONUS 
Also considered an attraction, the buffet will be a gastronomic festival 
of fruits, chocolate, bread, lobster and shrimp, among other delicious 
delicacies which, together with cocktails of the open bar package, will 
give such a special touch to your client’s New Year’s Eve.
And there’s more fun! To crown the end of 2017 and the arrival of 
2018 with all glamour that the event requires, the hotel will promote a 
beautiful fireworks display, celebrating at the same time a new cycle 
and 25 years of Marina Park.  
RELAX, EAT AND HAVE FUN
Suitable for getting ready for the big moment of the party or for relaxing 
after so many hours of fun, those 315 accommodations at Marina Park 
are modern and elegant and offer the perfect structure to guarantee a 
comfortable stay, with the advantage of the large list of convenience 
available to the guests. 
In addition to well-equipped suites and apartments – including rooms 
adapted for disabled people –, the hotel has swimming pools, bars, 
restaurants, area for events, stores, massage rooms, tennis court, game room, 
hair salon, gym, a green area with palm trees and even a marina, for up 
to 150 boats. It’s important to highlight that the hotel organizes free tours of 
Praia do Futuro (Futuro Beach) and Avenida Beira-Mar (Beira-Mar Avenue).

ILUMINADA, ÁREA DE LAZER DO MARINA PARK É PALCO PARA A 
REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DE ANO-NOVO SUPERBADALADA. 
AO LADO DA FOTO MAIOR, FACHADA DO HOTEL, ENFEITADA 
POR FLORES E DE FRENTE PARA A MARINA. LOGO ACIMA, 
HÓSPEDES SE DIVERTEM NA PISCINA
MARINA PARK LIT UP LEISURE AREA IS THE STAGE FOR A VERY EXCITING 
NEW YEAR’ EVE PARTY. NEXT TO THE LARGEST PHOTO, THE HOTEL 
FACADE IS DECORATED WITH FLOWERS AND FACING THE MARINE. 
RIGHT ABOVE, GUESTS HAVE FUN IN THE SWIMMING POOL
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Se praia, tranquilidade, requinte 
e privacidade estiverem na lista 
de desejos do seu cliente para o 

Réveillon 2018, não tenha dúvidas: 
recomende a Flor de Lis Pousada, meio de 
hospedagem que reúne os encantos da 
natureza, práticas de sustentabilidade e 
o conforto proporcionado por instalações 
modernas, estando a apenas 12 km do 
centro de Maceió, a capital alagoana.
Com o mar cristalino da paradisíaca 
Praia de Garça Torta bem à sua porta, 
o hotel pé na areia dispõe de um 
total de 14 acomodações exclusivas 
que, além de um design rústico e 
extremamente elegante, oferecem ainda 
ar-condicionado, TV com canais via 
satélite, travesseiros hipoalergênicos e 
roupões da marca Trussardi, sistema de 
aquecimento geral à base de energia 
solar, com 80 painéis solares, produtos 
de banho L’Occitane, secador de cabelo, 
frigobar, cofre, telefone, carregador 
USB, wi-fi gratuito e camas king ou 
queen size, entre outras comodidades 
sob medida para os visitantes que 
querem curtir a chegada do novo ano 
em um recanto superintimista de sol, sal, 
areia e muito entretenimento.

ESPECIAL DE ANO-NOVO
Neste charmoso empreendimento 
hoteleiro, a passagem para 2018 
é assim: começa com o check-in em 
28 de dezembro e termina somente 
no dia 2 de janeiro, aproveitando 
este intervalo para dar início a uma 
programação repleta de atrações, que 
incluem uma ceia deliciosa assinada 
pelo renomado chef Jonatas Moreira, 
festa badaladíssima comandada pelo 
DJ Peixe, apresentações artísticas 
variadas, show musical com uma 
animada banda de pop rock, fantástica 
queima de fogos de artifício e, na 
manhã após a virada, um brunch de 
dar água na boca só de imaginar.

UM LUGAR BOM PRA CACHORRO
Caso o seu passageiro goste de viajar 
junto de seu pet, ótimo! Uma parceria 
firmada com o Tia Carmita Pet Hotel, 
referência na cidade no atendimento e 
treinamento de cães, garante as boas-
vindas aos bichinhos de estimação e 
zela pelo seu bem-estar ao longo de 
toda a estada. E o melhor de tudo: está 
localizado na mesma rua da pousada, 
também à beira-mar. 

A PROGRAMAÇÃO DE ANO-NOVO NA FLOR DE LIS POUSADA COMEÇA NO  

DIA 28 DE DEZEMBRO E SE ESTENDE ATÉ 2 DE JANEIRO, COMPREENDENDO 

CEIA, FOGOS DE ARTIFÍCIO, SHOWS E DELICIOSO BRUNCH

FLOR DE LIS POUSADA  
(MACEIÓ/AL)
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THE NEW YEAR’S EVE SCHEDULE OF ACTIVITIES AT FLOR DE LIS INN  
STARTS ON DECEMBER 28 AND LASTS UNTIL JANUARY 2, INCLUDING 
DINNER, FIREWORKS, CONCERTS AND DELICIOUS BRUNCH
If beach, tranquility, sophistication and privacy are on your client’s 
wish list for New Year’s Eve 2018, there’s no doubt: suggest Flor de 
Lis Inn, a hotel that gathers charming nature, sustainable practices 
and the comfort provided by the modern facilities, located only 12 
km away from Maceió downtown, capital city of Alagoas. 
With the crystal-clear sea of the paradisiacal Praia de Garça Torta 
(Garça Torta Beach) right next to there, this beach hotel has a 
total of 14 exclusive accommodations that, in addition to having 
a rustic and extremely elegant design, also offer air conditioner, 
TV with satellite channels, Trussardi hypoallergenic pillows and 
bathrobes, general heating system based on solar energy, with 
80 solar panels, L’Occitane bath products, hair dryer, minibar, 
safe, phone, USB charger, free wi-fi and king or queen size beds, 
among some other personalized convenience to the guests that 
want to enjoy the new year arrival in a very intimate refuge with 
sun, salt, sand and much entertainment. 
SPECIAL NEW YEAR’S EVE
In this charming hotel, the turn of the year it’s like this: it starts with the 
check-in on December 28 and ends only on January 2, and this period 
has a schedule full of attractions that include a delicious dinner signed 
by the famous chef Jonatas Moreira, exciting party commanded by 
the DJ Peixe, different performances, musical concert with a pop rock 
band, fantastic fireworks and, in the morning after the New Year’s Eve, 
a brunch that makes the mouth water just thinking about it.
A GOOD PLACE FOR THE BEST FRIEND
If your passenger likes to travel with her or his pet, great! A 
partnership with Tia Carmita Pet Hotel, well-reputed hotel in the city 
for the service and dog training, welcomes those best friends and 
take care of them during the whole stay. And the best of everything: 
it's located on the same street as the hotel, also by the seaside.

COM ACOMODAÇÕES CONFORTÁVEIS E INFRAESTRUTURA 
DE LAZER, A POUSADA ZELA PELO TOTAL BEM-ESTAR 
DOS HÓSPEDES
WITH COMFORTABLE ACCOMMODATIONS AND LEISURE 
INFRASTRUCTURE, THE HOTEL CARES ABOUT THE GUESTS' 
RELAXATION



Para maiores informações consulte-nos! 

Eco Art Sport Pet Friendly | Handicap Tourism  | Original Food | High End Confort | On The Beach
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Tendo como anfitriãs as famosas praias 
de Copacabana, Ipanema e do Leme, a 
rede Arena é um complexo hoteleiro com 

unidades em que predominam a excelência 
e o bom gosto, localizadas em alguns dos 
destinos mais procurados do Rio de Janeiro, 
especialmente na temporada de fim de ano.
Ecologicamente corretas, modernas e 
extremamente aconchegantes, todas as 
dependências, independentemente do 
endereço, dispõem de TV a cabo, wi-fi 
gratuito, minibar, piso antialérgico, cofre, 
secador de cabelo, janelas acústicas 
e ar-condicionado central, entre outras 
mordomias concedidas sob medida para 
o seu cliente. O café da manhã, farto e 
sortido, está incluso na diária.

SERVIÇO DE BOAS-VINDAS A 2018
Preparada para recepcionar o novo ano 
que está batendo à porta, a rede Arena 
organizou uma programação extensa, 
recheada de atividades que agradam a 
todos os estilos e perfis de viajantes. Para 
começar 2018 com energia de sobra, 
uma ceia especial de Réveillon será 
servida nos restaurantes de cada unidade 

entre 20h e 23h do dia 31 de dezembro. 
Em seguida, a animação pegará o eleva-
dor com destino à cobertura, onde uma 
festa animadíssima será comandada por 
DJs até as 3h. Na hora da virada, o mo-
mento mais aguardado por todos, as jane-
las e terraços se transformarão em cama-
rotes para a tradicional queima de fogos 
de artifício que acontece nas lindíssimas 
praias cariocas, muito próximas dos hotéis. 

DIVERSÃO QUE NÃO TEM FIM
A época do Ano-Novo é inspiradora e traz 
consigo um fôlego extra, o que são ótimas 
notícias para os viajantes que optam pela 
estada em um dos empreendimentos da 
marca Arena, mesmo porque atrações e 
entretenimento não faltam em nenhuma 
unidade. E se do lado de fora as 
inconfundíveis paisagens do Rio já se 
encarregam de cativar quem passa por 
ali, no interior dos hotéis a curtição fica a 
cargo das superequipadas áreas de lazer, 
compostas por piscina, sauna, academia, 
cyber café, restaurante e um bar, instalado 
na cobertura e dono de uma vista 
panorâmica de tirar o fôlego da região. 

ARENA HOTEL CHAIN HAS PREPARED A LARGE SCHEDULE FOR 
THE NEW YEAR'S EVE, WHICH INCLUDES SPECIAL DINNER, 
PARTY ON THE TOP FLOOR AND PRIVILEGED PLACES TO WATCH 
THE FIREWORKS DISPLAY THAT TAKES PLACE AT THE BEACHES
Having as hosts the famous beaches of Copacabana, Ipanema 
and Leme, Arena hotel chain is a hotel complex with units in which 
excellence and good taste are predominant, located in some of the 
most-visited places of Rio de Janeiro, mainly during the season at 
the end of the year.
Eco-friendly, modern and extremely comfortable, all of the facilities, 
regardless the address, offer cable TV, free wi-fi , minibar, 
allergy-friendly fl oor, safe, hair dryer, acoustic windows and air 
conditioning, among other personalized services that your client can 
enjoy. Rich and varied breakfast is included.
WELCOME 2018 SERVICE
Ready for welcoming the New Year, Arena hotel chain has 
organized a large schedule, plenty of activities that will please 
every type and profi le of travelers. To start 2018 with full energy, 
a special New Year's Eve dinner will be served at the restaurants 
ofeach unit between 8 p.m. and 11 p.m. on December 31.
Then, a lot of fun will invade the top fl oor, where a very exciting party 
will happen with DJs up to 3 a.m. When the clock strikes midnight, the 
long-awaited moment of all, all of the windows and terraces will be 
like boxes at theaters to watch the traditional fi reworks display which 
takes place at the stunning carioca beaches, very close to the hotels.
ENDLESS FUN
The New Year time is inspiring and brings with it an extra energy, and 
these are great news for those travelers who choose to stay in one of 
the Arena hotels, even because the units have many attractions and 
entertainment. From the outside, if the ravishing landscapes of Rio 
captivate people who are taking a walk there, inside the hotels this 
is responsibility of their well-equipped leisure areas, with swimming 
pool, sauna, gym, cyber cafe, restaurant and bar, located on the top 
fl oor and owner of a breathtaking panoramic view of the region.

A REDE ARENA ORGANIZOU UMA PROGRAMAÇÃO EXTENSA PARA O RÉVEILLON, 

A QUAL INCLUI CEIA ESPECIAL, FESTA NA COBERTURA E LUGARES PRIVILEGIADOS 

PARA ASSISTIR À QUEIMA DE FOGOS QUE ACONTECE NAS PRAIAS

CAPRICHO E CONFORTO IMPERAM EM TODAS AS UNIDADES 
DA REDE ARENA. NAS FOTOS, ESTÃO RETRATADOS 
A FACHADA, A ÁREA DA PISCINA E UM EXEMPLO DE 
ACOMODAÇÃO DO ARENA IPANEMA HOTEL
CARE AND COMFORT ARE IMPERATIVE IN ALL OF THE UNITS OF ARENA HOTEL 
CHAIN. THE FACADE, SWIMMING POOL AREA AND AN EXAMPLE OF ARENA 
IPANEMA HOTEL ACCOMODATION ARE REPRESENTED IN THE PHOTOS

ARENA HOTÉIS  
(RIO DE JANEIRO/RJ)
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Situado à beira-mar, bem de frente 
para a Praia da Barra da Tijuca, 
basta pensar na paisagem que 

embeleza suas instalações para se 
encantar e descobrir a principal vocação 
do LSH Lifestyle Hotels: proporcionar ao 
hóspede um mundo de possibilidades, 
sobretudo quando a data da hospedagem 
coincidir com a chegada do Ano-Novo. 
E isso é, literalmente, apenas o começo.
Inaugurado em agosto de 2016, 
o empreendimento de luxo é um 
monumento da arquitetura moderna 
que abriga, em seu design piramidal, 
125 acomodações, entre suítes e 
apartamentos, equipadas com camas 
king size, varanda, cafeteira Nespresso, 
frigobar, TV a cabo, ar-condicionado, 
wi-fi, cofre, secador de cabelo, 
banheiros com cuba dupla, chuveiros de 
teto maxi ducha (poderosos e relaxantes) 
e amenidades L’Occitane. 
Além disso, as categorias The Master 
Oceanfront Suite, The Lifestyle Oceanfront 
Suite with Pool e The Presidential Suite 
permitem, ainda, que os visitantes 
usufruam outras vantagens exclusivas, 

como piscina privativa e sacada com 
vista para o deslumbrante mar da 
Cidade Maravilhosa.

UM ESPETÁCULO DE RÉVEILLON
A poucos passos da badalada Praia do 
Pepê, o hotel é o destino ideal para quem 
quer passar a virada do ano pulando 
sete ondas, com os pés na areia ou 
assistindo a uma das mais belas queimas 
de fogos cariocas com um importante 
diferencial: a vista privilegiada da 
piscina que, graças à sua borda infinita, 
transmite a indescritível sensação de estar 
debruçado sobre o oceano.

PARA QUE TUDO SE REALIZE
Não importa se a estada começa antes, 
durante ou depois do ano que vai 
nascer; no LSH Lifestyle Hotels qualquer 
momento é perfeito para relaxar e curtir 
uma estrutura de lazer diversificada, que 
inclui Lobby Bar, espaço fitness, salas 
para reuniões, salões de eventos, bar na 
área da piscina, terraço, deck molhado 
e a filial do restaurante Esplanada 
Grill, considerado uma das principais 
steakhouses do país. 

PRÓXIMO À PRAIA DO PEPÊ, O HOTEL É O DESTINO IDEAL PARA QUEM QUER 

PASSAR A VIRADA DO ANO PULANDO SETE ONDAS, COM OS PÉS NA AREIA 

OU ASSISTINDO A UMA DAS MAIS BELAS QUEIMAS DE FOGOS CARIOCAS

LSH LIFESTYLE HOTELS  
(RIO DE JANEIRO/RJ)
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CLOSE TO PRAIA DO PEPÊ (PEPÊ BEACH), THIS HOTEL IS THE IDEAL 
DESTINATION FOR PEOPLE WHO WANT TO SPEND THE NEW YEAR'S 
EVE JUMPING SEVEN WAVES, RELAXING ON THE SAND OR WATCHING 
ONE OF THE MOST BEAUTIFUL CARIOCA FIREWORKS DISPLAY
A seaside hotel, right in front of Praia da Barra da Tijuca (Barra da 
Tijuca Beach), just think about the beautiful landscape that enriches this 
place to get amazed and discover the main vocation of LSH Lifestyle 
Hotels: providing the guests a world of possibilities, especially when 
the check-in is during New Year. And this is just the beginning, literally.
Opened in August 2016, this luxurious building is a Modern 
architecture monument which includes in its pyramidal design 125 
accommodations, among suites and apartments, equipped with king 
size beds, balcony, Nespresso coffee machine, minibar, cable TV, air 
conditioning, wi-fi , safe, hair dryer, bathrooms with double sink, big 
shower heads (powerful and relaxing) and amenities by L’Occitane.
Also, The Master Oceanfront Suite, The Lifestyle Oceanfront Suite 
with Pool and The Presidential Suite categories allow visitors to enjoy 
other exclusive advantages, such as private swimming pools and 
balcony with view to the stunning Wonderful City sea.
SPECTACULAR NEW YEAR'S EVE
A few steps away from the exciting Praia do Pepê (Pepê Beach), the 
hotel is the perfect destination for people who want to spend the New 
Year's Eve jumping seven waves, relaxing on the sand or watching 
one of the most beautiful carioca fi reworks display with a great 
advantage: the privileged view of the swimming pool, which makes 
us feel like we were being around the ocean thanks to its infi nity edge.
MAKING A WISH COME TRUE
It doesn’t matter if the stay starts before, during or after the coming year; 
at LSH Lifestyle Hotels every time is perfect for relaxing and it's possible 
to have a good time enjoying a diversifi ed leisure structure, which 
includes Lobby Bar, fi tness area, meeting rooms, rooms for events, 
pool bar, terrace, wet deck and a branch of Esplanada Grill restaurant, 
considered to be one of the main steak houses of the country.

INSTALAÇÕES DO LSH LIFESTYLE HOTELS INSPIRAM 
LAZER, CONFORTO E BELEZA, SEMPRE DE FRENTE PARA 
O AZUL DO MAR DA BARRA DA TIJUCA
LSH LIFESTYLE HOTELS FACILITIES INSPIRE LEISURE, 
COMFORT AND BEAUTY, ALWAYS FACING THE BLUE SEA 
OF BARRA DA TIJUCA DISTRICT
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Praias lindíssimas, um espetáculo 
pirotécnico que figura entre os 
mais fascinantes do mundo, festas 

e shows animadíssimos, pessoas 
naturalmente alegres e hospitaleiras... 
motivos não faltam para comemorar 
o Ano-Novo no Rio de Janeiro. E se a 
ideia for escolher um hotel que não vai 
decepcionar em termos de qualidade, 
infraestrutura e localização, a rede 
Windsor definitivamente se apresenta 
como uma excelente opção. 

A VIRADA 
Das 15 unidades do grupo, 13 estão 
instaladas na capital fluminense – as demais 
ficam em Brasília. O destaque vai para os 
hotéis localizados na Barra da Tijuca e 
na zona Sul, especialmente no bairro de 
Copacabana. De frente para a praia mais 
famosa da Cidade Maravilhosa, o dia 1º 
de janeiro chega com uma aura mágica 
para todos os hóspedes, que acompanham 
de camarote o show de fogos de artifício 
que toma conta do céu e, de quebra, 
podem usufruir a ceia especial e o conforto 
incomparável de cada uma das instalações.

Quem estiver na Barra ou no Centro 
Histórico também terá a chance de 
comprovar por que a virada do ano no Rio 
é, de fato, inesquecível. Na cobertura, uma 
grandiosa festa é realizada antes, durante 
e depois do relógio marcar meia-noite, 
regada à queima de fogos, farta comida 
e muita música ao vivo. O endereço 
privilegiado é outro ponto de destaque: em 
praticamente qualquer uma das unidades o 
visitante tem fácil acesso ao metrô, que se 
mantém em funcionamento ininterrupto na 
noite de Ano-Novo. 

MORDOMIAS E REGALIAS
Além de ter hotéis pet friendly, a rede Win-
dsor oferece serviço de praia exclusivo, 
piscina de borda infinita, restaurantes reno-
mados e atendimento premium. Elegantes e 
acolhedoras, as acomodações refletem o 
primor e o zelo presente em cada detalhe, 
oferecendo tudo o que o hóspede precisa 
para curtir a viagem despreocupado: jane-
las antirruído, TV com canais por assinatura, 
wi-fi grátis, cofre eletrônico privativo, ame-
nidades, ar-condicionado, secador de ca-
belo e minibar, entre outros diferenciais. 

SEJA EM COPACABANA, NA BARRA DA TIJUCA OU NO CENTRO HISTÓRICO, 

QUEM SE HOSPEDAR COM A REDE WINDSOR HOTEIS TERÁ A CHANCE DE 

COMPROVAR POR QUE A VIRADA DO ANO NO RIO É, DE FATO, INESQUECÍVEL

WINDSOR HOTEIS  
(RIO DE JANEIRO)
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WHETHER IN COPACABANA, BARRA DA TIJUCA OR IN THE 
HISTORIC CENTRE, THOSE WHO STAY AT WINDSOR HOTEL 
CHAIN WILL HAVE THE CHANCE TO DISCOVER WHY THE 
NEW YEAR'S EVE IN RIO IS SO UNFORGETTABLE 
Beautiful beaches, a pyrotechnic spectacle which is among the most 
fascinating of the world, exciting parties and concerts, naturally happy 
and welcoming people... there are many reasons to celebrate the 
New Year's Eve in Rio de Janeiro. And if the idea is to choose a hotel 
that won't leave nothing to be desired regarding quality, structure and 
place, Windsor hotel chain is definitely an excellent option. 
NEW YEAR'S EVE 
From those 15 units of the group, 13 are located in the capital of Rio de 
Janeiro – the other ones are in Brasília. We highlight the hotels in Barra 
da Tijuca district and South side, mainly in Copacabana district. In front 
of the most famous beach of the Wonderful City, January 1 comes with 
a magical vibe for all of the guests, who watch from a privileged place 
the fireworks display that takes the sky and also can enjoy a special 
dinner and the incomparable comfort of each facility.
People who are in Barra or in the Historic Centre will also have 
the opportunity to discover why the New Year's Eve in Rio is so 
unforgettable. On the top floor, a big party takes place before, 
during and after the clock strikes midnight, crowned with fireworks, 
rich food and live music. The privileged address is another highlight: 
in practically every unit, guests have easy access to subway station, 
which will be opened and working in the New Year's Eve. 
COMFORT AND CONVENIENCE
In addition to having pet-friendly hotels, Windsor hotel chain offers 
an exclusive beach service, infinity edge swimming pool, famous 
restaurants and premium service. Elegant and cozy, those rooms 
reflect care and convenience in each detail, offering everything that 
the guest needs to enjoy the trip with no worries: soundproof windows, 
cable TV channel, free wi-fi, private electronic safe, amenities, air 
conditioning, hair dryer and minibar, among others.

CONFORTO E ELEGÂNCIA SÃO MARCAS REGISTRADAS DA REDE 
WINDSOR. A ÁREA DA PISCINA E A FACHADA CORRESPONDEM À UNIDADE 
DE MARAPENDI, NA BARRA DA TIJUCA. O CHARMOSO QUARTO, COM 
LINDA VISTA PARA A PRAIA, É DO MIRAMAR HOTEL, EM COPACABANA
COMFORT AND ELEGANCE ARE WINDSOR HOTEL CHAIN LANDMARKS. THE 
SWIMMING POOL AREA AND FACADE CORRESPOND TO THE MARAPENDI 
UNIT, IN BARRA DA TIJUCA DISTRICT. THE CHARMING ROOM, WITH BEAUTIFUL 
VIEW TO THE BEACH, IS PART OF MIRAMAR HOTEL, IN COPACABANA
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Um refúgio, em meio à natureza, 
para aproveitar os dias de folga 
que vêm junto com a mudança do 

calendário de 2017 para 2018: esse é o 
Thermas Hotel & Resort, a hospedagem dos 
sonhos de quem quer paz, tranquilidade 
e, é claro, uma ótima festa para curtir o 
Réveillon ao lado de toda a família.
Com apresentações musicais variadas, 
queima de fogos de artifício de encher 
os olhos, buffet internacional na ceia da 
virada, estrutura completa de mesas, 
sistemas de som e iluminação especiais 
e open bar de água, refrigerante, whisky 
12 anos, espumante, vodka importada e 
cerveja, além de um Kids Club que conta 
com uma equipe de monitores e promove 
atividades voltadas para crianças de até 
10 anos, o resort, situado em Mossoró, 
segunda maior cidade do Rio Grande do 
Norte, localizada entre as capitais Natal 
e Fortaleza (CE), é o destino ideal para 
quem quer passar o Réveillon rodeado 
pelos melhores desejos de Ano-Novo.

INSTALAÇÕES DE PRIMEIRA
Dispondo de 146 acomodações, 

divididas nas categorias Standard, 
Premium e Suítes – todas muito bem 
equipadas com ar-condicionado, TV, 
frigobar, wi-fi gratuito, telefone e cofre 
digital –, o empreendimento abriga ainda 
uma área verde de 200 mil m² e um 
parque aquático de águas termais, cujos 
toboáguas e 14 piscinas quentinhas, nas 
quais a temperatura pode chegar a 58°C, 
o posicionam como o maior da categoria 
hoteleira do Brasil. Haja fôlego!

O MAPA DO LAZER
Crianças, adolescentes, adultos e idosos: 
no Thermas Hotel & Resort a diversão é 
garantida para públicos de todas as 
idades. Ostentando uma infraestrutura 
digna de uma colônia de férias, o hotel 
inclui em suas dependências restaurantes, 
bares, lago artificial, caiaque e pedalinhos, 
campo de futebol, academia, salão de 
jogos, quadras poliesportivas, ciclovia, 
fazendinha com diversos animais, pista de 
corrida e passeio de charrete, entre outras 
atividades que certamente trarão ótimas 
lembranças ao viajante em qualquer 
época do ano. 

A ESTRUTURA DE TIRAR O FÔLEGO, SOMADA À INTENSA 

PROGRAMAÇÃO DE ANO-NOVO, FAZ DO THERMAS HOTEL & 

RESORT UMA APOSTA CERTEIRA PARA A VIRADA DO ANO

THERMAS HOTEL & RESORT  
(MOSSORÓ/RN)
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THE AMAZING STRUCTER PLUS THE INTENSE NEW YEAR’S 
EVE ACTIVITIES SCHEDULE MAKE THERMAS HOTEL & RESORT 
THE RIGHT CHOICE FOR WELCOMING THE NEXT YEAR
A refuge into the nature to enjoy the holidays that come together 
with the change of the calendar from 2017 to 2018: this is 
Thermas Hotel & Resort, the hotel which travelers dream about and 
that provides peacefulness, tranquility and, of course, a party to 
celebrate the New Year's Eve with the whole family.  
With different concerts, wonderful fireworks, international buffet at 
dinner, complete tables planning, sound system and special lighting 
and open bar regime including water, soda, 12-year-old whisky, 
sparkling wine, imported vodka and beer, in addition to a Kids 
Club that counts on a team of professionals that promote activities 
for children up to 10 years old, the resort, located in Mossoró, the 
second biggest city of Rio Grande do Norte, between the capitals 
Natal and Fortaleza, is the perfect destination for people who want 
to spend the Réveillon surrounded by the best New Year wishes.  
FIRST-CLASS FACILITIES
Having available 146 accommodations, divided into Standard, 
Premium and Suites categories – all of them are well-equipped with 
air conditioner, TV, minibar, free wi-fi, phone and digital safe –, the 
hotel also includes a green area with 200,000 m² and a thermal 
water park, whose slides and 14 warm swimming pools, in which 
the temperature can arrive up to 58°C, make it the largest hotel of 
the category in Brazil. Take a deep breath!
MAP OF LEISURE
Children, teenagers, adults and older people: at Thermas Hotel & 
Resort entertainment is guaranteed for travelers of different ages. 
Owner of an infrastructure that can be compared with a summer 
camp, the hotel includes in its facilities restaurants, bars, artificial 
lake, kayak and paddle boat, soccer court, gym, game room, multi-
purpose court, bike path, little farm with many animal, running path 
and carriage rides, among other activities that certainly will bring 
good memories to the traveler in any time of the year. 

PANORÂMICA MOSTRA A GRANDIOSIDADE DO COMPLEXO DO 
THERMAS HOTEL & RESORT. AO LADO DA FOTO PRINCIPAL, QUEIMA DE 
FOGOS AGITA OS HÓSPEDES NA NOITE DE ANO-NOVO. LOGO ACIMA, 
UM DOS MUITOS TOBOÁGUAS DISTRIBUÍDOS PELO EMPREENDIMENTO
THE PANORAMIC PHOTO SHOWS HOW LARGE THE THERMAS HOTEL 
& RESORT COMPLEX IS. NEXT TO THE MAIN PHOTO, A FIREWORKS 
DISPLAY EXCITES THE GUESTS AT NEW YEAR'S EVE. RIGHT ABOVE, ONE 
OF THE SEVERAL SLIDES PLACED ALONG THE HOTEL
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Para viajantes que adoram 
celebrações de Ano-Novo e 
lamentam o fato da data acontecer 

apenas uma vez a cada 365 dias, o 
Casa Grande Hotel Resort & Spa, um 
dos empreendimentos mais fascinantes e 
luxuosos do litoral paulista, tem um convite 
irrecusável: uma festa em homenagem a 
2018 que começa na quinta (28/12), 
termina na terça-feira (02/01) e, nesse 
meio tempo, promove espetáculos 
imperdíveis que definitivamente não 
deixarão ninguém ficar parado.

AGENDA CHEIA
Após o check-in, as comemorações ficarão 
sob o comando de Wesley Safadão e 
Anitta, dois fenômenos da atualidade que 
darão início a uma sequência diária de 
apresentações animadíssimas, as quais 
incluem horas de show com os renomados 
DJs Fatboy Slim e Alok. Já na programação 
da virada, a recepção ao novo ano será 
feita de três maneiras apaixonantes: por 
meio de um coquetel à beira da piscina, 
uma queima de fogos de artifício de encher 
os olhos e uma ceia mais que especial, 
acompanhada por uma trilha sonora para 

lá de agitada. E tem mais! No primeiro 
dia de 2018, o grand finale dessa estada 
dos sonhos será um delicioso brunch com 
a temática "Sabores do Mundo".

CONFORTO E GASTRONOMIA DE 
MÃOS DADAS
Com tantas atividades planejadas, haja 
fôlego para aguentar essa maratona de 
eventos. Por isso, na hora de recarregar as 
energias, o caminho é seguir para uma das 
268 acomodações, entre apartamentos, 
suítes ou charmosos chalés, todas elas 
superespaçosas, bem equipadas e com 
decoração elegante. De quebra, o hotel 
está em frente à Praia da Enseada, a maior 
do Guarujá, e, além do mar verdinho e 
da ampla faixa de areia, os hóspedes têm 
acesso a um bar exclusivo, com drinques e 
petiscos a qualquer hora do dia. 
Outro diferencial do Casa Grande é a 
infraestrutura gastronômica completa, com-
posta por cinco restaurantes e quatro bares. 
O menu, de alta qualidade, é extremamen-
te diversificado e reúne pratos especializa-
dos nas cozinhas tailandesa, mediterrânea, 
portuguesa e francesa, entre outros clássi-
cos da culinária internacional. 

NO LUXUOSO CASA GRANDE HOTEL RESORT & SPA, A PROGRAMAÇÃO 

DE RÉVEILLON INCLUI SHOWS COM WESLEY SAFADÃO E ANITTA, QUEIMA 

DE FOGOS, CEIA COMPLETA E COQUETEL À BEIRA DA PISCINA

CASA GRANDE HOTEL 
RESORT & SPA (GUARUJÁ/SP)
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AT THE LUXURIOUS CASA GRANDE HOTEL RESORT & SPA, 
THE NEW YEAR’S ACTIVITIES INCLUDE CONCERTS WITH 
THE BRAZILIAN SINGERS WESLEY SAFADÃO AND ANITTA, 
FIREWORKS, COMPLETE DINNER AND COCKTAIL POOL PARTY
For travelers that love New Year’s Eve celebrations and feel 
sorry about the fact that this holiday happens once a year, 
Casa Grande Hotel Resort & Spa, one of the most fascinating 
and luxurious hotels of São Paulo coast, has an invitation that 
you can’t turn down: a party to welcome 2018 that starts on 
Thursday (12/28), ends on Tuesday (01/02) and, within this 
period, the hotel is going to promote incredible spectacles that 
will definitely make everybody move.
FULL SCHEDULE
After check-in, celebrations will be led by the Brazilian singers 
Wesley Safadão and Anitta, two current stars who will begin a 
daily sequence of exciting concerts, which include performances 
with the famous DJs Fatboy Slim and Alok. At the turn of the year, the 
reception of 2018 will be carried out in three amazing ways: with 
a cocktail pool party, breathtaking fireworks display and a more 
than special dinner with great music. There’s more! On the first day 
of 2018, the grand finale of this hotel of dreams will be a delicious 
themed brunch called “Sabores do Mundo” (Tastes of the World).
COMFORT AND GASTRONOMY WALK TOGETHER
With so many planned activities, it’s important to have energy to 
participate in these events. So, to relax, the best option is to stay 
in one of the 268 accommodations, among apartments, suites 
and charming hotels, all of them very spacious, well-equipped 
and elegantly decorated. Also, the hotel is in front of Praia da 
Enseada (Enseada Beach) and, in addition to the green sea with 
a large sand strip, guests have access to an exclusive bar, with 
cocktails and snacks at any time of the day. 
Another special asset of Casa Grande is the complete 
gastronomic infrastructure, composed of five restaurants and four 
bars. The high quality menu is extremely diversified and offer 
Thai, Mediterranean, Portuguese and French dishes, among other 
classic international delicacies.

ÁREA DA PISCINA, HALL E  ACOMODAÇÕES REFLETEM O BOM 
GOSTO E A ELEGÂNCIA DAS INSTALAÇÕES DO CASA GRANDE
SWIMMING POOL AREA, HALL AND ACCOMMODATIONS REFLECT 
THE GOOD TASTE AND ELEGANCE OF CASA GRANDE FACILITIES
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DE OLHO NO MERCADO

MAIS FOCO DO QUE NUNCA: GRUPO TREND SEGMENTA 

ATUAÇÃO ENTRE CORPORATIVO E LAZER EM BUSCA DE 

NÚMEROS AINDA MAIS EXPRESSIVOS

TEM NOVO MODELO  
DE NEGÓCIOS NA ÁREA

Capacidade de reinvenção é uma 
característica que o GRUPO TREND 
sempre teve e que tem sido decisiva 

para o fortalecimento da marca e para a 
conquista de novos mercados. E esta habilidade 
foi comprovada mais uma vez com o recente 
anúncio de que a TREND Operadora teria a 
sua linha de atuação segmentada em duas 
vertentes: Corporativo (TREND CORP) e Lazer 
(TREND LAZER). 
Mas o que isso significa, exatamente? Uma das 
principais mudanças envolve o departamento 
de Força Interna de Vendas, o FIVE, que hoje 
passa a se chamar TREND CORP. O time, 
composto por mais de 250 consultores, assume a 
responsabilidade de atender a todas as demandas 
do segmento corporativo e continua com o papel 
de oferecer suporte às agências de viagens que 
constam nas carteiras dos executivos de Vendas, 
oferecendo a agilidade e o apoio necessários 
para que a consultoria seja completa e efetiva a 
qualquer hora ou dia da semana.

THERE’S A NEW BUSINESS MODEL IN 
THE HOUSE
MORE FOCUSED THAN EVER: GRUPO TREND 
SEGMENTS ACTIVITIES BETWEEN CORPORATE AND 
LEISURE DEPARTMENTS LOOKING FOR EVEN MORE 
EXPRESSIVE NUMBERS
The skill of reinventing is a feature that GRUPO 
TREND always had and that has been decisive for 
the brand consolidation and to reach new markets. 
And this skill has been proved one more time with the 
recent announcement that TREND Operadora would 
have its activities divided into two sectors: Corporate 
(TREND CORP) and Leisure (TREND LAZER). 
But what does that mean, exactly? One of the main 
changes involves the Internal Salesforce department, 
also known as FIVE, which is now called TREND 
CORP. The team, composed of more than 250 
consultants, has the responsibility of carrying out 
every demand of the corporate segment and keeps 
the role of providing support to the travel agencies 
that are included in the Sales executives’ client base, 
offering a fast service and support required to a 
complete and efficient consultancy at any time or 
day of the week.   
“I’ve worked for more than 15 years in hospitality 
field and I bring with myself all of my experience to 
support even more one of our main products. With 
this division we will manage to plan new targets, 
reach new markets and provide our services in a 
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“Atuei por mais de 15 anos em hotelaria 
e trago comigo toda a minha bagagem 
para fomentar ainda mais um dos nossos 
principais produtos. Com esta divisão 
conseguiremos traçar novas metas, 
conquistar novos mercados e direcionar 
nossos serviços de maneira mais 
assertiva para os agentes de viagens, 
nosso principal cliente”, declara Dyogo 
Schroeder, que deixa o cargo de diretor 
de Produtos Nacionais para se dedicar 
à gestão do TREND CORP. 

E O LAZER?
O TREND LAZER, por outro lado, nome 
pelo qual a área já é conhecida no mer-
cado – e que, inclusive, batizou o mais 
novo sistema de reservas do grupo, lan-
çado no primeiro semestre deste ano –, 
continua praticamente do mesmo jeito, 
abraçando a venda de aéreo, hotéis, in-
gressos, passeios, locação de carros, cru-
zeiros marítimos e demais itens que você 

more assertive way to the travel agents, our main 
client,” states Dyogo Schroeder, who left the 
position of director of National Products to take 
the TREND CORP management. 
WHAT ABOUT LEISURE?
TREND LAZER (Leisure), on the other hand, 
name by which this area is already known in 
the market – and, by the way, has named the new 
reservation system of the group, launched in the 
first semester of this year –, remains practically the 
same, dealing with sales of airline tickets, hotels, 
tickets, tours, car rentals, cruises and other items that 
you would like to add to the package to guarantee 
a unique experience to your passenger.   
“Leisure keeps growing, experiencing expressive 
increase year by year. This decision will allow 
us to provide service with even more focus and, 
at the same time, totally dedicated to our three 
fundamental pillars: technology (mainly by using 
our on-line platform, which presents new solutions 
to travel agents), very competitive pricing and 
excellence in service, which leads the product 
conception and suppliers choice, reflects on the high 
quality customer service and takes responsibility until 
the end of the trip, allowing us to exceed our clients' 
expectations,” states the director Cristiane Jayme, 
who continues leading  the area. 
Cristiane and Schroeder will report directly to 
Leonardo Ortega, Executive VP of the holding 
company.

quiser acrescentar ao pacote para garantir 
ao passageiro uma experiência única. 
“O Lazer segue crescendo, experimentando 
incrementos expressivos ano a ano. Esta 
decisão nos permitirá atuar de maneira 
ainda mais focada e, ao mesmo tempo, 
totalmente dedicada aos nossos três pilares 
fundamentais: tecnologia (sobretudo por 
meio da utilização da nossa plataforma 
on-line, que apresenta novas soluções 
aos agentes de viagens), preços 
ultracompetitivos e excelência operacional, 
a qual norteia a concepção do produto 
e escolha dos fornecedores, passa pelo 
atendimento de qualidade e abrange até o 
final da viagem, nos permitindo superar as 
expectativas dos nossos clientes”, explica a 
diretora Cristiane Jayme, que permanece à 
frente da área. 
Tanto Cristiane quanto Schroeder 
responderão diretamente para Leonardo 
Ortega, vice-presidente Executivo da 
holding.

COM ESTA DIVISÃO 

CONSEGUIREMOS 

TRAÇAR NOVAS 

METAS, CONQUISTAR 

NOVOS MERCADOS E 

DIRECIONAR NOSSOS 

SERVIÇOS DE MANEIRA 

MAIS ASSERTIVA PARA 

OS AGENTES DE 

VIAGENS, NOSSO 

PRINCIPAL CLIENTE

OS DIRETORES DYOGO SCHROEDER (TREND CORP) E 
CRISTIANE JAYME (LAZER) DURANTE CONVENÇÃO DE 
VENDAS 2017
THE DIRECTORS DYOGO SCHROEDER (TREND CORP) AND 
CRISTIANE JAYME (LEISURE) DURING THE 2017 SALES 
CONVENTION

ARQUIVO GRUPO TREND

" WITH THIS DIVISION, WE WILL 
MANAGE TO PLAN NEW TARGETS, 

REACH NEW MARKETS AND 
PROVIDE OUR SERVICES IN A MORE 

ASSERTIVE WAY TO THE TRAVEL 
AGENTS, OUR MAIN CLIENT"
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SHOP HOTEL VÊ NÚMEROS CRESCEREM COM A ATUAÇÃO DOS 

PROMOTORES DE VENDAS E ESPERA AMPLIAR A EQUIPE QUE FICA 

NAS RUAS EM ATÉ 20% ATÉ O FIM DO ANO

Vender mais e melhor é uma premissa que norteia 
a quase totalidade das iniciativas do GRUPO 
TREND, culminando no surgimento contínuo de 

novas práticas e modelos de negócio. A SHOP HOTEL, a 
segunda mais velha entre as empresas da holding, sabe 
disso e, em agosto de 2016, tomou uma decisão que 
adicionou qualidade ao dia a dia do agente de viagens 
e fez toda a diferença em seus resultados: ampliou 
seu quadro de colaboradores e trouxe promotores de 
Vendas para a sua equipe.
AS PEÇAS QUE FALTAVAM NO QUEBRA-CABEÇA
Atuando principalmente nas capitais, deslocando-se com 
frequência a destinos das regiões metropolitanas a fim de 
cobrir grande parte do Brasil, esses profissionais dedicam 
horas preciosas do seu cotidiano ao atendimento presencial, 
comparecendo às agências de viagens para entregar 
informação e know-how acerca dos produtos e das políticas 
adotadas pela empresa.
Prospecção de negócios é a especialidade da casa e, 
exatamente por isso, treinamentos e capacitações são 
realizados in loco com regularidade – uma alternativa 
100% eficiente de garantir que a base de clientes tenha 
na ponta da língua os motivos pelos quais vale (muito!) a 
pena apostar nas vantagens apresentadas por esta On-line 
Travel Operator, cujas tarifas ultracompetitivas e rentáveis 
correspondem à sua característica mais marcante. 

CARA A CARA COM OS 
AGENTES DE VIAGENS

A FACE-TO-FACE TALK WITH TRAVEL AGENTS

SHOP HOTEL NUMBERS HAS GROWN DUE TO 
THE SALES PROMOTERS ACTIVITIES AND THE 
COMPANY EXPECTS TO INCREASE THE EXTERNAL 
TEAM IN UP TO 20% UNTIL THE END OF THE YEAR

Selling better and more is a premise that leads almost 
the total of GRUPO TREND initiatives, resulting in 
the creation of new business practices and models. 
SHOP HOTEL, which is the second oldest company 
of the holding, knows that, and, in 2016, made a 
decision that added quality to the travel agent daily 
life and made the difference in its results: increased its 
team and brought Sales promoters.

THE MISSING PIECES OF THE PUZZLE

Mainly acting in the capital of São, those professionals 
frequently visit destinations located in the metropolitan 
regions to serve great part of Brazil and dedicate 
valuable hours of their routine to visit in person the 
travel agencies to provide information and know-how 
about products and politics adopted by the company.

Business prospecting is the specialty of the house 
and that’s exactly why trainings and qualification 
courses are often provided in loco – an option that is 
100% efficient and guarantees that the clients know 
by heart the reasons why they should (definitely!) bet 
on the advantages presented by this On-line Travel 
Operator, whose very competitive and profitable 
pricing correspond to its most remarkable feature. 
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Os promotores – são 10, ao todo, com 
expectativa de aumento de 20% do time 
até o fim do ano – atuam em parceria com 
a equipe interna de Vendas do GRUPO 
TREND, representada pelos integrantes 
da Célula de Relacionamento, área 
responsável por fidelizar os agentes que 
já são clientes por meio da identificação 
de necessidades e do contato próximo. 
“A criação de laços mais estreitos 
com os agentes tem sido fundamental 
para incrementar os números da 
SHOP HOTEL: antes de incorporar os 
promotores à equipe, o crescimento 
acumulado de vendas entre janeiro e 
julho de 2016 foi de 65%; no mesmo 
período de 2017, este número saltou 
para 99%”, comemora Fernando 
Gimenez, gerente-geral da companhia 
e defensor da personalização como 
aspecto indispensável ao atendimento. 

The promoters – they are 10 in total, expecting 
to increase 20% until the end of the year – work 
in partnership with the internal Salesforce of 
GRUPO TREND, represented by the Customer 
Relationship Cell, department responsible for 
building the customer loyalty of those who 
already are clients by meeting their needs and 
by a close business relation.  
“The creation of strongest ties with travel 
agents has been fundamental to increase 
SHOP HOTEL numbers: before incorporating 
the promoters into the team, the sales growth 
between January and July, 2016, was 65%; 
within the same period in 2017, this number 
went to 99%,” states Fernando Gimenez, 
general manager of the company and supporter 
of the personalization as an imperative feature 
to provide a service.

Acho de valiosa 
importância a atuação 
dos promotores dentro 

das agências. Esta iniciativa não 
apenas alavanca as vendas, 
como cria laços de confiança e 
credibilidade. Afinal, a grande 
maioria compra de quem visita, de 
quem presta consultoria, de quem 
tem um contato mais próximo. 
Comecei as visitas há pouco mais 
de 1 ano e, até então, este fluxo 
ainda era novidade para muita 
agência. Somos extremamente bem 
vistos no mercado e percebo que 
os agentes gostam de nos receber. 
Hoje trabalhamos com planos 
de metas dentro dos clientes, um 
indício de que a SHOP HOTEL 
cresceu e mudou muito ao longo 
do tempo.” 
“I think that it's very important those promoters' 
activities inside the travel agencies. This initiative 
not only can boost sales, but also creates 
confidence and credibility ties. After all, most 
of the agents buy from those professionals who 
visit the agency, provide consultancy and have 
a closer business relation with. I have started 
visiting the agencies a little more than a year 
ago and, until then, this was a novelty for many 
agencies. We are well seen in the market 
and I notice that the travel agents like to have 
us in their offices. Today we work with target 
planning with the clients, some evidence that 

SHOP HOTEL has grown and 
changed very much over  

the time." 

Talita Mizukawa
Promotora de 
Vendas

São Paulo (SP)

O bom relacionamento 
entre agência e promotor 
é de grande necessidade, 

pois o contato próximo e a 
pró-atividade do executivo de 
Vendas inspiram segurança e 
credibilidade. Quando a Talita 
nos visitou pela primeira vez, meu 
login estava inativo. Carismática, 
ela apresentou o novo portal de 
reservas da TREND e foi muito 
profissional. Deixou os documentos 
para serem preenchidos e 
assinados e retornou algumas 
vezes, mesmo eu ainda não tendo 
ativado meu cadastro. Hoje posso 
dizer que tenho a melhor parceria 
entre as operadoras do mercado, 
do atendimento à gerência. Sou 
muito grato ao GRUPO TREND e à 
SHOP HOTEL.”
“The good relationship between the agency 
and promoter is extremely important, because 
the close business relation and proactivity of 
the Sales executive inspires confidence and 
credibility. When Talita visited us for the first 
time, my login was inactive. Very attentive, she 
introduced the new reservation web portal of 
TREND and was very professional. She  
gave me the documents to fill and sign and 
came back some times, even not reactivating 
my account at that time. Today I can say that 
I have the best partnership among the tour 
operators of the market, from the customer 

service to the management. 
Thanks GRUPO TREND and 

SHOP HOTEL.” 

Carlos Garbato
Boa Ventura 
Turismo

São Paulo (SP)

O QUE ELES PENSAM
WHAT THEY THINK ABOUT IT

"ANTES DE INCORPORAR OS PROMOTORES À EQUIPE, O 

CRESCIMENTO ACUMULADO DE VENDAS ENTRE JANEIRO E 

JULHO DE 2016 FOI DE 65%; NO MESMO PERÍODO DE 2017, 

ESTE NÚMERO SALTOU PARA 99%”
“BEFORE INCORPORATING PROMOTERS INTO THE TEAM, THE SALES 
GROWTH BETWEEN JANUARY AND JULY, 2016, WAS 65%; WITHIN 

THE SAME PERIOD IN 2017, THIS NUMBER WENT TO 99%” 

FERNANDO GIMENEZ



36 / SV

TREND TRAVEL USA APRESENTA SERVIÇO EXCLUSIVO PARA O 

BRASIL FOCADO NO PÚBLICO MIRIM

Realizar sonhos sempre foi uma premissa 
de quem trabalha com viagens. Esta 
responsabilidade aumenta ainda mais 

quando o que está em pauta é satisfazer 
os desejos das crianças, especialmente se 
envolvem Orlando e região, destinos onde 
a magia não somente reina soberana, como 
também é levada bem a sério.
Reflexo disso é o serviço que acaba de 
chegar à prateleira da TREND TRAVEL USA: 
Princess Carriage Rentals. Ao traduzir o nome 
para o português, o que se tem seria algo 
como “aluguéis de carruagens de princesa” – 
e é exatamente isso o que significa. Em uma 

DA MAGIA AO PORTFÓLIO

FROM THE MAGIC TO THE INVENTORY
TREND TRAVEL USA INTRODUCES AN EXCLUSIVE 
SERVICE TO BRAZIL FOCUSED ON KIDS

Making dreams come true has always been a 
premise of those who work in Tourism and Travel 
field. This responsibility increases much more when 
the main purpose is to meet children's needs, 
especially if Orlando and its region are involved in, 
destinations where magic not only reigns supreme, 
but also it's taken too seriously. A result of that is a 
service that has just arrived to the TREND TRAVEL 
USA’s inventory: Princess Carriage Rentals. It means 
exactly what it says. In an immersive experience 
addressed to 3-9 year-old girls, the goal is that, from 
now on, they get to live a real fairytale when visiting 
Magic Kingdom Park.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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experiência imersiva dedicada a meninas de 3 a 9 anos de 
idade, o objetivo é que, a partir de agora, elas possam, mais do 
que nunca, viver um legítimo conto de fadas ao visitarem o Magic 
Kingdom Park. 
UM DIA DE PRINCESA
Esta novidade, uma exclusividade do GRUPO TREND para o 
Brasil, começa logo cedo, quando um motorista particular chega 
até o hotel ou resort em que a família está hospedada e estende 
um tapete vermelho até o carro. A criança recebe uma rosa e 
entra na carruagem pela primeira vez, conferindo de perto todos 
os detalhes, posando para fotos e acostumando-se ao tratamento 
digno da realeza. 
Em seguida, todos se acomodam no carro e se dirigem ao parque 
temático tendo as inconfundíveis músicas dos desenhos Disney 
como trilha sonora. Ao estacionar no Magic Kingdom, o mundo da 
imaginação dá as boas-vindas: diversos personagens correm para 
pedir autógrafo e cumprimentar a mais nova princesa – para se 
sentirem parte desta terra encantada, muitas crianças se inspiram 
na Cinderela e já chegam caracterizadas, mas, quem preferir, 
pode optar pela transformação completa na Bibbidi Bobbidi 
Boutique, salão de beleza do parque que oferece maquiagem, 
penteados e fantasias sob medida.  
“Experiência é a palavra que melhor descreve o Princess Carriage 
Rentals. O intuito é eternizar este momento na mente da criança, 
construindo o cenário perfeito para que ela mergulhe de cabeça 
no universo Disney e tenha certeza de que, no Magic Kingdom, 
ela será, sim, feliz para sempre”, comenta Alessandra Maia, 
gerente de Desenvolvimento de Negócios da TREND TRAVEL USA. 
PANORAMA GERAL
Ao contratar este serviço, o cliente tem direito a transfer (hotel/
parque/hotel) e a permanecer com a carruagem o dia inteiro, 
cabendo aos pais ou responsáveis empurrá-la – duas crianças 
podem ser acomodadas ao mesmo tempo. Para brincar nas 
atrações, o veículo pode utilizar o espaço do parque destinado 
aos carrinhos de bebês.

NA PÁGINA ANTERIOR, GAROTINHA POSA DENTRO DA 
CARRUAGEM. À ESQUERDA, A CRIANÇA SE DEPARA COM 
CENÁRIO COMPOSTO POR TAPETE VERMELHO E RECEBE UMA 
ROSA. ABAIXO, CARRUAGEM JÁ NO MAGIC KINGDOM PARK
IN THE PREVIOUS PAGE, LITTLE GIRL POSES INSIDE THE 
CARRIAGE. TO THE LEFT, THE CHILD ENJOYS THE SCENERY 
COMPOSED OF RED CARPET AND RECEIVES A ROSE. BELOW, 
CARRIAGE AT MAGIC KINGDOM PARK

ONE DAY LIKE A PRINCESS 

This novelty, exclusivity of GRUPO TREND to Brazil, begins early in the 
morning, when a private driver arrives at the hotel or resort in which 
the family is and rolls up a red carpet towards the car. The kid receives 
a rose and get in the carriage for the first time, checking closely all of 
the details, posing for photos and getting used to the royal treatment. 

Then, everyone gets in the car, having the theme park as destination and 
listening to the unique songs of Disney animated movies as soundtrack. 
When the driver parks at Magic Kingdom, the world of imagination 
welcomes: many characters ask for an autograph and greet the new 
princess – to feel part of this magic land, many children inspired in 
Cinderella arrive at the park wearing their costumes, but other option 
is a complete makeover at Bibbidi Bobbidi Boutique, a hair salon 
of the park that offers makeup, hairdo and made-to-order costumes. 
“Experience is the word that best describes the Princess Carriage 
Rentals. The goal is to immortalize this moment in the children’s mind, 
creating the perfect scenery to make her dive into the Disney universe 
and to make her feel sure that at Magic Kingdom she will be happy 
ever after,” states Alessandra Maia, manager of Business Development 
at TREND TRAVEL USA.

GENERAL BACKGROUND

When the clients hire this service, they have a transfer (hotel/park/
hotel) at their disposal and can handle the carriage all day long, and it’s 
responsibility of the relatives or the person in charge to push the vehicle 
– two children can be accommodated at the same time. To enjoy the 
attractions, the carriage can be parked at the area for baby strollers.
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QUERO EXEMPLOS!
Nada mais indicado do que uma 
ida aos States para treinar o inglês 
– e certamente não existe professor 
melhor do que um nativo para ajudar 
a desenrolar o idioma. Ter aulas 
ministradas na própria casa é uma 
possibilidade que você poderá trabalhar 
muito em breve, agente, combinando a 
diversão de uma temporada no exterior 
com a possibilidade de voltar ao Brasil 
com maior domínio da língua. 
As habilidades na cozinha também 
poderão ser aprimoradas a partir da 
contratação de pacotes que incluam 
minicursos de culinária. Além de 
ensinar o básico e avançar para o 
preparo de pratos que integram a 
gastronomia norte-americana, a ideia 
é promover as aulas em parceria com 
chefs renomados, proporcionando ao 
visitante uma experiência diferenciada 
e com boas doses de glamour. O 
objetivo é de que esses pacotes sejam 
comercializados sempre no segundo 
semestre, paralelamente ao Epcot 
International Wine & Food Festival, 
evento que, este ano, acontece até 
13 de novembro no complexo do 

ALÉM DA POSSIBILIDADE DE HOSPEDAR EM UMA CASA DE CINEMA, 

VHC DIVERSIFICA LEQUE DE SERVIÇOS NOS ESTADOS UNIDOS

Conforto e comodidade são 
duas palavras que dificilmente 
vão sair de moda, ainda 

mais quando envolvem um tipo de 
hospedagem que surgiu para garantir 
tranquilidade e bem-estar acima de 
tudo: lindas casas de férias. E como 
o que é bom pode sempre ficar 
melhor, essas residências tipicamente 
americanas – porque é claro que a 
maior procura é para os Estados 
Unidos, o destino internacional 
preferido dos brasileiros – fazem 
parte do portfólio da Vacation Homes 
Collection (VHC) e se mantêm de 
portas abertas para realizar os sonhos 
do seu cliente. 
Mais do que infraestrutura e 
instalações de primeira linha, 
daquelas que fazem o hóspede se 
sentir parte de um filme ou seriado, a 
experiência pode ser completa com a 
incorporação de serviços adicionais, 
que complementam o leque quase 
infinito de atividades disponíveis em 
cidades como Orlando e Kissimmee. 
Para ficar por dentro desse assunto, 
que com certeza vai acrescentar 
argumentos de vendas à sua lista, 
continue a leitura!

VACATION À LA AMERICA
IN ADDITION TO THE POSSIBILITY OF STAYING 
IN A HOUSE LIKE THOSE IN THE MOVIES, VHC 
DIVERSIFIES THE RANGE OF SERVICES IN THE 
UNITED STATES
Comfort and convenience are two words that 
hardly will be out of use, mainly when they 
involve a type of accommodation that was 
created to guarantee tranquility and a good stay 
above all: beautiful vacation houses. Once a 
good thing can be even better, those traditional 
American residences – because it's clear that 
the higher demand is for the United States, 
Brazilians’ favorite international destination – 
make part of Vacation Homes Collection (VHC) 
and keep the doors opened to make the clients’ 
dreams come true. 
More than infrastructure and first-class facilities, 
of those that make the guests feel like they are 
in a movie or TV series, the experience can be 
complete with the incorporation of additional 
services that complements the almost infinite 
range of activities available in cities like 
Orlando and Kissimmee. To get to know all of 
these, which certainly will add selling arguments 
to your list, keep reading! 
I WANT SOME EXAMPLES!
Nothing is more recommended than a trip to 
America to train English – and there's no other 
better teacher than a native to help you to improve 
the language. Having classes given at home is 
a possibility that you will be able to work with 
soon, travel agent, combining the fun of a season 
abroad and the possibility of coming back to 
Brazil with a greater knowledge of the language.  
Cooking skills will be also improved if your 
client hires a package that includes culinary 
minicourses. In addition to the basic steps 
and the elaboration of dishes that make part 
of the North-American gastronomy, the idea is 
to promote classes in partnership with famous 

FÉRIAS À  
LA AMÉRICA

FOTOS SHUTTERSTOCK
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Walt Disney World Resort e em cujo 
cardápio constam comidas típicas de 
países como África do Sul, Austrália, 
Espanha, Itália e Rússia, por exemplo. 
“O passageiro comprará o pacote 
no mesmo momento em que fechar 
a casa em que deseja se hospedar. 
Ele definirá a experiência que mais 
se encaixa com o que está buscando, 
com o perfil da viagem que tem 
interesse em fazer, e embarcará com 
tudo definido, sem qualquer tipo 
de preocupação”, ressalta Fabio 
Cardoso, CEO da VHC. 
De acordo com ele, a expectativa 
da empresa é de que, em um futuro 
próximo, esses serviços sejam 
ampliados e contemplem os seguintes 
pacotes: para casamentos, esportivos 
(como visitas à estrutura do time de 
basquete do Orlando Magic), de 
desenvolvimento profissional (o qual 
envolve uma parceria já encaminhada 
com o instituto Seeds of Dreams, 

chefs, offering the visitor a special experience 
with good doses of glamour. The intention is 
that those packages be commercialized mainly 
in the second semester, parallel to the Epcot 
International Wine & Food Festival, an event 
that will happen until November 13 at Walt 
Disney World Resort complex and whose menu 
offers traditional dishes of countries such as 
South Africa, Australia, Spain, Italy and Russia, 
for example.  
“The passengers will buy the package at the 
moment when they book the house they want to 
stay in. They will define the experience that is most 
suitable for what they are looking for, the profile of 
the travel that they are interested in taking, and will 
board with everything ready, without any worries,” 
states Fabio Cardoso, CEO at VHC. 
According to him, the company expectation 
is that in the near future those services will be 
increased and include the following packages: 
for weddings, sports (like a tour of the Orlando 
Magic basketball team headquarters), 
professional development (which involves an 
ongoing partnership with Seeds of Dreams 
institute, a company of the ex-Disney employee 
Claudemir Oliveira, focused on the creation 
of a product addressed to quality service and 
customer delight) and the art of planning events, 
a service that will be carried out together with 
Andréa Guimarães, famous decorator who plan 
celebrities’ birthday parties.  

MEGAHOMES, THE ACE IN THE HOLE
Another VHC novelty is the launching of 

POSSIBILIDADE DE TER AULAS DE 
CULINÁRIA COM UM CHEF E PRATICAR 
O INGLÊS COM UM NATIVO SÃO ALGUNS 
DOS SERVIÇOS QUE A VHC PASSARÁ 
A COMERCIALIZAR EM BREVE E QUE 
PODERÃO SER USUFRUÍDOS DURANTE A 
ESTADA, NA CASA EM QUE O VISITANTE 
ESTIVER HOSPEDADO
POSSIBILITY OF TAKING CULINARY CLASSES WITH 
A CHEF AND TRAINING ENGLISH WITH A NATIVE ARE 
SOME OF THE SERVICES THAT VHC WILL OFFER 
SOON AND THAT CAN BE USED DURING THE STAY, 
IN THE HOUSE WHICH THE GUEST BOOKED

do ex-Disney Claudemir Oliveira, 
focado na criação de um produto 
voltado à qualidade de atendimento 
e encantamento do cliente) e a arte 
de organizar eventos, serviço que 
será realizado em conjunto com a 
decoradora Andréa Guimarães, 
famosa por planejar festas de 
aniversário de celebridades.

MEGAHOMES, A APOSTA DO 
MOMENTO
Outra novidade da VHC é o 
lançamento do conceito das mega-
homes, casas de oito a 15 quartos 
que prometem alavancar as vendas 
para grupos, estejam eles em busca 
de viagens a lazer ou focados em 
utilizar a casa como palco para 
reuniões corporativas. “O intuito é que 
as hospedagens sejam uma espécie 
de mini-hotel e, inclusive, tenham suítes 
com chaves individuais, a fim de que 
possamos zelar pela privacidade dos 
visitantes”, comenta o CEO. 
Até 2018, um condomínio de 52 
residências deve ser inaugurado, 
ampliando o portfólio de casas 
administradas pela VHC. Para os 
próximos três anos, a perspectiva é de 
que a empresa conte com um condomínio 
com 208 novas propriedades. 

megahomes, houses that own from eight to 15 
bedrooms that promise to boost sales for groups 
looking for leisure trips or focused on using the 
house for corporate meetings. “The goal is that 
the houses be a type of mini-hotels and also have 
suites with individual keys, so that we can provide 
privacy to the guest,” comments the CEO. 
Until 2018, a condominium composed of 52 
residences should be inaugurated, increasing the 
inventory of houses managed by VHC. For the 
next three years, the expectation is to count on a 
condominium with 208 new properties.
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CONVENÇÃO DE VENDAS

LÍDERES DO GRUPO TREND POSAM COM COLABORADORES PREMIADOS PELO EXCELENTE 
DESEMPENHO NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO
GRUPO TREND LEADERS POSE WITH EMPLOYEES AWARDED BY THEIR EXCELLENT PERFORMANCE IN THE 
FIRST SEMESTER OF THIS YEAR

GRUPO TREND REÚNE EQUIPE DE VENDAS, DIVULGA BALANÇO DO SEMESTRE E 
APOSTA NA SEGMENTAÇÃO ENTRE CORPORATIVO E LAZER

THE BEST CONVENTION EVER 
GRUPO TREND GATHERS ITS SALES TEAM, SHOWS THE 
SEMESTER BALANCE AND BETS ON THE SEGMENTATION 
BETWEEN CORPORATE AND LEISURE AREAS
Between August 21 and 24, Tauá Hotel & Convention hosted an 
event that made history at GRUPO TREND: the 2017 edition of 
the Sales Convention. Counting on the employees of Sales and 
Products teams, board of directors and – of course!– the president 
Luis Paulo LUPPA, the event gathered 150 people and had as a 
subject the “TREND  DNA”, a term often used by the leaders of the 
holding company that sums up the brand strength and innovative 
essence. 
Carried out according to a schedule full of training and dynamic 
activities, over four days the attendees were invited to reflect and 
to know better about everything that involves the large product and 
service inventory of the companies that build the group, exchanging 
experiences and practices that help to boost sales. By the way, 
in order to intensify those discussions, each qualification room 
approached a specific theme – the categories were airlines, cars, 
corporate area, hotels, leisure area, TREND TRAVEL USA, SHOP 
HOTEL and Vacation Homes Collection (VHC).

Entre os dias 21 e 24 de agosto, o Tauá Hotel & Convention 
sediou um evento que entrou para a história do GRUPO TREND: a 
edição de 2017 da Convenção de Vendas. Com a presença de 

colaboradores dos times de Vendas e Produtos, diretoria e – é claro! – do 
presidente Luis Paulo LUPPA, o evento reuniu 150 pessoas e foi norteado 
pelo tema “DNA TREND”, termo utilizado com frequência pelos líderes da 
holding e que resume a força e a essência inovadora da marca. 
Realizado sob uma programação repleta de treinamentos e atividades 
dinâmicas, ao longo de quatro dias os participantes foram convidados 
a refletir e a se aprofundar sobre tudo o que envolve o extenso portfólio 
de produtos e serviços das empresas do grupo, trocando experiências e 
práticas que ajudam a estimular as vendas. Inclusive, a fim de potencializar 
as discussões, cada sala de capacitação abordava um assunto específico 
– as categorias foram aéreo, carros, corporativo, hotelaria, lazer, TREND 
TRAVEL USA, SHOP HOTEL e Vacation Homes Collection (VHC). 

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND

A MELHOR CONVENÇÃO 
DE TODAS
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1. LUIS PAULO LUPPA, PRESIDENTE DO GRUPO TREND 2. APRESENTAÇÃO DE PERNAMBUCO 
ANIMA PARTICIPANTES DA CONVENÇÃO DE VENDAS 2017 3. LÍDERES DAS EMPRESAS 
DA HOLDING SE REÚNEM EM EVENTO 4. TRABALHO EM EQUIPE MARCOU AS DINÂMICAS 
PROMOVIDAS AO LONGO DA CONVENÇÃO 5. JANTAR PATROCINADO PELA MOVIDA ENCERRA AS 
ATIVIDADES DO PENÚLTIMO DIA DO EVENTO
1. LUIS PAULO LUPPA, PRESIDENT AT GRUPO TREND 2. PERFORMANCE OF PERNAMBUCO EXCITES ATTENDEES 
AT 2017 SALES CONVENTION 3. LEADERS OF THE HOLDING COMPANY ARE GATHERED IN THE EVENT 4. TEAM 
WORK HAS MARKED THE ACTIVITIES PROMOTED DURING THE CONVENTION 5. DINNER SPONSORED BY MOVIDA 
FINISHES THE ACTIVITIES ON THE NEXT-TO-LAST DAY OF THE EVENT

“O evento como um todo foi planejado para 
promover uma grande imersão de conteúdo, 
munindo com informações os profissionais que 
fazem das ruas o seu escritório e que diariamente 
visitam diversas agências de viagens para 
apresentar os nossos diferenciais. A TREND não 
é melhor nem pior que outras empresas; somos 
diferentes, porque aqui o querer fazer sempre 
mais, o querer vencer, é muito valorizado. É este 
o nosso segredo para resultados tão positivos”, 
declara LUPPA.
O patrocínio ficou por conta dos destinos 
Pernambuco e Porto Seguro, das locadoras 
de carros Avis, Localiza, Movida e Unidas, 
das companhias aéreas Avianca e LATAM, da 
empresa de seguro-viagem Travel Ace Assistance 
e do complexo Universal Orlando Resort.

SEGMENTAÇÃO 
O encontro foi palco para o anúncio de uma 
decisão importante: a segmentação dos negócios 
do grupo entre Corporativo (TREND CORP) e 
Lazer (TREND Lazer). A partir de agora, a Força 
Interna de Vendas, também chamada de FIVE 
pelo mercado, assume o segmento corporativo e 
locação de veículos e passa a ser liderada por 
Dyogo Schroeder, hoje diretor-executivo do TREND 
CORP. Ao mesmo tempo, o Lazer continua nas 
mãos de Cristiane Jayme – ambos os dirigentes 
respondem diretamente a Leonardo Ortega, vice-
presidente Executivo.  

“The event as a whole was planned to promote a great content 
immersion, supplying with information those professionals who make 
the streets theirs offices and who daily visit several travel agencies 
to show our special assets. TREND is not better nor worse than other 
companies; we’re different because here the intention of always 
doing more, winning, is much appreciated. This is our secret to 
obtain very positive results,” states LUPPA. 
The sponsors of this event were Pernambuco and Porto Seguro 
destinations, Avis, Localiza, Movida and Unidas car rental suppliers, 
Avianca and LATAM airlines, the travel insurance company Travel 
Ace Assistance and Universal Orlando Resort complex.
SEGMENTATION 
The meeting was background for the announcement of an important 
decision: the business segmentation of the group between Corporate 
(TREND CORP) and Leisure (TREND Lazer) areas. From now on, the 
Internal Salesforce, also known as FIVE by the market, takes the 
corporate segment and car rental and it’s led by Dyogo Schroeder, 
currently executive director of TREND CORP. At the same time, the 
Leisure department still is in charge of Cristiane Jayme – both leaders 
directly report to Leonardo Ortega, executive vice president.

Patrocinadores:
Sponsors
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os quais você talvez tenha dúvidas. 
Confira só!

SV: O que muda no seu dia a 
dia agora que você assumiu 
como vice-presidente de 
Vendas & Marketing?
Ao deixar a área de Operações 
Financeiras volto 100% com minha 
veia de Vendas e dou início à minha 
agenda de viagens e a uma atuação 
mais participativa nas feiras e eventos 
do GRUPO TREND. Além disso, fico 
com a responsabilidade de entrega da 
meta geral de vendas da empresa.

SV: Como você enxerga esta 
nova fase do GRUPO TREND?
Extremamente positiva. Entendo que quem 
não se mexer e olhar cinco anos para frente 
vai ser ultrapassado pelos concorrentes e 
se tornar obsoleto. Costumo dizer que 
toda empresa é um ser vivo e, por isso 
mesmo, é preciso estar permanentemente 
à procura de novidades e incrementos 
para cada uma de suas áreas. E o 
GRUPO TREND tem esta característica 
de estar sempre se movimentando e 
acompanhando o mercado.

SV: Quais você acredita que 
serão os principais desafios 

RECOGNITION ABOVE ALL 
Another special moment of the convention involved 
the awards to the most dedicated employees of the 
first semester of this year in sales regarding car rentals, 
SHOP HOTEL, corporate, maritime, leisure, tickets, 
national and international hotels, VHC, receptive 
services and airline tickets. Executives who had the 
best performance in relation to goals and the three best 
managers were also recognized. 
And speaking of names that have been making the 
difference at GRUPO TREND, LUPPA and Leonardo 
Ortega also shared some important news: the vice 
president Mário Antonio leaves the Operations area 
and takes the Sales and Marketing departments, being 
responsible for an even bigger integration between 
both departments and for keeping increasing the 
numbers obtained by the holding company. 
For you to know more about this new moment of 
GRUPO TREND and what this position changing 
will bring as advantages to your daily routine, Segue 
Viagem has interviewed with exclusivity Mário Antonio 
to clarify some questions that you may have. Check 
this out!
SV: What changes in your routine now that you have 
the position of vice president of Sales & Marketing?
Leaving the Financial Operations area I can focus 
100% on Sales, start my journey schedule and 
strengthen my participation in trade fairs and events of 
GRUPO TREND. Besides, I'm in charge of the general 
sales target of the company.
SV: What do you think about this new phase of 
GRUPO TREND?
Extremely positive. I understand that people who 
are not moving and looking five years ahead will 
be overcome by their competitors and will become 
obsolete. I use to say that every company is a living 
being and that’s why it’s required to look permanently 
for novelties and special assets for each one of its 
areas. And GRUPO TREND has this feature and is 
always moving and following the market.
SV: In your opinion, what are the main challenges that 
GRUPO TREND will have in this second semester and 
in the beginning of the next year?

RECONHECIMENTO  
ACIMA DE TUDO
Outro ponto alto da convenção envolveu 
a premiação dos colaboradores que mais 
se destacaram durante o primeiro semestre 
deste ano em vendas de carros, SHOP 
HOTEL, corporativo, marítimo, lazer, in-
gressos, hotelaria (nacional e internacio-
nal), VHC, receptivo e aéreo. Também 
foram prestigiados os executivos que ob-
tiveram o melhor desempenho em relação 
às metas e os três melhores gestores. 

E por falar em nomes que têm feito a di-
ferença no GRUPO TREND, LUPPA e Le-
onardo Ortega aproveitaram a ocasião 
para compartilhar uma notícia importante: 
o vice-presidente Mário Antonio deixa a 
área de Operações e assume Vendas e 
Marketing, responsabilizando-se por uma 
integração ainda maior entre ambos os de-
partamentos e por continuar alavancando 
os números obtidos pela holding. 

Para que você possa compreender 
melhor este novo momento do GRUPO 
TREND e o que esta mudança de 
cargo trará de vantagens para o seu 
dia a dia, a Segue Viagem fez uma 
entrevista exclusiva com Mário Antonio 
para esclarecer alguns pontos sobre 

ATENDIMENTO, 

PLANTÃO 24 HORAS, 

EQUIPE QUALIFICADA 

E, É CLARO, NOSSOS 

PORTAIS DE RESERVAS 

SÃO OS PRINCIPAIS 

DIFERENCIAIS DO 

GRUPO TREND

"SERVICE, 24-HOUR
SERVICE TEAM, QUALIFIED
TEAM AND, OF COURSE,
OUR RESERVATION WEB
PORTALS ARE THE SPECIAL
ASSETS OF GRUPO TREND"
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do GRUPO TREND neste 
segundo semestre e no início 
do próximo ano?
Os principais desafios de qualquer 
empresa são os de bater suas metas 
e atingir seus objetivos, buscando a 
melhor margem e a melhor rentabilidade 
para o seu negócio. Com base neste 
cenário, temos que continuar muito 
atentos aos nossos passos e aos custos 
apresentados pelas empresas da 
holding, pois não podemos deixar de 
entregar o que nos comprometemos e o 
que o grupo espera e precisa.

SV: Você pretende trazer algo 
novo para as áreas de Vendas 
e Marketing? O quê?
Trazer algo novo é o mesmo que dizer 
que vamos ser diferentes. A área de 
Vendas sempre foi regida por orientar, 
motivar, monitorar e cobrar. Vou me 
esforçar para continuar preenchendo 
a lacuna entre a necessidade e a 
expectativa de uma solução, explicitando 
de forma contagiante e equilibrada todos 
os benefícios desse processo dentro das 
áreas em que eu estarei atuando.

SV: Como será a integração 
entre Vendas e Marketing? E 
como isso poderá beneficiar os 
agentes de viagens?
A integração entre Marketing e Vendas 
já é explícita, visto que cada uma das 
campanhas, eventos e feiras, assim como 
toda a mídia digital, estão diretamente li-
gados a ambas as áreas, visando trazer 
mais resultados para o grupo e para os 

agentes de viagens, ofertando e ressal-
tando o que de melhor temos a oferecer. 

SV: Em sua opinião, quais 
são os diferenciais do GRUPO 
TREND?
Atendimento, plantão 24 horas, uma 
equipe extremamente qualificada e 
treinada para atender o agente de 
viagens e, é claro, nossos portais de 
reservas, que concentram excelentes 
oportunidades e facilidades para nossa 
base de clientes. 

SV: Que tipo de mudanças os 
agentes de viagens podem 
esperar para breve?
Melhoria em nossas tarifas aéreas, 
maior competitividade frente aos 
nossos concorrentes e uma atuação 
presencial cada vez mais constante do 
nosso time de Vendas.

SV: Como foi assumir esta nova 
posição em um evento conside-
rado por unanimidade como “a 
melhor convenção de todas”?
Foi como tudo em minha vida: mais 
um desafio que tenho e para o qual 
estou totalmente preparado para 
enfrentar. 

The main challenges of every company are to meet its 
targets and reach its goals, aiming to the best margin 
and the best profitability to its business. Based on this 
scenario, we have to pay attention to our steps and to 
the costs presented by the companies of the holding, 
because we can’t fail in which we have been committed 
to and in which the group waits for and needs.
SV: Do you intend to bring something new to the Sales 
and Marketing departments? What would it be?
Bringing something new is the same as saying that 
we'll be different. The Sales area has always been 
ruled by words like guidance, motivation, monitoring 
and encouragement. I’ll do my best to keep filling the 
blank space between the necessity and the expectation 
of a solution, explaining in an innovative and balanced 
way all of the benefits of this process inside the 
departments in which I’ll be working.
SV: How will be the integration between Sales and 
Marketing carried out? And how it can benefit the 
travel agents?
The integration between Marketing and Sales already 
is explicit, once each one of the campaigns, events 
and trade fairs, as well as the digital media, are 
directly linked to both areas, aiming to bring more 
results to the group and travel agents, offering and 
highlighting the best of the products we have to offer. 
SV: In your opinion, what are the special assets of 
GRUPO TREND?
Service, 24-hour service team, an extremely qualified 
team that is trained to serve the travel agent and, of course, 
our reservation web portals, which concentrate excellent 
opportunities and convenience to our client base. 
SV: What type of changings the travel agents can 
expect in a short term?
Improvement in our airfares, more competitiveness in 
relation to our competitors and a strongest performance 
more often of our Sales team.
SV: How did you feel when you took this new 
position in an event considered by unanimity “the best 
convention ever”?
I felt like I feel everything in my life: another challenge 
that I got and which I'm totally ready to face.

NA PÁGINA À ESQUERDA, MÁRIO ANTONIO, VICE-
PRESIDENTE DE VENDAS & MARKETING, FALA AOS 
PARTICIPANTES DA CONVENÇÃO DE VENDAS. À 
DIREITA, POSA COM PROMOTORES E EXECUTIVOS 
DE VENDAS DAS REGIÕES SUL E SUDESTE
IN THE PAGE TO THE LEFT, MÁRIO ANTONIO, SALES & 
MARKETING VP, GIVES A LECTURE AT THE SALES CONVENTION. 
TO THE RIGHT, HE POSES WITH PROMOTERS AND SALES 
EXECUTIVE OF SOUTH AND SOUTHEAST REGIONS
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VAMOS FALAR SOBRE TENDÊNCIAS

UNDER NATURE’S CARE
A NEW TYPE OF TRIP IS BECOMING THE BRAZILIANS’ FAVORITE ONE: 
WELCOME TO THE GREEN WORLD OF ECOTOURISM
Ah, nature… Whether on a mountain top, in a tropical forest, in the tranquility 
of a farm, into the depth of the ocean or under the comforting silence of a starry 
sky, ecotourism has come to prove that it's possible to be happy – definitely! – far 
away from the big urban centers, providing a great range of many possibilities 
to travelers. 
The feeling of disconnecting from the busy routine and renewing energies in the 
natural environment has been reaching more fans – according to the World Tourism 
Organization, this segment has been growing between 15 and 25% every year 
and  can already be considered a trend. In addition to reflecting the change in the 
contemporary tourist behavior, avid for different experiences, the sector evolution 
as a whole has contributed to this scenario: items like infrastructure investments, 
increase of flight options and improvement of roads have caught attention and 
made possible to visit destinations considered inaccessible up to now. 
“Brazilians have started walking an opposite path, leaving the rush of city life 

FOTO SHUTTERSTOCK

Sob os cuidados  

da natureza

Ah, a natureza... Seja no alto de uma montanha, em uma 
floresta tropical, na tranquilidade de uma fazenda, nas 
profundezas do oceano ou sob o silêncio reconfortante do 

céu estrelado, o ecoturismo veio para comprovar que é possível 
ser feliz – e como! – longe dos grandes centros urbanos, abrindo 
um leque de possibilidades quase infinitas ao viajante. 
O desejo de se desligar da agitação do cotidiano e renovar as 
energias junto ao meio ambiente tem conquistado mais e mais adeptos 
– de acordo com a Organização Mundial do Turismo, este segmento 
cresce entre 15 e 25% todos os anos e já pode ser classificado 
como tendência. Além de refletir a mudança no comportamento 
do turista contemporâneo, ávido por experiências diferenciadas, 
a evolução do setor como um todo muito contribuiu para este 

UM NOVO PERFIL DE VIAGEM TEM CONQUISTADO 
A PREFERÊNCIA DOS BRASILEIROS: BEM-VINDO AO 

MUNDO VERDE DO ECOTURISMO

CHAPADA DA DIAMANTINA, BAHIA
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behind and going into the wild in their free time. It’s all 
about the meeting between you and yourself, a chance 
to reflect about our own lives. Traveling to destinations 
that take us from the commonplace is an absolutely 
spectacular experience,” states Ruy Façanario, Planeta 
Turismo host and Travel Box Brazil director, cable TV 
channel whose broadcast is specific about trips. 
BY THE WAY, WHAT IS THIS?
But what does the ecotourism include? There are many 
activities related to this type of trip: diving, walking 
along the beaches, hiking, kayaking in some river, 
visiting a waterfall, exploring caves. As the host tells us, 
who has been traveling throughout Brazil and the world 
for 23 years, sport fishing is another activity that can be 
included in this definition, considering also "the act of 
paying attention in everything that can be seen, heard 
and felt into the river." 
To this professional traveler, people tend to associate 
ecotourism with difficult activities involving climbing and 
adrenaline adventures, but this concept is considerably 
changing. “Rural tourism is an example of it, a branch 
that includes farm tours and promotes an immersion 
in culture and customs of locals, which we can be 
considered as an activity linked to nature,” he explains. 
Cavalcade groups, although more unusual, are 
appearing more often, taking travelers in a journey in 
10 to 20 days on a horse’s back, an attempt to rescue 
the origins and show the advantages of a simple life in 
the countryside putting them into practice. 
GREEN IS THE COLOR OF BRAZIL
Having the incomparable nature as background of  
most of the destinations, Brazil has everything to lead 
this segment. Bonito (MS), Chapada Diamantina (BA), 
Chapada dos Guimarães (MT), Domingos Martins (ES), 
Fernando de Noronha (PE), Foz do Iguaçu (PR), Itacaré 
(BA), Jericoacoara (CE), Lençóis Maranhenses (MA) and 
the Amazon Rainforest (AM) are names that have caught 
attention by their ecosystem conservation and richness and 
that have seen the number of tourists increase year by year. 
But the 26 states of the country, in addition to Distrito 
Federal, also keep many surprises. Do you want some 
hot tips? Suggest Parque Nacional de Aparados da 
Serra (Aparados da Serra National Park), in Cambará 
do Sul, city of the South region where the beautiful 
Itaimbezinho and Fortaleza canyons are located; Ilha 
do Caju, owner of exceptional beauty and part of the 
Delta of Parnaíba, totalizing more than 25 km of desert 
beaches, dunes, lakes and mangroves; Tonantins, in 
Amazonas, state that is reference in activities which 
include contact with the environment; Chapada das 
Mesas, in Carolina, a city of Maranhão state, with trails, 
rock formations and waterfalls; Jalapão, in Tocantins, a 
set of whitewater, paths, waterfalls and cinematographic 
landscapes… the list practically has no end. 
“Brazil naturally is the country of tourism and ecotourism, 
but if the passenger wants to enjoy this nature vibe abroad, 
Andes and Mexico are good options,” states Façanario.

cenário: aspectos como investimentos em 
infraestrutura, ampliação da oferta de voos 
e aprimoramento das estradas acenderam 
os holofotes e tornaram possível a 
visitação a destinos que até então eram 
considerados inacessíveis. 
“O brasileiro começou a trilhar um 
caminho inverso, deixando a correria 
das cidades para trás e indo para o 
mato no seu tempo livre. Trata-se do 
encontro de você com você mesmo, 
uma chance de avaliarmos nossa 
própria vida. Viajar para lugares 
que nos tiram do lugar-comum é uma 
vivência absolutamente espetacular”, 
afirma Ruy Façanario, apresentador do 
Planeta Turismo e diretor do Travel Box 
Brazil, canal a cabo cuja programação 
é totalmente voltada a viagens. 

AFINAL, O QUE É ISSO?
Mas o que o ecoturismo inclui? São 
muitas as atividades vinculadas a este 
tipo de viagem: mergulhar, caminhar 
pelas praias, fazer trilhas, remar um 
caiaque em um rio, visitar uma cachoeira, 
explorar cavernas. Nas palavras do 
apresentador, que há 23 anos percorre 
o Brasil e o mundo, a pesca esportiva é 
outra que se enquadra nesta definição, 
compreendendo também “o ato de 
prestar atenção em tudo o que se pode 
ver, ouvir e sentir de dentro do rio”. 
Para este viajante profissional, as 
pessoas tendem a associar o ecoturismo 
a atividades difíceis, envolvendo 
escaladas e aventuras à base de 
adrenalina, mas este conceito tem 
mudado consideravelmente. “Exemplo 
disso é o turismo rural, vertente que 
abrange visitas a fazendas e promove 
um mergulho na cultura e nos hábitos 
dos moradores, o que não deixa de ser 
uma prática ligada à natureza”, explica. 
Grupos de cavalgadas, embora mais 
inusitados, também têm se tornado 

frequentes, levando os participantes 
a encarar viagens de 10 a 20 dias a 
cavalo, em uma tentativa de resgatar 
as origens e apresentar na prática as 
vantagens da vida simples no campo. 

VERDE É A COR DO BRASIL
Tendo a natureza incomparável como 
pano de fundo da maioria dos destinos, 
o Brasil tem tudo para ser um líder de 
destaque no segmento. Bonito (MS), 
Chapada Diamantina (BA), Chapada 
dos Guimarães (MT), Domingos Martins 
(ES), Fernando de Noronha (PE), Foz do 
Iguaçu (PR), Itacaré (BA), Jericoacoara 
(CE), Lençóis Maranhenses (MA) e a 
Floresta Amazônica (AM) são nomes que 
ganharam notoriedade pela preservação 
e riqueza do ecossistema e que veem o 
número de visitantes aumentar ano a ano. 
Mas os 26 estados do país, além do 
Distrito Federal, guardam ainda muitas 
surpresas. Quer algumas dicas infalíveis? 
Recomende o Parque Nacional de 
Aparados da Serra, no município 
gaúcho de Cambará do Sul, região 
onde estão localizados os belíssimos 
cânions Itaimbezinho e Fortaleza; a Ilha 
do Caju, dona de beleza excepcional e 
parte do Delta do Parnaíba, somando 
mais de 25 km de praias desertas, 
dunas, lagoas e mangues; Tonantins, 
no Amazonas, estado referência em 
atividades que incluem contato com o 
meio ambiente; a Chapada das Mesas, 
na cidade maranhense de Carolina, com 
trilhas, formações rochosas e cachoeiras; 
Jalapão, no Tocantins, um apanhado 
de corredeiras, veredas, cachoeiras e 
paisagens cinematográficas... a lista 
praticamente não tem fim. 
“O Brasil é, naturalmente, o país do turismo 
e do ecoturismo, mas caso o passageiro 
queira curtir essa vibe ambiental no 
exterior, os Andes e o México são boas 
apostas”, indica Façanario. 

RUY FAÇANARIO É ESPECIALIZADO EM 
MARKETING, APRESENTADOR DO PROGRAMA 
PLANETA TURISMO DESDE 1994 E DIRETOR DO 
CANAL A CABO TRAVEL BOX BRAZIL.

RUY FAÇANARIO IS A MARKETING SPECIALIST, 
PLANETA TURISMO SHOW HOST SINCE 
1994 AND TRAVEL BOX BRAZIL CABLE TV 
CHANNEL DIRECTOR.
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ESPAÇO SEGUE VIAGEM

ARE YOU LOOKING FOR A HOTEL? IT’S RIGHT AWAY
KNOW MORE ABOUT SEGUE VIAGEM DIGITAL RESOURCES 
THAT MAKE EASIER – A LOT EASIER – THE SEARCH FOR THE 
MOST RECOMMENDED HOTELS FOR EACH TRAVELER PROFILE

Knowing where to stay it’s not an easy task; and when you need to 
recommend the best option to your client, the right choice becomes 
a very serious responsibility. After all, the hotel, inn or resort will be 
the background of those long-awaited relaxing days, adding comfort, 
happiness and exclusive services to make the stay everything that the 
passenger has indeed dreamed of.  

FOTOS ARQUIVO TREND

APROFUNDE-SE NOS RECURSOS DO SEGUE VIAGEM DIGITAL  
QUE FACILITAM – E MUITO – A BUSCA PELO MEIO DE HOSPEDAGEM 

MAIS INDICADO PARA CADA PERFIL DE VIAJANTE

PROCURANDO HOTEL?  
É PRA JÁ

Saber onde se hospedar já não é tarefa 
fácil; quando se trata de indicar a melhor 
opção para o cliente, então, acertar na 

escolha passa a ser um compromisso sério, bem 
sério. Afinal, o hotel, a pousada ou o resort será 
o pano de fundo daqueles tão aguardados dias 
de descanso, adicionando conforto, bem-estar e 
serviços exclusivos para que a estada seja, de fato, 
tudo aquilo que o passageiro sonhou.
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À ESQUERDA, HOME DO SEGUE VIAGEM DIGITAL, 
COM A ABA “HOSPEDAGENS” SELECIONADA. ACIMA, 
EXEMPLOS DE FILTROS DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA, 
QUE PERMITEM BUSCAS MAIS ESPECÍFICAS
TO THE LEFT, SEGUE VIAGEM DIGITAL HOMEPAGE, WITH 
“HOSPEDAGENS” (HOTELS) TAB SELECTED. ABOVE, 
EXAMPLES OF FILTERS THAT ARE AVAILABLE IN THE 
PLATFORM WHICH ALLOW MORE SPECIFIC SEARCHES

But how to choose the hotel that will meet all the client’s needs? Is it 
necessary to check each hotel website to know what they offer? And 
what if the idea is to look for hotels with specific features? Take it easy. All 
of these answers are gathered in just one place: Segue Viagem Digital. 
TO MAKE THE RIGHT CHOICE
By accessing www.segueviagem.com.br, a search bar with “O que 
você procura?” (What are you looking for?) written on it will appear 
in evidence on the screen. Just type the hotel name (complete or partial) 
and, automatically, the content linked to it and that it’s already published 
on the platform will be showed. However, if your goal is to make a more 
specific research, click on “Hospedagens” (Hotels), on the top of the 
page, and then click on "Todas as hospedagens” (All hotels). 
To the left, you will see a large list of filters that provide direct and 
assertive searches. To start it, what about defining the type of hotel 
that you are looking for? Three different profiles can be found there: 
suitable for events (whose structure includes convention centers, meeting 
rooms and/or specific areas to host social events), for leisure (with 
swimming pool, pool bar, playroom, saunas and gym, for example) and 
recommended for business trips (close to airports, with workstation in the 
room, wi-fi and business center, among others). 
Now, imagine that the passenger has already defined what she or 
he wants, such as taking her or his pet to travel or staying in a place 
that offers a super infrastructure for children – October 12 is coming 
with a Brazilian holiday dedicated to the kids. Regarding “Estrutura da 
hospedagem” (Hotel structure), choose all of the items that she or he 
would like to have at the hotel – right, all of them! In addition to the 
option “aceita animais de estimação” (pet-friendly), they can include 
from bike and car rentals to hairdresser, ATM, golf course, dance club, 
movie theater, casino, baby pantry, adult and children entertainment 
teams, Kids Club, marina, ofuro, heated swimming pool, multi-purpose 
court (and also squash, tennis and volleyball courts), restaurant and spa, 
just to mention some examples.  
The platform also leaves nothing to be desired regarding 
accommodations. Guarantee that the room is equipped with the best of 
everything – DVD and music players, heater, hydromassage tub, queen 

Mas como selecionar o empreendimento que melhor vai 
se adaptar ao que o cliente deseja? É preciso entrar no 
site de cada meio de hospedagem para conferir o que 
eles disponibilizam? E se a ideia for pesquisar hotéis 
com características específicas? Calma, calma. Todas 
essas respostas estão concentradas em um único lugar: 
Segue Viagem Digital.
PARA ACERTAR EM CHEIO
Ao acessar www.segueviagem.com.br, um campo 
de busca com os dizeres “O que você procura?” 
aparecerá em destaque na tela. Basta digitar o nome 
do hotel (completo ou parcial) e, automaticamente, 
será apresentado todo o conteúdo vinculado a ele que 
já está publicado na plataforma. Contudo, se o seu 
objetivo for fazer uma pesquisa mais específica, clique 
em “Hospedagens”, no topo da página, e, em seguida, 
em “Todas as hospedagens”. 
À esquerda você verá uma extensa relação de filtros, 
que permitem a realização de buscas direcionadas e 
assertivas. Para começar, que tal definir o tipo de hotel 
que está procurando? Três perfis distintos podem ser 
encontrados ali: próprios para eventos (cuja estrutura 
inclui centro de convenções, salas de reuniões e/ou áreas 
reservadas à realização de eventos sociais), voltados ao 
lazer (com piscina, bar molhado, sala de jogos, saunas 
e academia, por exemplo) e indicados para viagens 
de negócios (próximos ao aeroporto, com estação de 
trabalho no quarto, wi-fi e business center, entre outros). 
Agora imagine que o passageiro já tem bem definido o 
que quer, como levar o pet para viajar ou se hospedar 
em um lugar com superinfraestrutura para crianças – 
o dia 12 de outubro está logo aí, com um feriadão 
inteiro dedicado aos pequenos. No quesito “Estrutura 
da hospedagem”, selecione todos os itens que ele 
gostaria de usufruir no hotel – mas todos mesmo! Além 
da opção “aceita animais de estimação”, eles podem 
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incluir de aluguel de bicicletas e carros a 
salão de cabeleireiro, caixa eletrônico, 
campo de golfe, casa noturna, 
cinema, cassino, copa baby, equipes 
de recreação adulto e infantil, Kids 
Club, marina, ofurô, piscina aquecida, 
quadras poliesportivas (e de squash, 
tênis e vôlei, se for o caso), restaurante e 
spa, apenas para citar alguns.  
A plataforma também não deixa 
a desejar no que se refere às 
acomodações. Garanta que o quarto 
seja equipado com tudo do bom 
e do melhor – aparelhos de DVD 
e de som, aquecedor, banheira de 
hidromassagem, camas queen ou 
king size, secador de cabelo, TV por 
assinatura, cortinas blackout e cozinha 
podem dar aquele empurrãozinho para 

FERRAMENTA QUE COMPARA HOSPEDAGENS É UM DOS 
DIFERENCIAIS DO SEGUE VIAGEM DIGITAL, FACILITANDO O 
DIA A DIA DO AGENTE DE VIAGENS E A ESCOLHA DO MEIO DE 
HOSPEDAGEM MAIS ADEQUADO AO CLIENTE FINAL
TOOL THAT COMPARES HOTELS IS ONE OF THE SPECIAL 
ASSETS OF SEGUE VIAGEM DIGITAL, MAKING THE TRAVEL 
AGENT'S ROUTINE AND THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE 
HOTEL TO THE FINAL CONSUMER EASIER

or king size beds, hair dryer, cable TV, blackout 
curtains and kitchen can be the difference to make 
your client satisfied. Ah, and don’t forget to select 
the suitable meal plan, choosing among all inclusive, 
breakfast, half board and full board. 
EVERYTHING FOR EVENTS
An interesting asset of Segue Viagem involves the 
detailing level regarding hotels with rooms for events. 
You have the opportunity to select the exact type of 
space that the traveler needs, whether in the shape of 
U, theatre, classroom, chevron, cocktail, buffet and/or 
circle of chairs or boardroom. Also, it’s possible to specify 
the required sized of the place in square meters, as well 
as the ceiling height and capacity in number of people. 
“Then, what we have is a complete list of hotels 
that perfectly meet the passenger's needs and the 
convenience because it just takes a few clicks to 
access it. This is the kind of personalization and 
quickness that Segue Viagem offers. Why not to 
incorporate it once and for all into the routine and 
improve even more the high-quality service that the 
client deserves?”, states Ana Kuba, executive director 
of Marketing and Sales at GRUPO TREND. 
DID YOU KNOW?
The platform has a tool that allows comparing two 
hotels, showing address, star rating, price and 
features of both. This is such an advantage when the 
client has still some doubts and needs to analyze the 
cost-benefit of each one. Haven't you checked how it 
works yet? Just click on “Hospedagens” (Hotels) and 
then “Compare hospedagens” (Compare hotels). 
There’s more! When searching on Segue Viagem 
Digital, on “Todas as hospedagens” (All hotels) tab, 
you don’t even need to worry about click "enter". As 
the filter options are selected, hotels which have those 
same features are listed next to it, optimizing your time. 

que o cliente saia satisfeito. Ah, e não 
se esqueça de escolher o regime de 
alimentação preferido, optando entre 
all inclusive, café da manhã, meia 
pensão e pensão completa. 

EVENTOS SOB MEDIDA
Um diferencial interessante do Segue 
Viagem envolve o nível de detalhamento 
no que tange aos hotéis com salas 
para eventos. Você tem em mãos a 
oportunidade de marcar o tipo exato 
de espaço que o viajante precisa, seja 
ele em formato de U, auditório, escola, 
espinha de peixe, coquetel, buffet e/
ou mesas redonda ou única. Inclusive, é 
possível especificar o tamanho desejado 
do local em metros quadrados, assim 
como o pé-direito e a capacidade em 
número de pessoas. 
“A partir daí, o que se tem é uma 
lista completa de empreendimentos 
hoteleiros perfeitamente adequados 
às necessidades do passageiro e 
a facilidade de que bastam alguns 
cliques para acessá-la. É este tipo de 
personalização e de velocidade que o 
Segue Viagem proporciona. Por que, 
então, não incorporá-lo de vez ao dia 
a dia e incrementar a consultoria de 
qualidade que o cliente merece?”, 
ressalta Ana Kuba, diretora-executiva de 
Marketing e Vendas do GRUPO TREND. 

VOCÊ SABIA?
A plataforma dispõe de uma ferramenta 
que permite comparar dois meios 
de hospedagem, destacando a 
localização, a classificação em estrelas, 
a faixa de preço e os atributos de um 
e outro. Esta é uma vantagem e tanto 
quando o cliente está na dúvida e quer 
avaliar melhor o custo/benefício de 
cada um. Ainda não conferiu como se 
faz isso? É só clicar em “Hospedagens” 
e, depois, em “Compare hospedagens”. 
E tem mais! Ao fazer pesquisas no 
Segue Viagem Digital na aba “Todas 
as hospedagens”, você nem precisa 
se preocupar em dar “enter”. Isso 
porque, à medida que as opções 
dos filtros são selecionadas, os 
hotéis que apresentam estas mesmas 
características já vão aparecendo ao 
lado, otimizando o seu tempo. 
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ID MUNDO

THE ENDLESS BEAUTY 
OF ANDALUSIAFOTOS SHUTTERSTOCK

A beleza sem fim  
de Andaluzia

PARTE DA BELEZA CINEMATOGRÁFICA DE RONDA, 
DESTINO NA REGIÃO DA ANDALUZIA QUE ARRANCA 
SUSPIROS DOS VISITANTES DO ALTO DA PUENTE NUEVO, 
SEU PRINCIPAL CARTÃO-POSTAL
PART OF THE CINEMATOGRAPHIC BEAUTY OF RONDA, DESTINATION IN 
THE REGION OF ANDALUSIA WHICH DRAWS SIGHS FROM THE VISITORS 
FROM THE TOP OF PUENTE NUEVO (NUEVO BRIDGE), ITS MAIN POSTCARD
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"SEVILLE, CÓRDOBA, 
GRANADA, MÁLAGA 
AND RONDA: FIVE 
CITIES, FIVE EXCELLENT 
REASONS TO VISIT 
SPAIN AS SOON AS 
POSSIBLE"

Sul da Espanha. Resquícios dos mouros aqui e 
ali. Terra onde o sol brilha forte no verão e, 
no inverno, ilumina suavemente as fortalezas, 

residências reais, mesquitas, jardins e charmosas 
ruelas, amenizando o frio encontrado nos demais 
países da Europa e realçando a beleza de uma região 
ainda desconhecida por muita gente. A Andaluzia é 
assim mesmo: uma grata surpresa para quem resolve 
apostar em um roteiro sem as tradicionais Madri e 
Barcelona e dar uma chance para outros destinos 
fabulosos roubarem seu coração.

Não à toa, algumas das principais cidades espanholas 
fazem parte do território andaluz – afinal, quem nunca 
ouviu falar nas ilustres Sevilha, Córdoba, Málaga 
ou Granada? Explorar a fundo os atrativos de cada 
uma delas demanda tempo, é claro, mas mesmo as 
estadas mais curtas cativam o visitante para sempre.

South of Spain. Vestiges of Muslims here and there. The land 
where the sun shines bright in the summer and in the winter it 
smoothly lights up fortresses, royal residences, mosques, gardens 
and charming alleyways, softening that cold temperature found 
in other countries of Europe and bringing out the beauty of a 
region still unknown by many people. Andalusia is like this: a 
grateful surprise for those who decide to bet on an itinerary 
without the traditional cities like Madrid and Barcelona and give 
other fabulous destinations a chance to steal our heart. 
It’s not a coincidence that some of the main Spanish cities 
make part of the Andalusian territory – after all, who has 
never heard about the famous Seville, Córdoba, Málaga or 
Granada? To deeply explore attractions of each one of them 
takes time, of course, but even those shorter stays can win 
the visitor’s heart forever. 
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AS FACHADAS COLORIDAS DAS CASAS NO BAIRRO DE 
TRIANA, EM SEVILHA
THE COLORFUL HOUSE FACADES OF TRIANA DISTRICT, IN SEVILLE

O passeio pela Andaluzia começa com uma informação importante. 
Você sabia que Sevilha é a capital da região? Sim, e este é um motivo 
a mais para visitá-la. Por ter sofrido a influência de muitos povos, 
principalmente árabes, cristãos e judeus, a cidade é um legítimo 
espelho do passado, exibindo, orgulhosa, os traços arquitetônicos 
que, de século em século, ajudaram a escrever sua história. Quer um 
exemplo? O Real Alcázar, palácio que ainda hoje serve de morada 
para o rei da Espanha quando ele pernoita no destino, mescla, do 
chão ao teto, elementos românicos, góticos, muçulmanos e cristãos. 
Gigantesco por dentro e por fora e com instalações divididas em dois 
andares, vale a pena reservar pelo menos três horas para conhecê-lo 
bem, guardando também um tempo para percorrer os lindos jardins, 
abundantes em laranjeiras, palmeiras e fontes e de onde é permitido 
subir até um tipo de mirante. Durante o verão europeu (junho a 
setembro), é comum o palácio receber concertos noturnos.  
A poucos passos de distância, outro marco histórico. É impossível 
não reparar na Catedral de Sevilha (originalmente chamada de 
Catedral de Santa Maria da Sede), maior construção gótica do 
mundo e a terceira maior igreja cristã do planeta. Além da rica 
decoração em ouro, um importante tesouro descansa em seu interior: 
o túmulo de Cristóvão Colombo. A catedral levou 100 anos para 
ficar pronta e ocupa o mesmo local onde antes ficava a mesquita 
Alfama, tendo preservado apenas o Patio de los Naranjos, espaço 
que era utilizado para rituais de purificação islâmicos, e o minarete 

Sevilha, 
A CHARMOSA CAPITAL
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A MAJESTOSA PLAZA DE ESPAÑA, CONSTRUÍDA 
EM SEMICÍRCULO E DONA DE UM PROJETO 
ARQUITETÔNICO ESTONTEANTE
THE MAJESTIC PLAZA DE ESPAÑA, BUILT IN SEMICIRCLE AND 
OWNER OF A STUNNING ARCHITECTURAL PROJECT

La Giralda, transformado em campanário. 
Do alto dos seus 97 metros, uma estátua de 
bronze representando a fé observa, silenciosa, 
o movimento lá embaixo e gira de acordo com 
a velocidade do vento. Quem não se importar 
em encarar uma escadaria tem acesso a uma 
plataforma de 70 metros de altura e a uma das 
mais bonitas vistas panorâmicas de Sevilha. 

ÀS MARGENS DO RIO
Banhada pelo Guadalquivir, famoso por ser 
o único grande rio navegável da Espanha, 
a capital andaluza pode ser contemplada 
de barco, contornando tranquilamente os 
cenários que fazem da cidade aquilo que 
ela realmente é: apaixonante. Se o visitante 
preferir, caminhar margeando o rio é outra 
ótima alternativa, sobretudo se entregar ao 
trajeto conhecido como Paseo de Cristóbal 
Colón, cujo percurso engloba desde a Puente 
de Isabel II (ponte em arco debruçada sobre o 
rio, que conecta o centro de Sevilha ao nobre 
bairro de Triana) à Puente de San Telmo.
Pertinho desta última parada está a Torre del 
Oro, relíquia do século 12 que merece uma 
visita. Durante muito tempo, o local foi utilizado 
como posto de vigilância – uma maneira 
encontrada pelos espanhóis de proteger a 
cidade de ataques e invasões. Atualmente, a 
construção é o endereço do Museu Naval, que, 
por meio de cartas de navegação, bússolas, 
maquetes e documentos antigos, relembra a 
Sevilha das grandes navegações, época em 
que navios inteiros descarregavam na base da 
torre produtos e novidades trazidos de longe. 
Um breve passeio pelos arredores conduzirá à 
Plaza de Toros de La Real Maestranza, palco 
para as célebres touradas. Os interessados 
podem fazer uma visita guiada à arena e 
ao Museo Taurino, conhecendo a fundo o 
histórico desta atividade e o porquê de ser tão 
apreciada por ali. 
Caso o passeio não tenha hora para terminar, 
melhor ainda. O intuito é curtir ao máximo 
a atmosfera serena do Guadalquivir, seja 
andando de mãos dadas com alguém 
especial, navegando pelas águas do rio em 
um pedalinho, fazendo da grama verdinha 
o tapete perfeito para um piquenique ou 
simplesmente lendo um bom livro. 

IMPERDÍVEL É POUCO
Perder-se entre as ruas estreitas e entrecortadas 
do bairro de Santa Cruz, antiga morada de 
judeus, é algo que a maioria dos turistas gosta 
de fazer. Isso porque as graciosas casas são bem 
similares umas às outras – todas têm paredes 
brancas e detalhes nas cores vermelha, amarela 
ou laranja – e a região é adornada com muitas 
flores, rendendo, portanto, lindas fotos. 

À medida que foi se tornando popular 
entre os viajantes, o lugar ganhou lojinhas, 
restaurantes, hotéis e guias turísticos, os quais, 
além de desvendar o aspecto labiríntico do 
bairro, são excelentes contadores de histórias 
– uma das lendas mais conhecidas diz 
respeito ao rei que, enciumado pelo fato de 
sua esposa achar a vizinha Granada mais 
bonita por conta da neve, mandou plantar 
mudas de laranjeira por toda a cidade para 
que, quando a primavera chegasse, flores 
brancas se soltassem dos galhos como flocos.   
Ao cair da noite, basta escolher um dos 
barzinhos do entorno, com mesas e cadeiras 
nas calçadas. Os mais procurados são os de 
tapas, nas cercanias da Plaza del Salvador. O 
destaque da região vai para a Iglesia de Santa 
Cruz, datada do século 15 e cuja escadaria é 
um ponto de encontro para grupos de amigos. 
Por falar em praça e em points para bater papo 
descontraidamente, não deixe o nome Plaza 
de España sair da cabeça. Construída em 
semicírculo e localizada no Parque de  María 
Luisa, é rodeada pelo Palácio San Telmo e 
por outros edifícios governamentais, nos quais 
também se encontram o Museu Arqueológico 
e o Museu de Artes e Costumes Populares. 
Para apreciar sua beleza, inspirada nos estilos 
art déco e mudéjar (termo que identifica obras 
de arte com aspectos cristãos e islâmicos), 
estão dispostos 58 bancos decorados com 
painéis de azulejo, um lembrete constante 
de que o descanso ali não é apenas 
permitido, mas também incentivado. A praça 
é assinada pelo arquiteto Aníbal González, 
que a projetou para sediar a exposição Ibero-
Americana de 1929. 

VOCÊ SABIA?
Praticamente qualquer visita à Andaluzia 
acontece sob o ritmo e a dança do 
flamenco, um dos símbolos máximos da 
cultura espanhola e uma das mais fortes 
manifestações artísticas do país. Alguns bares 
nas proximidades de Triana dão o tom e estão 
entre os mais frequentados pelos sevilhanos 
– Lo Nuestro, El Rejoneo e Sala Tronio são 
nomes conhecidos pelas apresentações 
típicas. Os mais aficionados (e até quem não 
curte tanto assim) são bemvindos no Museo 
del Baile Flamenco, que utiliza a tecnologia 
para popularizar ainda mais esta vertente da 
cultura andaluz, inclusive ministrando aulas e 
promovendo espetáculos.

DID YOU KNOW?
Practically every visit to Andalusia happens under 
the flamenco rhythm and dance, one of the most 
important icons of the Spanish culture and one of 
the strongest artistic expressions of the country. 
Some bars in Triana surroundings set the tone 
and are among the most visited by the Sevillians 
– Lo Nuesro, El Rejoneo and Sala Tronio are 
famous for the traditional performances. Huge 
fans (and even who doesn’t like that much) are 
welcome at Museo del Baile Flamenco (Museum 
of Flamenco Dance) which uses technology to 
make this branch of the Andalusian culture even 
more popular, also giving classes and promoting 
spectacles.
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Córdoba:  
ENCANTOS QUE TRANSCENDEM O TEMPO

Cento e quarenta e três quilômetros adiante, a viagem pela 
Andaluzia segue em frente, agora em direção a Córdoba. 
Fundada pelos romanos e dominada pelos árabes, a cidade 
é um charme só; um misto de passado e presente, estruturas 
magníficas e mesas fartas – pudera, esta é a terra das tapas, 
os irresistíveis aperitivos servidos em bares e restaurantes que 
caem bem com qualquer bebida. 
Flamenquín, salmorejo, mazamorra, pastel cordobés... delícias 
regionais não faltam, e não é por acaso que as refeições estão 
entre os momentos mais aguardados do dia. Aliás, poucas coisas 
são melhores do que escolher um dos inúmeros empreendimentos 
gastronômicos do destino e ver o tempo passar devagar. 

EXPLORANDO OS ARREDORES
Dizer que vale a pena caminhar sem rumo pela cidade 
não é mentira, mas o interesse número um da maioria dos 
visitantes tem nome e endereço certos. Descrever a Mesquita 
de Córdoba exige um vocabulário recheado de adjetivos. 
Deslumbrante em todos os sentidos, não é preciso ser 
religioso para admirar sua beleza, apesar de esta imponente 
construção ser um símbolo islã e cristão ao mesmo tempo – é 
por este motivo que muitos a chamam de mesquita-catedral. 
O principal cartão-postal cordobenho fascina de qualquer 
ângulo, e não há quem não fique de queixo caído com a 

sala de orações, adornada com 850 colunas e arcos em 
ferradura. Fundada em 785, representa a poderosa influência 
muçulmana no exterior e, por dentro, uma catedral católica de 
tirar o fôlego. 
Ao sair da mesquita, dois lembretes: fotografar os jardins e o 
Patio de los Naranjos, com árvores carregadas, e caminhar 
até a Judería, bairro de ruelas intrincadas onde prevalece a 
cultura judaica. Quase todas brancas, as casas são enfeitadas 
com vasinhos de flores, criando uma atmosfera encantadora. 
O local também aninha ateliês de arte, restaurantes, praças 
e até uma sinagoga, que figura na lista das três mais 
preservadas da Espanha. À primeira vista (e, acredite, em 
muitas outras depois), é fácil se perder entre uma esquina e 
outra, então os serviços de um guia podem fazer a diferença. 
Ah, e não se esqueça: recomende uma passada pela Calleja 
de las Flores para a tradicional foto com a mesquita ao fundo.  
Caso o viajante ainda estiver pelo centro histórico durante o 
entardecer, a sugestão é conferir o visual da Puente Romano, 
de onde o cair do sol é quase mágico. Ao analisar a estrutura 
da ponte, erguida sobre 16 arcos, é difícil acreditar que ela 
data do ano 1 a.C. – as ótimas condições são explicadas 
pelas inúmeras reformas –, mas simples de entender por 
que é um dos emblemas de Córdoba. Uma escultura em 
homenagem a São Rafael, o padroeiro da cidade, chama 
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VOCÊ SABIA?
O verão em Córdoba é tão intenso que muitas 
casas foram construídas ao redor de grandes 
pátios, preenchidos com toda a variedade de 
plantas e flores a fim de amenizar o calor 
e deixar o ar mais úmido. Tantos adeptos 
à prática levaram a cidade a promover a 
Fiesta de los Patios de Córdoba, celebração 
anual que visa escolher o pátio mais bonito 
e que, em 2012, foi designada Patrimônio 
Imaterial da Humanidade pela Unesco. Quem 
se interessar pode fazer uma visita guiada 
e, mediante o pagamento de uma taxa, 
explorar de perto cada pátio. 

SEVILLE, THE CHARMING CAPITAL CITY 
The tour of Andalusia begins with some important 
information. Did you know that Seville is the capital city of 
the region? That’s right, and this is another reason to visit it. 
Because it had influence from many peoples, mainly from the 
Arabs, Christians and Jewish, the city is a real glass reflecting 
the past, showing, proudly, the architectural features that from 
century to century have been helping to write its story. Do 
you want an example? The Real Alcázar (Royal Alcázar), a 
palace that still today is used as a house by the king of Spain 
when he overnights in this destination, mixes, from the ground 
to the top, Romantic, Gothic, Muslim and Christian elements.  
Enormous inside and outside and with facilities divided into 
two floors, it’s important to save at least three hours to get 
to know it well, also saving some time to visit its beautiful 
gardens, plenty of orange trees, palm trees and fountains 
and from where it's allowed to access a kind of belvedere. 
During the European summer (June to September), generally 
the palace hosts concerts at night.  
A few steps from there, other historic attraction. It’s impossible not 
to notice the Seville Cathedral (originally known as Cathedral of 
Saint Mary of the See), the largest Gothic building of the world 
and the third largest Christian church of the planet. In addition 
to the reach decoration made of gold, an important treasure 
lies inside it: Christopher Columbus’ tomb. It took 100 years 
to finish the cathedral and it’s in the same place where Aljama 
mosque once stood, having kept only the Pátio de los Naranjos 
(Orange Tree Courtyard), area that was used in Islamic 
purification rituals, and the minaret La Giralda, turned into a 
belfry. From its 97 meters, a bronze statue representing the 
faith silently watches people moving below it and spins around 
according to the speed of the wind. People who don’t mind 
facing a staircase have access to a 70-meter high platform and 
one of the most beautiful panoramic views of Seville. 
ON THE RIVERSIDE 
Washed by the Guadalquivir, famous for being the only big 
navigable river of Spain, the Andalusian capital city can be 
admired by boat, easily including sceneries which turn the 
city into what it really is: ravishing. The visitor can also walk 
on the riverside which is other great option, mainly if she or he 
is dedicated to follow the route known as Paseo de Cristóbal 
Colón (Christopher Columbus Promenade) which itinerary 
includes from the Puente de Isabel II (Isabel II Bridge – an arch 
bridge over the river that connects Seville downtown to the noble 
district of Triana) to Puente de San Telmo (San Telmo Bridge).
Close to the last stop, Torre del Oro (Tower of Gold) is located, 
a 12-century relic which deserves a visit. For a long time, this 
place used to be an observation post – a way of protecting 
the city from attacks and invasions found by the Spanish 
people. Currently, the construction is the address of the Naval 
Museum which by nautical charts, compasses, models and 
old documents, recalls that Seville from the great navigations, 
time when ships used to discharge on the base of the tower 
products and novelties brought from far. 
A brief tour of the surroundings will lead the travelers to 
the Plaza de Toros de La Real Maestranza, the stage for 
the famous bullfights. Those who are interested in this 
subject can undertake a guided tour of the Museo Taurino 
(Bullfighting Museum), knowing deeper the background of 
this activity and why it’s so famous there. 
If the tour has no time to end, better. The intention is to enjoy 
as much as you can the serene atmosphere of Guadalquivir, 
whether holding hands while walking with someone special, 
sailing along the river in a paddle boat, turning the green 
grass into the perfect towel for a picnic or just reading a book.   
YOU CAN’T MISS IT AT ALL
Losing yourself in those narrow and intersected streets of Santa 
Cruz district, an old Jewish haunt, it's something that most of the 
tourists like to do. This is because of the charming houses that 
are very similar to each other – all of them have white walls and 
details in red, yellow or orange – and the region is decorated 
with many flowers, resulting in several beautiful photos. 
As it was becoming popular among travelers, the place got 
stores, restaurants, hotels and tourist guides who in addition 
to revealing the labyrinthine aspect of this district, they are 
excellent story tellers – one of the most known legends tells 
that the king, jealous because his wife used to think that the 
neighboring city was the most beautiful one thanks to the snow, 
he demanded that people planted orange tree saplings along 
the whole city and, with the spring arrival, white flowers could 
fell to ground like snowflakes. By nightfall, it's just to choose 
one of the bars in its surroundings, with tables and chairs on the 
sidewalks. The most famous are those that offer tapas, close to 
the Plaza del Salvador. The highlight of the region is the Iglesia 
de Santa Cruz (Church of the Holy Cross), dated from the 15th 
century and which staircase is a haunt for groups of friends. 
Speaking of squares and places to have an easy-going chat, 
don’t let the name Plaza de España out of our mind. Built in 
a semicircle and located in María Luisa Park, it’s surrounded 
by Palácio San Telmo (Palace of San Telmo) and by other 
government buildings, in which the Archeological Museum 
and Museum of Arts and Traditions of Seville are placed. 

a atenção dos pedestres. Caminhar 
em direção ao norte da ponte levará 
diretamente ao Triunfo de San Rafael, 
na Puerta del Puente, enquanto o sentido 
oposto conduz à Torre de la Calahorra, 
fortaleza do século 12. 

SOBROU FÔLEGO?  
PORQUE TEM MAIS 
A relação de atrativos continua e chega 
ao Alcázar de los Reyes Cristianos. Os 
jardins correspondem à parte preferida 
da quase totalidade dos turistas, mas é 
superválido dar uma olhada no que há 
dentro da fortaleza, de pé há 689 anos. 
Esta foi a residência de reis castelhanos e 
católicos e, inclusive, recebeu a visita de 
Cristóvão Colombo em dado momento 
do passado, interessado no apoio dos 
monarcas para dar andamento a uma 
nova rota para as Índias. 
O relógio indica que é hora de comer 
ou descansar um pouco? Uma boa 
pedida é entrar no Mercado Los Patios 
de la Marquesa, ao lado da mesquita, 
e parar para um lanche, uma refeição 
completa ou simplesmente saborear 
um bom vinho ou café. Outra escolha 
acertada, apesar de mais distante do 
centro histórico, é o Mercado Victoria, 
point gastronômico superagradável e 
com pratos típicos de vários países –
costuma lotar ao fim do dia.  

NA PÁGINA ANTERIOR, TRECHO DA PUENTE ROMANO, DE 
ONDE SE TEM UMA VISTA PRIVILEGIADA DO PÔR DO SOL E 
DA MESQUITA DE CÓRDOBA, TAMBÉM CONHECIDA COMO 
MESQUITA-CATEDRAL POR REUNIR ELEMENTOS CRISTÃOS 
E ISLÂMICOS. ABAIXO, OS BELOS JARDINS QUE ENFEITAM 
O ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS
ON THE PREVIOUS PAGE, PART OF PUENTE ROMANO (ROMAN 
BRIDGE), FROM WHERE THERE’S A PRIVILEGED VIEW OF THE SUNSET 
AND THE MOSQUE OF CÓRDOBA, ALSO KNOWN AS MOSQUE-
CATHEDRAL BECAUSE OF ITS CHRISTIAN AND ISLAMIC ELEMENTS. 
BELOW, THE BEAUTIFUL GARDENS THAT DECORATE ALCÁZAR DE 
LOS REYES CRISTIANOS (CASTLE OF THE CHRISTIAN MONARCHS)

DID YOU KNOW?
The summer in Córdoba is so intense that many 
houses have been built around big courtyards, 
with a variety of plants and flowers to reduce heat 
and humidify the air. There are so many supporters 
of this practice that the city started promoting 
the Fiesta de los Patios de Córdoba (Festival of 
Courtyards), annual celebration that intends to 
choose the most beautiful courtyard and that 
was declared as Intangible Cultural Heritage by 
Unesco. People interested in it can take a guided 
tour and upon the payment of a fee they can 
closely explore each courtyard. 
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Granada,
      A MAIS ÁRABE DE TODAS

To admire its beauty, inspired of styles like Art Deco 
and Mudéjar (a term that identifies works of art bearing 
Christian and Islamic features), 58 benches decorated 
with tile panels, a continuous reminder that relaxing there 
is not only allowed but also encouraged. This square is 
signed by the architect Aníbal González who planned it 
to host the Ibero-American Exposition of 1929.  
CÓRDOBA: CHARM THAT TRANSCEND TIME
A 143-quilometer journey to be taken, the trip through 
Andalusia continues, now towards Córdoba. Founded 
by the Romans and dominated by the Arabs, the city 
is fascinating; a mix of past and present, magnificent 
structures and tables plenty of food – no wonder this is the 
land of tapas, those irresistible snacks served in bars and 
restaurants which go well with any beverages.  
Flamenquín, salmorejo, mazamorra, pastel cordobés… 
delicious regional food is never missing and it’s not a 
coincidence that meals are among those moments of the day 
that people anxiously await for. By the way, few things are better 
than choosing one of the countless gastronomy establishments 
of this destination and watch time goes by slowly. 
EXPLORING THE SURROUNDS 
Saying that it’s a good idea to wander around the city isn't a 
lie, but the number-one tourist attraction for most of the visitors 
has a right name and address. To describe the Mosque-
Cathedral of Córdoba, a vocabulary plenty of adjectives 
is required. Gorgeous in every way, there’s no need to 
be religious to admire its beauty, in spite of this impressive 
construction being an Islamic and Christian symbol at the 
same time – this is why many people call it mosque-cathedral.  
The main Cordovan postcard amazes from every angle, and 
no one can help being amazed by the prayer hall, decorated 
with 850 pillars and arches in horseshoe. Founded in 785, 
it represents the powerful Muslim influence on the outside of 
the building and inside it, a breathtaking Catholic cathedral. 
When leaving the mosque, two friendly reminders: take 
photos of the gardens and Patio de los Naranjos (Orange 
Tree Courtyard), with trees plenty of fruits, and walk towards 
the Jewish Quarter, district made of intersected streets where 
Jewish culture is predominant. Almost all painted in white, the 
houses are decorated with flower vases, creating a charming 
atmosphere. The place also includes art studios, restaurants, 
squares and even a synagogue, which is one of the three best 
conserved synagogues of Spain. At first sight (and, believe it, 
in many others later), it's easy to get lost among the corners, 
so a tour guide's services can make the difference. Well, and 
don’t forget it: suggest a little visit to the Calleja de las Flores to 
take that traditional photo with the mosque in the background.  
If the traveler still is in the historic centre during the nightfall, the 
suggestion is to check the visual of Puente Romano (Roman 
Bridge), from where the sunset is quite magic. Analyzing 
the structure of the bridge, built over 16 arches, it's difficult 
to believe that it dates from the 1st century BC – its great 
conditions are explained by several renovations –, but it’s 
easy to understand why this is one of the icons of Córdoba. 
A sculpture to pay homage to Saint Raphael, the patron saint 
of the city, catches the visitors’ attention. Walking towards the 
north of the bridge area will take the traveler right to Triunfo de 
San Rafael (Triumph of Saint Raphael), in the Puerta del Puente 
(Bridge Gate), while the opposite way takes to the Torre de la 
Calahorra (Calahorra Tower), a fortress from the 12th century. 
DO YOU STILL HAVE ENERGY? BECAUSE THERE’S MORE 
This tourist attraction list continues and arrives at Alcázar de 
los Reyes Cristianos (Castle of the Christian Monarchs). Its 
gardens are the favorite place of almost every tourist, but it’s a 
great idea to take a look inside this 689-year fortress. This was 
the house of Castilian and Catholic kings and by the way it 
was visited by Christopher Columbus in the past, interested in 
those monarchs’ support for a new route to India. 
Is it time for lunch or some relaxation? Visiting Mercado Los 
Patios de la Marquesa (Los Patios de la Marquesa Food 
Market), next to the mosque, and stopping to eat a sandwich, 
a meal or just trying a good wine or coffee are good options. 
Other great choice in spite of being more distant from the 
historic centre is Mercado Victoria (Victoria Market), a very 
pleasant gastronomy haunt with traditional dishes of many 
countries – it uses to get crowded at the end of the day.   
GRANADA, THE MAIN ARABIAN INHERITOR OF ALL
History, culture or architecture? The beautiful Granada, 
another masterpiece of Andalusia region, is the perfect 
combination of those three items. The Islamic domination was 
in force throughout 781 years but, even today, more than five 
centuries after the Christians arrival, it’s easy to notice the Arab 
heritage left in many places of this destination. 
Some people say that there’s no other Spanish city in which 
the Moorish influence is so strong. And it seems to be an 
undeniable truth, starting from its most famous tourist attraction: 
Alhambra. This majestic complex, which gathers palaces, 
fortresses and amazing gardens, was planned in 1237 as a 
village. The idea came from the sultan Muhammad I, founder 
of Nasrid dynasty, who turned this place into the headquarters 
of the court. The literally translation means “the red one” and 
the color of their walls wouldn't be other than this and they can 
be seen by far, decorating the horizon. 
Beginning the tour from the outside to the inside, the first area 
to which visitors have access is Generalife, which leafy trees, 

História, cultura ou arquitetura? A bela 
Granada, mais uma obra-prima da 
região da Andaluzia, é a combinação 
perfeita das três. O domínio islâmico 
prevaleceu ao longo de 781 anos, 
mas, mesmo hoje, mais de cinco séculos 
depois da chegada dos cristãos, é fácil 
perceber o legado árabe deixado em 
vários pontos do destino. 
Há quem diga que não há outra cidade 
espanhola em que a influência moura 
se faça mais presente. E esta parece ser 
uma verdade incontestável, a começar 
pelo ponto turístico mais frequentado: 
Alhambra. Este majestoso complexo, 
que reúne palácios, fortalezas e lindos 
jardins, foi idealizado em 1237 como 
um vilarejo. A ideia partiu do sultão 
Muhammad I, fundador da Dinastia 
Nazari, que transformou o local na sede 
da corte. A tradução ao pé da letra 
significa “a vermelha”, e de outra cor não 
seriam suas muralhas, avistadas de longe 
emoldurando o horizonte. 
Ao começar a visita de fora para dentro, 
a primeira área à qual se tem acesso é 
o Generalife, cujas árvores frondosas, 
jardins, fontes e pátios foram projetados 
para proporcionar um tranquilo espaço 
de descanso aos soberanos. Logo após, 
a dica é se dirigir até a Alcazaba, antes 
utilizada como fortaleza e cárcere. As 

ruínas denotam a incansável passagem 
do tempo e, de quebra, oferecem 
uma vista admirável da cidade e da 
cordilheira de Sierra Nevada. O tour 
não pode terminar sem conhecer os 
exuberantes Palácios Nasridas (ou 
Nazaríes). Sim, no plural, mesmo! No 
total, a Alhambra conta com três deles: 
o Palácio do Mexuar, de Comares e dos 
Leões. Em ótimo estado de conservação, 
a vontade é de sentir a textura e a riqueza 
de detalhes com as mãos, mas é proibido 
encostar nos monumentos. Para suprir esse 
desejo irresistível, alguns tipos de quadros 
reproduzindo os trabalhos em gesso, 
madeira e cerâmica foram adicionados 
ao local – e nesses é liberado mexer.  

UMA VOLTA EM ALBAICÍN
Lá de cima da Alhambra, as típicas 
casinhas brancas do Albaicín compõem 
a paisagem e estampam fotos e mais fotos 
dos visitantes. Listado pela Unesco como 
Patrimônio Mundial da Humanidade, o 
bairro é uma viva lembrança da influência 
islâmica, zelando pela preservação da 
cultura árabe em todos os aspectos. 
Circular por ali significa se deparar com 
os antigos hammans ou banhos árabes 
(onde eram realizados os antigos rituais 
de purificação e relaxamento) e com as 
típicas construções mouras, que dão o 
inconfundível tom turístico ao lugar.
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A INCONFUNDÍVEL ALHAMBRA, COMPLEXO DE TIRAR O FÔLEGO CONSTITUÍDO POR 
PALÁCIOS, FORTALEZAS E JARDINS E CUJA ARQUITETURA EVIDENCIA A INFLUÊNCIA 
MOURA EM GRANADA. ABAIXO, PARTE DOS JARDINS QUE COMPÕEM O GENERALIFE, 
PRIMEIRA PARADA PARA QUEM VISITA A ALHAMBRA DE DENTRO PARA FORA
THE UNIQUE ALHAMBRA, A BREATHTAKING COMPLEX COMPOSED OF PALACES, FORTRESSES AND 
GARDENS WHOSE ARCHITECTURE EVIDENCES THE MOORISH INFLUENCE IN GRANADA. BELOW, 
SOME OF THE GARDENS THAT ARE PART OF GENERALIFE, FIRST STOP FOR PEOPLE WHO VISIT 
ALHAMBRA INSIDE AND OUTSIDE IT

Entre vielas e jardins estão escondidos 
inúmeros atrativos, como as muralhas 
Zirida e Nasrida, mesquitas transformadas 
em igrejas cristãs (a Igreja de El Salvador é 
um bom exemplo), o Museu Arqueológico 
(relíquia da arquitetura renascentista 
do século 16), a Plaza Nueva (a mais 
antiga praça de Granada, onde estão 
concentrados hotéis, restaurantes e bares 
de tapas), Puerta de Elvira (antes a principal 
porta de entrada da cidade) e o Mirador 
San Nicolás (ponto de observação que 
oferece uma esplêndida vista da Alhambra 
a qualquer hora do dia). 

DOS CHÁS AOS REIS 
De origem renascentista, a Catedral 
de Santa María de la Encarnación, ou 
simplesmente Catedral de Granada, é 
de uma beleza arrebatadora. Tudo em 
sua estrutura merece longos minutos de 
contemplação. Entre todas as capelas 
que ficam em seu interior, a que mais 
chama a atenção é a Capela Real 
(Capilla Real), que guarda a cripta dos 
reis Dom Fernando de Aragão e Isabel 
de Castela. Um museu reúne esculturas, 
tapetes, joias e roupas, acervo riquíssimo 
dos séculos 16, 17 e 18. 
Reviver o passado cultural da cidade é 
também a motivação de quem passeia por 
Sacromonte, bairro atribuído aos ciganos. 
Além das moradas características, algumas 

grutas foram incorporadas às construções 
– e muitas delas foram transformadas em 
restaurantes ou em tablaos, espaços onde 
se toca, dança e canta flamenco. 
Dos costumes árabes que fincaram raízes 
na região, frequentar as teterías pode 
ser considerado um dos mais marcantes. 
Nunca ouviu esta palavra? Este é um 
termo que designa as casas de chá: 
elegantes e bem decoradas, servem 
iguarias originárias do Marrocos, Líbia, 
Turquia, Egito, Iraque, entre outros países. 
A maioria está concentrada na Calle de 
la Calderería Nueva, em Albaicín. 

"ANDALUSIA IS A GRATEFUL 
SURPRISE FOR THOSE WHO 
DECIDE TO BET ON AN ITINERARY 
WITHOUT THE TRADITIONAL CITIES 
OF MADRID AND BARCELONA 
AND GIVE OTHER DESTINATIONS 
A CHANCE TO STEAL THEIR HEART"

gardens, fountains and courtyards were projected to offer 
a tranquil space for the relaxation of sovereigns. Right after 
that, the tip is to go toward Alcazaba, once used as a fortress 
and prison. Those ruins denote an unstoppable passage of 
time and they also offer a stunning view of the city and Sierra 
Nevada mountain range. This tour can’t be finished without 
visiting the exuberant Nasrid Palaces. That’s right, in plural! In 
total, Alhambra counts on three of them: the Mexuar, Comares 
Tower and Palace of the Lions. In a great state of conservation, 
people wish they could feel the texture and richness of details 
by the touch of their hands, but it's forbidden to do that. To 
make this irresistible wish come true, some types of panels that 
reproduce those artworks in plaster, wood and ceramic have 
been added to the place – and those can be touched.  
A WALK IN ALBAICÍN 
Seen from the top, in Alhambra, those traditional white little 
houses of Albaicín build the landscape and they are present 
in so many photos taken by the visitors. Declared a World 
Heritage by Unesco, this neighborhood is a living memory 
of the Islam influence, keeping the conservation of the Arab 
culture in every aspect. Circulating at this place means 
coming across the old hammans or Arab Baths (where ancient 
purification and relaxation rituals used to be carried out) and 
with those traditional Moorish constructions, which set the 
unmistakable tourist tone to the place.
Among alleys and gardens several attractions are hidden, 
such as the Ziri and Nasrid walls, mosques that have been 
turned into Christian churches (El Salvador Church is a good 
example), Archeological Museum (a Renaissance architecture 
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Málaga: 
                        AMOR À PRIMEIRA VISTA

Málaga é a cidade das referências: terra natal de 
Pablo Picasso, do saboroso vinho Moscatel, do céu 
ensolarado, que pinta de azul a rotina de habitantes e 
visitantes mais de 300 dias ao longo do ano. Nenhuma 
outra poderia ser a pérola da Costa del Sol, nome 
atribuído à zona turística que compreende o território 
entre os municípios espanhóis de Nerja e Manilva, 
somando 160 km de deslumbrante litoral.  
Vibrante e cosmopolita, está sempre presente na lista 
dos lugares mais procurados da Europa e é o ponto 
de partida ideal para chegar às demais cidades da 
Andaluzia. Cair de amores pelo destino não é uma 
opção; é consequência. Para os turistas que não têm 
tempo a perder, a prioridade é a fortaleza Alcazaba, 
construída no século 11 a mando do rei muçulmano 
Badis, de Granada, e que protegia a região de 
ataques piratas. Enquanto o interior guarda belíssimos 
jardins de rosas e jasmins, deixar-se hipnotizar pela 
imagem da cidade de cima das muralhas é ainda 
melhor, brindando os olhos com uma espetacular vista 
panorâmica, que abraça as praias, o porto e a icônica 
Plaza de Toros (sim, mais uma!). 
Como o monumento é praticamente visita obrigatória, 
que tal combiná-lo com outros dois importantes 
atrativos turísticos? Isso porque a fortificação agora é 
conectada ao Castelo de Gibralfaro, de onde também 
dá para se encantar com a beleza malaguenha, 
revelada em todo o seu esplendor. Dê a dica: lá 
dentro, vale priorizar o Arco do Cristo e o Pátio de 
Armas. Uma passagem rápida pelo Teatro Romano, 
aos pés da Alcazaba, fecha o roteiro com chave de 
ouro. Sabe por quê? Ele data do século 1 a.C. e só 
foi descoberto pelos espanhóis em 1951, durante a 
construção de um jardim. 
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COMER, REZAR E NADAR
Ao finalizar o passeio, diga ao passageiro 
para riscar mais um item da lista: a Catedral 
de Málaga, carinhosamente apelidada de 
La Manquita pelo fato de contar apenas 
com a torre norte, visto que a sul nunca foi 
concluída. Esta condição não tirou de forma 
alguma seu brilho e importância cultural; 
é a substituta perfeita para uma antiga 
mesquita árabe e visível de qualquer lugar 
da cidade. Resultado da junção de três 
estilos arquitetônicos – gótico, renascentista e 
barroco –, está em pleno centro histórico e é 
um convite para alguns momentos de oração. 
Saindo da catedral, por que não estender 
a caminhada até a Rua Larios? Ponto 
importante do comércio, é uma ótima aliada 
quando se trata de comprar lembrancinhas e 
escolher onde comer, com diversas opções 
de bares e restaurantes – se a viagem for no 
verão, a sorveteria Casa Mira pode render 
doces recordações. Uma curiosidade: no 
fim da rua fica uma roda-gigante, imperdível 
para quem quer ver Málaga do alto e sentir 
um friozinho gostoso na barriga. 
Não se esqueça de que o roteiro tem tudo para 
incluir um mergulho na Playa de La Malagueta 
– afinal, ninguém é capaz de resistir ao Mar 
Mediterrâneo. Entre o azul e o verde da água 
e a gastronomia de primeira encontrada nos 
quiosques espalhados pela faixa de areia, 
fique com os dois – ambos são deliciosos.  

O CUBISMO NASCEU AQUI
Ter a chance de conferir ao vivo e a cores 
a residência de um dos maiores artistas 
de todos os tempos não é algo assim tão 
corriqueiro. Em Málaga, arte é um assunto 
levado a sério, e não é para menos que foi 
justamente neste destino que Pablo Picasso 
nasceu. A casa onde ele morava é aberta 
para visitação e reúne fotos e obras. Acha 
pouco? Um museu inteiro dedicado a ele 
está a poucos passos de distância. 

TURISMO A 100 METROS DE ALTURA
Pelo nome parece algo light: Caminito 
del Rey. Mas a travessia de quase 3 
km, encravada no Desfiladero de los 
Gaitanes, é um legítimo teste à coragem 
e à vertigem dos viajantes. A mais ou 
menos 1h de distância de Málaga (seja de 
carro ou de trem), ela já foi considerada 
uma das mais perigosas do mundo – o 
somatório entre a falta de manutenção e a 
assustadora profundidade de 100 metros. 
O caminho ficou fechado por 14 anos, e 
quem se arriscasse a infringir a proibição 
imposta pelo governo pagaria uma multa 
de € 6 mil. Porém, para a alegria dos 
aventureiros, e de quem não é tão ligado 
em perigo assim, em 2015 ele foi reaberto 
e totalmente reformado. 
Segundo dados históricos, o Caminito foi 
arquitetado entre 1901 e 1905 devido à 
construção de uma usina hidrelétrica. Anos 
depois, em virtude de inundações, viu-se a 
necessidade de ter também uma represa. 
Sua inauguração foi em 1921 e marcou a 
ocasião em que o rei Afonso XIII caminhou 
sobre a passarela. O percurso facilitava o 
acesso de um lado a outro do cânion.

NA FOTO MAIOR, PLAYA DE LA MALAGUETA, COM 
O MAR EM TONS DE VERDE E AZUL. À ESQUERDA, 
O CAMINITO DEL REY, TRAVESSIA CHEIA DE 
ADRENALINA, ENCRAVADA NO DESFILADERO 
DE LOS GAITANES, A 100 METROS DE ALTURA. 
ABAIXO, EDIFÍCIO ONDE MORAVA PABLO PICASSO, 
HOJE TRANSFORMADO EM MUSEU
IN THE BIGGEST PHOTO, PLAYA DE LA MALAGUETA 
(MALAGUETA BEACH), WITH THE SEA IN SHADES OF GREEN 
AND BLUE. TO THE LEFT, CAMINITO DEL REY (THE KING'S 
LITTLE PATHWAY), A JOURNEY PLENTY OF ADRENALINE, IN 
THE MIDDLE OF DESFILADERO DE LOS GAITANES GORGE, 
WITH DEPTH OF 100 METERS. BELOW, BUILDING WHERE 
PABLO PICASSO LIVED, TODAY IT’S A MUSEUM
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relic of the 16th century), Plaza Nueva (New 
Plaza – the oldest square of Granada where 
hotels, restaurants and tapas bars are located), 
Puerta de Elvira (Gate of Elvira – used to be the 
main city entrance) and Mirador San Nicolás (Saint 
Nicholas Viewpoint – a belvedere which offers a 
splendid view of Alhambra at any time of the day). 
FROM TEA TO KINGS 
Originally from the Renaissance, the Cathedral of 
Santa María de la Encarnación, or just Cathedral of 
Granada, owns a charming beauty. Everything in its 
structure should be admired for long minutes. Among 
all the chapels that are inside it, Capilla Real (Royal 
Chapel), which keeps the King Ferdinand II and 
Queen Isabella I of Castile’s crypt. A museum gathers 
sculptures, carpets, jewelry and clothes, a very rich 
collection of the 16th, 17th and 18th centuries. 
Reviving the cultural past of this city is also a 
motivation for people who go to Sacromonte, 
a neighborhood assigned to the gypsies. In 
addition to the traditional houses, some grottoes 
have been incorporated into those constructions 
– and many of them have been turned into 
restaurants or tablaos, places in which people 
can play, dance and sing flamenco.  
Considering the Arab customs that have taken 
roots in the region, often visiting the teterías can be 
considered one of the most iconic of them. Have you 
ever heard this word? This is a term that defines tea 
houses: elegant and well-decorated spaces, they offer 
delicacies from Morocco, Libya, Turkey, Egypt, Iraq, 
among others. Most of them are located in Calle de 
la Calderería Nueva, in Albaicín. 
MÁLAGA: LOVE AT FIRST SIGHT
Málaga is the city of references: homeland of 
Pablo Picasso, the delicious wine Moscatel, a 
sunny sky, which paints in a beautiful blue color 
the inhabitants and visitors’ routine more than 300 
days throughout the year. No one else could be the 
pearl of Costa del Sol (Sun Coast), a title assigned 
to the tourist zone that comprehends the territory 
between the Spanish cities of Nerja and Manilva, 
with the total of 160 km of a stunning coast.  
A vibrant and cosmopolitan area, it’s always on 
the list of the most-visited places of Europe and 
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Ronda, 
A CIDADE SUSPENSA NO AR

O cliente não dispensa um bate e volta? Então, em 
hipótese alguma, deixe Ronda fora do roteiro. Esta 
encantadora cidadezinha, com pouco mais de 36 
mil habitantes, está a menos de 100 km de Málaga 
e não deixa a desejar em termos de graciosidade e 
atrativos turísticos. Acredite: quem viaja para lá não 
a esquece jamais. Afinal de contas, é difícil deixar 
para trás a lembrança de um lugarejo rodeado 
por montanhas e localizado na pontinha de um 
desfiladeiro. Não entendeu? A gente explica melhor.
Situada sobre uma rocha de proporções 
excepcionais, a quase 800 metros acima do nível 
do mar, parte de sua estonteante beleza pode ser 
atribuída ao curso do Rio Guadalevín, que ajudou a 
esculpir uma fenda, chamada pelos moradores de El 
Tajo, e dividiu o destino em dois. Um vale profundo 
separa La Ciudad, o bairro mais antigo da cidade, 
de El Mercadillo, área mais moderna e endereço da 
estação ferroviária, de lojas e da maioria dos hotéis. 
Cinematográfica como poucas outras no mundo, 
Ronda é absolutamente surpreendente. De origem 
celta, remonta ao século 6 a.C. e, assim como 
suas vizinhas espanholas, passou pelas mãos de 
povos romanos, muçulmanos e cristãos. Da herança 
dos mouros ficaram o nome – uma adaptação 
de Izn-Rand Onda (ou “cidade do castelo”) – e a 
inspiração arquitetônica, encontrada principalmente 
em La Ciudad.  

A CEREJA DO BOLO
Três pontes conectam os bairros de La Ciudad e El 
Mercadillo, mas o ícone desta pitoresca cidade 
andaluza é a Puente Nuevo, a maior e a mais nova 
entre elas. Dona da vista mais extraordinária de todas, 
ostenta 98 metros de altura e descortina um cenário 
tão arrebatador quanto indescritível. A ponte levou 

it’s the ideal starting point to reach other cities of Andalusia. 
Falling in love with this destination isn’t an option; it’s a 
consequence. Those tourists who have no time to lose can 
prioritize Alcazaba fortress, built in the 11th century upon the 
request of the Muslin King Badis of Granada and which used 
to protect the region against pirate attacks. While its inside 
keeps wonderful gardens plenty of roses and jasmines, letting 
the image of the city from the top of the walls hypnotize you 
is even better, offering the eyes a gift which is a spectacular 
panoramic view that embraces beaches, the port and the 
iconic Plaza de Toros (that’s right, another one!). 
As this monument is a can't miss attraction, what about 
combining it with two other important tourist places? It occurs 
because the fortress is now connected to the Castle of 
Gibralfaro, from where it’s also possible to get amazed by the 
beauty of Málaga, revealed in its whole splendor. Give the tip: 
inside it, it’s a good idea to give priority to the Arc of the Christ 
and Armory. A quick visit to the Roman Theater, at the bottom 
of Alcazaba, ends the itinerary with a flourish. Do you know 
why? It dates from the 1st century BC and it was discovered by 
the Spanish only in 1951, during the construction of a garden. 
EAT, PRAY AND SWIM
At the end of this tour, tell the passenger to cross one more item 
off the list: the Cathedral of Málaga, affectionately dubbed La 
Manquita (The One-Armed Lady) because it only counts on the 
north tower, once the one of the south has never been finished. 
This condition hasn’t taken at all its charm and cultural importance; 
it’s the perfect substitute for an old Arab mosque and visible from 
any place of the city. A result of the union of three architectonic 
styles – Gothic, Renaissance and Baroque –, it’s in the heart of 
the historic centre and it’s an invitation to some moments of pray.   
Leaving the cathedral, why not to prolong the walk to Larios 
Street? An important place for the commerce, it’s a great ally 
when we talk about getting souvenirs and choosing where to 
eat, with many options of bars and restaurants – if the journey is 
taken in the summer, Casa Mira ice cream shop can offer sweet 
memories. Just out of curiosity: at the end of the street a Feris 
wheel is placed, a wonderful attraction for people who want 
to see Málaga from the top and it can give them butterflies.   
Don’t forget that the itinerary has everything to include a dive 
at Playa de La Malagueta (Malagueta Beach) – after all, no 
one can resist the Mediterranean Sea. Between the blue 
and green of water and the great gastronomy found in those 
kiosks on the sand strip, choose both – they all are pleasant.  
CUBISM WAS BORN HERE
Having the opportunity to see the house of one of the most 
important artists of all times in living color doesn't happen 
every day. In Málaga, art is a subject taken too seriously, 
and it’s not a coincidence that Pablo Picasso was born in 
this place. The house where he lived is open to visit and it 
gathers photos and works. Not enough? A whole museum 
dedicated to him is a few steps away from there. 
TOURISM ABOUT 100 METERS OF HIGH
Considering the name, it seems to be something calm: 
Caminito del Rey (The King's Little Pathway). But the 3-km 
journey, in the middle of the Desfiladero de los Gaitanes 
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mais de quatro décadas para ficar pronta (entre 
1759 e 1793) e é símbolo incontestável do destino. 
Algumas trilhas serpenteiam por entre o cânion 
e oferecem outros ângulos privilegiados de El 
Tajo. Para encontrá-las, é preciso se dirigir até 
a Plaza María Auxiliadora, em cujos arredores 
estão localizados importantes pontos turísticos. 
Uma vez na praça, as alternativas são procurar 
por uma ruela à direita, que conduz às trilhas de 
observação, ou optar pelo Mirante de Aldehuela, 
do outro lado da rua, de onde o pôr do sol ganha 
um colorido especial. 

#FICAADICA
Se a palavra “tauromaquia” não tem nenhum 
significado para você, o mesmo não se pode dizer 
de Ronda. As touradas praticamente nasceram ali 
e, como fruto deste pioneirismo, surgiram a Plaza 
de Toros e a arena Real Maestranza, referências e 
tanto da região. Contrariando todas as expectativas 
da época, caracterizada pelo expressivo uso da 
madeira, a imponente arena foi erguida em pedra 
no ano de 1785 e, atualmente, serve como berço 

A LINDÍSSIMA PUENTE NUEVO, 
UM DOS PONTOS TURÍSTICOS 
MAIS VISITADOS DE RONDA 
POR DESCORTINAR UMA 
IMPRESSIONANTE VISTA 
PANORÂMICA DA REGIÃO
THE BEAUTIFUL PUENTE NUEVO (NEW 
BRIDGE), ONE OF THE MOST VISITED 
TOURIST ATTRACTIONS OF RONDA 
BECAUSE IT SHOWS AN IMPRESSIVE 
PANORAMIC VIEW OF THE REGION

"PRACTICALLY EVERY VISIT TO 
ANDALUSIA HAPPENS UNDER 
THE FLAMENCO RHYTHM AND 
DANCE, ONE OF THE MOST 
IMPORTANT ICONS OF THE 
SPANISH CULTURE"

gorge, will test travelers' courage and vertigo. 
About 1 hour away from Málaga (by car or 
train), it has already been considered one of 
the most dangerous journeys of the world – the 
result of the lack of maintenance and the scary 
depth of 100 meters. The way has been closed 
for 14 years, and people who dared to infringe 
the government prohibition would be fined € 
6,000. However, lucky adventurers and also 
lucky people who aren’t that fan of danger, it was 
opened again and totally renovated in 2015.  
According to some historic data, Caminito was 
planned between 1901 and 1905, because of 
a power plant construction. Years later, considering 
a number of flooding, they noticed the necessity of 
building a dam. Its inauguration was in 1921 and 
marked the event in which King Alfonso XIII walked 
along the bridge. The path made the access from 
one side of the canyon to another easier.
RONDA, THE CITY SUSPENDED IN 
THE AIR
The client can't deny a short journey? So, don’t 
let Ronda out of the itinerary at all. This charming 
little city, with a little more than 36,000 citizens, 
is less than 100 km from Málaga and its beauty 
and tourist attractions leave nothing to be 
desired. Believe it: people who visit this place 
never forget it. After all, it’s difficult to leave 
behind the memory of a place surrounded by 
mountains and located right on the edge of a 
gorge. Didn’t you get it? We explain it better. 
Located on a rock with exceptional proportions, 
almost 800 meters above the sea level, part 
of its stunning beauty can be assigned to the 
Guadalevín River watercourse which have 
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"In 2012, I visited some of the cities that make part of 
the Andalusian region, such as the historic city of Seville 
and the strong cultural influence left by Jewish, Muslims 
and Christians. A must-visit attraction: Plaza de España. 
I also went to Málaga, where Pablo Picasso was born 
and the nightlife is exciting. In Granada, city with many 
towers, fountains, palaces and gardens, I checked 
the wonderful visual of Sierra Nevada and visited 
Alhambra and its red walls. I have to go back there 
someday with more time to better explore Andalusia 
and Costa del Sol, with amazing beaches."

AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para a Espanha, incluindo 
as cidades de Madri, Cáceres, Córdoba, Sevilha, Ronda, 
Granada, Toledo e a região da Costa del Sol. Destaque 
para a opção de 8 noites que inclui transfer in/out, ônibus 
turístico para todo o trajeto e guia acompanhante em 
espanhol a partir de € 907 por pessoa (somente terrestre). 

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

Em 2012, conheci algumas das 
cidades que fazem parte da 

região da Andaluzia, como a histórica 
Sevilha e a forte influência cultural deixada 
por judeus, muçulmanos e cristãos. Uma 
visita imperdível: Plaza de España. Fui 
também a Málaga, onde nasceu Pablo 
Picasso e a vida noturna é animada. 
Em Granada, cidade com muitas torres, 
fontes, palácios e jardins, conferi o visual 
maravilhoso de Sierra Nevada e visitei 
Alhambra e seus muros avermelhados. 
Terei que voltar com mais tempo para 
explorar melhor a Andaluzia e a Costa del 
Sol, com praias maravilhosas."

Vera Renzo
Facility Turismo
Santo André (SP)

ARENA REAL MAESTRANZA, CONSTRUÍDA EM 1785 E 
PALCO PARA A REALIZAÇÃO DA CORRIDA GOYESCA, UMA 
DAS CORRIDAS DE TOURO MAIS FAMOSAS DA ESPANHA
REAL MAESTRANZA STADIUM, BUILT IN 1785 AND PLACE WHERE 
CORRIDA GOYESCA OCCURS, ONE OF THE MOST FAMOUS 
RUNNING OF BULLS OF SPAIN

para a realização da Corrida Goyesca, 
uma das corridas de touro mais 
famosas do país. Na lista de visitantes 
ilustres, destaque para o escritor Ernest 
Hemingway e o cineasta Orson Welles, 
que apareciam com frequência.  
Ainda mais antigo que a arena é o 
Palácio Mondragón, erigido em 1314 a 
mando do Rei Abomelik, filho do sultão 
Abul Asan. Suas instalações refletem o 
bom gosto marroquino e conservam sua 
elegância. Em seu interior existe um museu 
riquíssimo, o Museu Municipal de Ronda, 
cujo acervo, composto até mesmo por 
túmulos romanos e árabes, contam a 
história do destino. O tour deve incluir um 
passeio pelos jardins, verdadeiros oásis 
de tranquilidade e bem-estar.

REVIVENDO A HISTÓRIA
Pertinho do mirante, em pleno centro histó-
rico, fica a Casa de San Juan Bosco, pala-
cete do século 20. Tapeçarias e mobiliário 
em madeira de nogueira fazem parte da 
decoração, bem como azulejos e cerâmi-
ca típicos da cidade. Neste caso, a procu-
ra não é tanto pelo interior, mas, sim, pelo 
jardim, que exibe uma fonte no centro e 
bancos para descanso, tendo como pano 
de fundo o verde hipnótico do vale. 
La Casa del Rey Moro é mais uma 
sugestão de passeio. Apesar do nome, 
esta não é uma casa real que tenha 
servido de morada para um rei árabe. 
Trata-se, na verdade, de uma construção 
do século 18 que abriga La Mina del 
Moro, mina de água que abastecia 
os exércitos durante as guerras 
travadas entre muçulmanos e cristãos. 
O acesso até ela é por meio de um 
túnel que desce quase 100 metros de 
profundidade. No fim deste trajeto, um 
pote de ouro: uma porta leva até o Rio 
Guadalevín. Os aspectos mais recentes 
do empreendimento são a fachada, 
resultado de um intenso trabalho de 
restauração realizado em 1920, e 
os jardins, desenhados pelo arquiteto 
francês Jean-Claude Forestier. 
Se percorrer lugares com muita história 
para contar for a praia do viajante, 
recomende uma visita ao bairro de 
San Francisco, acessível pela suntuosa 
porta de Almocábar – incrivelmente 
preservada, esta era uma das entradas 
da muralha que costumava cercar a 
cidade. Do lado de fora da muralha, 
o destaque vai para a Iglesia Santa 
María la Mayor, de 1485, que divide 
o pátio com o Convento de Clarisas de 
Santa Isabel de los Ángeles. 

helped to carve a fissure, called by the inhabitants El Tajo, 
and divided the destination into two parts. A deep valley 
separates La Ciudad, the oldest district of the city, from El 
Mercadillo, the most modern area and address of the train 
station, stores and great part of the hotels. 
Cinematographic like other few cities in the world can be, 
Ronda is absolutely surprising. A city of Celt origin, it dates 
from the 6th century BC and, as its Spanish neighbors, it 
has been in possession of Roman, Muslim and Christian 
peoples. From the Muslim heritage, we can take the name 
– an adaptation of Izn-Rand Onda (or “the city of castles") – 
and the architectural inspiration, mainly found in La Ciudad.    
ICING ON THE CAKE
Three bridges connect the districts of La Ciudad y El Mercadillo, 
but the icon of this picturesque Andalusian city is Puente Nuevo 
(New Bridge) the largest and newest one. Owner of the most 
extraordinary view of all, it exhibits 98 meters of high and 
shows a ravishing and indescribable scenery. The bridge took 
more than four decades to be ready (between 1759 and 
1793) and it’s an undeniable symbol of the destination. 
Some trails cross the canyon and offer other privileged angles 
of El Tajo. To find them, just go to Plaza María Auxiliadora 
(María Auxiliadora Square), because its surrounds keep the 
most important tourist attractions. Once reaching the square, the 
options are searching for an alley to the right, which guides to 
watching trails or choosing the Aldehuela Viewpoint, on the other 
side of the street, from where the sunset gets a special color.  
#TAKETHEHINT
If the word “tauromachy" has no meaning to you, the same 
thing can't be said about Ronda. Bullfights practically were born 
there and as a result of this pioneering culture, Plaza de Toros 
and Real Maestranza stadium have been created, important 
icons of the region. On the opposite of every expectation of that 
time, characterized by the expressive use of wood, an imposing 
stadium was made of rock back in 1785 and, currently, it works 
like a stage for the performance of Corrida Goyesca, one of 
the most famous bullfights of the country. On the list of celebrity 
visitors, we highlight the writer Ernest Hemingway and the 
filmmaker Orson Welles who used to be there often.  
Mondragón Palace is oldest than the stadium, built in 1314 
upon request of King Abomelik, sultan Abul Asan’s son. Its 
facilities reflect the Moroccan good taste and preserve its 
elegance. Inside it there's a rich museum, the Museum of the 
City, which collection composed of Roman and Arab tombs 
shows the history of the destination. This tour may include a 
walk along its gardens, real oasis of tranquility and wellness. 
REVIVING THE HISTORY
Very close to the belvedere, in the heart of the historic centre, 
Casa de San Juan Bosco (St. John Bosco’s House) is located, 
a small palace of the 20th century. Tapestry and furniture 
made of walnut wood make part of the decoration, as well as 
traditional tiles and ceramics of the city. In this case, the main 
reason to visit is not because of its inside but for the garden, 
which presents a fountain in the middle and benches to relax, 
having as a background that hypnotic green color of the valley. 
La Casa del Rey Moro (The House of the Moorish King) is 
another suggestion of tour. In spite of the name, this is not a 
royal house that has been worked as a residence of an Arab 
king. Actually, it’s a construction of the 18th century which keeps 
La Mina del Moro (The Moorish Mine), water mine that helped 
armies during wars between Muslims and Christians. The access 
is done by a tunnel that has almost 100 meters of depth. At the 
end of this route, a pot of gold: a door takes to the Guadalevín 
River. The most recent features of the building are its facade, the 
result of an intense restoration work performed in 1920, and the 
gardens, planned by the French architect Jean-Claude Forestier. 
If visiting places with so much story to tell is the traveler’s thing, 
suggest a visit to the district of San Francisco, accessible by 
the Almocábar gate – incredibly conserved, it was one of 
the entrances of the wall which used to surround the city. 
Outside the wall, the highlight is Iglesia Santa María la 
Mayor (Santa María la Mayor Church), dated from 1485, 
which divides the courtyard with the Clarisas de Santa Isabel 
de los Ángeles Convent. 
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 COMO CHEGAR 
Não há voos diretos para as cidades da Andaluzia. Air Europa, British 
Airways, Iberia, TAM e TAP são as companhias aéreas indicadas para 
quem for viajar para Córdoba, Málaga e Sevilha – o principal ponto de 
conexão é Madri, mas Lisboa e Londres também aparecem como opções. 
Uma escala na capital espanhola é praticamente inevitável para turistas 
com destino a Córdoba, mas, neste caso, vale fazer o trecho até a cidade 
de trem (o percurso no trem-bala AVE leva 1h45). O trajeto mais fácil até 
Granada é pelo voo da Iberia, com parada em Madri. Se Ronda estiver no 
roteiro, é válido alugar um carro a partir de Málaga, a 95 km de distância. 

O QUE LEVAR 
Em termos gerais, a preferência é por roupas informais e confortáveis, tendo em 
vista que Córdoba, Granada, Málaga, Sevilha e Ronda são destinos para se 
conhecer a pé. É preciso atenção com a época do ano: no verão, chapéus ou 
bonés, óculos de sol, protetores solar e labial e roupas de banho (especialmente 
se Málaga estiver no roteiro) não podem ficar de fora da mala; já para o 
inverno, mesmo não sendo tão rigoroso, é recomendado levar luvas, cachecóis, 
botas e casacos pesados. Quem curtir neve vai gostar da estação de esqui de 
Sierra Nevada, próxima de Granada. 

GASTRONOMIA 
As tapas são muito populares, principalmente em Sevilha, com destaque para 
as preparadas à base de peixes e frutos do mar. Entre os pratos mais facilmente 
encontrados em bares e restaurantes estão: gaspacho (sopa batida, servida 
fria e feita com pão, alho, tomate, pepino e pimentão), salmorejo (similar ao 
gaspacho), jamón serrano (tipo de presunto) e paella (arroz condimentado com 
açafrão e cozido com carnes, hortaliças ou peixes, por exemplo). Moscatel e 
Jerez de la Frontera são opções de vinhos bem apreciadas.

FUSO HORÁRIO 
+4h (horário de Brasília).

IDIOMA 
Espanhol.  

QUANDO IR 
Quem quiser fugir do calor intenso deve evitar os destinos da Andaluzia no 
verão, especialmente entre os meses de julho e agosto, quando a temperatura 
pode superar os 40°C. O clima é ameno no inverno (de dezembro a março), 
período em que os termômetros variam entre 5°C e 17°C. Granada é a mais 
fria das cinco cidades, com mínima de 1,2°C e máxima de 12,6°C. 

MOEDA 
Euro.

DOCUMENTAÇÃO 
A Espanha exige passaporte com validade mínima de três meses e seguro-
viagem internacional, independentemente do tempo de estada e com cobertura 
igual ou superior a € 30 mil. Brasileiros não precisam de visto, a menos que 
desejem permanecer no país por três meses ou mais.

PARA SABER MAIS:
HTTP://WWW.CORDOBA.ES/   HTTP://WWW.GRANADA.ORG/    
HTTP://WWW.MALAGA.EU   HTTP://WWW.RONDA.ES/   HTTP://WWW.SEVILLA.ORG/ 

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 220 V.
Plugues: é fundamental levar um adaptador universal.
Ligações para o Brasil: basta discar 0055 + DDD + número do telefone.
Gorjetas: em nenhuma das cidades da Andaluzia é obrigatório dar gorjeta. 
No entanto, é de bom tom deixar entre 5% e 10% do valor total da conta 
para garçons e motoristas de táxis, por exemplo.



SERVICE
HOW TO GET THERE
Direct flights aren’t available to the cities of Andalusia. Air Europa, 
British Airways, Iberia, TAM and TAP are suggestions of airlines for 
people who are going to Córdoba, Málaga and Seville – the main 
stopover city is Madrid, however Lisbon and London are also options. 
A stopover in the Spanish capital is almost inevitable for tourists 
traveling to Cordoba, but, in this case, it’s a great idea to take this 
journey to the city by train (the route by AVE high-speed train takes 
1h45). The easiest route to Granada is by a flight operated by Iberia, 
with stopover in Madrid. If Ronda is in your itinerary, it’s a good idea 
to rent a car from Málaga, about 95 km away from there.

WHEN TO GO
People who want to run away from the extreme heat should 
avoid those destinations of Andalusia in the summer, mainly 
between July and August, when the temperature can be over 
40°C. The weather is mild in the winter (from December to 
March), period in which thermometers can vary between 5°C 
and 17°C. Granada is the coldest of those five cities, with 
minimum temperature of 1.2°C and maximum of 12.6°C.

WHAT TO TAKE
In general, the preference is for informal and comfortable clothes, 
having in mind that Córdoba, Granada, Málaga, Seville and 
Ronda are destinations to visit on foot. Consider the time of the year: 
in the summer, hats or caps, sunglasses, sunscreen for body and 
lips, and swimsuit (especially if Málaga is in the itinerary) can’t be 
out of the suitcase; in the winter, in spite of not being that hard, it's 
recommended to take gloves, scarves, boots and winter coats. People 
who love snow will like Sierra Nevada ski station, close to Granada.

TIME ZONE
+4h (Brasília time).

LANGUAGE 
Spanish. 

GASTRONOMY
Tapas are very popular, mainly in Seville, highlighting those ones 
prepared with fish and sea fruit. These are some dishes that are 
very easy to find at bars and restaurants: gazpacho (blended 
cold soup, made of bread, garlic, tomato, cucumber and bell 
pepper), salmorejo (similar to gazpacho), jamón serrano (a type 
of ham) and paella (rice spiced with saffron and cooked with 
meat, greens or fish, for example). Moscatel and Jerez de la 
Frontera are options of famous wine.

CURRENCY
Euro.

DOCUMENTS
Spain requires passport with minimum validity of three months and 
international travel insurance, regardless the time of stay, covering 
equal to or above € 30,000. Brazilians don’t need a visa, unless 
they intend to stay in the country for three months or more.

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 220 V.
Plugs: it’s imperative to take a universal adapter. 
Calls to Brazil: 0055 + DDD + phone number. 
Tips: in the cities of Andalusia, giving tips isn’t a mandatory activity. 
However, it’s a great idea to give the waiters and taxi drivers 
between 5% and 10% of the total amount of the bill, for example.

FURTHER INFORMATION: 
http://www.cordoba.es/   http://www.granada.org/ 
http://www.malaga.eu   http://www.ronda.es/ 
http://www.sevilla.org/ 

SEVILHA ANDALUZIA

SERVIÇO
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HOTEL INTERNACIONAL

SINÔNIMO DE QUALIDADE E 
CUIDADO, O HOTEL SE DESTACA 
PELA ESTRUTURA IMPECÁVEL 
E ACONCHEGANTE, QUE FAZ 
QUALQUER VISITANTE SE SENTIR 
BEM ACOLHIDO

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Logo na chegada, a imponente construção 
de dez andares já impressiona pelo 
tamanho. E quando falamos do Barceló 

Granada Congress, na cidade espanhola 
de Granada, essa primeira impressão 
é apenas o começo da real – e incrível 
– experiência de hospedagem que será 
proporcionada ao seu cliente. 
Com 249 quartos, centro de convenções 
com 10 salas de reuniões, auditório com ca-
pacidade para mil pessoas, estacionamento, 
academia e até um centro de beleza e bem-
-estar, o U-Wellness, composto por sauna, hi-
dromassagem, duchas de contraste (quente 
e fria) e serviços de estética e massagem, o 
empreendimento ostenta ainda localização 
privilegiada: está próximo ao Palácio de 
Congressos e Exposições de Granada, ao 
complexo turístico La Alhambra, ao famoso 
bairro de Albaicín e ao aeroporto do des-

SYNONYMOUS WITH QUALITY AND CARE, 
THE HOTEL IS IN EVIDENCE BY ITS PERFECT 
AND COMFORTABLE FACILITIES, WHICH MAKE 
EVERY VISITOR FEEL WELCOME
Right at the arrival, the imposing 10-floor building 
impresses by its size. And when we talk about Barceló 
Granada Congress, in the Spanish city of Granada, this 
first impression is only the beginning of the real – and 
incredible – experience of being lodged that will be 
offered to your client. 
With 249 rooms, convention center with 10 meeting 
rooms, auditorium for 1,000 people, parking, gym 
and even a beauty and health care center, the 
U-Wellness, composed of sauna, hydromassage 
tub, contrast showers (hot and cold), massage and 
esthetic services, the building has also a privileged 
location: it’s near the Granada Exhibition and 
Conference Centre, the tourist complex La Alhambra, 
the famous district of Albaicín and the airport of the 
destination – not to mention several restaurants, bars, 
stores and other establishments in its surrounds. 
COMFORT, SOPHISTICATION AND SATISFACTION
Wi-fi, satellite TV, minibar, safe, mirror, telephone, hair 
dryer, bath tub, office and climate control unit in all of 
the rooms; separate living room and hydromassage 
tub in Junior and Master suites; spectacular view to La 
Alhambra or Serra Nevada in the panoramic suite: 
those are some examples of convenience offered the 
guests by Barceló Granada who mainly take business 
trips, but also go on a journey with family, partner, 
friends or alone. And the special assets don’t stop there!
DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE
To make the stay more complete and luxurious, the hotel 
has many advantages, which include two restaurants 
specializing in regional cuisine, a Piano Bar area, room 
service, wake-up call service, laundry service, car and 
bike rental, 24-hour front desk, concierge, luggage 
storage and on-line check-in. Do you want more? So, 
join the Barceló Partner loyalty club and take advantage 
of a series of exclusive benefits for travel agents.

tino – tudo isso, claro, sem contar os diversos 
restaurantes, bares, lojas e demais estabeleci-
mentos comerciais situados ao seu redor.
CONFORTO, REQUINTE E SATISFAÇÃO
Wi-fi, TV via satélite, minibar, cofre, espelho, 
telefone, secador, banheira, escritório e clima-
tizadores em todos os quartos; sala de estar 
independente e banheira de hidromassagem 
nas suítes Junior e Master; uma vista espeta-
cular para La Alhambra ou para a Serra Ne-
vada na suíte panorâmica: esses são alguns 
exemplos das comodidades oferecidas pelo 
Barceló Granada aos hóspedes que viajam, 
principalmente, a negócios, mas também em 
família, em casal, com amigos ou sozinhos. E 
os diferenciais não param por aí!

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Para tornar a estada mais completa e 
luxuosa, o hotel dispõe de uma infinidade de 
conveniências, que incluem dois restaurantes 
especializados na culinária regional, uma 
área de Piano Bar, room service, serviço 
de despertador, lavanderia, aluguel de 
automóveis e bicicletas, recepção dia e noite, 
concierge, armazenamento de bagagem 
e check-in on-line. Quer mais? Então entre 
para o clube de fidelidade Barceló Partner 
e desfrute uma série de benefícios exclusivos 
aos agentes de viagens. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Barceló Granada Congress com o 
GRUPO TREND. Diárias a partir de € 50,60 por pessoa 
em apartamento duplo.

BARCELÓ 
GRANADA CONGRESS
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

Com sua construção moderna e 
ousada, repleta de charme e 
elegância, o Eurostars Palace 

é praticamente uma obra de arte da 
arquitetura vanguardista, sutilmente 
alocada em meio aos edifícios históricos 
característicos de Córdoba. Situado no 
coração da cidade espanhola, ao lado 
da estação de trem e de alguns dos pontos 
turísticos mais simbólicos da região, como 
a mesquita-catedral, a Judería, os Baños 
Árabes e a Torre de la Calahorra, o hotel 
ainda agrega ao seu portfólio  instalações 
primorosas e serviços personalizados que, 
com certeza, farão da estada do seu 
passageiro um momento inesquecível.
Além dos 162 quartos superespaçosos, 
equipados com wi-fi, TV de tela plana, 
sofá, minibar, ar-condicionado, calefação, 
secador de cabelo e banheira de 
hidromassagem, o empreendimento 
dispõe também de oito salas de reuniões, 
piscina com vista panorâmica da cidade, 
do Rio Guadalquivir e da cordilheira de 
Sierra Morena, academia e um salão de 
festas ou banquetes com capacidade para 
350 convidados.
PARA TODOS OS GOSTOS
Especializado em pratos das cozinhas local 
e internacional, o restaurante La Victoria 
oferece um cardápio recheado de opções, 
que vão das tradicionais tapas (aperitivos) 
a sobremesas deliciosas, passando ainda 
por sopas, saladas, massas e carnes, entre 
outras iguarias. Já para quem prefere um 
programa mais intimista, a dica perfeita é 
o Terraza Black Palace, espaço sofisticado 
e descontraído do hotel, ótimo para tomar 
um drinque e curtir um som ambiente.
PALAVRA DE ORDEM: VERSATILIDADE
Tudo o que o hóspede precisa ele encontra 
no Eurostars Palace. Entre os serviços 
adicionais que visam incrementar ainda mais 
a sua permanência em terras espanholas 
estão recepção 24 horas, estacionamento 
coberto, serviço de quarto ininterrupto, 
estrutura adaptada para pessoas com 
deficiência, lavanderia, check-in e check-out 
express e refeições especiais sem glúten ou 
lactose, preparadas mediante solicitação. 

THIS FIVE-STAR HOTEL GATHERS THE MAIN 
CONDITIONS FOR THE PERFECT STAY: 
CONVENIENCE, LUXURY AND EXCELLENT 
GASTRONOMY
With its modern and ambitious construction, plenty of 
charm and elegance, Eurostars Palace is practically an 
artwork of the avant-garde architecture, subtly located in 
the middle of traditional historic buildings of Córdoba. 
In the very heart of the Spanish city, next to the train 
station and some of the most symbolic tourist attractions 
of the region, such as the mosque-cathedral, Jewish 
Quarter, Arab Bath and Calahorra Tower, the hotel has 
also in its inventory perfect facilities and personalized 
services that, for sure, will turn your passenger's stay into 
an unforgettable moment.  
In addition to 162 super spacious rooms, equipped with 
wi-fi, flat-screen TV, couch, minibar, air conditioning, 
heating, hair dryer and hydromassage tub, this hotel 
also counts on eight meeting rooms, swimming pool 
with panoramic view to the city, Guadalquivir River and 
Sierra Morena Mountain Range, gym and a party or 
banquet hall for up to 350 guests. 
FOR ALL TASTES 
La Victoria restaurant specializes in local and 
international cuisines and offers a menu plenty of 
options, from traditional tapas (appetizers) to delicious 
desserts, including soups, salads, pasta and meat, 
among other delicacies. People who prefer something 
more private, the perfect tip is Terraza Black Palace, a 
sophisticated and relaxing area of the hotel ideal for 
trying a cocktail and enjoying lounge music. 
MANDATORY ITEM: VERSATILITY
Everything that the guest needs, she or he can find at 
Eurostars Palace. Among the additional services that 
aim to improve even more the stay in Spanish lands, it 
offers 24-hour front desk, indoor parking, uninterrupted 
room service, infrastructure adapted to disabled people, 
laundry, express check-in and check-out and gluten-free 
and dairy-free special meals, made to order. 

EUROSTARS 
PALACE

ESTE HOTEL CINCO-ESTRELAS 
REÚNE OS PRINCIPAIS REQUISITOS 
PARA UMA ESTADA DOS SONHOS: 
COMODIDADE, LUXO E EXCELENTE 
GASTRONOMIA

AGENTE LEVA!
Hospede no Eurostars Palace com o GRUPO TREND. 
Diárias a partir de € 41 por pessoa em apartamento 
duplo.
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EM SEVILHA, A DICA É UMA 
SÓ: CONHEÇA O MEIO 
DE HOSPEDAGEM QUE 
SURPREENDE PELA ESTRUTURA 
MAJESTOSA E ENCANTA PELO 
CUIDADO EM SERVIR

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Contrariando seu formato circular, 
o Barceló Sevilla Renacimiento 
é um ponto fora da curva 

nos quesitos inovação e excelência 
no atendimento, a começar pelas 
instalações, de design arrojado, amplo 
e suntuoso e com um quê futurístico. E 
o melhor de tudo: está a apenas 15 
minutos a pé do centro de Sevilha, a 
capital da Andaluzia.
Indicado para viagens a negócios 
ou em família, o hotel conta com 25 
salas ideais para convenções e 295 
quartos espaçosos, que variam de 40 
a 120 m² e são superconfortáveis e 
muito bem assistidos, com wi-fi gratuito, 
climatizadores, telefone, escritório, 
cofre, cafeteira com sistema de 
cápsulas, minibar, secador de cabelo 
e banheira com efeito de chuva. Além 

IN SEVILLE, THERE'S ONLY ONE HOT TIP: GET 
TO KNOW THE HOTEL THAT SURPRISES BY 
THE MAJESTIC STRUCTURE AND IMPRESSES 
BY THE HIGH QUALITY SERVICE
In opposition to its circular shape, Barceló Sevilla 
Renacimiento is an outlier regarding innovation 
and excellence in service, starting from its facilities, 
with imposing, wide and stunning design and a 
futuristic touch. And the best of everything: it's just 
15-minute walk from Seville downtown region, the 
capital city of Andalusia.
Whether for business or family trips, the hotel counts 
on 25 rooms that are perfect for conventions and 
295 spacious rooms, that can vary from 40 
to 120 m² and are very comfortable and well-
equipped, with free wi-fi, climatizer, phone, work 
station, safe, capsule coffee machine, minibar, hair 
dryer and bathtub with rain shower. In addition, 
Suite and Presidential Suite accommodations have 
hydromassage bathtub on the private terrace, king 
size beds and living and changing rooms, among 
other exclusive advantages.  
THERE'S ALWAYS ENTERTAINMENT 
Located 500 meters away from the theme park 
"Isla Mágica" – which, by the way, is partner of 
the hotel –, when we talk about leisure there's no 
need to leave the complex to relax and have fun. 
Guests just can enjoy its many attractions, such as 
climatized swimming pools, sauna, Jacuzzi, gym, 
restaurants and even a boat ride along Guadalquivir 
River, which is around the hotel. 
SPECIAL ASSETS
Going far beyond the luxurious features and strategic 
location, Barceló Sevilla is different because it offers 
the guests much convenience, which include: car 
or bike rentals, indoor parking lot, 24-hour front 
desk and room service, exchange service, laundry 
service, bellhops, doctor and/or massage therapists 
(upon request), express check-in and check-out and 
tours of the main attractions of the destination.

BARCELÓ SEVILLA 
RENACIMIENTO

disso, as acomodações Suíte e Suíte 
Presidencial dispõem de banheira com 
hidromassagem no solário privado, camas 
king size e salas de estar e de vestir, entre 
outras comodidades exclusivas.

ENTRETENIMENTO SEMPRE

Situado a 500 metros do parque temático 
“Isla Mágica” – o qual, inclusive, é con-
veniado ao empreendimento –, quando 
o assunto é lazer nem é preciso sair do 
complexo para relaxar e se divertir. Basta 
aproveitar seus diversos atrativos, como 
piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, aca-
demia, restaurantes e até um passeio de 
barco pelas águas do Rio Guadalquivir, 
que margeia o meio de hospedagem.

ADENDOS ESPECIAIS
Indo muito além do aspecto luxuoso e da 
localização estratégica, o Barceló Sevilla 
se diferencia, ainda, por oferecer aos 
hóspedes inúmeras conveniências, que in-
cluem: aluguel de carros ou bicicletas, es-
tacionamento coberto, recepção e serviço 
de quarto 24 horas, câmbio de moeda, 
lavanderia, mensageiros, médico e/ou 
massagista (mediante pedido), check-in e 
check-out express e excursões pelos princi-
pais pontos turísticos do destino. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Barceló Sevilla Renacimiento com o 
GRUPO TREND. Diárias a partir de € 75 por pessoa em 
apartamento duplo.
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24 HORAS EM...

MILENAR, CULTURAL, BUCÓLICA E COSMOPOLITA: A CAPITAL PERUANA É ASSIM, 
UM DESTINO PLURAL QUE É SINGULAR NO MUNDO

LIMA, THE MOST ECLECTIC CITY OF PERU 
MILLENNIAL, CULTURAL, BUCOLIC AND COSMOPOLITAN: THE 
PERUVIAN CAPITAL CITY IS LIKE THIS, A PLURAL DESTINATION 
WHICH IS UNIQUE IN THE WORLD
On the one side, the Pacific Ocean and, on the other one, a modern 
metropolis which even with its thousand years has kept classic, surprising and 
plenty of energy. This is the multifaceted scene of Lima, the city where past 
meets present to turn every trip into a perfect combination between beautiful 
landscapes, new experiences and custom itineraries for the most different 
tastes and profiles. 
With that traditional charm of coastlines, the rich historic heritage of a country 
that has already embraced pre-Inca civilizations and Spanish settlers, the 
magnificence coming from its exuberant nature and the busy routine that is 
common in big capital cities, Lima meets all the requirements to make a traveler 
fall in love at first trip. And, believe it, it takes just 24 hours to make it happen. 
Did you get interested? So, check the attractions that Segue Viagem listed 
thinking of those who have only one day to enjoy the former “City of Kings”.

Cartão-postal da capital peruana, Miraflores concentra a melhor infraestrutura 
turística da cidade. Entre as atividades realizadas por ali que precisam constar no 
itinerário estão uma caminhada pelo famoso Malecón (calçadão), posicionado em 
cima de uma falésia e de onde dá para ver o mar; um passeio pelo Parque do Amor, 
área verde repleta de bancos e muros decorados com mosaicos coloridos; uma 
passadinha no shopping Larcomar, centro comercial a céu aberto, ou no Mercado 
Inka, ideal para comprar uma lembrancinha típica; e, por fim, em pleno bairro de 
Miraflores, uma visita ao sítio arqueológico de Huaca Pucllana – fechado às terças-
feiras – e às suas ruínas de antigos povoados, que incluem até uma pirâmide milenar.

A postcard of the Peruvian capital, Miraflores has the best 
tourism infrastructure of the city. Among the activities that can’t 
be out of the itinerary are a walk along the famous Malecón 
(walking street), right on the edge of a cliff and from where 
it's possible to watch the sea; a visit to the Parque del Amor 
(Love Park), a green area plenty of benches and walls 
decorated with colorful mosaics; a short visit to Larcomar, 
an open-air type mall, or the Inka Market, perfect for buying 
a traditional souvenir; and lastly, in the heart of Miraflores 
neighborhood, a visit to the archaeological site of Huaca 
Pucllana – closed on Tuesdays – and to its ruins of ancient 
villages, which include even a millennial pyramid. 

9h MIRAFLORES E RUÍNAS DE HUACA PUCLLANA
MIRAFLORES AND HUACA PUCLLANA ANCIENT RUINS

De um lado, o Oceano Pacífico e, do outro, uma metrópole moderna 
que, mesmo com os seus milhares de anos, se mantém clássica, 
surpreendente e pulsante. Este é o cenário multifacetado de Lima, a 

cidade onde o passado se encontra com o presente para fazer de qualquer 
viagem uma conjugação perfeita de belas paisagens, novas experiências 
e roteiros personalizados para os mais diferentes gostos e perfis.
Com o charme característico das regiões litorâneas, a riqueza histórica de 
quem já abrigou de civilizações pré-incaicas a colonizadores espanhóis, o 
encanto vindo de uma natureza exuberante e o agito comum às grandes 
capitais, Lima preenche todos os requisitos para o viajante se apaixonar à 
primeira visita. E, acredite, bastam 24 horas para que isso, de fato, aconteça. 
Ficou interessado? Então confira as atrações que a Segue Viagem selecionou 
para quem tem apenas um dia para curtir a antiga “Cidade dos Reis”. 

FOTOS SHUTTERSTOCK

LIMA, A CIDADE MAIS ECLÉTICA DO PERU

CARLOS IBARRA - PROMPERU
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AGENTE LEVA!
O GRUPO TREND tem pacotes para Lima. Destaque para a opção de 4 dias/3 
noites no Hotel Casa Andina Select Miraflores, que inclui café da manhã, 
transfer in/out, city tour, visita ao Museu Larco e ao Circuito Mágico del Água, 
jantar no restaurante La Rosa Náutica, jantar com show folclórico e seguro-
viagem e está a partir de 10x USD 49 por pessoa em apartamento duplo. 
Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

Tombado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco 
em 1991, o centro de Lima é um reduto de relíquias históricas e 
arquitetônicas, situadas principalmente ao redor da Plaza Mayor. 
Entre os monumentos mais simbólicos da região estão uma fonte 
de bronze datada do século 17, a colossal Catedral de Lima, o 
Palácio do Governo, a Prefeitura de Lima, o Palácio Arcebispal, a 
Guarda Real, a Basílica Menor e o Convento de São Francisco.

Para encontrar a boemia que também mora em Lima, 
a parada certeira é em Barranco, distrito das artes que 
concentra restaurantes, barzinhos, baladas e peñas (bares 
típicos), animando as noites da cidade peruana. Porém, 
antes de partir para a diversão que toma conta do destino 
depois que o sol se põe, não se esqueça da tradição local 
de fazer um pedido e atravessar a icônica (e romântica) 
Ponte dos Suspiros, prendendo a respiração ao mentalizá-lo.

Rodeado por rica vegetação, chafarizes ornamentais, 
monumentos arquitetônicos e esculturas lúdicas, feitas de grama, 
árvores e flores e em formato de borboleta ou de um conjunto 
de chá – bem parecido com o do filme “Alice no País das 
Maravilhas”, aliás –, o Parque da Reserva é um refúgio incrível.
Ali, além de paz e tranquilidade, há ainda o lendário Circuito 
Mágico das Águas, show de luzes, cores, músicas, movimentos 
e projeções promovido pelas águas da Fonte da Fantasia. O 
espetáculo acontece de terça a domingo, a partir das 19h15.

Surrounded by rich vegetation, ornamental water spouts, architectural 
monuments and ludic sculptures, made of grass, trees and flowers and in 
the shape of a butterfly or a tea set – very similar to the movie “Alice in 
Wonderland”, by the way –, the Park of the Reserve is an incredible refuge. 
There, in addition to peace and tranquility, there is also the legendary Magic 
Water Circuit, light show, colors, music, moves and projections promoted 
by the waters of the Fuente de la Fantasia (Fantasy Fountain). The spectacle 
happens from Tuesday to Sunday, at 7:15 p.m.

Declared World Heritage by Unesco in 1991, Lima downtown gathers historical and 
architectural relics, located mainly around the Plaza Mayor. Among the most iconic 
monuments of the region are a bronze fountain dated from the 17th century, the colossal 
Cathedral of Lima, Government Palace, City Hall of Lima, Archbishop’s Palace, Royal 
Guard, Basilica and Monastery of Saint Francis.

To find some bohemia which also is present in Lima, the perfect stop is in Barranco, 
arts district that offers restaurants, bars, dance clubs and peñas (traditional bars), 
making the Peruvian nights very exciting. However, before having some of the fun 
that takes the destination after the sunset, don't forget the local tradition that consists 
of making a wish and crossing the iconic (and romantic) Puente de los Suspiros 
(Bridge of Sighs), holding the breath when imagining it.

20h

17h

13h

PARQUE DA RESERVA

CENTRO HISTÓRICO

DISTRITO DE BARRANCO
BARRANCO DISTRICT 

PARK OF THE RESERVE

HISTORIC CENTRE
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Descendent of each other, the Peruvian cuisine is very 
similar to its people: a pleasant and colorful combination 
of different cultures which has originated not only one, but 
countless incomparable recipes. By the way, when we 
talk about gastronomy, Peru is unanimity. Winner of the 
World’s Leading Culinary Destination award, granted by 
World Travel Awards for five years in a row (2012-2016), 
it’s not a coincidence that the country is the address of 
some of the most famous and recognized restaurants of 
the world. Do you want to know them? Segue Viagem 
introduces to you seven of them.

Descendentes um do outro, a cozinha peruana se parece muito com 
o seu povo: uma combinação alegre e colorida entre diferentes 
culturas que deu origem não somente a uma, mas a inúmeras 

receitas incomparáveis. Aliás, quando o assunto é gastronomia, o Peru 
é unanimidade. Ganhador do prêmio de Melhor Destino Culinário, 
concedido pelo World Travel Awards durante cinco anos consecutivos 
(2012-2016), não por acaso o país é o endereço de alguns dos mais 
consagrados e reconhecidos restaurantes do mundo. Quer conhecê-
los? A Segue Viagem apresenta sete deles a você. 

ELEITO O MELHOR DESTINO CULINÁRIO DO MUNDO, O PERU 
RETIRA DE SUAS RAÍZES OS INGREDIENTES RESPONSÁVEIS 
PELO SUCESSO GASTRONÔMICO DO PAÍS
FOTOS DIVULGAÇÃO

TRADITION TAKEN TO THE TABLE

ELECTED THE WORLD’S LEADING CULINARY DESTINATION, PERU 
TAKES FROM ITS ROOTS THOSE INGREDIENTS RESPONSIBLE FOR THE 

COUNTRY’S GASTRONOMIC SUCCESS

GASTRONOMIA
JOSÉ CÁCERES/PROMPERU

TRADIÇAO 
levada à mesa
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LA MAR CEBICHERÍA PERUANA
Com filiais espalhadas por seis cidades do continente americano, 
incluindo São Paulo, o La Mar Cebichería é um estabelecimento 
moderno, aconchegante e cujo carro-chefe é o ceviche, comida 
típica do Peru que, ali, é servida na versão clássica, com peixe 
cru marinado, e em adaptações que ganham a companhia 
de iguarias como polvo, lula, caracol e molusco. Além da 
especialidade da casa, no cardápio, que pode variar de acordo 
com a pescaria do dia, o que não faltam são combinações 
suculentas, protagonizadas pelos frutos do mar.

 http://www.lamarcebicheria.com/lima/ 

LA MAR CEBICHERÍA PERUANA
With restaurants in six cities of the American continent, including São Paulo, La 
Mar Cebichería is a modern establishment, cozy and which main dish is ceviche, 
traditional Peruvian food that is offered like the classic version, with marinated raw 
fish, and adapted, including delicacies like pieces of octopus, squid, snail and 
shellfish. In addition to the house specialty, on the menu, which can vary according 
to the fishing of the day, juicy combinations can’t miss, starred by sea fruit.

OSSO CARNICERÍA Y SALUMERÍA
Para os carnívoros de carteirinha, o paraíso peruano atende 
pelo nome de Osso Carnicería y Salumería, uma churrascaria/
açougue que trabalha exclusivamente com carnes e embutidos 
produzidos de maneira artesanal e sustentável, sem o uso de 
conservantes ou corantes. Em seu menu é possível encontrar de 
picanha recheada com queijo gratinado a hambúrgueres autorais, 
passando por salsichas, chouriços, grelhados, patês e molhos, 
entre outras delícias que dão água na boca só de imaginar. 

 http://www.osso.pe/

OSSO CARNICERÍA Y SALUMERÍA 
For huge fans of meat, the Peruvian paradise is called Osso Carnicería y Salumería, 
a steak house/butcher shop that exclusively serves meat and cold meat produced 
in a crafted and sustainable way, without using additives or food coloring. On its 
menu, it's possible to find from top sirloin cap filled with cheese gratin to artisanal 
hamburgers, in addition to sausage, chorizo, grilled meat, pâté and sauce, among 
other delicious dishes that make our mouth water just to think about them.

CENTRAL RESTAURANTE 
Inspirado na diversidade de produtos, temperos, aromas e 
texturas peruanos, o melhor restaurante da América Latina, que 
também figura entre os cinco melhores do mundo no ranking 
do The World´s 50 Best, encontra na natureza a matéria-prima 
para os seus pratos de fama internacional. Repleto de requinte 
e inovação, o cardápio do Central conta com sugestões 
regionais e quatro menus degustação que proporcionam uma 
incrível experiência de sabores, originários de 17 ecossistemas 
distintos do Peru. Vale lembrar que o restaurante não funciona 
aos domingos.

 http://centralrestaurante.com.pe/

CENTRAL RESTAURANTE
Inspired by the diversity of Peruvian products, spice, aroma and texture, the 
best restaurant of Latin America, which is also among the five best in the world 
in the World´s 50 Best ranking, finds in nature the raw material to prepare its 
internationally known dishes. Full of sophistication and innovation, the Central’s 
menu counts on regional suggestions and four tasting menus which provide an 
incredible flavor experience, originated from 17 different ecosystems of Peru. It’s 
important to highlight that the restaurant doesn’t open on Sundays.
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MAIDO MITSUHARU
Resultado da excelente combinação entre as culinárias peruana 
e japonesa, a cozinha nikkei é quem comanda a cena no 
Maido Mitsuharu, considerado o segundo melhor restaurante da 
América Latina e um dos dez melhores do mundo. Ideal para 
almoços ou jantares de negócios e confraternizações especiais, 
o estabelecimento presenteia os clientes com fusões de aromas e 
temperos interessantíssimas, que podem ser conferidas por meio 
de pratos icônicos, como o Gunkan Cevichero e o cachorro-
quente de peixe, por exemplo.

 http://www.maido.pe/en/mitsuharu.php 

MAIDO MITSUHARU
The result of an excellent combination between Peruvian and Japanese food, the Nikkei 
cuisine takes the scene at Maido Mitsuharu, considered the second best restaurant of 
the Latin America and one of the ten best in the world. Perfect for lunches or business 
dinners and special celebrations, this restaurant offers the clients very interesting fusions 
of aroma and spice which can be noticed by its iconic dishes, such as Gunkan 
Cevichero and the fish hot dog.

ASTRID & GASTÓN
Um dos restaurantes mais famosos e badalados de Lima, o Astrid 
& Gastón é presença constante nos guias gastronômicos que 
elegem os melhores destinos para se comer muito bem na capital 
peruana. Instalado em uma antiga fazenda do século 18, é em 
meio a um ambiente cheio de encanto e sofisticação que um 
menu excepcional com extensa carta de vinhos é apresentado 
aos visitantes. Entre uma infinidade de quitutes das cozinhas 
regional e internacional, o destaque vai para o trio de ceviches 
dos séculos 19, 20 e 21, que levam os clientes a conhecer as 
diferentes apresentações do prato ao longo da história.

 http://www.astridygaston.com/ 

ASTRID & GASTÓN
One of the most famous and exciting restaurants of Lima, Astrid & Gastón is often 
mentioned by gastronomic guides which elect the best destinations to eat well in 
the Peruvian capital. Established in an old farm house of the 18th century, it's in 
this environment full of charm and sophistication that an exceptional menu, with 
a large wine menu, is introduced to the visitors. Among a series of delicacies of 
regional and international cuisines, the highlight is the ceviche trio of the 19th, 
20th, 21st centuries, which make the clients know different presentations of the 
dish throughout time.

FIESTA CHICLAYO GOURMET
Ceviches, tortillas, sopas, cremes e carnes de boi, pato, 
frango, galinha ou carneiro, acompanhadas de guarnições 
variadas, são apenas algumas das mais de 80 opções de 
boas pedidas disponíveis no cardápio do Fiesta Chiclayo, 
restaurante elegante e intimista que ainda oferta deliciosos 
“abre bocas” (entradas), 50 rótulos de vinhos nacionais 
e importados, uísques, conhaques e uma lista divina de 
sobremesas típicas. 

 http://www.restaurantfiestagourmet.com/fiesta-chiclayo.html

FIESTA CHICLAYO GOURMET
Ceviches, tortillas, soup, cream and beef, duck, chicken or mutton with different 
side dishes are some of 80 options of good choices on the Fiesta Chiclayo 
menu, an elegant and intimate restaurant that also offers delicious “abre bocas” 
(appetizers), 50 national and international wine labels, whisky, cognac and a 
divine list of traditional desserts.
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ISOLINA TABERNA PERUANA
Charmosa e descontraída, a Isolina Taberna é o lugar perfeito 
para quem deseja apreciar a legítima “comida de boteco” da 
terra dos incas. Com pratos preparados sob um tempero caseiro 
irresistível, o restaurante promove um genuíno festival culinário, 
reunindo as principais estrelas da cozinha peruana. Pescadas, 
frutos do mar, saladas, sanduíches, ensopados, ceviches, 
assados, tortillas, carnes e receitas exóticas, como rim de boi 
ao vinho e omelete de cérebro, enchem as mesas e, somados 
a doses caprichadas de cervejas locais e ao refrescante  
chilcano – drinque preparado à base de pisco –, fazem da visita 
ao empreendimento uma verdadeira jornada gastronômica.  

 http://isolina.pe/website/ 

ISOLINA TABERNA PERUANA

Charming and relaxing, Isolina Taberna is the perfect place for people who 
want to try the real “pub food” of the Inca’s land. Offering dishes prepared 
with irresistible homemade spice, the restaurant promotes a genuine culinary 
festival, gathering the main icons of the Peruvian cuisine. Fish, sea fruit, salad, 
sandwich, stew, ceviche, baked meal, tortilla, meat and exotic recipes, such as 
beef kidney in wine sauce and brain omelette, enrich the menu and, including 
generous doses of local beers and the refreshing chilcano – cocktail prepared 
with pisco –, make the visit to the establishment a real gastronomic journey.
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#TAMOJUNTO

No meio das montanhas tem uma cidade. 
Inclusive, descrevê-la não é tarefa 
das mais difíceis: paisagens naturais 

maravilhosas, infraestrutura digna de grandes 
metrópoles, monumentos históricos colossais, vida 
noturna agitada, excelente gastronomia, palco de 
clássicos inesquecíveis do futebol. Isso tudo é Belo 
Horizonte, destino diverso e encantador que tem 
ainda muitos tesouros escondidos para serem 
explorados. Quem te leva para descobrir 
alguns deles é Aluizer Malab, 
presidente da Empresa Municipal 
de Turismo (ou simplesmente 
Belotur), mineiro nato que aceitou 
nos guiar nesta excursão rumo 
ao que há de melhor na terra do 
pão de queijo, nome gentilmente 
concedido pelos moradores. 
Pronto para embarcar conosco 
nesse trem bão, sô? Simbora, uai!

A RIDE WITH A LOCAL
IN A TRIP LED BY A CITIZEN OF MINAS GERAIS, FIND OUT WHAT ELSE IS BEYOND THE 
HORIZON OF BEAGÁ¹
There’s a city among the mountains. By the way, it isn’t a difficult task to describe it: 
wonderful natural landscapes, infrastructure like in the big metropolises, colossal historic 
monuments, exciting nightlife, excellent gastronomy, stage in which unforgettable classic 
soccer matches happen. All of this is Belo Horizonte², an eclectic and charming destination 
that has also much hidden treasures to be explored. Who is going to take you to discover 
some of it is Aluizer Malab, president of Empresa Municipal de Turismo (or just Belotur), a 
native mineiro³ who has agreed to guide us in this journey through the best of the pão de 
queijo4 land, a title kindly granted by its inhabitants. Are you ready to come with us in this 
trem bão, sô5? Simbora, uai6!

A JOURNEY THROUGHOUT THE PAST
Opened in 1897 as the first modern and planned city of the country, Belo 

Horizonte is cosmopolitan and, at the same time, owns a countryside style. A 
charming, bohemian and multicultural city, a great way to begin a tour is to 
travel in its history told by heritages like Abílio Barreto Historical Museum, 

a centenary large house which owns a rich collection of 
paintings, sculptures, photos, manuscripts and videos, 
among other legendary relics which, as Malab sums up, 
represent the theory of what will be seen into practice when 
walking along the streets of the destination. 
Speaking of which, the downtown region of Beagá gathers 
several attractions, located close to each other, being perfect 
to be explored on foot. Some examples are the cultural circuits 
of Praça da Liberdade and Praça da Estação (Liberdade and 
Estação squares), the iconic Rua da Bahia (Bahia Street) and 
monuments such as Museu de Artes e Ofícios (Museum of 
Arts and Crafts), Teatro Francisco Nunes (Francisco Nunes 
Theater) and Grande Teatro do Palácio das Artes (Great 
Theatre of the Palace of Arts).

BRENO SATURNINO/SHUTTERSTOCK.COM

EM UMA VIAGEM CONDUZIDA POR UM 

MINEIRO DE CARTEIRINHA, DESCUBRA O 

QUE EXISTE ALÉM DO HORIZONTE DE BEAGÁ

de um Local
Na trilha

ALUIZER MALAB É PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL 
DE TURISMO DE BELO HORIZONTE (BELOTUR) E FUNDADOR 
DA MALAB PRODUÇÕES. AJUDOU A PROMOVER NO 
BRASIL SHOWS DE ELTON JOHN, BEYONCÉ, IRON MAIDEN 
E ROBERT PLANT, ENTRE OUTROS.

MALAB/DIVULGAÇÃO

ALUIZER MALAB IS PRESIDENT OF EMPRESA MUNICIPAL DE 
TURISMO OF BELO HORIZONTE (BELOTUR) AND FOUNDER OF 
MALAB PRODUÇÕES. HE HAS HELPED TO PROMOTE IN BRAZIL 
CONCERTS OF CELEBRITIES LIKE ELTON JOHN, BEYONCÉ, 
IRON MAIDEN AND ROBERT PLANT, AMONG OTHERS.
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AMIRA HISSA/PBH

CLICK ESTÚDIO PROFISSIONAL/ACERVO BELOTUR

TEMPERO MINEIRO
Feijão tropeiro, tutu, galinhada, doces, queijos, cachaças… a culinária belo-
horizontina é tão variada – e deliciosa! – que merece até um roteiro exclusivo. 
Para começar essa jornada por entre sabores e temperos, a primeira 
parada deve ser no Mercado Central. “O Mercado é um dos lugares mais 
democráticos da cidade, ideal para conhecer nossos produtos e segredos. 
Ali nos sentimos como se estivéssemos em nossa cozinha, ao lado do nosso 
fogão a lenha, ou sentados à mesa, comendo, bebendo e decidindo coisas”, 
afirma Malab, que recomenda o restaurante Casa Cheia para quem quiser 
apreciar a legítima gastronomia mineira. 
Outro point imperdível para os amantes da boa mesa é o Malletta, edifício 
construído em 1957 que, além de ser ponto de encontro de artistas, escritores 
e intelectuais, serve como reduto de bares e restaurantes renomados, a 
exemplo da Cantina do Lucas, tombada como Patrimônio Histórico-Cultural.

MIREIRO SPICE
Feijão tropeiro7, tutu8, galinhada9, candies, cheese, cachaças10… the cuisine of Belo Horizonte is so diversified 
– and delicious! – that deserves an exclusive itinerary. To start this journey through its flavors and spices, the first 

stop can be at the Mercado Central (Central Market). “The Market is one of the most 
democratic places in the city, it's ideal for knowing our products and secrets. There, 
we feel like we are in our kitchen, next to our wood burning stove, or sitting at the 
table, eating, drinking and making decisions,” Malab says, recommending Casa Cheia 
restaurant for those who want to try the legitimate gastronomy of the city. 
Other important attraction for good food lovers is Malletta, with building dated from 1957 
which, in addition to being the haunt of celebrities, writers and intellectuals, it’s the address of 
famous bars and restaurants, such as Cantina do Lucas, declared Historic Cultural Heritage.

MARCELO ALVES

À ESQUERDA, IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARTE DO CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO DA PAMPULHA, UM DOS CARTÕES-POSTAIS DE BELO 
HORIZONTE. ACIMA, FACHADA DO MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO
TO THE LEFT, SÃO FRANCISCO DE ASSIS CHURCH, PART OF THE CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO DA PAMPULHA (ARCHITECTURAL SET OF PAMPULHA), ONE 
OF THE POSTCARDS OF BELO HORIZONTE. ABOVE, FACADE OF THE ABÍLIO 
BARRETO HISTORICAL MUSEUM

UMA VIAGEM PELO PASSADO
Inaugurada em 1897 como a primeira cidade moderna 
planejada do país, Belo Horizonte é cosmopolita e, 
ao mesmo tempo, ostenta ares de interior. Charmosa, 
boêmia e multicultural, uma ótima maneira de iniciar 
um tour é passeando ao longo de sua história, contada 
por meio de heranças como o Museu Histórico Abílio 
Barreto, casarão centenário que abriga rico acervo de 
quadros, esculturas, fotografias, manuscritos e vídeos, 
entre outras relíquias lendárias que, conforme resume 

Malab, representam a teoria do que será visto na 
prática ao caminhar pelas ruas do destino.
Por falar em andar, a região central de Beagá reúne 
uma infinidade de atrativos, situados bem próximos 
uns dos outros e perfeitos para serem explorados a pé. 
Alguns exemplos são os circuitos culturais das praças da 
Liberdade e da Estação, a simbólica Rua da Bahia e 
monumentos como o Museu de Artes e Ofícios, o Teatro 
Francisco Nunes e o Grande Teatro do Palácio das Artes.

AS MESINHAS COM TOALHAS XADREZ INTEGRAM O AMBIENTE 
CONVIDATIVO DA CLÁSSICA CANTINA DO LUCAS, NO EDIFÍCIO 
MALLETTA. NA FOTO LOGO ACIMA, BANQUINHA VENDE MEL, 
QUEIJO E PRESUNTO NO MERCADO CENTRAL, UM DOS SÍMBOLOS 
GASTRONÔMICOS DA CAPITAL MINEIRA
THOSE LITTLE TABLES ARE PART OF THE INVITING ENVIRONMENT OF THE CLASSIC 
CANTINA DO LUCAS, IN A BUILDING CALLED MALLETTA. IN THE PHOTO RIGHT ABOVE, A 
STORE THAT SELLS HONEY, CHEESE AND HAM AT THE MERCADO CENTRAL (CENTRAL 
MARKET), ONE OF THE GASTRONOMIC SYMBOLS OF MINAS GERAIS CAPITAL CITY
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PROGRAMAÇÃO NOTURNA
Na cidade detentora do título “Capital Mundial dos 
Botecos”, a noite é um festival de atrações para todos os 
gostos e estilos musicais, concentradas principalmente 
na região de Savassi e na zona Leste.
Com tantas opções de bares, casas de show e baladas, a 
sugestão para aproveitar ao máximo o que Belo Horizonte 
tem a oferecer é participar dos circuitos temáticos, como 
o de rock, formado pelo trio de bares Jack Rock Bar, Lord 
Pub e Circus Rock Bar, o de samba, composto pelos bares 
do Salomão, Pedacinhos do Céu, Opção e Quintal do 
Divina Luz, e o cervejeiro, conhecido também como Beer 
Tour, que proporciona a experiência de provar as distintas 
cervejas artesanais da cidade. 
ACTIVITIES AT NIGHT
In the city owner of the title of “World Capital of Bars”, there’s a festival 
of attractions for every taste and music style at night, located mainly in the 
region of Savassi and the East side.
With so many options of bars, performance venues and dance clubs, the 
suggestion to totally enjoy what Belo Horizonte has to offer is to participate in 
themed circuits, like those ones of rock, composed of the bar trio Jack Rock Bar, 
Lord Pub and Circus Rock Bar, samba, composed of Salomão, Pedacinhos do 
Céu, Opção and Quintal do Divina Luz bars, and the brewer, also known as 
Beer Tour, which provides the experience of trying different craft beers of the city.

THE POSTCARD OF THE CITY
One of the main symbols of Belo Horizonte, Pampulha region is unanimity regarding tourists 
and natives’ preferences when they are looking for diversified options of leisure, culture 
and entertainment. The favorite activities of the mineiros are walking or running around the 
homonym lake, visiting the Parque Ecológico (Ecological Park), watching a soccer match in 
Mineirão (Governador Magalhães Pinto stadium) and trying those delicacies of the regional 
cuisine in traditional restaurants, such as Xapuri. 
“During a walk in Pampulha neighborhood, it’s also a great idea to enjoy the sunset at Conjunto 
Moderno (Modern Set of Pampulha), considered World Cultural Heritage by Unesco, and 
admire the Brazilian Modern art, represented by Cândido Portinari's panels, Paulo Werneck's 
murals, the curves of Oscar Niemeyer’s works and Burle Marx’s gardens. Please, notice it: all 
of these are in open spaces and free of charges,” Malab says.

VISTA AÉREA DO ESTÁDIO GOVERNADOR MAGALHÃES 
PINTO, O MINEIRÃO
AERIAL VIEW OF GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO STADIUM, 
ALSO CALLED MINEIRÃO

O CARTÃO-POSTAL DA CIDADE
Um dos principais símbolos de Belo Horizonte, a região 
da Pampulha é unanimidade na preferência de turistas e 
nativos em busca de opções diversificadas de lazer, cultura 
e entretenimento. As atividades favoritas dos mineiros incluem 
caminhar ou correr ao redor da lagoa homônima, visitar o 
Parque Ecológico, assistir a uma partida de futebol no Mineirão 
(Estádio Governador Magalhães Pinto) e degustar as iguarias 
da cozinha regional em restaurantes típicos, como o Xapuri. 
“Durante um passeio pela Pampulha, vale muito a pena também 
curtir o pôr do sol no Conjunto Moderno, considerado Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela Unesco, e admirar a arte moderna 
do Brasil, representada pelos painéis de Cândido Portinari, pelos 
murais de Paulo Werneck, pelas curvas de Oscar Niemeyer e 
pelos jardins de Burle Marx. Detalhe: tudo isso em espaços 
abertos e gratuitos para visitação”, recomenda Malab.

MARCOS BELLUSCI

BRENO PATARO/ACERVO PHB

¹Beagá: or BH, pronounced “bay-ah-gah”, it’s a nickname of Belo Horizonte city. ²Belo Horizonte: 
literally “Beautiful Horizon”, the city owns this name because of the stunning view of the mountains 
close to this region. ³Mineiro: native people from the Brazilian state of Minas Gerais. 4Pão de 
queijo: it means cheese bread, a traditional Brazilian snack from the state of Minas Gerais.  5 
Trem bão, sô: a very common slang used by people from Minas Gerais which means “This is very 
good, buddy”. 6Simbora, uai: another very common slang used by people from Minas Gerais 
which means “So, let’s go”. 7Feijão tropeiro: traditional Brazilian dish from the state of Minas 
Gerais made of beans, sausage, bacon, collard greens, eggs and manioc flour. 8Tutu: traditional 
Brazilian dish from the states of Minas Gerais and São Paulo which consists in black bean purée 
with manioc flour or corn flour and chopped green onions, usually served with rice, meat and 
vegetables. 9Galinhada: traditional Brazilian dish prepared with rice, chicken and saffron or 
turmeric. 10Cachaça: traditional Brazilian alcoholic drink made of sugarcane juice.

PÚBLICO LOTA JACK ROCK BAR, UM DOS BARES DE 
ROCK MAIS BADALADOS DA CIDADE
PEOPLE AT JACK ROCK BAR, ONE OF THE MOST FAMOUS ROCK 
BARS OF THE CITY
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Foz do Iguaçu:
UM POUCO DE TUDO

mais turística do que nunca
FOTOS DIVULGAÇÃO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

APÓS REVITALIZAÇÃO, MARCO DAS TRÊS 

FRONTEIRAS CONTINUA DELIMITANDO O TERRITÓRIO 

BRASILEIRO NA DIVISA COM A ARGENTINA E O 

PARAGUAI E PASSA A TRAÇAR O INÍCIO DE UMA NOVA 

ERA PARA O TURISMO DA REGIÃO
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Ponto de encontro de famílias, amigos, 
turistas de diferentes nacionalidades, 
dos rios Paraná e Iguaçu, do antigo 

com o moderno e de três países-irmãos 
que fazem parte da mesma vizinhança, 
o Marco das Três Fronteiras, mais do 
que um monumento arquitetônico, é um 
verdadeiro símbolo de união que acaba 
de ser renovado e transformado em um 
complexo de lazer e entretenimento.
De cara nova, o espaço antes abrigava 
apenas o obelisco que estabelece a área 
brasileira na divisa com os argentinos e 
paraguaios. Agora, um dos ícones do 
município paranaense de Foz do Iguaçu 
ganhou uma série de outros atrativos e 
conta com bicicletário, estacionamento, 
Centro de Visitantes, praças temáticas, loja 
de lembrancinhas e inúmeras atividades 
que ultrapassam todos os limites da 
diversão. E para que você, agente, não 
fique à margem de nenhuma novidade, 
a Segue Viagem te leva para desbravar 
cada cantinho deste lugar incrível. Vamos 
fazer esta expedição juntos?

Um destino 
espetacular
Além de proporcionar uma belíssima vista 
panorâmica da região e servir de camarote 
para curtir um lindo pôr do sol, é ao cair da 
noite que o Mirante das Três Fronteiras se 
torna palco para eventos artístico-culturais 
emocionantes, promovidos ao redor do 
Marco das Américas e ótimas opções de 

NA FOTO MAIOR, À ESQUERDA, O REVITALIZADO 
MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS, EM FOZ DO IGUAÇU, 
COM A DESLUMBRANTE VILA CENOGRÁFICA DAS 
MISSÕES JESUÍTICAS AO FUNDO. NO TOPO DESTA 
PÁGINA, FACHADA DO MEMORIAL CABEZA DE VACA 
E, LOGO ABAIXO, OBELISCO ILUMINADO COM AS 
CORES DA BANDEIRA DO BRASIL
IN THE LARGEST PHOTO, TO THE LEFT, THE REVITALIZED 
MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS (THREE BORDERS 
MARK), IN FOZ DO IGUAÇU, WITH THE STUNNING VILA 
CENOGRÁFICA DAS MISSÕES JESUÍTICAS (SCENOGRAPHY 
INSPIRED OF JESUIT MISSIONS) AS BACKGROUND. AT 
THE TOP OF THIS PAGE, FACADE OF CABEZA DE VACA 
MEMORIAL AND, RIGHT BELOW, OBELISK ILLUMINATED 
WITH COLORS OF THE BRAZILIAN FLAG

FOZ DO IGUAÇU: READY FOR TOURISM LIKE NEVER 
BEFORE
AFTER RENOVATION, THREE BORDERS MARK KEEPS DELIMITING 
THE BRAZILIAN TERRITORY IN THE BOUNDARIES WITH ARGENTINA 
AND PARAGUAY AND LEADS THE BEGINNING OF A NEW ERA FOR 
TOURISM IN THE REGION
A haunt of families, friends, tourists of different nationalities, Paraná and 
Iguazu Rivers, old and new and three sister nations that make part of the 
same neighborhood, the Three Borders Mark, more than an architectural 
monument, it's a true symbol of union which has just been renovated and 
converted to a leisure and entertainment complex. 
Currently remodeled, once there was just an obelisk which establishes the 
Brazilian area in the border between the Argentinians and Paraguayans. Now, 
one of the icons of Foz do Iguaçu, city of Paraná, has got a series of other 
attractions and counts on a bike parking, parking lot, Visitor Centre, themed 
squares, souvenir shop and countless activities that exceed the limits of fun. 
And to keep you updated, travel agent, Segue Viagem takes you to explore 
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programas para quem quer conhecer um 
pouco mais sobre a história da cidade 
famosa por suas cataratas, consideradas 
Patrimônio Natural da Humanidade e 
integrantes do seleto grupo das Sete Novas 
Maravilhas da Natureza.
Um espetáculo noturno é realizado no 
mirante todos os dias. No centro, o 
obelisco pintado com as cores da bandeira 
nacional; em volta dele, as águas da 
fonte, envoltas em sons, luzes e projeções 
holográficas, disputam a atenção e as 
câmeras de crianças e adultos em um 
show eletrizante. Se o passageiro quiser, 
ele pode, ainda, conferir de perto outras 
apresentações cênicas, como peças teatrais 
e performances de dança, encenadas de 
terça a domingo a partir das 19h30. 

Direto do túnel do 
tempo
Cercado de simbologia e dono de uma 
beleza única, estampada em cada detalhe 
do inovador projeto arquitetônico, o Marco 
das Três Fronteiras reserva aos seus visitantes 
uma surpreendente viagem ao passado 
por meio de dois passeios imperdíveis: 
o Memorial Cabeza de Vaca e a Vila 
Cenográfica das Missões Jesuíticas.
Batizado com o mesmo nome pelo qual 
era conhecido o explorador europeu 
que descobriu as Cataratas do Iguaçu 
em 1542, o memorial consiste em um 
museu tecnológico que retrata as histórias 
política, cultural e geológica do destino a 
partir de painéis explicativos e exposições 
multimídias divertidíssimas.

Já a Vila Cenográfica das Missões 
Jesuíticas é um setor lúdico e recreativo 
imenso, construído como uma réplica 
dos casarões utilizados pelos padres 
jesuítas para catequizar os índios nos 
séculos 16 e 17. Porta de entrada para 
o Centro de Visitantes, onde os turistas 
encontram completa estrutura de apoio, o 
ambiente exibe uma arquitetura majestosa, 
que começa na fachada e se estende 
empreendimento adentro, fazendo com 
que as pessoas se sintam, de fato, imersas 
no período colonial.

Comodidades ao 
extremo
Pensando em garantir total conforto e 
praticidade ao seu cliente, o complexo 
turístico dispõe ainda de um parque infantil 
formado por circuitos com obstáculos, 
perfeito para quem estiver acompanhado 
por crianças, e de um restaurante, também 
chamado Cabeza de Vaca, cujo cardápio 
está repleto de deliciosos pratos da 
gastronomia brasileira. 
Para chegar ao marco, localizado a 
cerca de 15 minutos do centro de Foz 
do Iguaçu, as alternativas mais indicadas 
são alugar um carro, visto que ali existe 
um estacionamento integrado gigantesco, 
ir de bicicleta e deixá-la gratuitamente no 
bicicletário ou usufruir a comodidade do 
serviço de vans oficiais, que fazem o 
transporte diário até o local a partir das 
15h mediante reservas. Ah, e não se 
esqueça: o Marco das Três Fronteiras fica 
aberto à visitação diariamente, das 10h 
às 22h – o Cabeza de Vaca funciona 
das 16h às 23h. 

each corner of this amazing place. Let’s take this journey together?
A SPECTACULAR DESTINATION 
In addition to providing a beautiful panoramic view of the 
region and working as if it was a VIP area to enjoy the sunset, 
it’s in the nightfall that Mirante das Três Fronteiras (Three Borders 
Belvedere) is the stage for exciting artistic and cultural events, 
promoted around the Marco das Américas and great options 
of activities for people who are interested in knowing some 
more about the city history, famous for its falls, considered 
World Natural Heritage and members of the select group of 
the New Seven Wonders of Nature.
A spectacle happens every night at the belvedere. In the 
middle of it, the obelisk painted in the Brazilian national flag 
colors; around it, fountain waters with sound effects, lights and 
holographic projections compete for attention and children and 
adults' cameras in a thrilling show. As your passenger wishes, 
she or he can also check closely other scenic shows such as 
theatre plays and dance performances, which take place from 
Tuesday to Sunday, at 7:30 p.m. 
A TRIP DOWN MEMORY LANE
Full of symbology and owner of unique beauty, noticed in each 
detail of this innovative architectural project, the Three Borders 
Mark offers its visitors a surprising trip back in time by two wonderful 
tours: Cabeza de Vaca Memorial and Vila Cenográfica das 
Missões Jesuíticas (Scenography Inspired of Jesuit Missions). 
Named after the European explorer who discovered Iguazu Falls 
in 1542, the memorial consists of a technological museum which 
presents political, cultural and geological scenes of the destination 
with explanation panels and very funny multimedia exhibitions. 
On the other hand, Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas 
(Scenography Inspired of Jesuit Missions) is a huge ludic and 
recreational pavilion, built as a replica of houses used by Jesuit priests 
to catechize the Natives in the 16th and 17th centuries. Gateway to 
the Visitor Centre, where tourists can find a complete support structure, 
the environment presents majestic architecture, which begins with the 
facade and then can be seen throughout the place, making people 
feel like they are truly immersed in the colonial period.  
EXTREMELY COMFORTABLE
Thinking about providing total comfort and convenience to your 
client, the tourist complex has also available a kids park composed 
of circuits with obstacles, perfect for people who are visiting it with 
children, and a restaurant, also called Cabeza de Vaca, which 
menu is plenty of delicious dishes of the Brazilian gastronomy.  
This attraction is about 15 minutes away from Foz do Iguaçu 
downtown, and to arrive there the most recommended options are 
to rent a car, once there’s a large parking lot, to go by bike and 
park it for free in the bike parking or count on the comfort of the 
service of official transfers, which offer daily transportation to the 
complex from 3 p.m. with previous reservation. And don’t forget it: 
the Three Borders Mark is every day opened to visit, from 10 a.m. 
to 10 p.m. – Cabeza de Vaca is opened from 4 p.m. to 11 p.m. 

ACIMA, PARQUE INFANTIL, UMA DAS ÁREAS 
PREFERIDAS DAS CRIANÇAS QUE VISITAM O 
COMPLEXO. ABAIXO, CASAL SE APRESENTA AO 
PÚBLICO EM FRENTE AO OBELISCO
ABOVE, KIDS PARK, ONE OF THE FAVORITE PLACES OF 
CHILDREN WHO VISIT THE COMPLEX. BELOW, DANCE 
PARTNERS PERFORMS IN FRONT OF THE OBELISK
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FEAR THE HALLOWEEN
ORLANDO OFFERS AN INTENSE SCHEDULE 
OF ACTIVITIES TO CELEBRATE HALLOWEEN, 
A NORTH-AMERICAN ICON

Fright after fright. But in the fun capital of the 
world is like this: even fear is funny when 
Halloween is coming, one of the main symbols 
of the American culture. And for those who 
want to celebrate this holiday in the land of 
Uncle Sam, there are many themed events in 
Orlando for every type of tourist profiles. Do 
you want to know more? So, get your heart 
ready and join us on this journey to the dark 
side made of trick and treat.

SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT: 
inspired in the charming universe that 
populates the sea, Halloween Spooktacular 
gathers family attractions on the weekends 
from September 23 to October 29, already 
added to the regular park ticket. The attractions 
include the trick-or-treat classic game (which 
consists of collecting candies with a themed 
bag), interaction with characters, concerts and 
exciting performances. 

UNIVERSAL ORLANDO RESORT™: from 
September 15 to November 4, at the 
nightfall, the Universal Studios Florida streets 
will be taken by zombies, monsters and other 
terrifying characters invited to the traditional 
Halloween Horror Nights, a festival of 
haunted houses, scary labyrinths and spooky 
attractions, based on successful movies 
and TV series, such as Jigsaw, The Shining, 
American Horror Story and many more. 
Please, notice: the event is recommended for 
visitors over 13 years old.

WALT DISNEY WORLD RESORT: plenty of 
magic, Mickey’s Not-So-Scary Halloween 
Party is so amazing that it's not that scary, 
which is perfect for kids. Purchasing separately 
tickets, the celebration, which happens at 
Magic Kingdom Park between August 25 
and November 1, includes the Boo-to-You 
parade with characters wearing costumes, 
the theatrical spectacle Hocus Pocus Villain 
Spelltacular, starred by Disney villains, 
concerts and the exciting Happy HalloWishes 
fireworks display.  

HOT TIP: scan the QR Code with our mobile 
at the top of the page and check more 
information at Segue Viagem Digital. 

DICAS DE ORLANDO

REFERENTE AO TRABALHO ARTÍSTICO/PROPRIEDADES DISNEY: ©DISNEY

ORLANDO OFERECE PROGRAMAÇÃO INTENSA PARA CELEBRAR 

DIA DAS BRUXAS, ÍCONE NORTE-AMERICANO

UM HALLOWEEN DE ARREPIAR

SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT: 
inspirado no encantador universo que 
habita o fundo do mar, o Halloween 
Spooktacular reúne atrações para toda 
a família nos fins de semana de 23 de 
setembro a 29 de outubro, já inclusas no 
ingresso regular do parque. A programação 
inclui a clássica brincadeira de trick-or-
threat (que consiste em recolher doces 
com uma sacolinha temática), interação 
com personagens, apresentações musicais 
e shows animados. 

UNIVERSAL ORLANDO RESORT™: de 15 de 
setembro a 4 de novembro, as ruas do 
Universal Studios Florida, ao anoitecer, 
serão tomadas por zumbis, monstros e 
outros personagens macabros convidados 
para o tradicionalíssimo Halloween 
Horror Nights, festival de casas mal-
assombradas, labirintos sinistros e 
atrações baseadas em filmes e séries de 
grande sucesso, como Jogos Mortais, O 
Iluminado, American Horror Story e muito 
mais. Lembre-se: o evento é recomendado 
para maiores de 13 anos.

WALT DISNEY WORLD RESORT: repleto de 
magia, o Mickey’s Not-So-Scary Halloween 
Party mais encanta do que assusta, o que 
o torna perfeito para os pequenos. Com 
ingressos adquiridos à parte, a celebração, 
que acontece no Magic Kingdom Park 
entre 25 de agosto e 1º de novembro, 
compreende o desfile de personagens 
fantasiados na parada Boo-to-You, o 
espetáculo teatral Hocus Pocus Villain 
Spelltacular, estrelado por vilões da Disney, 
apresentações musicais e a emocionante 
queima de fogos Happy HalloWishes.

Um susto atrás do outro. Mas, na capital mundial da diversão, é assim mesmo: até o medo 
vira brincadeira quando se aproxima o Halloween, um dos principais símbolos da cultura 
americana. E para quem quer comemorar a data na Terra do Tio Sam, o que não faltam em 

Orlando são eventos temáticos voltados a diferentes perfis de turistas. Quer saber mais? Então prepare 
o coração e vem com a gente nesta viagem para um além feito de gostosuras ou travessuras. 

FOTOS DIVULGAÇÃO

DICA DE OURO: posicione o seu 
smartphone no QR Code no topo da 
página, e confira mais informações 
no Segue Viagem Digital. 
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STAY HOME

DECORAÇÃO TEMÁTICA, CEIA COMPLETA, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO PAPAI NOEL: O 

NATAL PODE SER AINDA MAIS MÁGICO EM UMA CASA DE FÉRIAS NOS ESTADOS UNIDOS

FOTOS SHUTTERSTOCK

UM NATAL 
BEM AMERICANO
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Luzinhas coloridas, ruas enfeitadas, 
vitrines lotadas de presentes... 
essas três marcas registradas, 

acompanhadas pelo som de sininhos 
e pelo predomínio da cor vermelha, 
indicam que as folhas do calendário 
avançaram até o último mês do ano 
e que o Natal chegou. Se, no Brasil, 
a data representa um evento e tanto, 
ter a oportunidade de transferir a 
festa para os Estados Unidos é algo 
absolutamente fantástico, ainda mais 
se for em uma supercasa de cinema.
Celebrar a chegada do Papai Noel 
na Terra do Tio Sam, em pleno inverno 
americano, é uma possibilidade, sim! E é, 
também, a opção mais acertada para o 
passageiro que procura um jeito diferente 
de passar o dia 25 de dezembro enquanto 
zela pela tradição mais importante de 
todas: a união com a família.

FARTURA EM TODOS OS 
SENTIDOS
Com o objetivo de que a experiência 
seja completa, nada melhor do que entrar 
no clima natalino com toda a pompa a 
que se tem direito e usar e abusar de 
cada um dos serviços, essenciais para 
garantir que “personalização” seja, de 
fato, uma palavra-chave.
Para começar, a casa pode contar com 
uma decoração temática ao longo de 
toda a estada, com enfeites que levam 
as crianças à loucura e não deixam 

dúvidas de que se trata de uma época 
encantadora. Guirlandas, acessórios 
para a mesa e uma linda árvore de 
Natal, igualzinha àquelas que a 
gente vê em filmes e com espaço de 
sobra para os presentes, fazem parte 
do pacote e dão um toque especial, 
tornando o lugar não apenas acolhedor, 
mas o refúgio familiar perfeito. 
Na hora da ceia, nada de passar 
grande parte do dia cozinhando. 
Grupos inteiros podem se dar ao luxo 
de saborear uma deliciosa refeição 
sem trabalho algum e contratar 
um serviço de delivery que inclui 
peru assado, aperitivos, entradas, 
guarnições e sobremesas – afinal, 
comer bem é pré-requisito para férias 
prazerosas e, convenhamos, felicidade 
e gastronomia de primeira caminham 
de mãos dadas.

DESCENDO PELA 
CHAMINÉ
Quando você pensa em Natal – e 
provavelmente o seu cliente também –, 
a primeira coisa que vem à sua mente é 
uma figura alta, sorridente, de bochechas 
rosadas e roupa vermelha? É, já faz muito 

TRADITIONAL AMERICAN 
CHRISTMAS
THEMED DECORATION, DELICIOUS DINNER, 
SPECIAL PARTICIPATION OF SANTA CLAUS: 
CHRISTMAS CAN BE EVEN MORE MAGICAL IN 
A VACATION HOME IN THE UNITED STATES

Colorful lights, streets with decoration, display 
windows plenty of gifts… these three landmarks 
plus the sound of bells and red color everywhere 
tell that the calendar shows the last month of the 
year and that Christmas time has arrived. If in Brazil 
this holiday represents a huge event, having the 
opportunity to take the party to the United States is 
something absolutely fantastic, mainly if it happens 
in a superhouse like those in the movies. 
Celebrating the arrival of Santa Claus in the land 
of Uncle Sam in the middle of the North-American 

NA FOTO MAIOR, NA PÁGINA AO LADO, 
CRIANÇAS BRINCAM EM FRENTE À ÁRVORE 
DE NATAL. À ESQUERDA, GAROTINHA SE 
DIVERTE COM O PAPAI NOEL. ABAIXO, 
FAMÍLIA DESFRUTA CEIA NATALINA
IN THE LARGEST PHOTO, LEFT PAGE, CHILDREN PLAY IN 
FRONT OF THE CHRISTMAS TREE. TO THE LEFT, LITTLE 
GIRL AND SANTA CLAUS HAVE FUN. BELOW, FAMILY 
ENJOYS CHRISTMAS DINNER
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winter is a possibility, that's true! And it’s also 
the most perfect decision for that passenger 
who is looking for a different way of celebrating 
December 25 while keeping the most important 
tradition of all: family gathering. 

ABUNDANCE IN EVERY WAY
To achieve a complete experience, nothing is 
better than getting into the Christmas Spirit using 
and enjoying each one of the services offered and 
that are crucial to certify that the customization 
concept be put into practice. 
First of all, the house can count on a themed 
decoration throughout the whole stay, with 
ornaments that make children very happy and 
that make you feel sure that it’s a fascinating 
time. Wreaths, table ornaments and a beautiful 
Christmas tree, identical to those which we can see 
in the movies and with a large space for the gifts, 
make part of the package and give a special touch 
to the place, turning the house into a welcoming 
and perfect refuge for the family. 
At dinner time, people don’t need to spend part 
of the day cooking. Whole groups can have a 
delicious meal with no worries and hire a delivery 
service which includes roast turkey, snacks, 
appetizers, side dishes and desserts – after all, 
eating well is a basic rule for pleasant vacation, 
and let’s be honest: happiness and gastronomy 
walk the same path. 

COMING DOWN THE CHIMNEY 
When you think about Christmas – and probably 
your client too –, is the first thing that comes to your 
mind a tall and smiling figure with rosy cheeks and 
red cloth? It's been a long time that Santa Claus 
lives in children and adults’ imagination, becoming 
a so remarkable icon that is quite impossible not to 
associate him with this date. 
Having this in mind, why not to incorporate him into 
the celebration? That’s right! In addition to having a 
vacation house just for the family and the perfect 
environment for immortalizing moments, Santa can be 
one of the guests at the party and add even more fun 
to the event, interacting with children, giving some gifts, 
posing for photos and talking to the kids (in English). 
“Christmas is a moment in which most of 
the people want to stay with family, and the 

tempo que o Papai Noel habita o imaginário 
de crianças e adultos, tornando-se um ícone 
tão marcante que é praticamente impossível 
não associá-lo à data. 
E já que é assim, por que não incorporá-
lo de vez à comemoração? É isso mesmo! 
Além de ter uma casa reservada à familía 
nas férias e um ambiente mais que propício 
para eternizar momentos, o Bom Velhinho 
(chamado pelo nome de Santa Claus lá 
nos States) pode ser um dos convidados 
da festa e adicionar ainda mais diversão 
à ocasião, interagindo com as crianças, 
entregando presentes, posando para fotos e 
conversando com os pequenos (em inglês). 
“O Natal é um momento em que a 
maioria das pessoas quer estar em família, 
e a vantagem de celebrá-lo em uma 
casa de temporada nos Estados Unidos 
é justamente essa: utilizar o tempo de 
descanso e de comemoração para criar 
laços mais fortes, deixando aos cuidados 
de profissionais capacitados qualquer tipo 
de preocupação ou dificuldade. As casas 
são o palco ideal para festas e criam um 
vínculo maior entre o visitante e o destino. 
São apostas extraordinárias para quem está 
interessado em muito mais do que apenas 
turismo”, esclarece Fabio Cardoso, CEO 
da Vacation Homes Collection, empresa 
do GRUPO TREND que representa uma 
das principais administradoras de casas de 
férias na Flórida. 

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
Localizados em destinos apaixonantes e 
especialmente atrativos para os brasileiros, 
como é o caso de Orlando e Kissimmee, 
esses incríveis lares temporários americanos 
são ultracompletos por natureza, equipados 
com o que há de melhor em termos 
de tecnologia e conforto e donos de 
impressionantes áreas de lazer. Representam 
excelentes alternativas para grandes grupos 
e, de quebra, têm a privacidade a seu favor, 
oferecendo algo extremamente valorizado 
pelo viajante contemporâneo: liberdade. 
Quem se dispuser a viver esta aventura, 
não somente no Natal, mas em qualquer 
época do ano, tem à disposição uma 
ampla lista de facilidades, formatadas para 
fazer da estada a melhor possível. Além de 
não ser preciso se preocupar com quesitos 
como arrumação e limpeza, serviços que 
podem ser contratados à parte, a relação 
ainda contempla baby-sitter, concierge, 
aquecimento das piscinas, delivery de 
itens de supermercado e a possibilidade 
de tomar café da manhã com princesas e 
super-heróis, entre outros. 

advantage of celebrating in a vacation home 
in the United States is just this: using this time of 
relaxation and celebration to strengthen ties, 
counting on the service of qualified professionals 
in case of any situations and difficulties. Those 
houses are the ideal place to throw parties and 
create a biggest tie between the traveler and the 
destination. They are extraordinary options for 
people who are interested in much more than just 
tourism,” states Fabio Cardoso, CEO at Vacation 
Homes Collection, a GRUPO TREND’s company 
that represents one of the main vacation house 
rental managements in Florida. 

EXCLUSIVE ADVANTAGES
Located in exciting destinations and very attractive 
for Brazilians, such as Orlando and Kissimmee, 
those incredible temporary American homes are 
already very complete, equipped with the best of the 
technology and comfort and owners of impressive 
leisure areas. They represent excellent options for 
big groups and also offer privacy as a special 
asset, providing something extremely appreciated 
by the contemporary traveler: autonomy. 
People ready to experience this adventure not 
only at Christmas but also in any time of the year 
has available a large list of convenience that was 
created to make this an incredible stay. There’s no 
need to worry about housekeeping, it’s a service 
that can be hired separately such as also baby-
sitter, concierge, swimming pool heating, delivery 
of market products and possibility of having 
breakfast with princesses and super-heroes, 
among others. 

LAREIRA, ÁRVORE DECORADA, GUIRLANDAS, MEIAS 
VERMELHAS E MUITOS PRESENTES: O CENÁRIO 
ESTÁ COMPLETO PARA A CELEBRAÇÃO DO NATAL 
EM UMA LEGÍTIMA CASA NORTE-AMERICANA
FIREPLACE, DECORATED CHRISTMAS TREE, WREATH, 
RED SOCKS AND MANY GIFTS: THE SCENERY IS 
COMPLETE TO CELEBRATE CHRISTMAS IN A REAL 
NORTH-AMERICAN HOUSE

DIVULGAÇÃO VHC
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Vegas, como é carinhosamente chamada pelos 
íntimos, dispensa grandes apresentações; afinal, 
sua fama já a fez suficientemente desejada para 

atrair quase 43 milhões de visitantes somente em 2016, 
segundo dados oficiais do governo local. Animado, 
pulsante e extremamente atraente, o paraíso dos adultos 
faz sucesso porque é um destino no qual as preocupações 
não encontram lugar para se hospedar. Perfeita para 
casamentos práticos, despedidas de solteiro inesquecíveis, 
confraternizações cinematográficas e celebrações dos 
mais variados tipos e estilos, a cidade que comprova, 
por meio de seus inúmeros covers, que Elvis Presley não 
morreu tem ainda outros segredos a revelar. E é claro que 
a gente conta tudo o que sabe para você!

DISCOVERING THE FABULOUS LAS VEGAS
THE VIBRANT AMERICAN DESTINATION, MAIN ICON OF ENTERTAINMENT, 
LIVES UP TO ITS FAME AND OPENS THE DOORS TO TRAVELERS OF ALL AGES
Vegas, as it is dubbed by its intimate friends, doesn't need big introductions, after all, its 
fame has already made the city an attraction, having 43 million visitors only in 2016, 
according to official data of the local government. Exciting, energetic and extremely 
attractive, the adults paradise is successful because it is a destination in which worries 
don’t have a room to be accommodated. Perfect for practical weddings, unforgettable 
bachelorette and bachelor parties, cinematrographic parties and celebrations of the most 
varied types and styles, the city proves, by its many covers, that Elvis Presley is not dead and 
has other secrets to reveal. And of course that we tell you everything we know!
STARTING POINT
Among lots of lights, colors, images, shapes, moves, neon signs, architectural monuments, 
facades and ads, Las Vegas mesmerizes. During the day or at night, on the ground or in 
the air, on the street or from the top of a building, in the city that doesn't sleep not only for a 
minute it’s easy to fall in love at first sight.
To start, the first postcard stays right at the portal to fun: a sign “Welcome to fabulous Las Vegas”, 
a must-see attraction for those who are visiting there for the first time. Photos taken, time to 
go to Strip, the main stretch of Las Vegas Boulevard, which concentrates the most incredible 
hotels and casinos of the American metropole, built considering very peculiar themes – all  

O VIBRANTE DESTINO AMERICANO, SÍMBOLO MÁXIMO 

DO ENTRETENIMENTO, FAZ JUS À SUA FAMA E ABRE AS 

PORTAS PARA VIAJANTES DE TODAS AS IDADES

FOTOS DIVULGAÇÃO

ID USA
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PONTO DE PARTIDA
Em meio a uma miscelânea de luzes, cores, imagens, formas, 
movimentos, letreiros em neon, monumentos arquitetônicos, 
fachadas e propagandas, Las Vegas hipnotiza. Durante o dia 
ou à noite, na terra ou no ar, na rua ou do alto de um prédio, 
na cidade que não prega os olhos nem por um minuto é fácil 
se apaixonar à primeira vista.
Para começar, é logo na passagem do portal para a diversão 
onde fica o primeiro cartão-postal: a placa “Welcome to fabu-
lous Las Vegas” (“Bem-vindos à fabulosa Las Vegas”), parada 
obrigatória para quem está estreando sua passagem pela re-
gião. Fotos registradas, hora de partir para a Strip, o principal 
trecho da Avenida Las Vegas Boulevard, que concentra os 
hotéis e cassinos mais incríveis da metrópole americana, cons-
truídos sob temáticas bem peculiares – todas elas vinculadas 
a programações e experiências exclusivas que definitivamente 
vão conquistar seu cliente.

OS PRÓXIMOS PASSOS
Caminhar por Vegas é como dar uma volta ao mundo, seja 
ele real ou imaginário. Neste cenário, as redes hoteleiras de-
sempenham um papel fundamental, visto que cada empreen-
dimento carrega um conceito diferente. Inspirados em palá-
cios imperais, castelos medievais, no luxuoso principado de 
Mônaco, na fascinante Veneza e até nas pirâmides egípcias, 
o destaque vai para os que abrigam impressionantes pontos 
turísticos, os quais podem (e devem!) ser conhecidos mesmo 
por quem não está hospedado em suas acomodações. Quer 
alguns exemplos? As fontes dançantes do Bellagio, o show 
promovido pela erupção do vulcão instalado no The Mirage, 
a montanha-russa do “New York, New York” e o observatório 
panorâmico, situado no topo de uma réplica da Torre Eiffel, 
no Paris Las Vegas Hotel & Casino.
Já para ter uma dimensão mais ampla da capital mundial 
do entretenimento adulto, aqui vão duas dicas para 
incluir no roteiro: a roda-gigante High Roller, que, ao 
longo de um percurso de 30 minutos, descortina uma 
vista 360 graus da região, e a Stratosphere Tower, que, 

NA PÁGINA À ESQUERDA, FOTO PANORÂMICA DA LENDÁRIA LAS VEGAS, CIDADE 
QUE É SINÔNIMO DE DIVERSÃO. LOGO ACIMA, A ICÔNICA PLACA DE BOAS-VINDAS, 
UM DOS POINTS PREFERIDOS DOS VISITANTES. ABAIXO, A LINDÍSSIMA HIGH ROLLER, 
RODA-GIGANTE DE ONDE SE TEM UMA DAS VISTAS MAIS BONITAS DO DESTINO
IN THE LEFT PAGE, PANORAMIC PHOTO OF THE LEGENDARY LAS VEGAS, CITY THAT IS SYNONYMOUS 
WITH FUN. RIGHT ABOVE, THE ICONIC WELCOME SIGN, ONE OF THE VISITORS’ FAVORITE ATTRACTIONS. 
BELOW, THE BEAUTIFUL HIGH ROLLER, FERRIES WHEEL FROM WHERE WE HAVE ONE OF THE MOST 
BEAUTIFUL VIEWS OF THE DESTINATION
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além de representar a torre mais alta 
de observação independente dos 
States, é praticamente um parque 
de diversões para os corajosos, 
com bungee jump, braço mecânico 
giratório e montanhas-russas, entre 
outros brinquedos radicais.

A CLÁSSICA FREMONT STREET
A rua onde Las Vegas nasceu: essa é a 
Fremont, reduto histórico e lendário que 
preserva a essência que deu origem 
à “Cidade do Pecado”. Endereço de 
hotéis e cassinos tradicionais, como o 
Golden Nugget, de bares e restaurantes 
icônicos, como o Heart Attack Grill 
(fast food fantasiado de hospital que 
oferece um cardápio recheado de 
delícias altamente calóricas), e de 
museus interessantíssimos, como o 
Neon e o Mob (especializado no 
crime organizado), o berço de Vegas 
ainda é palco para a célebre “Fremont 
Street Experience”, percurso de cinco 
quarteirões coberto por 12,5 milhões 
de lâmpadas LED, transformando-a 
no maior telão do planeta – à noite, 
a região totalmente iluminada se 
transforma em um verdadeiro chamariz. 

PARA MAIORES DE IDADE
É impossível falar de Las Vegas sem 
mencionar um dos seus símbolos 
mais característicos: os cassinos. 
Localizados, sobretudo, dentro 
de hotéis, estão entre os passeios 
preferidos dos turistas interessados em 
testar a sorte em apostas, caça-níqueis, 
mesas de pôquer, roletas, dados e 
blackjack, atividades disponíveis 
em ambientes de altíssimo padrão, 

mais que preparados para seduzir os 
jogadores – inclusive, muitos oferecem 
bebidas e estacionamento gratuitos e 
não contam com janelas ou relógios, 
a fim de que o visitante não perceba 
o tempo passar. Importante: menores 
de 21 anos são proibidos, por lei, de 
participar dos jogos.

VIAGEM EM FAMÍLIA
Apesar de ser voltada aos adultos – em 
2016, por exemplo, apenas 12% de 
seus visitantes viajaram acompanhados 
por menores de idade –, Vegas também 
oferece ótimos programas para os 
pequenos, indo muito além das piscinas 
e dos serviços de recreação dos hotéis.
Entre os passeios mais famosos e que 
agradam todos os públicos estão o 
museu de cera Madame Tussauds; 
espetáculos repletos de magia, como 
os do Cirque du Soleil e Blue Man 
Group; a interativa e tecnológica 
Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. 
(estação dos personagens da Marvel); 
CSI: The Experience, que dá aos 
turistas a chance de se tornarem peritos 
criminais por um dia; M&Ms World 
(paraíso à base dos deliciosos M&Ms) 
e, é claro, os fantásticos outlets, com 
produtos de excelente qualidade 
vendidos a preço de fábrica. 
QUANDO AS LUZES SE APAGAM
Fora do circuito do brilho, glamour e 
badalação, há também espaço para 
paz e tranquilidade nos inúmeros spas, 
saunas e campos de golfe espalhados 
pela cidade. Vale lembrar ainda que 
Las Vegas é, também, um destino 
onde se pode contemplar a natureza, 
representada em toda a sua magnitude 
por monumentos situados próximos ao 
destino, como as paredes de rocha 
vermelha do Parque Nacional Grand 
Canyon, a majestosa represa Hoover 
Dam e o Lake Mead, o maior lago 
artificial dos Estados Unidos. 

of them linked to exclusive activities and experiences that 
will definitely please your client.
THE NEXT STEPS
Going sightseeing Vegas is like to travel around the world, 
whether it is real or imaginary. In this scenery, the hotel chains play 
a fundamental role, once each business owns a different concept.
Inspired in imperial palaces, medieval castles, in the luxurious 
principality of Monaco, in fascinating Venice and even in the 
Egyptian pyramids, we highlight those ones that include impressive 
tourist attractions, which can be (and must be!) visited by non-guests.
Do you want some examples? Dancing waters at Bellagio, the show 
promoted by the volcano eruption at The Mirage, the roller coaster of 
“New York, New York” and the panoramic observatory, located on 
the top of an Eiffel Tower replica, at Paris Las Vegas Hotel & Casino.
To have widest dimension of the adult entertainment capital of the 
world, here we have a couple of tips to include in the itinerary: 
High Roller Feris wheel, which, within a 30-minute ride, provides 
a 360° view of the region, and Stratosphere Tower, which, in 
addition to representing the highest independent observation 
tower of America, it’s practically an amusement park for brave 
people, with bungee jump, spinning giant mechanical arm and 
roller coasters, among other extreme rides.
THE CLASSIC FREMONT STREET
The street where Las Vegas was born: this is Fremont, historic and 
legendary spot that preserves the essence which has originated 
the "Sin City". Address of traditional hotels and casinos, such as 
Golden Nugget, iconic bars and restaurants, like Heart Attack 
Grill (hospital themed fast food restaurant which offers a menu 
plenty of delicious and high-calorie meals), and very interesting 
museums, such as Neon and Mob (organized crime is their 
specialty), the cradle of Vegas also hosts the famous "Freemont 
Street Experience”, a route that includes five blocks covered by 
12.5 million LED lights, turning it into the largest screen of the 
planet – at night, the totally lit up region becomes a real attraction.
NOT FOR MINORS
It’s impossible to talk about Las Vegas without mentioning one of its 
most famous icons: casinos. Mainly located inside the hotels, they 
are among the favorite rides of those tourists interested in testing their 
luck in betting, slot machines, poker, roulette, dice and blackjack, 
activities available at high standard environments, ready to seduce 
the gamblers – by the way, many of them offer free beverages and 
parking lot and don’t count on windows or clocks, so that the visitor 
can’t notice time goes by. Important: visitors under 21 years old are 
legally not allowed to play at the casinos.
FAMILY TRIP
In spite of being focused on adults – in 2016, for example, 
only 12% of its visitors traveled with minors –, Vegas also offers 
great activities for kids, going far beyond the swimming pools 
and entertainment services of the hotels.
Among the most famous rides and that are good options for all 
ages are Madame Tussauds Museum; spectacles full of magic, 
such as Cirque du Soleil and Blue Man Group; an interactive 
and technological Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. (station of 
Marvel characters); CSI: The Experience, which gives the tourists 
a chance to become criminal experts for one day; M&Ms World 
(paradise made of delicious M&Ms) and, of course, fantastic 
outlets, with excellent quality products sold for retail prices.
WHEN THE LIGHTS TURN OFF
Out of the sparkling, glamour and exciting circuit, there is also some 
space for peace and tranquility at many spas, saunas and golf 
courses in the city. It’s important to have in mind that Las Vegas is also 
a destination where people can admire nature, represented in all of 
its magnitude by monuments located near the destination, such as the 
red sandstones of Grand Canyon National Park, the majestic Hoover 
Dam and Lake Mead, the largest artificial lake of the United States.

RECORTE DO HIPNOTIZANTE GRAND CANYON, 
OBRA DA NATUREZA LOCALIZADA NOS 
ARREDORES DE VEGAS
MESMERIZING GRAND CANYON, A WORK OF ART MADE BY 
NATURE IN THE SURROUNDINGS OF LAS VEGAS
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Condições gerais: a premiação será válida apenas para um agente de viagens de cada agência. A apuração será feita com base nas reservas confirmadas com check-out até 31/12/2017. Serão considerados ganhadores os agentes 
com maior volume em vendas para o Hotel The Venetian. Critério de desempate: agência que tiver maior número de venda de passagens aéreas da Copa Airlines para os Estados Unidos. Não inclui: extras de qualquer espécie (como 
massagem, serviço de lavanderia, telefone, entre outros), despesas com documentação, trecho aéreo para saídas de outras cidades e taxas de embarque. Não há reembolso em casos de não utilização do prêmio.

O GRUPO TREND, a Copa Airlines e o 
Hotel The Venetian vão levar você para 
um famtour exclusivo em Las Vegas.

All-in: aposte todo seu foco e 
determinação para embarcar nessa 
viagem inesquecível.

aéreo
ida e volta

6 noites
de hospedagem

café da manhã

transfer 
in/out

passeios seguro-viagem

NO FAMTOUR, ESTARÃO INCLUSOS:
Os 10 agentes de viagens que mais emitirem 
bilhetes para os Estados Unidos com Copa 
Airlines e Hotel The Venetian até 01/11/2017 
vão conhecer esse destino dos sonhos!

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

WWW.TRENDOPERADORA.COM.BR

VOCÊ EM UMA VIAGEM INESQUECÍVEL
NA CAPITAL DO LUXO E DA DIVERSÃO,
FAZENDO A FESTA NA BLACK FRIDAY.

FAMTOUR LAS VEGAS
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PARCERIA

Nenhuma viagem é completa sem um hotel, pousada ou 
resort para coroar os dias de descanso, certo? Então que 
tal ficar por dentro de todos os empreendimentos que 

chegaram à cesta de produtos da TREND e que trazem consigo 
grandes oportunidades de você incrementar seu volume de vendas? 
Mergulhe nesta leitura e conheça cada uma das novidades neste 
espaço exclusivo da Segue Viagem!

INVENTORY PLENTY OF HOTELS
EXTENDED STAY, LUXURY, SPECIAL GASTRONOMY, INFRASTRUCTURE: THE 
HOTEL INVENTORY OF TREND OPERADORA HAS OPTIONS OF ALL TYPES
Trips aren’t complete without a hotel, inn or resort to crown relaxing days, 
right? So, what about getting updated about the hotels that have just arrived 
in the product inventory of TREND and that bring great opportunities for you 
to increase your sales volume? Jump into this reading and get to know each 
one of the novelties in this exclusive section of Segue Viagem!

FOTOS ARQUIVO HOTEL

LONG STAY, LUXO, GASTRONOMIA DIFERENCIADA, INFRAESTRUTURA: PORTFÓLIO 

DE HOTÉIS DA TREND OPERADORA TEM OPÇÕES DE TODOS OS TIPOS

PRATELEIRA CHEIA DE HOTÉIS

ACOMODAÇÕES ELEGANTES E AMPLA ÁREA DE LAZER 
ESTÃO ENTRE AS MARCAS REGISTRADAS DA REDE 
TRANSAMÉRICA. ACIMA, INSTALAÇÕES DA UNIDADE PRIME 
BARRA, NA BARRA DA TIJUCA (RJ)
ELEGANT ACCOMMODATIONS AND SPACIOUS LEISURE AREA ARE 
AMONG THE LANDMARKS OF TRANSAMÉRICA HOTEL CHAIN. ABOVE, 
PRIME BARRA FACILITIES, IN BARRA DA TIJUCA (RJ) DISTRICT

PROCURANDO HOTÉIS LONG STAY? A TRANSAMERICA TEM
ARE YOU LOOKING FOR HOTELS FOR 
EXTENDED STAY? TRANSAMERICA 
PROVIDES THEM

Motivated by the high demand, 
TREND has been adding extended stay 
hotels to its inventory more and more, 
providing products recognized by their 
quality and excellence to the travel 
agents. This is the case of Transamerica 
Hospitality Group, whose hotels are 
always among the most booked by 
travelers interested in longer stays. 
The easy access to business centers, 
highways, airports, shopping malls, 
bars, restaurants and dance clubs is a 
very important asset, especially when 
this is added to a complete structure 
that includes accommodations with 
minikitchen, ironing board and ironing, 
air conditioner, wi-fi, individual safe, 
cable TV and minibar, and also a leisure 
area with swimming pool, gym, sauna 
and first-class restaurants.  
“The units of Prime Barra, in Barra da 
Tijuca (RJ) district, and Classic Jundiaí, 
in São Paulo states, are good examples 
of hotels that perfectly meet the needs 
of those who have booked longer trips, 
whether with the range of available 
services or with special rates, two 
landmarks of this hotel chain,” states 
Ricardo Assalim, director of National 
Products at GRUPO TREND.

Incentivada pela demanda elevada, a TREND 
tem acrescentado cada vez mais hotéis long 
stay ao seu portfólio, colocando ao alcance 
dos agentes de viagens produtos reconhecidos 
pela sua qualidade e excelência. Este é o 
caso do Transamerica Hospitality Group, 
cujos empreendimentos estão entre os mais 
procurados por viajantes interessados em 
estadas longas. 
A facilidade de acesso a centros de negócios, 
rodovias, aeroportos, shopping centers, 
bares, restaurantes e casas noturnas é um 
diferencial e tanto, especialmente quando 
somada à infraestrutura supercompleta, que 
inclui acomodações com minicozinha, tábua e 
ferro de passar roupa, ar-condicionado, wi-fi, 
cofre individual, TV a cabo e frigobar, além de 
área de lazer com piscina, academia, sauna e 
restaurantes de primeira. 
“As unidades Prime Barra, na Barra da Tijuca 
(RJ), e Classic Jundiaí, no estado de São Paulo, 
são dois ótimos exemplos de hotéis que aten-
dem perfeitamente as pessoas que têm pro-
gramadas viagens mais extensas, seja com a 
gama de serviços disponíveis ou com as tarifas 
diferenciadas, duas das marcas registradas da 
rede”, explica Ricardo Assalim, diretor de 
Produtos Nacionais do GRUPO TREND.



100 / SV

Se é novidade no mercado e reúne 
qualidade, inovação, localização 
privilegiada, instalações e serviços de 
excelência, pode ter certeza que já faz parte 
do seleto rol de produtos que o GRUPO 
TREND tem a honra e o cuidado de oferecer 
a você, agente. Exemplo disso é o Falls 
Iguazu Hotel & Spa, o mais novo refúgio 
hoteleiro da região de Foz do Iguaçu (PR), 
localizado do lado argentino da fronteira.
Situado em meio à natureza exuberante da 
Selva Iryapu, a apenas 3 km da cidade 
de Puerto Iguazú e a 14 km das Cataratas 
da Argentina, o luxuoso empreendimento, 
inaugurado em abril de 2017, é um recanto 
de paz, tranquilidade, conforto e sofisticação 
à altura de seu padrão cinco-estrelas.
Contornado em toda a sua extensão por 
paisagens de tirar o fôlego, dispõe de 100 
acomodações extremamente aconchegantes, 
equipadas com hidromassagem, minibar, wi-
fi gratuito de alta velocidade e cofre, entre 
outras comodidades exclusivas, assim como 

NA FOTO MAIOR, PANORÂMICA 
DO IMPONENTE FALLS IGUAZU 
HOTEL & SPA; À DIREITA, RECORTE 
DA PISCINA, UM DOS ESPAÇOS 
FAVORITOS DOS VISITANTES
IN THE LARGEST PHOTO, IMPOSING 
FACADE OF FALLS IGUAZU HOTEL & 
SPA; TO THE RIGHT, THE SWIMMING 
POOL, ONE OF THE FAVORITE AREAS 
OF THE GUESTS

políticas especiais para famílias que viajam 
acompanhadas pelos pequenos – a estada 
é grátis para uma criança de até 12 anos, 
hospedada no mesmo apartamento dos pais 
ou responsáveis.
Diversão é uma palavra levada a sério 
por ali: entre piscinas, Espaço Kids, sala 
de ginástica, trilhas e caminhadas, o 
destaque vai para o spa, com amplo leque 
de massagens e terapias de relaxamento, 
saunas seca e úmida, ducha escocesa, 
banhos termais e até um salão de beleza, 
com serviços de manicure, pedicure e 
cabeleireiro à disposição dos hóspedes 
acima de 18 anos mediante agendamento.
Quando a fome bater, opções para apreciar 
a deliciosa culinária regional não vão faltar, 
uma vez que no hotel há três lugares com 
cardápios bem variados para agradar a todos 
os gostos: o restaurante Karumbé (buffet ou à 
la carte), a churrascaria Lembú Grill & Pool Bar 
(com tradicionais cortes de carne argentina) e 
o barzinho intimista Guira Lounge. 

FALLS IGUAZU HOTEL & SPA, ANOTHER 
TREND PRODUCT
If it’s a novelty in the market and gathers 
quality, innovation, privileged location, 
facilities and excellence in service, you can 
be sure that it already makes part of the select 
list of products that GRUPO TREND has the 
honor and care to offer you, travel agent. 
An example is Falls Iguazu Hotel & Spa, 
the fresh new refuge of Foz do Iguaçu (PR) 
region, located in the Argentinian side. 
Located in the heart of the exuberant Iryapu 
Forest, only 3 km away from the city of Puerto 
Iguazú and 14 km away from the Argentinian 
Falls, the luxurious hotel, opened on April 
2017, it’s a refuge of peace, tranquility, 
comfort and sophistication that lives up to its 
five-star standard.
Its extension is decorated by breathtaking 
landscapes, it provides 100 extremely 
comfortable accommodations, equipped 
with hydromassage tub, minibar, free and 
high speed wi-fi and safe, among other 
exclusivities, as well as special politics for 
families that travel with children – the stay is 
free for a child up to 12 years old, staying 
in the same apartment as her or his parents 
or guardian. 
Fun is a word taken too seriously there: 
among swimming pools, Kids Club, gym, 
trails and walks, the highlight is its spa, with 
many options of massages and relaxing 
therapies, dry and wet saunas, Scottish 
shower, thermal baths and even a hair salon, 
with services such as manicure, pedicure and 
hairdresser available to guests over 18 years 
old upon reservation. 
To satisfy hunger, there are several options to 
try the delicious regional cuisine, because the 
hotel has three restaurants that offer different 
menus for all tastes: Karumbé (buffest or à la 
carte), Lembú Grill & Pool Bar (with traditional 
Argentinian meat cuts) and the intimate bar 
Guira Lounge.

FALLS IGUAZU HOTEL & SPA, MAIS UM PRODUTO TREND
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MAJESTIC PONTA NEGRA: WHERE 
LUXURY AND GOOD GASTRONOMY 
MEET

Right at the Ponta Negra Beach, showing 
a stunning view of Morro do Careca (Bald 
Hill), Best Western Premier Majestic Ponta 
Negra Beach is one of the right options 
for travelers going to Natal. Modern and 
imposing, it calls attention as soon as the 
guest arrives: the building goes up to the 
sky of Rio Grande do Norte’s capital, that 
is often blue. 
Each detail is carefully thought, revealing 
the effort to offer a premium stay to the 
guest. Do you want an example? The hotel 
includes La Brasserie de La Mer, restaurant 
signed by the famous French chef Erick 
Jacquin, one of the most known names of 
MasterChef TV show. It’s a great idea to 
save some time to try unique recipes of 
its menu and that brought a sample of the 
delicious French cuisine to Brazil. 
Regarding accommodations, Majestic 
leaves nothing to desire. Its beautiful 
apartments combine the different and 
romantic atmosphere of the hotel, 
guarantying total comfort to its visitors: 
coffee machine, wi-fi, bathrobe, hairdryer, 
adequate mirrors for shaving and putting 
makeup, LCD TV and sets of chairs, 
armchairs and coaches are some of the 
special assets that can be found in the 
room.   
Once the idea is to create the perfect 
environment for those who are looking for 
relaxation and tranquility, a charming open-
air lounge can be used at any time of the 
day, having as background the green and 
blue sea of Natal. To make this a very 
positive experience, the hotel also counts 
on 24-hour concierge, business center, 
baby pantry, laundry, game room, reading 
room, swimming pool, gym, private parking 
lot and valet service.

MAJESTIC PONTA NEGRA: ONDE O LUXO E A BOA MESA SE ENCONTRAM 

DECORAÇÃO DISTINTA E MOBILI-
ÁRIO DIFERENCIADO ESTÃO EN-
TRE AS CARACTERÍSTICAS DOS 
APARTAMENTOS DO MAJESTIC 
PONTA NEGRA. À ESQUERDA, 
CHEF ERICK JACQUIN, QUE CO-
MANDA O RESTAURANTE LA 
BRASSERIE DE LA MER, LOCALI-
ZADO NO EMPREENDIMENTO
DISTINCT DECORATION AND SPECIAL 
FURNITURE ARE AMONG THE FEATURES OF 
MAJESTIC PONTA NEGRA APARTMENTS. 
TO THE LEFT, CHEF ERICK JACQUIN, 
WHO LEADS LA BRASSERIE DE LA MER 
RESTAURANT, LOCATED INSIDE THE HOTEL

No quesito acomodações, o Majestic 
também não deixa a desejar. Os belíssimos 
apartamentos combinam a atmosfera 
distinta e romântica do empreendimento, 
garantindo o máximo de conforto aos 
visitantes: cafeteira, internet wi-fi, roupão 
de banho, secador de cabelo, espelhos 
próprios para barbear e maquiagem, TV 
LCD e jogo de cadeiras, poltrona e sofá 
são apenas alguns dos diferenciais que 
podem ser encontrados nos quartos. 
E como a ideia é criar o ambiente perfeito 
para quem está à procura de descanso e 
bem-estar, um encantador lounge ao ar 
livre pode ser desfrutado a qualquer hora 
do dia, exibindo, ao fundo, o mar verde 
e azul de Natal. Para que a experiência 
seja ultrapositiva, o hotel conta, ainda, 
com concierge 24 horas, business center, 
copa do bebê, lavanderia, sala de 
jogos, sala de leitura, piscina, academia 
de ginástica, estacionamento privativo e 
serviço de manobrista.

Em plena Praia de Ponta Negra, 
descortinando uma vista espetacular 
do Morro do Careca, o Best Western 
Premier Majestic Ponta Negra Beach é 
uma das opções mais acertadas para 
viajantes com destino a Natal. Moderno 
e imponente, chama a atenção já do 
lado de fora, erguendo-se em direção 
ao céu quase sempre azul da capital do 
Rio Grande do Norte. 
O capricho impera em cada detalhe, 
revelando o empenho em oferecer o que 
há de mais premium para o hóspede. 
Quer um exemplo? Suas dependências 
abrigam o La Brasserie de La Mer, 
restaurante assinado pelo premiado 
chef francês Erick Jacquin, um dos 
nomes mais conhecidos do programa 
MasterChef. Vale a pena reservar um 
tempinho para saborear as receitas 
únicas que constam no cardápio e que 
trouxeram ao Brasil uma amostra da 
deliciosa cozinha da França. 
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Sol, praia, ótima gastronomia e receptivi-
dade incomparável: essas quatro caracte-
rísticas definem com precisão o destino de 
Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, 
na Bahia. E foi pensando em tornar a esta-
da neste pedacinho do paraíso ainda mais 
acolhedora que o GRUPO TREND trouxe o 
Hotel Morro da Saudade à sua prateleira 
de produtos, adicionando um item a mais 
nos argumentos de vendas que você, agen-
te, pode utilizar durante uma negociação.
Ideal para viajantes que são fãs da 
natureza e, ao mesmo tempo, não 
abrem mão do conforto, sua estrutura 
compreende 133 apartamentos arejados 
e espaçosos, divididos nas categorias 
Standard, Superior, com ou sem varanda 
e Família – esta última com capacidade 
para acomodar até 12 pessoas. Cada 
um deles é dotado com ar-condicionado, 
duchas aquecidas por sistema solar, TV 
LCD digital, armários e frigobar, além 
de contarem com camas com colchões 
de molas ensacadas, que prezam pelo 

ACIMA, PARTE DA ESTRUTURA 
DO HOTEL MORRO DA SAUDADE, 
PERFEITO PARA QUEM BUSCA PAZ 
E SOSSEGO PERTO DAS PRAIAS 
DE MORRO DE SÃO PAULO (BA). À 
DIREITA, QUARTO AREJADO E ES-
PAÇOSO INSPIRA TRANQUILIDADE
ABOVE, PART OF THE STRUCTURE OF 
MORRO DA SAUDADE HOTEL, PERFECT 
FOR PEOPLE WHO ARE LOOKING 
FOR PEACE AND TRANQUILITY NEAR 
MORRO DE SÃO PAULO (BA) BEACHES. 
TO THE RIGHT, AIRY AND SPACIOUS 
ROOM THAT INSPIRES TRANQUILITY

HOTEL MORRO DA SAUDADE: ONDE BOAS RECORDAÇÕES ESTÃO 
INCLUSAS NO PACOTE

extremo conforto do hóspede e oferecem a 
sustentação ideal para a coluna vertebral.   
A fim de proteger o meio ambiente, o hotel 
leva o termo “sustentabilidade” a sério e ado-
ta uma série de medidas para não agredir o 
verde que está à sua volta. Seu endereço é 
um diferencial à parte: está localizado a pou-
co mais de 300 metros da Segunda Praia, 
uma das áreas mais nobres do destino, per-
feita para quem quer curtir a água morna do 
mar durante o dia e, à noite, continuar se 
divertindo mesmo depois que o sol se põe, 
visto que ali ficam concentrados lojinhas, res-
taurantes e bares badalados. Quem quiser 
estender ao máximo as horas de diversão 
pode usufruir a área de lazer do meio de 
hospedagem, que contempla uma deliciosa 
piscina relaxante. 
Situado em uma região onde comer bem é 
pré-requisito básico, quem se hospeda no 
Morro da Saudade tem acesso a um farto 
café da manhã, constituído por grande varie-
dade de pães, bolos, sucos, frios, queijos, em-
butidos, cereais, raízes, frutas e outros quitutes.

MORRO DA SAUDADE HOTEL: WHERE 
GOOD MEMORIES ARE INCLUED IN THE 
TRAVEL PACKAGE

Sun, beach, great gastronomy and incomparable 
friendliness: those four items precisely define 
Morro de São Paulo, Tinharé island, in Bahia. 
And thinking about making the stay in this little 
piece of heaven even more welcoming, GRUPO 
TREND has brought Morro da Saudade Hotel to 
its product inventory, adding one more item to 
the selling arguments that you, travel agent, can 
use during a negotiation.
Ideal for travelers that are huge fans of nature 
and, at the same time, don’t give up some 
comfort, its structure comprehends 133 airy and 
spacious apartments, divided into Standard, 
Superior, with or without balcony and Family 
categories – the last one with capacity for up to 
12 people. Each one of them has air conditioner, 
showers heated by solar system, digital LCD TV, 
wardrobe and minibar, and also count on beds 
with pocket spring mattresses, which provide 
extreme comfort and the ideal suspension for 
guests' vertebral column.   
To protect the environment, the hotel takes the 
term “sustainability” too seriously and adopts a 
series of measures that avoid the aggression to 
the nature around there. Its address is a special 
asset: it’s located a little more than 300 meters 
away from the Segunda Praia (Second Beach), 
one of the noblest areas of the destination, 
perfect for those who want to relax into the 
warm water during the day and at night keep 
having fun after the sunset, having in mind that 
stores, restaurants and exciting bar are there. 
The leisure area of the hotel includes a relaxing 
swimming pool for people who want to enjoy 
the moment as much as they can. 
Located in a region where eating well is a basic 
requirement, at Morro da Saudade guests have 
access to a rich breakfast that offers a big variety 
of bread, cakes, juices, cold meat, cheese, 
sausage, cereals, root vegetables, fruits and 
other delicacies. 
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Com o objetivo de estreitar o relacionamento 
com os agentes de viagens e muni-los com 
um leque sempre maior de opções para 
apresentar ao consumidor final, o GRUPO 
TREND tem investido forte em parcerias no 
exterior, aproximando-se de grandes redes 
hoteleiras e de inúmeros outros fornecedores 
de produtos e serviços. 
Tendo como base o comportamento do via-
jante e os destinos mais procurados para tem-
poradas de férias, o grupo verificou a neces-
sidade de fortalecer sua marca no Caribe, 
região que figura entre as preferidas dos 
brasileiros para fazer turismo de sol e praia 
fora do território nacional. E é exatamente 
por isso que, hoje, a holding tem contrato di-
reto com diversas unidades da rede Iberostar, 
sinônimo de excelência e infraestrutura. 
Dos hotéis que hoje estão disponíveis 
nos sistemas de reservas NATREND e 
TREND LAZER, destaque para o Iberostar 
Bávaro Suites, Iberostar Grand Hotel 
Bávaro, Iberostar Punta Cana e Iberostar 
Dominicana, todos eles na República 
Dominicana, e o Iberostar Cancún, na 
cidade mexicana de Cancún. Além desses, 
vale ressaltar também o Papagayo Beach 

NA FOTO MAIOR, PARTE DA ES-
TRUTURA DE LAZER DO IBEROSTAR 
GRAND HOTEL BÁVARO, NA RE-
PÚBLICA DOMINICANA. AO LADO, 
FACHADA DO SAN CARLOS HOTEL, 
NO CORAÇÃO DE MANHATTAN
IN THE LARGEST PHOTO, PART OF THE 
IBEROSTAR GRAND HOTEL BÁVARO 
LEISURE STRUCTURE, IN DOMINICAN 
REPUBLIC. NEXT, FACADE OF SAN CARLOS 
HOTEL, IN THE HEART OF MANHATTAN

CARIBE E ESTADOS UNIDOS AINDA MAIS PERTO DA TREND

Resort, considerado um dos melhores 
empreendimentos hoteleiros de Curaçao. 
“Os seis empreendimentos mencionados estão 
em fase de liberação em nossos sistemas 
e, muito em breve, estarão disponíveis 
também para reservas on-line. É com muito 
orgulho que vinculamos nosso nome a eles 
e proporcionamos mais essa facilidade 
às agências de viagens que são nossas 
clientes”, comemora Alline Damaso, gerente 
de Desenvolvimento de Negócios de Produtos 
Internacionais da TREND Operadora. 
Outra novidade é a chegada do San Car-
los Hotel ao portfólio. Em pleno coração de 
Manhattan, é perfeito para viagens a lazer e 
a negócios, proporcionando todo o tipo de 
facilidades a um excelente custo/benefício: 
amenidades de banho Aveda, filmes e shows 
pelo pay-per-view, roupões de plush, rá-
dio-relógio, serviços de quarto, de concierge 
e de lavanderia, salas para eventos, business 
center e academia – isso sem mencionar a 
proximidade com importantes atrações turís-
ticas de Nova York, como The Metropolitan 
Museum of Art, American Museum of Natural 
History, Rockefeller Center, Saks Fifth Avenue, 
Empire State Building e Bloomingdales.

CARIBBEAN AND UNITED STATES EVEN 
CLOSER TO TREND

Aiming to strengthen the business relation 
with travel agents and always provide them a 
biggest range of options to present to the final 
consumer, GRUPO TREND has strongly invested 
in partnerships abroad, getting closer to the 
largest hotel chains and many other product 
and service suppliers. 
Based on the traveler behavior and the most-
visited destinations for vacation seasons, the 
group noticed the necessity of consolidating its 
brand in Caribbean, a region that is amongst 
the most favorite of Brazilians, so they can 
enjoy a destination of sun and beach out of the 
national territory. And for that reason, today this 
holding company has a direct deal with many 
units of Iberostar hotel chain, synonymous with 
excellence and infrastructure. 
From the hotels that are available today at 
NATREND and TREND LAZER reservation 
systems, we highlight Iberostar Bávaro Suites, 
Iberostar Grand Hotel Bávaro, Iberostar Punta 
Cana and Iberstar Dominicana, all of them in 
Dominican Republic, and Iberostar Cancún, 
in the Mexican city of Cancun. In addition 
to those ones, it’s important to also mention 
Papagayo Beach Resort, considered one of the 
best hotels of Curaçao. 
“The releasing phase of those six hotels in the 
system is ongoing and, soon, they will be also 
available for on-line booking. It’s a pleasure to 
link our name to them and to provide that type 
of convenience to travel agencies which are our 
clients,” states Alinne Damaso, the manager of 
Development of New International Business at 
TREND Operadora. 
Another novelty is the arrival of San Carlos 
Hotel to the inventory. In the heart of Manhattan, 
it’s perfect for leisure and business travels, 
providing convenience at a cost-effective 
price: Aveda bathroom amenities, movies and 
concerts by the pay-per-view, plush robes, clock 
radio, room, concierge and laundry services, 
rooms for events, business center and gym – 
not to mention that it's close to important New 
York tourist attractions, such as The Metropolitan 
Museum of Art, American Museum of Natural 
History, Rockefeller Center, Saks Fifth Avenue, 
Empire State Building and Bloomingdales.
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PARCEIRO DE VIAGEM

AMÉRICA DO SUL SOBRE RODAS
Autores: AMANDA RICHTER E MAX 
FERCONDINI
Editora: NOVO CONCEITO
SINOPSE: Após embarcarem em uma viagem 
de seis meses pela América do Sul a bordo 
de um motorhome (tipo de casa sobre rodas), 
Max e Amanda reuniram as melhores histórias 
colecionadas pelo caminho em um livro repleto 
de dicas, curiosidades, fotografias, mapas e 
relatos sobre alguns dos destinos mais incríveis 
do continente. Entre desertos, geleiras, praias, 
montanhas, vulcões, ruínas milenares e cidades 
modernas, os leitores ainda são convidados 
a conferir uma série de vídeos da jornada, os 
quais podem ser acessados via dispositivos 
móveis pelos QR Codes (códigos de barras) 
distribuídos ao longo das páginas.

PRA VALER
Autor: MAURICIO LOUZADA
Editora: PANDORGA
SINOPSE: Cinco amigos e um único 
objetivo: explorar as belezas naturais 
de uma caverna. Porém, o que 
era para ser puro lazer torna-se um 
pesadelo quando o grupo se perde 
nas profundezas do local, tendo de 
lidar com o escuro, comida escassa 
e baixas perspectivas de achar uma 
saída. Nesta trama, cheia de suspense 
e aventura, os desafios enfrentados 
pelos personagens são transformados 
em ensinamentos motivacionais que 
podem ser aplicados nos âmbitos 
pessoal e profissional.

DEUSES AMERICANOS
Autor: NEIL GAIMAN
Editora: INTRÍNSECA
SINOPSE: O ex-presidiário Shadow 
Moon, logo após conquistar a 
tão sonhada liberdade, se vê 
em meio a uma batalha travada 
nos Estados Unidos entre deuses 
mitológicos e modernos – esses 
últimos representando elementos 
como internet, mídia, globalização, 
tecnologia, dinheiro e bolsa de 
valores. Clássico da literatura 
mundial, o autor utiliza a fantasia 
e a ficção para analisar e criticar 
certos padrões e valores da 
sociedade atual.

O VENDEDOR PIT BULL 2
Autor: LUIS PAULO LUPPA
Editora: RESULTADO
SINOPSE: Para transformar um momento 
de crise em uma oportunidade de 
negócio, antes de mais nada é preciso 
conhecimento. E a proposta do livro 
O Vendedor Pit Bull 2 é justamente 
essa: dividir com os leitores, por meio 
de uma narrativa objetiva e dinâmica, 
os aprendizados e as experiências 
adquiridas por um dos maiores 
especialistas em vendas do Brasil 
ao longo de sua premiada carreira. 
É um verdadeiro guia de gestão e 
administração de empresas, ideal para 
quem busca o caminho certeiro rumo a 
uma caminhada profissional de sucesso.

QUATRO LIVROS QUE 
COMPROVAM QUE É 
POSSÍVEL VIAJAR SEM 
TIRAR OS PÉS DO CHÃO

LEITURA DE BORDO

Você certamente se lembra de algum passeio ou viagem 
que acabou se tornando uma recordação superdiverti-
da, sobretudo por conta da presença de pessoas es-

peciais. Pois é, todo mundo sabe que uma boa companhia 
pode ser decisiva para uma experiência prazerosa, mesmo 
quando ela não é alguém de carne e osso. 
Verdadeiros mestres na arte de contar histórias, os livros 
são excelentes amigos por vários motivos: sabem entreter, 
ensinar, fazer refletir, rir e, de vez em quando, até chorar. 
É exatamente por isso que a Segue Viagem decidiu 
aproveitar este espaço para apresentar a você quatro obras 
que ajudam a ampliar os horizontes e oferecem uma nova 
maneira de enxergar a vida e os obstáculos cotidianos. Ficou 
interessado? Então escolha a sua preferida e boa leitura! 

PRA VALER (FOR REAL, LOOSELY 
TRANSLATED)
Author: MAURICIO LOUZADA
Publisher: PANDORGA
SYNOPSIS: Five friends and only one 
goal: to explore the natural beauties of a 
cave. However, what should be just for fun 
becomes a nightmare when the group gets 
lost in the depths of the place, having to 
deal with the dark, insufficient food and low 
hopes of finding the way out. In this plot, full 
of suspense and adventure, the challenges 
faced by the characters become motivational 
teachings that can be applied to personal 
and professional levels of life.

AMERICAN GODS
Author: NEIL GAIMAN
Publisher: INTRÍNSECA
SYNOPSIS: The ex-convict Shadow 
Moon, right after getting the freedom 
he had dreamed of, finds himself in the 
middle of a battle in the United States 
between mythological and modern gods – 
the last ones representing elements such as 
internet, media, globalization, technology, 
money and stock exchange. A classic 
book of the world literature, the author 
uses fantasy and fiction to analyze certain 
standards and values of the current society.

THE PIT BULL SALESMAN 2
Author: LUIS PAULO LUPPA
Publisher: RESULTADO
SYNOPSIS: To turn a moment of crisis into a
business opportunity, it’s required knowledge
before everything else. And this is the purpose
of the book The Pit Bull Salesman 2: sharing
with readers, through an objective and dynamic
narrative, learning and experiences acquired
by one of the greatest sales specialists of Brazil
throughout his awarded career. It’s a real
business management guide, perfect for people
who are looking for the right way toward a
successful professional path.

AMÉRICA DO SUL SOBRE RODAS (SOUTH 
AMERICA ON WHEELS, LOOSELY TRANSLATED)
Authors: AMANDA RICHTER AND MAX FERCONDINI
Publisher: NOVO CONCEITO
SYNOPSIS: After taking a six-month journey throughout 
the South America in a motorhome, Max and Amanda 
have gathered the best stories that happened on their way 
in a book plenty of tips, curiosities, pictures, maps and 
testimonials on some of the most incredible destinations of 
the continent. Among deserts, glaciers, beaches, mountains, 
volcanoes, ancient ruins and modern cities, the readers are 
also invited to check a series of videos of this journey, which 
can be accessed via mobile devices through the QR Codes 
(bar codes) distributed along the pages.

TRAVEL PARTNER
FOUR BOOKS PROVE THAT 
IT’S POSSIBLE TO TRAVEL 
WITHOUT GETTING THE 
FEET OFF THE GROUND

You can certainly remember some tour 
or trip that has become a good memory, 
mainly because of the presence of special 
people. Well, everyone knows that a good 
companion can be crucial for a pleasant 
experience, even when this partner is not 
someone made of flesh and blood. 
True masters in the art of telling stories, 
books are excellent friends for many 
reasons: they know how to entertain, 
teach, make people reflect, laugh and, 
sometimes, even cry. It’s exactly why 
Segue Viagem has decided to take this 
section to introduce four works to you 
that can help to widen horizons and 
offer a new way of seeing life and daily 
challenges. Did you get interested? So 
choose your favorite one and have a 
good reading!
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COLUNISTAS

O que é um filme senão uma viagem em aproximadamente duas 
horas? Claro, alguns seguem esta abordagem mais do que outros, 
mas, mesmo assim, é difícil encontrar filmes nos quais, de uma 
maneira ou de outra, o enredo não seja vinculado a alguma terra 
desconhecida e excitante, onde o público se entretém e passa a 
conhecer o destino um pouco mais. 
Há vários gêneros que podemos encontrar nessas “viagens em duas ho-
ras”. Uma trilogia fácil e conhecida para utilizarmos como exemplo é O 
Senhor dos Anéis. Os longas contam a história de Frodo, um “hobbit” 
que precisa lutar contra várias criaturas para destruir um poderoso anel, 
e podem ser entendidos como uma metáfora, mostrando a corrupção 
causada pelo poder. Porém, se não nos concentrarmos muito nesta sim-
bologia, percebemos que a verdadeira história acontece quando o pro-
tagonista e também o público visitam diversos lugares, que vão desde 
um vilarejo rústico, onde Frodo mora, até cidades mais desenvolvidas.  
Como não relacionarmos este vilarejo com as regiões rurais e pacíficas 
do interior do Brasil, em que o tempo, assim como acontece no lar 
de Frodo, passa mais devagar do que em uma cidade grande? O 
mesmo paralelo pode ser traçado em relação aos trechos dos filmes 
nos quais os personagens “viajam” de um lugar a outro, acampando 
e obtendo da natureza o que precisam. Não seria este o tipo de 
aventura que aqueles que acampam em áreas inóspitas procuram? 
Este paralelo pode ser encontrado em qualquer filme: de comédias 
românticas, em que o casal protagonista passa a lua de mel em 
ilhas paradisíacas, a filmes de ficção científica, que tornam possível 
a viagem no tempo. Afinal de contas, o que é a viagem para o 
passado senão a busca pelos nossos próprios antecedentes, que 
estão espalhados pelo mundo? E o que é a viagem para o futuro 
senão uma jornada aos destinos mais evoluídos do planeta?
Ao saber o estilo de filme que alguém gosta ou, pelo menos naquele 
momento, está com vontade de assistir, é possível prever o tipo de 
viagem que esta pessoa deseja fazer, assim como descobrir quais 
são suas expectativas nesta aventura. 
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É POSSÍVEL PREVER O TIPO DE VIAGEM QUE UMA 
PESSOA DESEJA FAZER E DESCOBRIR QUAIS SÃO SUAS 
EXPECTATIVAS AO SABER O ESTILO DE FILME QUE ELA 
GOSTA OU ESTÁ COM VONTADE DE ASSISTIR

MOVIE: A 2-HOUR JOURNEY
“IT’S POSSIBLE TO FORESEEN THE TYPE OF JOURNEY THAT SOMEONE IS 
WILLING TO TAKE AND FIND OUT WHAT ARE HER OR HIS EXPECTATIONS 
ONCE KNOWING THE MOVIE GENRE SHE OR HE WOULD LIKE TO WATCH"
What does a movie mean other than a 2-hour journey? Of course, some of them 
consider more this approach than others, but despite this it’s difficult to find movies 
in which somehow the story is not related to an unknown and exciting land, where 
the audience can be entertained and gets to know the destination a little more. 
There are many genres that we can find in those “2-hour journeys”. An easy and 
famous trilogy to be used as an example is The Lord of the Rings. Those feature films 
tell Frodo’s story, a “hobbit” who must fight against several creatures to destroy a 
powerful ring, and they can be understood as a metaphor, showing the corruption 
caused by the power. However, if we don't focus so much on this symbology, we 
will realize that the real story happens when the main character and the audience 
visit many places, from a rustic village, where Frodo lives, to more developed cities.    
How not to relate this village to those rural and pacific regions of the Brazilian countryside in 
which time goes by slower, as it also happens in Frodo’s home, if compared to a big city? 
The same parallel can be drawn regarding those parts of the movie in which the characters 
“travel” from a place to another, camping and getting from nature what they need. Would 
this be the kind of adventure that people who go camping in inhospitable areas look for? 
This parallel can be found in many movies: from romantic comedies in which the main 
couple goes to paradisiacal islands on a honeymoon, to sci-fi movies which can make the 
time travel possible. After all, what does a trip back to the past mean other than a quest 
for our own antecedents that have been spread all over the world? And what does a trip 
to the future mean other than a journey to the most evolved destinations of the planet?
Once knowing the movie genre that someone likes or, at least at that moment, would 
like to watch, it's possible to guess what is the type of journey that this person is willing 
to take, as well as finding out what are her or his expectations in this adventure.
Daniel Bydlowski is a Brazilian filmmaker, with Master Degree in Fine Arts, graduated by the University of Southern 
California and doctoral candidate at the University of California. His movie NanoEden, the first 3D virtual reality feature 
film, is coming in 2017. danielbydlowski@gmail.com

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

NanoEden, primeiro longa em realidade virtual em 3D, estreará ainda em 2017.  
danielbydlowski@gmail.com

Filme: uma viagem em duas horas
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Turismo e felicidade: porque a grama  
do vizinho é só a grama do vizinho

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

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

Sempre tive muito interesse pelos comportamentos humano e social, e 
assim me tornei um ávido "people watcher". É comum escutar pessoas 
disputando quem está pior, quem sofre mais, quem trabalha mais. E o 
interessante é que às vezes esse sofrimento nem procede; é uma forma 
estranha de se apresentar e se relacionar, vitimizando-se ao invés de 
irradiar energia boa. Portanto, ser grato e prestar mais atenção ao redor 
já são um bom começo. 
Nesse sentido, faço uma relação entre nossas escolhas e destinos de 
viagens. Por que, além de viajar para longe, não valorizamos o que 
está ao nosso redor? Uma volta ao mundo pode mostrar que a cidade 
em que estamos também tem seu valor, talvez até maior que o de outros 
países para onde já fomos. É preciso perder um ente querido para 
enxergarmos que, de fato, o amávamos.
Nos meus 15 anos de namoro com a capital de Santa Catarina, ainda 
fico surpreso com o que encontro aqui. Confesso que, dos viajantes, sou 
um "beginner". Sou a somatória dos fragmentos dos vinte e tantos países 
que conheci. Mas, em Florianópolis, a grama é verde, muito verde. Tenho 
feito turismo de bike, de moto, de carro, a pé, de caiaque, de barco, por 
todo canto da ilha e do continente e, acredite, é uma beleza inigualável. 
Para Ciudad de Flores, na Guatemala, temos a Lagoa da Conceição. 
Para Howth, na Irlanda, as Praias de Armação e Matadeiro. Para o 
visual de muitas das chapadas no Brasil, a trilha que sai da Barra da 
Lagoa e vai para a Praia da Galheta. Para as águas do Atlântico Norte, 
a Ilha do Campeche. Para praias paradisíacas, a Lagoinha do Leste. 
E a lista não para. Florianópolis é conhecida pelas suas 42 praias; 
contudo, recentemente a Secretaria de Turismo citou mais de 100 no 
site da Prefeitura Municipal. 
Outro fator interessante que comprova que estamos fazendo turismo e bus-
cando felicidade locais é que, apesar de a pesquisa da Fecomércio indi-
car queda de 14% no faturamento na temporada 2017, registramos maior 
permanência dos turistas no estado (cerca de 27,7 dias) e o fato de que 
a maior parte dos visitantes (28,6%) é de residentes de Santa Catarina. 
Celebremos a felicidade e o turismo nacional, local e regional. Nossa 
grama é muito verde. 

POR QUE, ALÉM DE VIAJAR PARA LONGE, NÃO 
VALORIZAMOS O QUE ESTÁ AO NOSSO REDOR? 
UMA VOLTA AO MUNDO PODE MOSTRAR QUE NOSSA 
PRÓPRIA CIDADE TAMBÉM TEM SEU VALOR
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TOURISM AND HAPPINESS: BECAUSE THE GRASS ON 
THE OTHER SIDE OF THE FENCE IS JUST LIKE THIS 
"WHY DON’T WE APPRECIATE WHAT IS AROUND US AS WE DO WHEN 
WE TRAVEL MILES AWAY? FLYING AROUND THE WORLD CAN SHOW 
THAT OUR OWN CITY HAS ALSO ITS VALUE"
I’ve always have interest in human and social behavior, so that I’ve become an avid 
“people watcher”. It’s common hearing people competing in categories like who is 
doing worst, who suffers the most, who works the most. And the interesting thing is 
that sometimes this pain is not true; it’s a strange way of introducing themselves and 
communicating, victimizing themselves instead of emanating good vibes. So, being 
thankful and paying attention to what happens around are already a good start. 
Considering this fact, I make a relation between our choices and travel destinations. 
Why don’t we appreciate what is around us as we do when we travel miles away? 
Flying around the world can show that the city in which we are has also its value, 
maybe bigger than the one of other countries where we have already been. It’s 
necessary to lose a loved one to realize that we loved her or him, indeed. 
In my 15 years of this relationship with the capital of Santa Catarina, I'm still surprised 
at things that I’ve found here. I confess that, regarding travelers, I’m a “beginner”. 
I’m the sum of the fragments of those twenty countries or so that I’ve visited. But, in 
Florianópolis, the grass is green, so much green. I have been taking bike tours, moto 
tours, traveling by car, hiking, kayaking, traveling by boat, to every corner of the island 
and continent and, believe it, it's a singular beauty. 
Thinking about Ciudad de Flores, in Guatemala, we have Conceição Lagoon. For Howth, in 
Ireland, the beaches of Armação and Matadeiro. For the visual of many mountains in Brazil, 
the trail that starts in Barra da Lagoa and goes to Galheta Beach. For the North Atlantic 
waters, Campeche Island. For the paradisiacal beaches, Lagoinha do Leste. And the list 
doesn’t stop there. Florianópolis is famous for its 42 beaches; however, the Ministry of Tourism 
has recently mentioned more than 100 on the city hall website. 
Other interesting fact which proves that we have been working on improving tourism and 
looking for local happiness is that in spite of the survey of Fecomércio having pointed a 
decrease of 14% in the revenue of the 2017 season, we have recorded a longer stay 
of tourists in this state (about 27.7 room nights) and the fact that the biggest part of the 
visitors (28.6%) is related to inhabitants of Santa Catarina. 
Celebrate happiness and national, local and regional tourism. Our grass is very green.
Miguel Rosa is graduated in Tourism and post-graduated in Business and International Finance. Avid traveler, he is also 
a landscape designer, professional photographer and musician. contatomiguelrosa@gmail.com

LAGOINHA DO LESTE VISTA DE CIMA, FLORIANÓPOLIS (SC) 
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Explorar um país da América do Sul pode não ser sempre a 
primeira opção de brasileiros quando pensam em viajar para o 
exterior. Porém, neste ano decidi escrever mais um capítulo do 
Bike Myself, meu projeto de viagens de bicicleta pelo mundo, e 
o destino escolhido foi a Colômbia.
Não poderia ter acertado mais! Um país extremamente diverso 
e consideravelmente pequeno, se o compararmos ao Brasil. 
Na costa caribenha é possível conhecer Cartagena e explorar 
o charme desta cidade amuralhada, conferir as ilhas de San 
Andrés, ir a Santa Marta e de lá visitar uma cidade perdida no 
meio de Sierra Nevada, montanha de 5.000 metros colada ao 
mar. Ainda nessa região, o Parque Nacional Tayrona é parada 
obrigatória para quem gosta de praias paradisíacas.
Ao visitar Medellín, vê-se como a época de narcotraficantes 
como Pablo Escobar ficou para trás. Hoje a cidade é um 
grande exemplo de reestruturação, com sistema de transporte 
bem resolvido, muitas bibliotecas, parques nas “comunas” mais 
pobres (que são como favelas), espaços públicos projetados 
por arquitetos... um lugar onde se percebe qualidade de vida. 
O país também conta com Bogotá, uma megacidade onde se 
encontra quase de tudo – inclusive, o friozinho a 2.600 metros é 
perfeito para experimentar os cafés do destino. E se o interesse 
pela bebida for grande, vale a pena visitar a região do café, 
composta por Quindio, Caldas e Risalda, não muito distantes 
dali. A Colômbia é tão diversa que quem quiser consegue até 
escalar cumes em Los Nevados, a 4.970 metros de altura.
Isso foi o que eu pude experimentar em dois meses de bicicleta. 
Mas a Colômbia oferece ainda mais variedade e lugares 
para visitar. Além de ser um país mais acessível que o Brasil, 
financeiramente falando, conta com um povo acolhedor, que 
transforma a viagem em algo muito mais especial. Aconselho 
qualquer pessoa a visitá-la. Com certeza você e o seu passageiro 
vão encontrar sua própria Colômbia mágica. 

Uma visita às terras colombianas
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A COLÔMBIA É UM PAÍS EXTREMAMENTE DIVERSO: 
NA COSTA CARIBENHA É POSSÍVEL CONHECER 
CARTAGENA, CONFERIR AS ILHAS DE SAN ANDRÉS, IR 
A SANTA MARTA E CURTIR PRAIAS PARADISÍACAS
VISITING COLOMBIAN LANDS
"COLOMBIA IS AN EXTREMELY DIVERSE COUNTRY: ON THE CARIBBEAN 
COAST IT’S POSSIBLE TO KNOW CARTAGENA, TRAVEL TO SAN ANDRÉS 
ISLANDS, GO TO SANTA MARTA AND ENJOY PARADISIACAL BEACHES"
Exploring a South-American country might not always be the first option of 
Brazilians when they think about traveling abroad. However, this year I’ve 
decided to write another chapter of Bike Myself, my project related to bike 
tours around the world, and the destination elected was Colombia.
It couldn’t be so right! An extremely diverse and considerably little country if 
compared with Brazil. On the Caribbean coast it’s possible to know Cartagena 
and explore the charm of this walled city, travel to San Andrés islands, go to 
Santa Marta and visit a city lost in the middle of Sierra Nevada, a mountain 
with 5,000 meters next the sea. Also in this region, Tayrona National Park is 
a must-see site for people who like paradisiacal beaches. 
When visiting Medellin, we can see that the drug dealers’ time, such as Pablo 
Escobar, has left behind. Today, the city is a great example of restructuration, 
like its efficient public transport system, many libraries, parks at the poorest 
"comunas" (poor neighborhoods), public areas planned by architects… a 
place which we can notice quality of life. 
The country also counts on Bogotá, a huge city where we can find almost 
everything – by the way, the cold weather at 2,600 meters is perfect for trying 
some cups of coffee of the destination. And if the interest in this beverage is 
big, it's a good idea to visit the coffee region, composed of Quindio, Caldas 
and Risalda, not so far from there. Colombia is so diverse that people can also 
manage to climb mountains in Los Nevados, with 4,970 meters high.  
This was what I could experience in two months by bike. But Colombia also 
offers a range of places to visit. In addition to being a more accessible country 
than Brazil is, financially speaking, it counts on friendly people, which make 
the trip something more special. I recommend that people go there. Certainly, 
you and your passenger will find your own magical Colombia.
Carioca, Pedro Vianna is graduated in Architectureand his true passion is creativity. He believes that making million ideas in 
something real is hard, but making them come true is a feeling that everyone should live. pedvianna@gmail.com

Carioca, Pedro Vianna se formou em Arquitetura e 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 

VILLA DE LEYVA, COLÔMBIA
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Ricardo Pereira é consultor de viagens há 21 anos 
e diretor da Trilhas Turismo, agência de viagens da 

cidade de Campinas, em São Paulo. 

Viajar no Réveillon:  
planejamento deve ser prioridade

O Ano-Novo é, para o mercado de Turismo, a data mais nobre do 
calendário e requer planejamento para se conseguir bons preços e 
aproveitar os melhores passeios e destinos. Aqui vão algumas dicas 
de ouro para compartilhar com o seu cliente: 
• As companhias aéreas permitem a reserva e a emissão de 

passagens com até 11 meses de antecedência. Ou seja: se o 
passageiro pretende viajar entre 26/12 e 03/01, você, agente, 
já pode compartilhar os melhores preços e voos a partir do mês de 
fevereiro do ano corrente.

• As reservas de hotéis seguem a mesma tendência: em média, 11 
meses antes da data da viagem já é possível conferir preços e 
garantir a acomodação dos sonhos.

• O calendário das empresas marítimas está cada vez mais 
antecipado. Exemplo disso é que, a partir deste próximo mês de 
novembro, já estará disponível a programação para o Réveillon 
2018/2019. 

• Para se prevenir de eventuais surpresas, especialmente devido à 
antecedência da compra, vale sempre indicar um seguro-viagem, 
que permite a contratação de coberturas para eventuais necessidades 
de cancelamento de viagem, motivadas por razões como: morte, 
doença ou acidentes corporais do segurado ou familiar de primeiro 
grau; nomeação para cargo concursado; visto negado para destinos 
onde a emissão se dá na entrada do país em questão; prorrogação 
de contrato de trabalho; intervenção cirúrgica; separação/divórcio 
do segurado; compensação por mudança de datas de provas, 
trabalhos ou apresentações do segurado ou familiar de primeiro 
grau... e por aí vai. Os motivos variam bastante. É importante ter em 
mente que, como os valores podem cobrir o total pago pela viagem, 
o investimento na contratação de um seguro é proporcionalmente 
pequeno em termos de preço, uma vez que traz consigo dois 
benefícios incalculáveis: tranquilidade e segurança. 

O ANO-NOVO É, PARA O TURISMO, A DATA MAIS NOBRE 
DO CALENDÁRIO E REQUER PLANEJAMENTO: BILHETES 
AÉREOS E DIÁRIAS EM HOTÉIS PODEM SER RESERVADOS 
COM ATÉ 11 MESES DE ANTECEDÊNCIA
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TRAVELING AT NEW YEAR’S EVE:  
PLANNING IS A PRIORITY
"THE NEW YEAR IS, TO THE TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY, THE NOBLEST 
DATE OF THE CALENDAR AND REQUIRES PLANNING: AIRLINE TICKETS AND 
ROOM NIGHTS CAN BE BOOKED UP TO 11 MONTHS IN ADVANCE"
The New Year is, to the Travel and Tourism industry, the noblest date of the 
calendar and requires planning to get good prices and enjoy the best tours 
and destinations. These are some hot tips to share with your client: 
• Airlines allow reservation and issue of tickets with up to 11 months in 

advance. In other words: if the passenger intends to travel between 
12/26 and 01/03, you, travel agent, can share the best prices and 
flights from February of the current year.

• Hotel reservations follow the same trend: in average, with 11 months 
previously the travel it's already possible to check prices and guarantee 
the room of the dreams.

• The maritime companies’ calendar has been planned in advance more 
and more. An example is that, from next November, the schedule for 
New Year’s Eve 2018/2019 will already be available. 

• To avoid occasional surprises, especially because of the purchase in 
advance, it’s important to recommend a travel insurance, that allows 
the hiring of services in case of travel cancellation motivated by: death, 
illness or accident of the insured person or first-degree relative; nomination 
for public competition; denied visa in destinations where the issuance 
is carried out at the moment of the immigration of that country; work 
agreement deferment; surgical intervention; legal separation/divorce of 
the insured person; compensation for changing dates of exams, papers 
or speeches of the insured person or first-degree relative… and so on.    
The reason can vary. It’s important to have in mind that, as prices can 
cover the total paid for the travel, the investment in hiring the insurance 
is proportionally smaller regarding price, once it brings two incalculable 
benefits: tranquility and safety. 

Ricardo Pereira has been a travel consultant for 21 years and his is also director at Trilhas Turismo, travel agency 
of Campinas city, São Paulo.
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TREND CONVIDA / RENÊ HERMANN

Em um planeta globalizado e integrado pela tec-
nologia, que a cada dia acrescenta uma nova 
mídia em nossas vidas, é importante não se es-
quecer de alguns produtos clássicos, contexto no 
qual os cruzeiros marítimos se enquadram. Massi-
ficados como produtos turísticos na região do Ca-
ribe nos anos 1960, eles se espalharam e, hoje, 
atendem cerca de 25 milhões de consumidores 
anualmente. Não há continente, oceano ou mar 
que não receba, mesmo que sazonalmente, na-
vios das grandes armadoras. E aí começam as 
vantagens para você, agente de viagens.
Os navios são acessíveis e comercializáveis 
pelos sistemas de reservas da TREND; portanto, 
se você tiver um cliente interessado em navegar 
no Japão, na Grécia ou em ir apenas a Balneário 
Camboriú, a venda é fácil e você vai encontrar 
soluções em poucos minutos. Há diversas opções 
de cabines, pacotes de bebidas, excursões 
terrestres, transfers – em geral tudo comissionado, 
fator determinante para a rentabilidade do seu 
negócio. Outra vantagem: há navios para todos 
os tipos de passageiros – dos minicruzeiros 
(adequados para jovens, grupos e empresas) 
às voltas ao mundo (sempre haverá clientes em 
idade madura, com disponibilidade financeira 
e de tempo), passando ainda pelas viagens de 
uma semana (ideais para as famílias e casais). 
A fórmula dos navios contém gastronomia, 
entretenimento, turismo e cultura. São férias 
completas, que trazem valores agregados em 
seu conceito. Assim, quando você vende uma 
cabine, está facilitando as férias do seu cliente 
e sendo remunerado em todas as atrações que 
ele desfrutará. Além disso, os cruzeiros são 
propícios à formação de grupos familiares ou 
por afinidade. Todos convivem em harmonia, já 
que há atrações para diferentes idades e perfis: 
as crianças nos games e atividades lúdicas, os 
jovens praticando esportes ou na discoteca, os 
adultos tomando sol no deck ou ouvindo música 
nos salões. No restaurante, à noite, eles se 
confraternizam e dividem suas experiências. 
Um argumento decisivo para dedicar empenho 
na venda de cruzeiros é que eles costumam 
apresentar o mais alto índice de satisfação dos 
hóspedes, aspecto fundamental para fidelizar 
os clientes e continuar fazendo bons negócios 
em tempos desafiadores como os atuais. Bem-
vindos a bordo! 

“Os cruzeiros 
apresentam o mais alto 
índice de satisfação, o 

que é fundamental para 
você fidelizar clientes e 
continuar fazendo bons 

negócios”

RENÊ HERMANN 
Paulistano, iniciou sua carreira na aviação 
em 1974, na British Caledonian (depois 
British Airways). Na Costa Cruzeiros desde 
1994, é diretor-geral para a América do 
Sul e presidente da CLIA Abremar Brasil.

CRUISES:  
TREASURE FOR TRAVEL AGENTS
"CRUISE SALES PRESENT THE HIGHEST 
LEVEL OF GUESTS' SATISFACTION WHICH 
IS FUNDAMENTAL TO BUILD CUSTOMER 
LOYALTY AND KEEP DOING GREAT BUSINESS”
In a globalized planet that is integrated by the technology, 
which adds a fresh new media to our lives each day, it's 
important not to forget some classic products, a context 
in which cruises are included. Considered as a mass 
tourist product in the Caribbean region in the 1960’s, 
they have been spread and today they serve about 25 
million consumers yearly. There’s no continent, Ocean or 
sea that doesn't have, even seasonally, ships of the largest 
shipowners moored on its ports. And then the advantages 
come to you, travel agent.

Those cruise ships are accessible and sold by TREND 
reservation system; so, if you have a client interested 
in cruising in Japan, Greece or just going to Balneário 
Camboriú, the sale is easy and you will find many 
solutions in a few minutes. There are several options of 
cabins, beverage packages, terrestrial tours, transfers – 
in general, everything is commissioned, a decisive factor 
for the profitability of your business.  Another advantage: 
we have cruise ships for every type of passenger – from 
mini cruises (suitable for young people, groups and 
companies) to a trip around the world (there will always 
be clients of advance age who have financial and time 
availability), and also counting on one-week journeys 
(perfect for family and couples). 

The formula of those cruise ships includes gastronomy, 
entertainment, tourism and culture. It’s a complete 
vacation, adding value to its concept. Thus, when 
you sell a cabin, you’re making your client’s vacation 
easier and getting paid for all of the attractions that 
she or he will enjoy. Also, cruises are perfect for the 
creation of family groups or those by something in 
common. Everybody interacts in harmony once there 
are attractions for different ages and profiles: kids play 
games and participate in recreational activities, young 
people do some sport or have fun at the disco, and 
adults take a sunbath on the deck or listen to some 
music in other areas. At the restaurant, at night, they can 
fraternize and divide their experiences. 

A deciding argument to focus on cruise sales is that they 
use to present the highest level of guests' satisfaction, a 
fundamental feature to build customer loyalty and keep 
doing great business in challenging times like currently 
ones. Welcome aboard!

RENÊ HERMANN 
From São Paulo city, he started his career in Aviation 
industry in 1974, at British Caledonian (aka, British 
Airways). At Costa Cruzeiros since 1994, he is director 
general for South America and president of CLIA 
Abremar Brasil. 

CRUZEIROS MARÍTIMOS: 
UM TESOURO PARA OS 
AGENTES
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MORE CONVENIENCE, MORE PRODUCTS: THIS IS 
SHOP HOTEL

Hey, clients of SHOP HOTEL: we have good news for you 
here. In addition to the XML integration, now you can use 
the integration with the main self-booking systems, which 
makes you have thousands national and international hotels 
in the palm of your hands. They are: WTS, Argo Solutions, 
Lemontech, Cangooroo, Envision, Wooba and Travel 
Explorer. 
And there’s more. To make your sales easier, 16 Ibis hotel 
brands, a hotel chain managed by Accor Hotels, have been 
included in the inventory. It means that you have even more 
hotel options in the states of Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro 
and São Paulo – and all of them offer very competitive rates.

O segundo semestre começou movimentado no GRUPO TREND, 
marcando a evolução das empresas que compõem a holding 
e trazendo consigo muitos pontos positivos: teve capacitações, 
aprimoramento de sistema de reservas, ampliação do quadro 
de colaboradores, ações exclusivas para agentes de viagens, 
reconhecimento por parte de um grande parceiro do Nordeste, 
faturamento e portfólio maiores... ufa! A Segue Viagem reuniu aqui 
alguns dos principais acontecimentos envolvendo esta gigante do 
Turismo no último trimestre. Vale a pena conferir!

ESPAÇO GRUPO TREND

O SUCESSO TEM NOME:  
GRUPO TREND

SUCCESS HAS A NAME: GRUPO TREND

The second half of the year has started very busy 
at GRUPO TREND, marking the evolution of those 
companies that make part of the holding and 
bringing many strong points: qualification trainings, 
reservation system improvement, hiring of employees, 
exclusive actions for travel agents, recognition by a 
great partner from the Brazilian Northeast, profitability 
and larger inventory… wow! Segue Viagem has 
gathered here some of the main events involving this 
giant of Tourism in the last quarter. Check this out!

Mais facilidade, mais produtos:  
ISSO É SHOP HOTEL
Alô, clientes SHOP HOTEL: aqui tem notícia boa para você. Além 
da integração XML, agora você pode usufruir a integração com 
os principais sistemas de self-booking, o que coloca milhares de 
hotéis nacionais e internacionais na palma da sua mão. São eles: 
WTS, Argo Solutions, Lemontech, Cangooroo, Envision, Wooba e 
Travel Explorer. 
E tem mais. Para facilitar suas vendas, 16 hotéis da bandeira 
Ibis, marca administrada pela Accor Hotels, foram adicionados 
ao portfólio. Isso significa que você tem ainda mais opções de 
hospedagem nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo – e 
todas elas com tarifas ultracompetitivas. 

NÚMEROS de vento em popa
HIGHER AND HIGHER NUMBERS

VHC has so many reasons to celebrate: according to the CEO 
Fabio Cardoso, the company profitability may reach US$ 10 
million until the end of the year, a volume that represents more 
than the double earned in 2016. Currently, the company is 
getting ready for the mega-homes launching, houses with eight 
to 15 rooms that will be like mini-hotels and for the inauguration 
of a condominium composed of 52 houses.

A VHC tem motivos de sobra para comemorar: de acordo com 
o CEO Fabio Cardoso, o faturamento da empresa deve chegar 
a US$ 10 milhões até o fim do ano, volume que representa 
mais que o dobro do verificado em 2016. No momento, a 
companhia se prepara para o lançamento das mega-homes, 
casas de oito a 15 quartos que serão como mini-hotéis, e para 
a inauguração de um condomínio composto por 52 residências.
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LA CITA 2017: TREND TRAVEL USA WAS THERE

Strengthening the business relation with suppliers and coming home 
with the main updates about market trends, mainly regarding the hotel 
segment, incorporating into the daily life new strategies and business 
practices. Those were the goals that have motivated the participation 
of Michelle Perez-Farinha, TREND TRAVEL USA’s employee, in La 
Cita 2017. The event, headquartered in St. Petersburg/Clearwater, 
is amongst the main important ones in the United States for the Latin 
American trade and gathers big players of Travel and Tourism.

LA CITA 2017:  
a TREND TRAVEL USA estava lá

JANIZE COLAÇO/PANROTAS

Estreitar o relacionamento com fornecedores e 
voltar para casa atualizada quanto às tendências 
de mercado, principalmente no que concerne ao 
segmento hoteleiro, incorporando ao dia a dia 
novas estratégias e práticas de negócio. Foram 
esses os objetivos que motivaram a participação 
de Michelle Perez-Farinha, colaboradora da TREND 
TRAVEL USA, no La Cita 2017. O evento, sediado 
em St. Petersburg/Clearwater, figura entre os mais 
importantes dos Estados Unidos para o trade da 
América Latina e reúne grandes players do Turismo.

COLLECTING ACHIEVEMENTS

One more for the collection! GRUPO TREND was awarded the Golden Friends 
2017 trophy, a result of the successful partnership between the holding company 
and Tivoli Ecoresort Praia do Forte. The executive vice president Leonardo Ortega 
participated in the ceremony and received the trophy from Rafael Peloi, account 
manager of the business. The event happened at the resort and gathered more 
than 100 guests.

Colecionando 
CONQUISTAS
Mais um para a prateleira! O GRUPO TREND foi premiado 
com o troféu Golden Friends 2017, fruto da parceria de 
sucesso da holding com o Tivoli Ecoresort Praia do Forte. 
O vice-presidente Executivo Leonardo Ortega participou da 
cerimônia e recebeu o troféu de Rafael Peloi, gerente de 
Contas do empreendimento. O evento foi sediado no resort 
e reuniu mais de 100 convidados.

RAFAEL PELOI, GERENTE DE CONTAS NA REDE TIVOLI HOTELS, E LEONARDO 
ORTEGA, VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DO GRUPO TREND
RAFAEL PELOI, ACCOUNT MANAGER AT TIVOLI HOTELS, AND LEONARDO ORTEGA, 
EXECUTIVE VP AT GRUPO TREND

MICHELLE PEREZ-FARINHA REPRESENTA TREND TRAVEL USA DURANTE LA CITA 2017, 
UM DOS PRINCIPAIS EVENTOS DOS ESTADOS UNIDOS PARA O TRADE TURÍSTICO DA 
AMÉRICA LATINA 
MICHELLE PEREZ-FARINHA REPRESENTS TREND TRAVEL USA DURING LA CITA 2017, ONE OF THE 
MAIN EVENTS IN THE UNITED STATES FOR THE TRAVEL AND TOURISM TRADE OF LATIN AMERICA
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MAIN COURSE: KNOWLEDGE
Aiming to encourage networking and evidence the special assets of Best Western 
Premier Majestic Natal, a select group of travel agents from São Paulo has been 
invited to attend an exclusive dinner at Tartar&Co, in the capital city, counting 
on the presence of Erick Jacquin, an awarded chef and competition judge of 
Brazilian MasterChef – he signs La Brasserie de La Mer restaurant, one of the 
hotel's landmark. 
The event was hosted by the director Abdon Gosson and by the Sales manager 
Telmiza Oliveira, both representing the hotel. The directors Ricardo Assalim and 
Esequiel Santos, managers Maurício Nascimento and Noah Britto and the Sales 
executive Luciana Pereira, from GRUPO TREND, have also participated in.

SECURITY ABOVE ALL
GRUPO TREND has invested in NATREND improvement and incorporated into the 
reservation system two important security tools. From now on, to perform operations 
like password alteration, registration information changing and transactions involving 
special amounts, the inclusion of a security token will be required, sent via SMS to 
the travel agents. 
Other novelty involves blocking and releasing by IP (user address on the internet), an 
initiative that allows the agencies leaders to restrict their employees’ access out of the 
company, for example, a factor which increases the business security and reduces the 
chance of frauds. 

SEGURANÇA  
acima de tudo
O GRUPO TREND investiu no aprimoramento do NATREND e 
incorporou duas importantes funcionalidades de segurança ao 
sistema de reservas. A partir de agora, para efetuar operações 
como mudança de senha, alteração de dados cadastrais e 
transações envolvendo determinados valores, será solicitada a 
inclusão de um token de segurança, enviado via SMS aos agentes 
de viagens. 
Outra novidade envolve o bloqueio e a liberação por IP (endereço 
do usuário na internet), iniciativa que permite que os líderes das 
agências restrinjam o acesso de seus colaboradores fora do local 
de trabalho, por exemplo, fator que aumenta a segurança da 
própria empresa e reduz as chances de fraudes.

Prato da noite: 
CONHECIMENTO

Com o intuito de estimular o networking e ressaltar os diferenciais 
do Best Western Premier Majestic Ponta Negra Beach, um seleto 
grupo de agentes de viagens de São Paulo foi convidado a 
prestigiar um jantar especial no Tartar&Co, na capital paulista,  
o qual contou com a presença de Erick Jacquin, premiado chef 
e jurado do programa MasterChef – ele assina o restaurante La 
Brasserie de La Mer, uma das marcas registradas do hotel. 
O evento foi comandado pelo diretor Abdon Gosson e pela 
gerente de Vendas Telmiza Oliveira, ambos representando o 
empreendimento hoteleiro. Participaram também os diretores 
Ricardo Assalim e Esequiel Santos, os gerentes Maurício 
Nascimento e Noah Britto e a executiva de vendas Luciana 
Pereira, do GRUPO TREND.

NATREND INCORPORA NOVAS FUNCIONALIDADES DE SEGURANÇA, COMO 
TOKEN E BLOQUEIO E LIBERAÇÃO POR IP, QUE RESTRINGE O ACESSO AO 
SISTEMA FORA DO LOCAL DE TRABALHO
NATREND INCORPORATES NEW SECURITY TOOLS, SUCH AS TOKEN AND BLOCKING AND 
RELEASING BY IP, WHICH RESTRICTS THE SYSTEM ACCESS OUTSIDE THE COMPANY

CHEF FRANCÊS ERICK JACQUIN POSA COM AGENTES DE VIAGENS, PARTE DA LIDERANÇA 
DO GRUPO TREND E REPRESENTANTES DO BEST WESTERN PREMIER MAJESTIC PONTA 
NEGRA BEACH, DE NATAL (RN), DURANTE JANTAR PROMOVIDO NO RESTAURANTE 
TARTAR&CO, NA CAPITAL PAULISTA
THE FRENCH CHEF ERICK JACQUIN POSES WITH TRAVEL AGENTS, PART OF THE LEADERS OF GRUPO 
TREND AND REPRESENTATIVES OF BEST WESTERN PREMIER MAJESTIC PONTA NEGRA BEACH, FROM 
NATAL (RN), DURING DINNER PROMOTED AT TARTAR&CO RESTAURANT, IN THE SÃO PAULO CAPITAL CITY
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Porque KNOW-HOW 
nunca é demais
A TREND leva a sério os termos “conhecimento” e “atualização 
profissional” e, por isso mesmo, promoveu duas capacitações 
no mês de julho, beneficiando, no total, quase 200 agentes de 
viagens. Realizada em Brasília (DF), a primeira delas teve ênfase 
nas Ilhas Cayman e ressaltou os pontos turísticos, a estrutura 
hoteleira e as atividades de lazer, bem como os serviços e as tarifas 
da operadora para a região. O treinamento foi conduzido por 
Renato Oliveira, representante do destino, e contou com o apoio 
de Jardel Almeida, Sergio Reis e Gabriel Souza, da equipe de 
Vendas da empresa.
Já Fabio Cardoso, da Vacation Homes Collection, e Ana Flávia 
Medina, do Experience Kissimmee, lideraram uma palestra no Rio 
de Janeiro, mesclando informações e curiosidades sobre a cidade 
de Kissimmee com as vantagens de alugar casas de férias nos 
Estados Unidos – outra edição foi realizada algumas semanas 
depois, em São Paulo, para cerca de 30 agentes de viagens. 
Em agosto, mais três eventos ganharam destaque. Na primeira 
quinzena, hoteleiros da Associação de Hotéis de Porto de 
Galinhas assistiram a um treinamento ministrado por Silvia Russo, 
gerente de Produtos Lazer Nacional, e foram apresentados aos 
produtos, serviços e às facilidades que a TREND oferece à 
sua base de clientes. Uma capacitação similar foi destinada 
ao Grupo Airmet, rede de agências de viagens independentes, 
por meio da qual Amanda De Rousset, gerente-geral do 
departamento de Lazer, reiterou a força da marca no mercado. 
Para fechar o mês, Belo Horizonte (MG) foi palco para mais 
uma edição do Boteco Amigos da TREND. Com a presença 
de cerca de 40 agentes de viagens, a iniciativa teve como 
objetivo compartilhar os serviços disponibilizados pelos hotéis 
administrados pela rede Mabu Hotéis & Resorts e os benefícios 
de efetuar reservas com a operadora.

BORA PARTICIPAR DE FAMTOUR, 
minha gente

AGENTES DE VIAGENS DE RECIFE E CARUARU DURANTE FAMTOUR AO PRODIGY BEACH 
RESORT MARUPIARA, EM PORTO DE GALINHAS (PE)
TRAVEL AGENTS FROM RECIFE AND CARUARU DURING FAM TOUR TO PRODIGY BEACH RESORT 
MARUPIARA, IN PORTO DE GALINHAS (PE)

LET’S TAKE A FAM TOUR, GUYS
A partnership between Avianca, Fera Palace Hotel and Luck Salvador allowed 
GRUPO TREND to invite 11 travel agents from Curitiba and Ponta Grossa, in 
Paraná, for a FAM Tour to Bahia’s capital city. The journey was taken from June 30 to 
July 2 and highlighted the gastronomy and several cultural activities of the destination. 
On August 18, more than 40 travel agents from Recife and Caruaru also 
enjoyed a trip. The destination was the Prodigy Beach Resort Marupiara, in 
Porto de Galinhas (PE). In addition to having a chance to check closely the 
hotel structure, they could visit the main tourist attractions of the region. This 
FAM Tour was sponsored by GJP Hotels & Resort and by Luck Receptivo.

Uma parceria com a Avianca, o Fera Palace Hotel e a Luck Salvador 
permitiu que o GRUPO TREND convidasse 11 agentes de viagens 
de Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná, para um famtour para a ca-
pital baiana. A viagem foi realizada de 30 de junho a 2 de julho e 
realçou a gastronomia e as inúmeras atividades culturais do destino. 
Já no dia 18 de agosto foi a vez de contemplar com uma viagem 
mais de 40 agentes de Recife e Caruaru. O destino foi o Prodigy 
Beach Resort Marupiara, em Porto de Galinhas (PE). Além de terem 
a chance de conferir de pertinho a estrutura do empreendimento, 
eles puderam conhecer os principais pontos turísticos da região. O 
famtour teve o patrocínio da GJP Hotels & Resort e da Luck Receptivo.

NA PRIMEIRA FOTO, SILVIA RUSSO, GERENTE DE PRODUTOS LAZER NACIONAL DA TREND, COM 
HOTELEIROS DA ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS DE PORTO DE GALINHAS. LOGO ABAIXO, FABIO CARDOSO, 
CEO DA VHC, APÓS CAPACITAÇÃO REALIZADA EM SÃO PAULO COM FOCO EM KISSIMMEE E NAS 
VANTAGENS DE O PASSAGEIRO ALUGAR UMA CASA DE FÉRIAS NOS ESTADOS UNIDOS
IN THE FIRST PHOTO, SILVIA RUSSO, MANAGER OF NATIONAL LEISURE PRODUCTS AT TREND, WITH HOTELIERS 
OF ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS DE PRODUTOS DE GALINHAS (ASSOCIATION OF HOTELS OF PORTO DE GALINHAS). 
RIGHT BELOW, FABIO CARDOSO, CEO AT VHC, AFTER TRAINING COURSE CARRIED OUT IN SÃO PAULO 
FOCUSING ON KISSIMMEE AND ON THE ADVANTAGES OF RENTING A VACATION HOUSE IN THE UNITED STATES

BECAUSE KNOW-HOW IS NEVER ENOUGH
TREND takes too seriously terms like “knowledge” and “professional updating” and 
that’s why it promoted two qualification trainings in July, benefiting in total 200 
travel agents. Carried out in Brasília (DF), the first one focused on Cayman Islands 
and evidenced their tourist attractions, hotel structure and leisure activities, as well as 
services and rates of the operator for that region. The training was held by Renato 
Oliveira, representative of the destination, and counted on the support of Jardel 
Almeida, Sergio Reis and Gabriel Souza, from the Sales team of the company. 
Fabio Cardoso, from Vacation Homes Collection, and Ana Flávia Medina, from 
Experience Kissimmee, held a lecture in Rio de Janeiro, mixing information and 
curiosities about Kissimmee city with the advantages of renting vacation homes 
in the United States – other edition was held some weeks later, in São Paulo, for 
almost 30 travel agents. 
In August, three more events were in evidence. In the first fortnight, hoteliers from 
the Associação de Hotéis de Porto de Galinhas (Association of Hotels of Porto de 
Galinhas) attended a training held by Silvia Russo, manager of National Leisure 
Products, and were introduced to products, services and conveniences that TREND 
offers to its client base. A similar training was addressed to Grupo Airmet, a chain 
of independent travel agencies, by which Amanda De Rousset, general manager 
of Leisure department, reiterated the brand strength in the market. 
To end the month, Belo Horizonte (MG) hosted another edition of Boteco Amigos da 
TREND (Friends of TREND Bar). Counting on about 40 travel agents, the initiative 
was aiming to share those services offered by the hotels managed by Mabu Hotéis 
& Resorts and the advantages of making reservations via this tour operator.
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CONTRATAÇÕES & 
PROMOÇÕES 

HIRINGS AND PROMOTIONS

Did you know that GRUPO TREND’S Sales team has grown? Vivian 
Kmiliauskis is the new Car Rental manager and arrives to boost car 
rentals, widening the activities of the holding company in this segment 
and strengthening the partnership with the rental car suppliers. Other 
highlight is the hiring of Maurício Nascimento, who has recently taken 
the position of regional Sales manager. Increasing goals, planning 
promotional actions, intensifying the business relation with clients and 
creating business opportunities together with travel agents are some of 
his responsibilities. 

To build an even more solid customer loyalty base in the whole 
national territory, five Sales executives have joined the team. They 
are: Tatiana Capistrano (Fortaleza), Antonio Marcos Roldão (Joinville), 
Arley Santana and Daniel Lopes (São Paulo) and Roberto Lazzarotto 
(Porto Alegre). 

And the novelties don't stop there! Previously the regional manager 
of Products for North and Northeast, Fred Cavalcante has now the 
general management of Vacation Homes Collection. Currently based in 
Florida, American state where VHC is headquartered, the management 
of the company’s properties is his responsibility. Speaking of which, 
Alessandra Maia is now head of TREND TRAVEL USA, leading the 
business negotiations with suppliers abroad and increasing the 
inventory with products in the United States and Canada.

ALESSANDRA MAIA MAURÍCIO NASCIMENTO

ANTONIO MARCOS ROLDÃO ROBERTO LAZZAROTTO

ARLEY SANTANA TATIANA CAPISTRANO

DANIEL LOPES VIVIAN KMILIAUSKIS

FRED CAVALCANTE

Você sabia que a equipe de Vendas do GRUPO TREND 
cresceu? Vivian Kmiliauskis é a nova gerente de Carros e 
chega para dar fôlego extra à locação de automóveis, 
ampliando a atuação da holding no segmento e 
estreitando a parceria com as locadoras. Outro destaque 
é a contratação de Maurício Nascimento, que assumiu 
recentemente o cargo de gerente regional de Vendas. 
Incrementar as metas, planejar ações promocionais, 
intensificar o relacionamento com os clientes e criar 
oportunidades de negócio junto aos agentes de viagens 
estão entre as suas responsabilidades. 
Para fidelizar ainda mais a base de clientes em todo o 
território nacional, cinco executivos de Vendas se juntaram 
ao time. São eles: Tatiana Capistrano (Fortaleza), Antonio 
Marcos Roldão (Joinville), Arley Santana e Daniel Lopes 
(São Paulo) e Roberto Lazzarotto (Porto Alegre). 
As novidades não param por aí! Antes gerente regional 
de Produtos para o Norte e Nordeste, Fred Cavalcante 
assumiu a gerência geral da Vacation Homes Collection. 
Agora alocado na Flórida, estado americano onde fica a 
sede da VHC, está sob a sua gestão a administração das 
propriedades da empresa. E por falar em States, Alessandra 
Maia foi nomeada como head da TREND TRAVEL USA, 
conduzindo as negociações com fornecedores no exterior 
e fomentando o portfólio com produtos nos Estados Unidos 
e no Canadá. 
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OUTUBRO E NOVEMBRO 2017
OCTOBER AND NOVEMBER 2017

AGENDA

OCTOBER 10 TO 12 .................................................... IMEX AMERICA (LAS VEGAS, USA)
OCTOBER 12 TO 14 .................................................... TTG INCONTRI (RIMINI, ITALY)
OCTOBER 20 TO 21 .................................................... JOÃO PESSOA TOURISM FESTIVAL (JOÃO PESSOA, PB)
OCTOBER 25 TO 27 .................................................... ITB ASIA (SINGAPORE, SINGAPORE)
OCTOBER 26 TO 29 .................................................... ADVENTURE SPORTS FAIR (SÃO PAULO, SP)

NOVEMBER 6 TO 8 ...................................................... WTM LONDON (LONDON, ENGLAND)
NOVEMBER 7 TO 9 ...................................................... PHOCUSWRIGHT CONFERENCE (FORT LAUDERDALE/HOLLYWOOD, USA)
NOVEMBER 8 ............................................................... HSMAI STRATEGY CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)
NOVEMBER 9 TO 12 .................................................... FESTURIS GRAMADO – TOURISM INTERNATIONAL FAIR (GRAMADO, RS)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO
TOURISM FAIRS AND EVENTS

10 A 12 DE OUTUBRO....................................IMEX AMERICA (LAS VEGAS, EUA)
12 A 14 DE OUTUBRO....................................TTG INCONTRI (RIMINI, ITÁLIA)
20 A 21 DE OUTUBRO....................................FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA 

(JOÃO PESSOA, PB)
25 A 27 DE OUTUBRO....................................ITB ASIA (SINGAPURA, SINGAPURA)
26 A 29 DE OUTUBRO....................................ADVENTURE SPORTS FAIR  

(SÃO PAULO, SP)

6 A 8 DE NOVEMBRO ....................................WTM LONDON  
(LONDRES, INGLATERRA)

7 A 9 DE NOVEMBRO  ...................................PHOCUSWRIGHT CONFERENCE  
(FORT LAUDERDALE/HOLLYWOOD, EUA)

8 DE NOVEMBRO .........................................HSMAI STRATEGY CONFERENCE 
(SÃO PAULO, SP)

9 A 12 DE NOVEMBRO ....................................FESTURIS GRAMADO – FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO  
(GRAMADO, RS)
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4 A 22 DE OUTUBRO .................OKTOBERFEST (BLUMENAU, SC)
12 DE OUTUBRO ......................DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA/DIA DAS CRIANÇAS
23 DE OUTUBRO ......................DIA DO AVIADOR

2 DE NOVEMBRO .....................FINADOS
9 DE NOVEMBRO .....................DIA DO HOTELEIRO
15 DE NOVEMBRO ....................PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
20 DE NOVEMBRO ....................DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

OCTOBER 4 TO 22..............................OKTOBERFEST (BLUMENAU, SC)
OCTOBER 12 ......................................OUR LADY OF APARECIDA’S DAY/BRAZILIAN CHILDREN’S DAY
OCTOBER 23 ...................................... AVIATOR’S DAY

NOVEMBER 2 ..................................... ALL SOUL’S DAY
NOVEMBER 9 ..................................... BRAZILIAN HOTELIER’S DAY
NOVEMBER 15 ................................... REPUBLIC DAY OF BRAZIL
NOVEMBER 20 ................................... BRAZILIAN BLACK AWARENESS DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS 

CITY ANNIVERSARIES
ANIVERSÁRIOS DE CIDADES

2 DE OUTUBRO ........................PORTO VELHO (RO)
24 DE OUTUBRO ......................GOIÂNIA (GO) E MANAUS (AM)

4 DE NOVEMBRO .....................SÃO CARLOS (SP)
6 DE NOVEMBRO .....................POÇOS DE CALDAS (MG)
12 DE NOVEMBRO ....................BÚZIOS (RJ)
13 DE NOVEMBRO ....................CABO FRIO (RJ)
22 DE NOVEMBRO ....................NITERÓI (RJ)
28 DE NOVEMBRO ....................FRANCA (SP)

OCTOBER 2 .........................................PORTO VELHO (RO) 
OCTOBER 24 .......................................GOIÂNIA (GO) AND MANAUS (AM)

NOVEMBER 4 ......................................SÃO CARLOS (SP)
NOVEMBER 6 ......................................POÇOS DE CALDAS (MG)
NOVEMBER 12 ....................................BÚZIOS (RJ)
NOVEMBER 13 ....................................CABO FRIO (RJ)
NOVEMBER 22 ....................................NITERÓI (RJ)
NOVEMBER 28 ....................................FRANCA (SP)

MANAUS (AM)

CABO FRIO (RJ)



Férias do seu jeito:

em Kissimm� .
alugue casas

BAIXA TEMPORADA NATAL E RÉVEILLON FÉRIAS DE JANEIRO

USD USD USD99 199 130,00 ,00 ,00

Diárias a partir de: Diárias a partir de: Diárias a partir de:

Diárias em casas de 3 quartos, no condomínio Terra Verde ou similar, sujeitas a alteração e disponibilidade. Tarifas não incluem taxas e impostos. Validades: baixa 
temporada, até 15/11/2017; Natal e Réveillon, de 16/12/2017 a 08/01/2018; férias de janeiro, de 09 a 31/01/2018.

Compre no sistema NATREND  e na Célula de Casas pelo
e-mail  casas@trendoperadora.com.br  ou pelo telefone 11 3123 8555.

A comodidade de uma casa com o luxo e o conforto de um hotel:
• Arrumação e limpeza
• Café da manhã com personagens
• Decoração temática
• Delivery de itens de 

supermercado

• Baby-sitter
• Concierge
• Aquecimento das piscinas
Tudo isso com atendimento local, via chat e plantão 
24 horas em português.

Casas de 2 a 10 quartos, acomodando até 20 pessoas:
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