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EDITORIAL

Amigo, vivemos um momento de grandes 
mudanças e, como tal, este cenário é sempre 
acompanhado de novos desafios. A boa 

notícia é que esses obstáculos nos oferecem a chance 
de dar um importante passo, que nos conduz diretamente a 
um dos nossos principais valores: a busca constante pela reinvenção.

Graças à experiência acumulada ao longo 
desses mais de 25 anos de história, temos 
a mais perfeita noção de que o caminho 
para o crescimento dificilmente é fácil. 
Porém, motivados pelo apoio e confiança 
que encontramos em nossa base de 
clientes, temos razões de sobra para definir 
como meta não somente a potencialização 
do nosso negócio, mas, principalmente, 
a possibilidade de compartilhar nossas 
conquistas e realizações com você, agente.  

Ao seu lado, reiteramos, todos os dias, o 
compromisso de trazer para dentro de casa 

as melhores parcerias e elevar ao máximo o padrão de qualidade 
de todas as empresas do GRUPO TREND, trabalhando com afinco 
para ampliar o nosso portfólio e honrar a posição de referência que 
ocupamos no Turismo.

Mudar é preciso e é algo intrínseco 
ao nosso DNA. Mas saiba que 
faremos isso em total acordo com 
os nossos preceitos de respeito, 
verdade, empenho e dedicação, 
que permanecem iguais, norteando 
cada uma das nossas ações. 

Obrigado por estar conosco nesta 
nova empreitada que, sem dúvida 
alguma, já começa marcada pelo 
sucesso. E pode ter certeza: juntos, 
ainda iremos longe, muito longe.

Um forte abraço,

LUPPA FALANDO

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-presidente do 
GRUPO TREND

“NOSSA META NÃO É 

SOMENTE A POTENCILIZAÇÃO 

DO NOSSO NEGÓCIO, 

MAS, PRINCIPALMENTE, 

A POSSIBILIDADE DE 

COMPARTILHAR NOSSAS 

CONQUISTAS E REALIZAÇÕES 

COM VOCÊ, AGENTE”

LUPPA SPEAKS
“OUR GOAL IS NOT ONLY ABOUT INTENSIFYING 
OUR BUSINESS, BUT ALSO SHARING OUR 
ACCOMPLISHMENTS AND MILESTONES WITH 
YOU, TRAVEL AGENT"
Dear friend, we are living a moment of great changes 
and, considering this, this scenery is always followed by 
new challenges. The good news is that these obstacles 
offer us the opportunity to give an important step, which 
takes us straight to one of our main values: the constant 
quest for reinventing ourselves. 
Thanks to the experience earned throughout more 
than 25 years of history, we are aware that walking 
the path of growth hardly is an easy task. However, 
motivated by the support and loyalty that we find in 
our customer base, we have many reasons to define 
as a goal not only the intensification of our business but 
also the opportunity to share our accomplishments and 
milestones with you, travel agent. 
By your side, we reiterate every day the commitment to 
bringing to the house the best partnerships and taking all 
companies of GRUPO TREND to the higher quality level, 
working hard to expand our inventory and honor the 
position as a benchmark for the Travel and Tourism industry. 
We need to change and this is something inherent in our 
DNA. But know that we will do this in total agreement 
with our principles of respect, truth, engagement and 
dedication, which remain the same, guiding each one 
of our steps. 
Thank you for joining us on this new journey that already 
begins marked by success, of course. You can be sure: 
together, we can go much, much further.

Best regards,

Luis Paulo LUPPA 
Director-president of GRUPO TREND
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A BELEZA NÃO TEM FIM 

EM VIAGENS QUE TÊM 

O ECOTURISMO COMO 

DESTINO. CONHEÇA 

REGIÕES NO BRASIL 

E NO EXTERIOR ONDE 

TODOS OS HOLOFOTES 

SÃO VOLTADOS AOS 

ATRATIVOS NATURAIS

FOTOS SHUTTERSTOCK

GREEN IS THE COLOR OF TOURISM
BEAUTY IS ENDLESS IN TRIPS THAT HAVE THE 
ECOTOURISM AS DESTINATION. GET TO 
KNOW REGIONS IN BRAZIL AND ABROAD IN 
WHICH ALL OF THE LIGHTS ARE ON NATURAL 
ATTRACTIONS

A mix of colors, shapes, relief, textures, movements 
and elements that even the most beautiful words can’t 
fully describe it. Once there are no words to say, 
the solution is to give wings to the imagination and 
fly above rivers, mountains, dunes, falls, rainbow, 
waterfalls, gardens, deserts and other natural 
heritages in order to experience that sensation which 
only fresh air, birds singing, the touch a flower and 
the feeling of freedom are able to cause. 
At first sight, all of these might seem a dream, we 
know that. But turning it into reality is just one goal 
of the ecotourism missions, one of the segments that 
most grows among travelers and that finds in Brazil 
a really promising market. 

GIANT BY THINE OWN NATURE
With more than 60% of area covered by native 
vegetation, about 12% of planet’s freshwater, over 
128,000 species of animals, 72 national parks 
– not to mention state and municipal parks –, 
approximately 8,000 km of coastline and several 
sceneries built by the green nature, the Brazilian 
territory is very popular, with no doubt, among fans 
of ecological experiences.  
Rich in biomes that go from the Amazon Forest 
to the pampas, passing through the richness of 
Cerrado (tropical savannah biome), Caatinga 
(a type of desert vegetation), Pantanal (tropical 
swampland) and Atlantic Forest, and the constant 

Uma festa de cores, formas, 
relevos, texturas, movimentos 
e elementos que nem as mais 

belas palavras dão conta de descrever 
em sua plenitude. E quando não 
há o que dizer, o jeito é dar asas 
à imaginação e voar sobre rios, 
montanhas, dunas, árvores, cataratas, 
arco-íris, cachoeiras, jardins, desertos 
e demais patrimônios da natureza para 
experimentar a sensação que somente 
o ar puro, o canto dos pássaros, o 
toque a uma flor e o gosto da liberdade 
são capazes de despertar. 

À primeira vista, tudo isso pode até 
parecer um sonho, a gente sabe. Mas 
torná-lo realidade é justamente uma 
das missões do ecoturismo, um dos 
segmentos que mais cresce entre os 
viajantes e que encontra no Brasil um 
mercado mais que promissor.

GIGANTE PELA PRÓPRIA 
NATUREZA
Com mais de 60% de área coberta por 
vegetação nativa, cerca de 12% da 
água doce do planeta, mais de 128 
mil espécies de animais, 72 parques 

VERDE DA COR  
DO TURISMO

E s p e c i a l
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presence among the most diverse and complete 
ecotourism destinations of the six continents, the 
country also counts on other type of fertile soil: that 
one in which Brazilians are crazy for trips and who 
are also ready to get to know the natural beauties 
spread beyond the borders of their nation.  
AROUND THE WORLD
An international trend, the ecotourism has been 
reaching a higher number of fans looking for 
inspiration, balance and unforgettable experiences 
that the environment provides.  Taking too 
seriously the respect for nature and local culture, 
environmental preservation and harmonic 
coexistence of differences, travelers have at their 
disposal a quite infinite universe of surprises and 
transforming discoveries.  
Whether in a wildlife refuge, in a sculptural forest, 
in a cave with crystal waters, in a snow valley 
or in a desert beach, you can choose what you 
want, because there's a lot of space for diversity 
in ecotourism. 
IN THE AIR, ON LAND AND SEA
By activities with different levels of difficulty and 
adventure, when it comes to ecotourism every type 
of audience is invited. The list with recreational 
options and sports is very comprehensive and 
makes everyone’s heart beat faster: it’s possible 
to choose between tree climbing, diving, hiking, 
birdwatching, kayaking, cycling, floating, rafting, 
safari, rappel, zip-line, windsurf, kitesurf… There 
are no limits to enjoy the best thing that the surprising 
Mother Nature has to offer. 
Segue Viagem brings in the following pages a 
world of opportunities about ecotourism. Join us!

federais – fora os estaduais e municipais 
–, aproximadamente 8 mil km de costa 
litorânea e incontáveis cenários feitos 
do verde da natureza, o território 
brasileiro é, sem dúvida alguma, um 
paraíso cobiçadíssimo pelos amantes 
de experiências ecológicas. 
Rico em biomas, que vão da Amazônia 
aos pampas, passando pelas riquezas 
do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal 
e da Mata Atlântica, e presença 
constante entre os destinos ecoturísticos 
mais diversos e completos dos seis 
continentes, o país conta ainda com 
outro terreno bem fértil: o de brasileiros 
apaixonados por viagens e dispostos a 
conhecer também as belezas naturais 
espalhadas para além das fronteiras 
de sua nação.

PELO MUNDO AFORA
Tendência internacional, o turismo 
ecológico vem conquistando número 
sempre maior de adeptos em busca 
da inspiração, do equilíbrio e das 
vivências inesquecíveis que o meio 
ambiente proporciona. Levando a sério 
o respeito à natureza e à cultura local, a 
preservação ambiental e a convivência 
harmônica das diferenças, os viajantes 

têm à disposição um universo 
praticamente infinito de surpresas e 
descobertas transformadoras.
Seja em um refúgio de vida selvagem, 
em uma floresta escultural, em uma 
caverna de águas cristalinas, em 
um vale nevado ou em uma praia 
deserta, escolha à vontade, porque no 
ecoturismo o que não falta é espaço 
para a diversidade.

NO AR, NA ÁGUA E NA TERRA
Por meio de atividades com diferentes 
níveis de dificuldade e aventura, quando 
se trata de ecoturismo todos os públicos 
são convidados. A lista com opções 
recreativas e esportivas é bastante 
abrangente e faz o coração de qualquer 
pessoa bater mais depressa: dá para 
escolher entre arvorismo, mergulho, 
caminhadas, observação de aves, 
canoagem, ciclismo, escalada, flutuação, 
rafting, safári, rapel, tirolesa, windsurfe, 
kitesurfe... Não há limites para aproveitar 
o que de melhor a surpreendente Mãe 
Natureza tem a oferecer. 
A Segue Viagem traz nas páginas a 
seguir um mundo de oportunidades 
vinculadas ao ecoturismo. Siga com 
a gente!
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Atrair espectadores e encantá-los 
de imediato. Estes são os dois 
poderes deste tesouro nordestino, 

de natureza baiana, conhecido como 
Chapada Diamantina. Quem já foi sabe: 
a região é uma preciosidade de vales, 
morros, serras, grutas, cânions e cachoeiras 
de beleza rara e valor inestimável.
Abrangendo a área de diversos municípios 
e tendo a cidade de Lençóis como a 
principal base turística para explorar 
a região, sua extensão territorial é tão 
gigantesca que somente o Parque Nacional 
da Chapada Diamantina se equipara, em 
tamanho, à capital paulista. Impressionante, 
não? Majestoso de qualquer ponto de 
vista, é justamente nele que se encontram 
dois dos pontos turísticos mais conhecidos 
do destino: o Vale do Pati, recanto 
natural superindicado para trekking, e a 
famosíssima Cachoeira da Fumaça, a 
segunda maior queda d’água do país.
AOS OLHOS DO PAI
Considerado como o grande símbolo da 
Chapada, o Morro do Pai Inácio é parada 
obrigatória em qualquer roteiro, pois de lá 
se tem uma vista panorâmica arrebatadora 
da região. Assistir ao pôr do sol deste 

ponto, a mais de mil metros do chão, é 
sempre uma ótima ideia, considerando que 
o céu se transforma em uma tela colorida e 
tinge o horizonte de laranja e amarelo em 
um espetáculo de encher os olhos. 
Quer saber o caminho para chegar ao 
topo, não é? Basta fazer uma trilha de 
aproximadamente 25 minutos de subida. 
Mas não se assuste! Para facilitar o 
acesso, o trajeto conta com escadarias 
equipadas com corrimão e parapeitos. 
Depois de vencido este desafio, é só se 
preparar para curtir uma paisagem de 
(literalmente!) tirar o fôlego.
REINADO DE BELEZA
Cercada por um verde abundante, é 
em meio a essa vastidão dominada 
pela natureza que surgem outras gratas 
surpresas guardadas pela Chapada 
Diamantina, como os lindíssimos poços 
Azul e Encantado, duas cavernas cintilantes 
que rendem imagens e experiências 
indescritíveis. Ah, e não se esqueça: 
ao contrário do poço Azul, no poço 
Encantado não é permitido entrar na água. 
E aí? Vamos partir para as próximas 
atrações deste passeio? É só utilizar o 
celular no QR Code ali em cima!

CHAPADA DIAMANTINA (BA)

YOU THOUGHT ABOUT ECOTOURISM, YOU THOUGHT ABOUT 
CHAPADA! GET TO KNOW BETTER THIS BAHIAN JEWEL SCULPTED 
BY NATURE AND LOVED BY TOURISTS FROM ALL OVER THE WORLD 
Attracting visitors and enchanting them at first sight. These are only 
two of the features of this treasure in the Brazilian Northeast, located 
in Bahia, known as Chapada Diamantina (which means Diamond 
Plateau, in English). People who have already been there know: this 
is a precious region of such rare beauty with valleys, mountains, 
hills, caves, canyons and waterfalls. 
Covering the area of many municipalities and having the city of Lençóis 
as the main tourist base to explore the region, its territorial extension is 
so huge that Chapada Diamantina National Park on its own can be 
compared in proportions to São Paulo city. Impressive, isn’t it? Majestic 
from any point of view, it's right there that two famous tourist attractions of 
the destination can be found: Vale do Pati (Pati Valley), a nature refuge 
that is perfect for trekking, and the well-known Cachoeira da Fumaça 
(Fumaça Waterfall), the second highest waterfall of the country. 
FROM THE FATHER'S POINT OF VIEW
Considered as the main icon of Chapada, Morro do Pai Inácio (Father 
Inácio Hill) is a must-see site to be included in every itinerary, because it's 
possible to have a breathtaking panoramic view of the region from there. 
Watching the sunset from this place at more than 1,000 meters high is 
always a great idea, considering that the sky becomes a colorful canvas 
and paints the horizon orange and yellow in a wonderful spectacle. 
You want to find the way to get to its summit, don't you? Just take a trail of 
about 25-minute walk. But don’t worry! To make the access easier, the path 
counts on stairways with handrails and parapets. Mission accomplished, 
it’s time to get ready to enjoy (literally!) the breathtaking scenery.
REIGN OF BEAUTY
Surrounded by abundant green, it's in this immensity dominated by nature 
that other grateful surprises hidden by Chapada Diamantina appear, 
such as the Azul (Blue) and Encantado (Enchant) pool caves, two bright 
caves that provide indescribable pictures and experiences. Hey, and 
don’t forget it: differently from Azul pool cave, it's not allowed to swim 
in Encantado's waters. 
Are you ready? Let’s move on to the next attractions of this ride, what do 
you think? Just scan with your mobile the QR Code right above!

NA FOTO EM DESTAQUE, A EXUBERÂNCIA SEM FIM DO 
PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA. AO LADO, A 
SURPREENDENTE CACHOEIRA DA FUMAÇA, SEGUIDA PELAS 
ÁGUAS CRISTALINAS DO POÇO AZUL
IN THE MAIN PHOTO, THE ENDLESS EXUBERANCE OF CHAPADA 
DIAMANTINA NATIONAL PARK. NEXT TO IT, THE SURPRISING 
CACHOEIRA DA FUMAÇA (FUMAÇA WATERFALL), FOLLOWED BY 
THE CRYSTAL-CLEAR WATERS OF POÇO AZUL (BLUE POOL CAVE)

FALOU EM ECOTURISMO, FALOU EM CHAPADA! CONHEÇA 
MELHOR ESTA JOIA BAIANA LAPIDADA PELA NATUREZA E 
COBIÇADA POR TURISTAS DO MUNDO INTEIRO
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Um refúgio de sombra e água fresca 
onde o maior esforço é o de 
pronunciar o nome do município 

que o abriga: Jijoca de Jericoacoara. Fora 
isso, quem viaja para essa antiga vila de 
pescadores de beleza incomparável só 
encontra dificuldade mesmo na hora de 
decidir entre ficar de pernas para o ar, 
apreciando a paisagem, ou se divertir com 
uma extensa lista de atividades.
Coração do Parque Nacional de 
Jericoacoara e a 300 km da capital 
Fortaleza, é de frente para o Oceano 
Atlântico que Jeri – apelido para os íntimos 
– se mostra um fabuloso destino de sol, mar 
e dunas, detentor de alguns dos melhores 
cartões de visita do ecoturismo brasileiro.
LUGARES IMPERDÍVEIS
Tendo a Vila de Jeri como o principal 
centro hoteleiro da região, além de 
aproveitar a estada para curtir os atrativos 
e a paisagem cinematográfica da praia 
que a margeia, não deixe de recomendar 
um fim de tarde na Duna do Pôr do Sol, o 
lugar perfeito para assistir a um dos mais 
belos espetáculos da natureza.

Pertinho dali, outro monumento natural 
que merece um registro é a famosa Pedra 
Furada, que pode ser acessada por uma 
trilha pelo Morro do Serrote ou após uma 
caminhada – em dias de maré baixa, 
vale ressaltar – pela Praia Malhada, a 
queridinha dos surfistas. 
PROMOÇÃO DOIS EM UM
É na Lagoa de Jijoca, formada 
pelas lagoas Azul e do Paraíso, que 
Jericoacoara prova ser deliciosa de todos 
os jeitos: em águas doces e salgadas. 
Localizada nas imediações do Parque 
Nacional, entre os programas mais 
característicos dessa vizinhança de tirar 
o fôlego estão os tradicionais passeios 
de buggy, as excelentes condições 
para a prática de esportes aquáticos (o 
windsurfe e o kitesurfe são bem populares) 
e a contemplação da vista deslumbrante 
de um dos lugares mais confortáveis do 
mundo: em uma rede submersa. 
Calma que tem mais! Posicione o celular 
no QR Code ali em cima e descubra tudo 
o que esse patrimônio ambiental reserva 
para você.

IN THIS PARADISE-LIKE DESTINATION OF CEARÁ, NATURE IS THE 
MAIN CHARACTER AND IT’S PRESENT EVERYWHERE
A refuge of shade and freshwater in which the biggest effort is to 
pronounce the name of the municipality that is its address: Jijoca de 
Jericoacoara. Except for that, people who travel to this old fishing village 
with incomparable beauty just find some difficult when deciding whether 
to take it easy, admire the scenery or have fun with a large list of activities.  
Heart of Jericoacoara National Park and 300 km away from Fortaleza 
capital city, it's in front of the Atlantic Ocean that Jeri – as it’s called – 
shows to be a fabulous destination of sun, sea and dunes, owner of 
some of the best Brazilian ecotourism key features.
CAN’T-MISS ATTRACTIONS 
Having Vila de Jeri as the main area that concentrates hotels of 
the region, in addition to taking the opportunity to enjoy attractions 
and the cinematographic landscape of the beach that skirts it, don’t 
forget to tell your client that it’s a good idea to spend her or his 
evening at the Pôr do Sol Dune, the perfect place to watch one of 
the most beautiful spectacles of nature. 
Near there, another natural monument that deserves a picture is the 
famous Pedra Furada, and it can be reached by a path through the 
Serrote Hill or after a walk – in low tide days, it’s important to highlight 
it – around Malhada Beach, the surfers’ beloved one. 
TWO IN ONE
At Lake Jijoca, composed of Lakes Azul and Paraíso, Jericoacoara 
proves that it’s pleasant in every way: in freshwater and salt 
water. Located in the surrounding area of the National Park, this 
breathtaking neighborhood provides traditional buggy rides, 
excellent conditions to practice water sports (windsurf and kitesurf 
are very popular) and to admire the stunning view from one of the 
most comfortable places of the world: in a hammock in water.   
And there’s more! Scan the QR Code above with your mobile and get 
to know everything that this environmental heritage has to offer you.

À ESQUERDA, O CENÁRIO DESLUMBRANTE DE UMA DAS PRAIAS DE 
AREIAS CLARAS E MAR CRISTALINO DE JERI. AO LADO, À DIREITA, 
A ESCULTURAL PEDRA FURADA. LOGO ACIMA, ESPORTISTA SE 
DIVERTE COM A PRÁTICA DE WINDSURFE
TO THE LEFT, THE STUNNING SCENERY OF ONE OF THOSE BEACHES WITH 
WHITE SAND AND CRYSTAL-CLEAR WATER OF JERI. TO THE RIGHT, THE 
SCULPTURAL PEDRA FURADA. RIGHT ABOVE IT, A SPORTSMAN IS HAVING FUN 
WHILE WINDSURFING

NESTE DESTINO CEARENSE COM CARA DE PARAÍSO,  
A NATUREZA É A PERSONAGEM PRINCIPAL E SE FAZ 
PRESENTE EM CADA CANTINHO

JERICOACOARA (CE)
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No Espírito Santo, estado do 
Sudeste brasileiro onde sempre 
dá praia, as montanhas também 

encontram espaço na paisagem, 
especialmente na região serrana, 
estrelada pelo charmoso município de 
Domingos Martins. De descendência 
alemã e italiana, o destino preserva 
importantes heranças culturais e grandes 
riquezas ecológicas, estando a apenas 1 
hora de carro da capital Vitória. 
Apelidada de “Cidade do Verde” devido 
à sua vasta área de Mata Atlântica e 
à diversidade da flora e da fauna – 
que compreendem mais de 100 mil 
plantas, 1,3 mil espécies de orquídeas 
e bromélias e animais como o tucano, 
a jaguatirica, o sabiá, o macaco-prego 
e a onça-pintada, por exemplo –, o 
destino não economiza nos atrativos, 
sobretudo quando se trata de agradar 
os fãs de agroturismo, ecoturismo e 
turismo de aventura.
SÍMBOLO LOCAL
Nesta cidade presenteada com uma 
natureza que nem tenta esconder sua 
beleza, o principal cartão-postal é um 
monumento rochoso, de 1,8 mil metros 
de altitude e que carrega a cor do céu 

tanto no nome como na coloração 
predominante, que varia de acordo com 
a incidência solar: a Pedra Azul. Obra 
de arte mais famosa do Parque Estadual 
Pedra Azul, este santuário ambiental 
é o habitat de plantas, animais e das 
pedras das Flores e do Lagarto, duas 
relíquias esculturais.

UM LUGAR FASCINANTE
Ótima pedida para interessados em 
curtir o agradável clima serrano, uma 
gastronomia de primeira e paisagens 
encantadoras – conferidas já no caminho 
para o Parque Estadual Pedra Azul por 
meio da bucólica estrada de 8,5 km de 
extensão que integra a Rota do Lagarto 
–, a cidade é o paraíso para adeptos 
de atividades ecoturísticas, oferecendo 
desde opções de trilhas e cavalgadas 
até parapente, alpinismo, rafting, 
canoagem e rapel, como o realizado na 
radical queda d’água Cascata do Galo, 
com 70 metros de altura. 
Domingos Martins te deixou 
impressionado, a gente sabe. Nossa 
dica agora é: faça bom proveito do 
QR Code que aparece nesta página 
e mergulhe de uma vez por todas na 
singular beleza da região. 

DOMINGOS MARTINS (ES)

ECOTOURISM IS THE KEYWORD: EXPLORE THE CHARMS 
OF THIS BEAUTIFUL REPRESENTATIVE OF THE MOUNTAIN 
REGION IN ESPÍRITO SANTO NATURE
In Espírito Santo, State of the Brazilian Southeast where there 
are always beach days, mountains also find their space in the 
landscape, especially in the mountain region, in which the main 
attraction is the city of Domingos Martins. Coming from German 
and Italian peoples, this destination keeps important cultural 
heritage and great ecological richness, only 1 hour away from 
Vitória capital city by car. 
Known as “Town of Green” because of its huge Atlantic 
Forest area and the diversity of flora and fauna – which 
comprehend more than 100,000 plants, 1,300 species of 
orchids and bromeliads and animals such as toucan, ocelot, 
rufous-bellied thrush, robust capuchin monkey and jaguar, 
for example–, this destination has several attractions, mainly 
when it comes to pleasing the fans of agrotourism, ecotourism 
and adventure tourism.  
LOCAL SYMBOL
In this city decorated with such a beautiful nature that it's 
impossible to be hidden, the main postcard is a stone monument, 
with 1,800 meters high and which owns the color of the sky 
both in its name and in its predominant shade that can vary 
according to the solar irradiance: Pedra Azul (Blue Stone). Most 
famous work of art of Pedra Azul State Park, this environmental 
sanctuary is the habitat of plants, animals and Flores e Lagarto 
Stones (Flowers and Lizard Stones), two sculptural relics. 
A FASCINATING PLACE
A great option for people interested in enjoying the pleasant 
mountain climate, high gastronomy and enchanting landscapes 
– noticed on the way to Pedra Azul State Park by the bucolic 
road of 8.5 km of length which is part of Rota do Lagarto (Lizard 
Route) –, the city is the paradise for fans of ecotourism activities, 
offering options from trails and horseback rides to parasailing, 
mountain climbing, rafting, kayaking and rappel, like rappelling 
down the Cascata do Galo waterfall, with 70 meters high.  
Domingos Martins has impressed you, we know that. Now, 
this is our travel tip: take advantage of the QR Code above 
and dive once and for all into the singular beauty of this region. 

NA FOTO PRINCIPAL, A CURVILÍNEA PEDRA AZUL. AO 
LADO, DOIS NOBRES MORADORES DE DOMINGOS 
MARTINS: O MACACO BUGIO-MARROM E O TUCANO-
DE-BICO-PRETO, RESPECTIVAMENTE
IN THE MAIN PHOTO, THE CURVY PEDRA AZUL (BLUE STONE). NEXT, 
TWO NOBLE INHABITANTS OF DOMINGOS MARTINS: THE BROWN 
HOWLER MONKEY AND THE CHANNEL-BILLED TOUCAN, RESPECTIVELY

ECOTURISMO É UMA PALAVRA DE ORDEM:  
EXPLORE OS ENCANTOS DESTA BELA REPRESENTANTE 
SERRANA DA NATUREZA CAPIXABA
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Se a imensidão das dunas e 
lagoas que cobrem os 155 mil 
hectares do Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses já impressiona em 
fotografias, pessoalmente, então, não dá 
outra: é paixão na certa, logo à primeira 
vista. E que vista, hein!
Tecidos com imenso capricho pela 
natureza, os Lençóis Maranhenses são 
formados por um conjunto de ecossistemas 
que, entre restingas e manguezais, é 
dominado pelas majestosas esculturas 
de areia, as quais representam dois 
terços de sua área e abrigam inúmeros 
reservatórios cristalinos, constituídos pelo 
acúmulo da água da chuva.
Barreirinhas, a 254 km da capital São 
Luís, é o maior polo comercial e hoteleiro 
da região e, também, o principal ponto 
de acesso a alguns dos cartões-postais 
mais visitados do destino: o Rio Preguiças 
e as lagoas Azul e Bonita.

PARADAS TRADICIONAIS
Além de fazer parte do caminho para 
o Parque Nacional, já que é preciso 
fazer uma travessia de balsa, o Rio 
Preguiças oferece aos navegantes um 
apanhado e tanto de atrativos, que 

incluem mergulhos, contemplação da 
paisagem local e passeios de voadeira 
(embarcação movida a motor) em 
direção a graciosas vilas de pescadores 
situadas às suas margens. Algumas delas 
são Atins, indicada para aficionados por 
kitesurfe, windsurfe e stand up paddle, 
e Mandacaru, endereço do Farol das 
Preguiças (ou Farol de Mandacaru), de 
onde se tem uma linda vista panorâmica. 

UM OÁSIS VERDE-AMARELO
Com um visual cinematográfico, o 
passeio pelo maior campo de dunas 
do Brasil, acessado por veículos 4x4, 
pode ser dividido em circuitos. Os 
mais conhecidos são os que passam 
pelas lagoas Azul e Bonita, as quais, 
por sua vez, englobam outras belezas 
naturais, como as lagoas da Preguiça, 
da Esmeralda, do Peixe e até a do 
Clone, batizada assim por ter servido 
de cenário para a novela de mesmo 
nome, exibida pela Rede Globo entre 
2001 e 2002.
Agora que você já teve um gostinho do 
que o destino tem a oferecer, aposte no 
QR Code acima e conheça melhor essa 
região surpreendente!

NO NEED TO WORRY: DIVE, YOU TOO, INTO THIS HORIZON 
MADE OF WHITE SAND AND TRANSPARENT WATERS
If the immensity of dunes and lagoons that cover those 155,000 
hectares of Lençóis Maranhenses National Park is already 
impressive in pictures, personally, then, there's no way out: it will 
definitely be love at first sight. And what a sight, huh!
Perfectly created by nature, Lençóis Maranhenses are composed 
of an ecosystem set that is, between sandbanks and mangrove, 
dominated by the majestic sand sculptures which represent two 
thirds of its area and comprehend several crystal-clear pools, made 
of rainwater accumulation.  
Barreirinhas, 254 km away from São Luís capital city, is the largest 
business and hotel poles of the region and also the main access 
to some of the most-visited postcards of this destination: Preguiças 
River (Lazy River) and Lakes Azul and Bonita. 
TRADITIONAL STOPS
In addition to being part of the way to the National Park, once 
it’s required to make a crossing by boat, Preguiças River offers 
its guests such a great amount of attractions, which includes 
diving, local landscape watching and voadeira (speed boat) rides 
towards the beautiful fishing villages located by the river. Some 
of them are Atins, recommended for kitesurfing, windsurfing and 
stand up paddle fans, and Mandacaru, the address of Preguiças 
Lighthouse (or Mandacaru Lighthouse), from where there's a 
stunning view. 
GREEN-AND-YELLOW OASIS
With a cinematographic view, the ride around the largest field 
of sand dunes of Brazil, accessed by 4-wheel vehicle, can be 
divided into circuits. The most known ones are those which pass 
through Lakes Azul and Bonita, including other natural beauties, 
such as Lakes Preguiça (Lazy), Esmeralda (Emerald), Peixe (Fish) 
and even Lake Clone, because it worked as a scenery for a 
soap opera with this same name, broadcasted by Rede Globo 
(Brazilian TV channel), between 2001 and 2002.
Now that you have already had a small sample of what this 
destination has to offer, bet on the QR Code above and get to 
know better this surprising region!

TRÊS BELOS CENÁRIOS DE LENÇÓIS EM SEQUÊNCIA: AS 
DUNAS E LAGOAS DO PARQUE NACIONAL, O ESPETÁCULO 
DO PÔR DO SOL E UM LINDO HORIZONTE DE AREIAS 
CLARAS E ÁGUAS CRISTALINAS
THREE STUNNING SCENERIES OF LENÇÓIS IN A ROW: THE SAND DUNES 
AND LAKES OF NATIONAL PARK, THE SUNSET SPECTACLE AND A BEAUTIFUL 
HORIZON COMPOSED OF WHITE SAND AND CRYSTAL-CLEAR WATERS

SEM ESPAÇO PARA PREOCUPAÇÕES:  
MERGULHE VOCÊ TAMBÉM NESTE HORIZONTE FEITO 
DE AREIAS CLARAS E ÁGUAS TRANSPARENTES

LENÇÓIS MARANHENSES (MA)
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Grutas, cachoeiras, lagos, lagoas, 
poços, rios e balneários, entre 
uma imensidão de atrativos 

naturais que fazem qualquer um ficar 
de queixo caído. Em Bonito, destino sul-
mato-grossense de beleza estampada 
até no nome, quem domina a paisagem 
são as diferentes facetas encenadas pela 
principal estrela da região: a água.
Em meio à Serra da Bodoquena, a cerca de 
130 km de uma das portas de entrada para 
o Pantanal e a 300 km de Campo Grande, 
a cidade é rica em fauna e flora, fator que 
a transforma em um santuário ecológico ido-
latrado pelos fãs de cenários e experiências 
inesquecíveis. Considerando as mais de 30 
atividades ecoturísticas disponíveis, uma 
coisa é certa neste pedacinho do céu em 
pleno Centro-Oeste brasileiro: a emoção é 
garantida do começo ao fim.

BONITA POR NATUREZA
Linda de se ver e de explorar, duas paradas 
são obrigatórias para os marinheiros de 
primeira viagem. Anote aí: a Gruta do Lago 
Azul, caverna de fantásticas águas azul-neon 
com mais de 80 metros de profundidade, 
e o Abismo Anhumas, monumento natural 
de estalactites e estalagmites (nomes dados 

às singulares composições rochosas em 
formato de cones), que abriga um lago 
reluzente e é acessado exclusivamente por 
meio de um rapel de 72 metros de altura. 
O viajante não vai se arrepender!

ENCANTOS A PERDER DE VISTA
Além das grutas, a região conta, ainda, com 
outros ilustres pontos turísticos, como é o caso 
do Parque das Cachoeiras; do exuberante (e 
coloridíssimo) Buraco das Araras, na cidade 
de Jardim; da impressionante queda d’água 
de 156 metros chamada Boca da Onça 
e situada em Bodoquena; do mar doce da 
animada Praia da Figueira e dos balneários 
do Sol e da Ilha Bonita, banhados pelas 
águas cristalinas do Rio Formoso. 
Integrantes de um legítimo circuito ecológico, 
todos esses lugares são propícios para 
caminhadas, trilhas, flutuações, mergulhos, 
cavalgadas, arvorismo, observação de 
aves e prática de boia cross, atividades 
que podem ser feitas em família e que 
proporcionam um contato muito próximo 
com a natureza. 
Bonito ganhou seu coração? Então 
direcione seu celular para o QR Code no 
topo da página e desvende a beleza sem 
igual do destino.

MYSTICAL, ADVENTURER, EXCITING: EXPLORE THE CITY THAT RESEMBLES 
A NATURAL AQUARIUM AND EXUDES LIFE AND GOOD VIBES
Caves, waterfalls, lakes, lagoons, swimming holes, rivers and beaches, 
among other countless natural attractions that surprise everyone. Destination 
in Mato Grosso do Sul state, Bonito shows beauty even in its name (Bonito 
means beautiful in English), the features that take the landscapes are those 
different facets played by the main celebrity of the region: its water. 
In Serra da Bodoquena National Park, about 130 km away from one 
of the main entrances of Pantanal and 300 km away from Campo 
Grande city, the municipality is rich in fauna and flora, a factor that turns 
it into an ecological sanctuary loved by fans of unforgettable sceneries 
and experiences. Considering its more than 30 available ecotourism 
activities, in this little piece of heaven right in the Brazilian Central-West, 
the truth is: excitement is guaranteed from the beginning to the end. 
BEAUTIFUL BY NATURE
Wonderful to see and explore, two stops are mandatory for first-time 
visitors. Take note: Gruta do Lago Azul (Blue Lake Cave), a cave 
with fantastic neon blue waters with over 80 meters in depth, Abismo 
Anhumas (Anhumas Abyss), a natural monument with stalactites and 
stalagmites (names given to those singular rock formations in cone 
shape), which includes a sparkling river and it is exclusively reached by 
rappel, at 72 meters high. The traveler won’t regret it! 
SO MANY ATTRACTIONS 
In addition to those caves, the region also counts on other famous 
tourist attractions, such as Parque das Cachoeiras (Waterfalls Park); the 
exuberant (and colorful) Buraco das Araras (Macaws’ Hole), in the city 
of Jardim; the impressive 156-meter waterfall, called Boca da Onça 
(Jaguar’s Mouth) and located in Bodoquena; the freshwater sea of the 
exciting Figueira Beach and Beaches Sol and Ilha Bonita, washed by 
Formoso River crystal-clear waters. 
Part of a real ecotourism circuit, all these places are ideal for walks, 
hiking, floating, diving, horseback riding, tree climbing, birdwatching 
and acqua rides, activities that can be done together with family and 
that provide a very close contact with nature. 
Did Bonito win your heart? So, scan the QR code above with your 
mobile and get to know the unique beauty of this destination. 

NA FOTO MAIOR, AS ÁGUAS RELUZENTES DA BELÍSSIMA GRUTA 
DO LAGO AZUL. ACIMA, O RECANTO ECOLÓGICO DO BURACO 
DAS ARARAS E A CACHOEIRA BURACO DO MACACO, DOIS DOS 
PRINCIPAIS ATRATIVOS DA REGIÃO
IN THE LARGEST PHOTO, SPARKLING WATERS OF GRUTA DO LAGO AZUL (BLUE 
LAKE CAVE). ABOVE, THE ECOLOGICAL REFUGE OF BURACO DAS ARARAS 
(MACAWS’ HOLE) AND BURACO DO MACACO (MONKEYS’ HOLE) WATERFALL, 
TWO OF THE MAIN ATTRACTIONS OF THE REGION

MÍSTICA, AVENTUREIRA, APAIXONANTE:  
DESBRAVE A CIDADE QUE SE ASSEMELHA A UM AQUÁRIO 
NATURAL E PULSA VIDA E ENERGIA POSITIVA

BONITO (MS)
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Friozinho na barriga, queixo caído e 
uma imensa vontade de sorrir. Essas 
são algumas das sensações que 

invadem os turistas que visitam Fernando 
de Noronha, ilha cercada por cenários tão 
esplêndidos que é praticamente impossível 
descrevê-los com a devida justiça.
Situado no arquipélago pernambucano 
de mesmo nome – tombado, inclusive, 
como Patrimônio Natural da Humanida-
de pela Unesco e formado por outras 20 
ilhas menores –, Noronha, além de servir 
como a principal base turística para a re-
gião, abraça diversas áreas de proteção 
ambiental, como praias, baías, enseadas, 
piscinas naturais e morros. Cada um des-
ses cantinhos é habitado por uma biodi-
versidade singular e está em meio a uma 
natureza quase intocada, representando 
um chamado irrecusável à realização de 
atividades atreladas ao ecoturismo.
PAISAGENS EXUBERANTES
A aproximadamente 340 km de Natal 
(RN) e a 540 km de Recife (PE), o destino 
tem duas “facetas” surpreendentes: a do 
chamado “mar de fora”, que aponta 
para o continente africano, e o “mar de 
dentro”, direcionado ao Brasil e endereço 

dos cartões-postais mais famosos da 
ilha. É ali que ficam a Baía do Sancho, 
considerada a praia mais bonita do 
país; a Baía dos Porcos, com uma vista 
deslumbrante para o icônico Morro Dois 
Irmãos, e a Baía dos Golfinhos, parada 
estratégica para observar os simpáticos 
bichinhos que costumam passear pela 
região nas primeiras horas do dia.

A GANHAR PELA VISTA
Linda o suficiente para ser contemplada 
por horas a fio, a ilha pernambucana que 
atrai olhares do mundo inteiro esbanja 
atrativos para quem deseja um contato 
íntimo com a natureza, vivenciado nos 
passeios de barco, banhos em águas 
calmas, mergulhos com visibilidade de até 
50 metros, surfe, trilhas e em uma visita 
inspiradora ao Projeto Tamar, voltado à 
preservação das tartarugas marinhas. Para 
proteger as riquezas naturais do destino, 
além da entrada ao Parque Nacional 
Marinho também é cobrada dos turistas 
uma taxa de preservação ambiental, que 
varia conforme o período de permanência.
Noronha não é mesmo fascinante? Saiba o 
que mais esta fantástica ilha tem a oferecer 
por meio do QR Code no topo da página. 

CRADLE OF ECOTOURISM AND SYNONYMOUS WITH “SUN 
AND BEACH”, ADJECTIVES CAN'T TRANSLATE THE HYPNOTIZING 
AND LIVELY BEAUTY OF THIS PERNAMBUCO'S ISLAND
Butterflies in the stomach, astonishment and such a big smile on the face. 
These are some of the feelings that tourists get when visiting Fernando de 
Noronha, an island surrounded by splendid sceneries which are quite 
impossible to describe them properly.  
Located on the archipelago of Pernambuco that has the same name 
– also declared as World Heritage by Unesco and composed of 20 
smaller islands –, Noronha, besides being the main tourist base of 
the region, it comprehends several environmental protection areas, 
such as beaches, bays, coves, natural pools and hills. Each one of 
these little places is inhabited by a singular biodiversity and it’s found 
in almost untouched nature, representing an invitation to ecotourism 
activities that can’t be declined. 
EXUBERANT LANDSCAPES
About 340 km away from Natal (RN) and 540 km away from Recife (PE), this 
destination has two surprising “facets”: one it’s called “outside sea”, pointing 
towards the African continent, and "inside sea”, pointing towards Brazil and 
address of the most famous postcards of this island. Baía do Sancho (Sancho 
Bay) is located right there, considered to be the most beautiful beach of the 
country; Baía dos Porcos (Pigs’ Bay), with a stunning view to the iconic Morro 
Dois Irmãos (Two Brothers Hill), and Baía dos Golfinhos (Dolphins’ Bay), a 
strategic stop to watch sympathetic animals that use to stay in this region 
during the first hours of the day, are also located there.  
THE VIEW IS REWARDING
Wonderful enough to be admired for a long time, this island of 
Pernambuco that catches attention of the whole world exudes attractions 
for people who are looking for a close contact with nature, experienced 
in boat rides, in a swim in calm waters, diving with visibility up to 50 
meters, surfing, trekking and in an inspiring visit to Projeto Tamar (Tamar 
Project) that is intended to the preservation of marine turtles. To protect 
the richness of nature in the destination, in addition to the entrance fee 
to Marine National Park, a tax for the conservation of the environment 
is paid by the tourists, which can vary according to the period of stay.         
Noronha really is fascinating, isn’t it? Know what else this fantastic island 
has to offer by scanning the QR Code on the top of the page.

À ESQUERDA, O ICÔNICO MORRO DOIS IRMÃOS, NA PRAIA 
CACIMBA DO PADRE. ACIMA, MAIS NO TOPO, A BELÍSSIMA BAÍA 
DO SANCHO, SEGUIDA DA HISTÓRICA VILA DOS REMÉDIOS
TO THE LEFT, THE ICONIC MORRO DOS DOIS IRMÃOS (TWO 
BROTHERS HILL), AT CACIMBA DO PADRE BEACH. ABOVE, AT THE 
TOP, THE BEAUTIFUL BAÍA DO SANCHO (SANCHO BAY) AND THE 
HISTORIC VILA DOS REMÉDIOS (REMÉDIOS VILLAGE)

BERÇO DO ECOTURISMO E SINÔNIMO DE “SOL E PRAIA”, 
ADJETIVOS NÃO TRADUZEM A BELEZA HIPNOTIZANTE E CHEIA 
DE VIDA DA ILHA PERNAMBUCANA

FERNANDO DE NORONHA (PE)
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Qual é o primeiro lugar que vem à 
sua mente quando você pensa 
em um autêntico safári? Se a 

sua resposta for o continente africano, 
parabéns! Você está no caminho certo para 
conhecer um dos locais mais fantásticos 
do planeta, que dá um show nos quesitos 
aventura, diversão e vida selvagem.  
Com 9 milhões de hectares de área 
protegida e biodiversidade riquíssima, a 
África do Sul apresenta um conjunto de 
ecossistemas que pode ser explorado de 
pertinho por meio dos famosos Game 
Drives (nome pelo qual são chamados os 
safáris), realizados, em sua grande maioria, 
no Kruger e no Pilanesberg, dois dos 
principais parques nacionais do país.
EM BUSCA DO BIG 5
O leão, o elefante, o búfalo, o leopardo e 
o rinoceronte formam, juntos, um quinteto e 
tanto, chamado por muitos como “Big 5”. 
E são justamente esses alguns dos ilustres 
anfitriões do Kruger National Park, destino 
consagrado quando o assunto são safáris. 
Oferecendo grande quantidade de 
passeios personalizados, clássicos ou 
luxuosos, além da visita, a pé ou de carro, 
que permite a observação dos animais em 

seu habitat natural, nas imediações do 
Kruger é possível se hospedar nas reservas 
privadas (chamadas de Game Lodges) e 
desfrutar benefícios exclusivos, como tours 
particulares que exploram áreas restritas 
ao público em geral.
UMA EXPLOSÃO DE VIDA SELVAGEM
A localização é um diferencial à parte: 
na cratera de um vulcão já extinto. Mas, 
mais que isso, o Pilanesberg National Park 
é um completíssimo refúgio ecológico sul-
africano, servindo de morada para mais 
de 7 mil animais – incluindo, claro, os 
extraordinários Big 5. Já sabe o que isso 
significa, certo? Câmera a postos, sempre!
Distante de Joanesburgo cerca de 2h30 
de carro (são quase 200 km), fora a 
possibilidade de participar dos safáris, o 
parque disponibiliza outras atividades de 
tirar o fôlego, como passeios de balão e 
caminhadas exploratórias. Contudo, se a 
ideia for aproveitar a estada para relaxar 
em meio à natureza, vale apostar no 
conforto das acomodações quatro e cinco-
estrelas instaladas no complexo.  
Viu o QR Code nesta página? Ele é a 
chave para você continuar se apaixonando 
pela África do Sul. Divirta-se!

KRUGER E PILANESBERG 
(ÁFRICA DO SUL)

THE ECOTOURISM IS IN EVIDENCE IN BOTH PARKS, PERFECT FOR 
AN EXPERIENCE INTO THE WILD
What is the first place that comes to your mind when we talk about an 
authentic safari? If your answer was the African continent, congratulations! 
You're on the right way to get to know one of the most fantastic places of 
the planet, which is great at adventure, fun and wildlife.  
With 9 million hectares of protected area and rich biodiversity, 
South Africa presents a set of ecosystems that can be closely 
explored by one of the famous Game Drives (name by which 
safaris are called) and most of them are carried out in Kruger and 
Pilanesberg, two of the main national parks of the country. 
LOOKING FOR THE BIG 5
Lion, elephant, buffalo, leopard and rhinoceros are, together, such 
a quintet, called by many people as “Big 5”. And they are some of 
the famous hosts of Kruger National Park, a recognized destination 
when it comes to safaris.  
Offering great amount of custom, classic or luxurious tours, 
besides a visit, on foot or by car, which allows visitors to watch 
those animals in their natural habitat, it’s possible to stay in private 
reserves in the surrounding area of Kruger (called Game Lodges) 
and enjoy exclusive benefits, like private tours that explore areas 
that are restricted for the general public. 
EXPLOSION OF WILDLIFE
The location is a special asset: in the crater of an extinct volcano. 
But, more than that, Pilanesberg National Park is a perfect South-
African ecological reserve, being the residence of over 7,000 
animals – including, of course, the extraordinary Big 5. You already 
know what it means, is it right? Get your camera ready all the time!
About two and a half hours by car away from Johannesburg (it takes 
almost 200 km), besides those safaris, this park has available other 
breathtaking activities, such as hot air balloon rides and exploratory 
walks. However, if the idea is to relax into the nature, visitors can 
bet on the comfort of 4 and 5-star accommodations in the complex.  
Did you see the QR Code in this page? It’s the key for you to keep 
falling in love with South Africa. Have fun!

NA FOTO LOGO ACIMA, BALÃO SOBREVOA A RESERVA DE 
PILANESBERG. NAS OUTRAS DUAS IMAGENS, EXEMPLOS DE 
ANIMAIS QUE PODEM SER AVISTADOS EM SAFÁRIS PELO 
KRUGER NATIONAL PARK
IN THE PHOTO RIGHT ABOVE, AIR BALLOON FLIES OVER PILANESBERG 
RESERVE. THE OTHER TWO PICTURES SHOW EXAMPLES OF ANIMALS 
THAT CAN BE SEEN ON SAFARIS ALONG THE KRUGER NATIONAL PARK

O ECOTURISMO FALA MAIS ALTO NESSES DOIS 
PARQUES, PERFEITOS PARA VIVER UMA EXPERIÊNCIA 
SIMPLESMENTE ANIMAL
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ATACAMA (CHILE)
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Em meio a dunas, lagoas, montanhas 
e até mesmo um vulcão, o deserto do 
Atacama desponta, imponente, como 

a região mais alta e mais árida do mundo. 
Sua beleza estarrecedora não tem hora 
certa para chegar: a fantástica paisagem 
encontra espaço cativo na memória e no 
coração de quem a vê pela primeira vez.
Com atrativos ecoturísticos para todos 
os gostos e com diferentes níveis de 
dificuldade, partindo de São Pedro do 
Atacama – cidade situada no norte 
chileno e próxima da fronteira com a 
Bolívia e com a Argentina –, a primeira 
parada sugerida é, na verdade, uma 
dobradinha formada pelos vales da Lua 
e de Marte (este último também chamado 
de Vale da Morte). O motivo? O 
cenário, sem traço algum de vegetação, 
mergulha os visitantes em uma realidade 
inteiramente nova, que mais parece 
trazida de outra dimensão.
NO RASTRO DE ASTROS E ESTRELAS
O Atacama reúne as condições 
necessárias para assistir de camarote ao 
extraordinário espetáculo de luzes e cores 
que toma conta do céu após o cair do 
sol. E é exatamente por isso que o local é 

ideal para apaixonados por astroturismo 
– arte que se dedica à observação 
celeste e dos elementos espaciais –, 
sendo palco para a realização de tours 
temáticos de cair o queixo. 
Com uma aura quase mágica, visível 
a olho nu, o destino acumula outro 
recorde: o do maior radiotelescópio do 
mundo. Batizado de Alma, o aparelho, 
de proporções gigantescas, promete 
ajudar os astrônomos a ampliar sua 
compreensão do universo.
UMA BELEZA PLURAL
Longe de decepcionar, o deserto chileno 
reserva uma infinidade de atrações, que 
variam do célebre Salar de Atacama (um 
dos maiores desertos de sal da Terra) ao 
azul-turquesa das águas da Lagoa Cejar, 
passando ainda pela Reserva Nacional 
dos Flamingos e pelo curioso Geysers del 
Tatio, campo geotérmico de onde jorram 
jatos d’água fervendo. Se possível, vale 
estender a viagem até a Bolívia e conferir 
o Salar de Uyuni, deslumbrante planície 
feita de sal e com chão branquinho. 
Quer mais? O QR Code desta página é 
a chave para mais informações sobre a 
região. Siga viagem!

IN THIS DESTINATION WITH UNIQUE CHARM AND SCENIC 
BEAUTY, IT’S IMPOSSIBLE NOT TO FALL IN LOVE WITH THIS 
REGION THAT IS INHOSPITABLE AND FULL OF LIFE AT THE 
SAME TIME
Among sand dunes, lakes, mountains and also a volcano, the 
imposing Atacama Desert is considered the highest and most arid 
region of the world. Its ravishing beauty has no right time to arrive: 
the fantastic landscape finds a permanent place in the memory and 
heart of people who see it for the first time. 
With ecotourism attractions for every type of profile and different 
degrees of difficulty, departing from San Pedro de Atacama – a city 
located at the northern region of Chile and near the border between 
Bolivia and Argentina –, the first recommended stop is actually a 
duo composed of the Moon Valley and Mars Valley (the last one 
also called Death Valley). The reason? The scenery, without signs of 
vegetation, makes its visitors dive into a completely new reality, which 
seems to be brought from other dimension.
TRACING STARS AND HEAVENLY BODIES
The Atacama Desert gathers all required conditions to watch from a 
privileged place the extraordinary spectacle of lights and colors that 
takes the sky after the sunset. And this is exactly why the place is perfect 
for fans of astrotourism – art dedicated to heavenly bodies and space 
elements watching –, being the stage to some breathtaking themed tours.  
With an almost magical aura, visible to the naked eye, this destination 
has another accomplishment: world’s largest radio telescope. Known as 
Alma, this equipment with big proportions promises to help astronomers 
to widen their knowledge on the Universe.  
PLURAL BEAUTY
Far from disappointing, the Chilean desert owns several attractions, 
which can vary from the famous Salar de Atacama (one of the 
largest salt deserts of Earth) to the turquoise waters of Lake Cejar, also 
including Los Flamencos National Reserve and the curious Geysers 
del Tatio, a geothermal field in which there are bubbling springs. If 
possible, it’s a good idea to visit Bolivia and check the Salar de Uyuni, 
a stunning salt flat and with white soil. 
Do you want more? The QR Code of this page is the key for further 
information on the region. Take this trip!

À ESQUERDA, A INCOMUM GEOGRAFIA DO VALE DA LUA. NA 
PRIMEIRA FOTO ACIMA, A CURIOSA PAISAGEM DO VALE DE 
MARTE, SEGUIDA PELO RELUZENTE SALAR DE UYUNI
TO THE LEFT, THE UNIQUE GEOGRAPHY OF MOON VALLEY. IN THE 
FIRST PICTURE ABOVE, THE CURIOUS MARS VALLEY LANDSCAPE 
FOLLOWED BY THE BRIGHT SALAR DE UYUNI

NESTE DESTINO DE CHARME SINGULAR E BELEZA CÊNICA, 
DIFÍCIL MESMO É NÃO CAIR DE AMORES POR ESTA REGIÃO 
QUE É, AO MESMO TEMPO, INÓSPITA E RICA EM VIDA
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Répteis enormes, pinguins, lobos, 
leões-marinhos, iguanas, sabiás, 
flamingos e tubarões são alguns 

dos anfitriões do pitoresco arquipélago 
de Galápagos, cujas ilhas, de diferentes 
tamanhos e peculiaridades, abrigam rica 
variedade de fauna e flora, contemplando 
espécies existentes apenas na região.
Distante cerca de mil quilômetros da 
costa do Equador e reconhecido como 
uma das principais fontes de estudo e 
inspiração para a revolucionária teoria da 
evolução de Charles Darwin, o destino, 
que também atende pelo nome de 
Colombo, possui 97% de sua superfície 
terrestre sob o domínio e a proteção do 
Parque Nacional de Galápagos e exibe 
um cenário quase intocado, capaz de 
transportar os turistas para uma viagem 
alucinante de volta à Pré-História.

SANTA CRUZ: TODO ROTEIRO TEM 
QUE TER
Rodeada pela imensidão do Oceano 
Pacífico, dentre as cinco ilhas povoadas 
por algum tipo de assentamento humano, 
Santa Cruz, além de ser a principal via de 
acesso para as demais atrações de sua 

espetacular vizinhança, é a que concentra 
a maior infraestrutura comercial da região 
e alguns dos lugares mais tradicionais do 
arquipélago, como a cidade de Puerto 
Ayora, a Estação Científica Charles 
Darwin, a magnífica paisagem de areias 
claras e águas translúcidas da Baía das 
Tartarugas e a reserva El Chato, habitat de 
tartarugas gigantes.
UM TOUR PELAS REDONDEZAS
Com mais de 170 zonas de visitação 
terrestres e marinhas, barcos e botes 
infláveis consistem nas melhores maneiras 
de visitar e conferir a vida selvagem 
de Galápagos, navegando rumo a 
passeios emocionantes. Alguns deles 
são: o mergulho com snorkel nas águas 
de San Cristóbal, as trilhas até o vulcão 
Sierra Negra, na ilha Isabela (a maior 
do arquipélago), e a parada típica 
para admirar as esculturas naturais de 
Bartolomé, endereço da Rocha Pináculo, 
importante símbolo do destino. 
Você deve imaginar que este destino 
incrível possibilita a realização de 
inúmeras outras atividades, certo? Para 
descobri-las, o caminho você já conhece: 
pelo QR Code presente nesta página. 

GALÁPAGOS (EQUADOR)

GATHERING BIODIVERSITY AND EXUBERANT GREEN, FEW 
PLACES OF THE PLANET CAN BE COMPARED TO THIS BEAUTIFUL 
ECUADORIAN ARCHIPELAGO
Big reptiles, penguins, wolves, sea lions, iguanas, thrushes, 
flamingoes and sharks are some of the hosts of this picturesque 
archipelago of Galapagos, whose islands in different sizes and 
peculiarities cover a rich variety of fauna and flora, including species 
that only exist in that region.  
About 1,000 km away from the Ecuador’s coastline and considered 
as one of the main sources of study and inspiration for the 
revolutionary Charles Darwin’s theory of evolution, this destination 
which is also called Colombo has 97% of its terrestrial surface under 
Galapagos National Park’s control and protection and it shows 
almost untouched scenery, able to take its visitors to an amazing 
travel back to the prehistory.  
SANTA CRUZ: EVERY ITINERARY MUST INCLUDE IT
Surrounded by the immensity of Pacific Ocean, amongst five islands 
populated by some kind of human settlement, Santa Cruz in addition 
to being the main access via to other attractions of its spectacular 
neighborhood is the one which has the biggest business infrastructure of 
the region and some of the most traditional places of the archipelago, 
as the city of Puerto Ayora, Charles Darwin Research Station, the 
magnificent scenery composed of white sand and translucent waters 
of the Turtle Bay and El Chato Reserve, giant tortoises' habitat.
EXPLORING ITS SURROUNDINGS
With more than 170 terrestrial and marine areas to visit, boats 
and inflatable boats are the best ways to get there and check 
Galapagos' wildlife, sailing towards exciting rides. These are some 
of them: snorkeling in San Cristóbal waters, trails up to Sierra Negra 
volcano, on Isabela Island (the largest one of the archipelago), and 
the traditional stop to admire the natural sculptures of Bartolome, 
address of Pinnacle Rock, important icon of the destination. 
Maybe you are thinking that this incredible destination can provide 
other several activities, is it right? To get to know them, you already 
know the way: by the QR Code of this page.

NA IMAGEM PRINCIPAL, AS ESTONTEANTES PRAIAS DA ILHA 
BARTOLOMÉ. AO LADO, TODA A BELEZA E SINGULARIDADE 
DO ATOBÁ, PÁSSARO DE PATAS AZUIS QUE É UM DOS 
SÍMBOLOS DE GALÁPAGOS. LOGO ACIMA, UMA DAS 
TRADICIONAIS TARTARUGAS GIGANTES DO ARQUIPÉLAGO
IN THE MAIN PICTURE, STUNNING BEACHES OF BARTOLOME ISLAND. 
NEXT, THE BEAUTY AND UNIQUENESS OF BOOBY, A BLUE-FOOTED 
BIRD THAT IS ONE OF THE SYMBOLS OF GALAPAGOS. RIGHT ABOVE IT, 
TRADITIONAL GIANT TORTOISES OF THE ARCHIPELAGO

REDUTO DE BIODIVERSIDADE E VERDE EXUBERANTE, 
POUCOS LUGARES DO PLANETA SE COMPARAM A ESTE BELO 
ARQUIPÉLAGO EQUATORIANO
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GRAND CANYON NATIONAL 
PARK (ESTADOS UNIDOS)

SHUTTERSTOCK

É entre altos e baixos que um desfiladeiro 
de vales, rochas, montes e cânions 
surge ao norte do Arizona para 

formar o extraordinário cenário do Grand 
Canyon National Park, recanto natural 
norte-americano que fascina pelos detalhes 
de sua grandeza, merecidamente tombada 
como Patrimônio Mundial pela Unesco.
Ocupando aproximadamente 5 mil km de 
extensão, o melhor jeito de explorá-lo é 
alugar um carro ou pegar um dos ônibus 
que circulam por ali para cair na estrada, 
parando ao longo do caminho para 
admirar a magnitude de sua principal 
estrela: o espetacular Grand Canyon, 
uma das maiores e mais impressionantes 
formações rochosas do mundo.
UMA VISTA DE ARREPIAR
Cortado pelo Rio Colorado e com 
dimensões surpreendentes, o atrativo 
milenar é divido em duas áreas centrais: 
o North Rim Village, mais inóspito e aberto 
ao público geral somente de maio a 
outubro, e o South Rim Village, endereço 
do movimentado centro de atividades 
e transporte Grand Canyon Village e 

de vários dos mirantes mais incríveis 
da região. Alguns deles são o Mather 
Point, Hopi Point, Yaki Point, Yavapai 
Point e Desert View, onde fica a torre 
de observação Watchtower. Além disso, 
na região também é possível realizar 
uma série de atividades divertidíssimas, 
incluindo caminhadas, trilhas, ciclismo, 
passeio de helicóptero ou de barco, 
museus, lojas e restaurantes, apenas para 
citar alguns exemplos.

TOUR PELA VIZINHANÇA
Situado fora do parque, à margem oeste 
do Grand Canyon e a 195 km de Las 
Vegas, outro ponto bastante apreciado 
pelos turistas é o lendário Grand Canyon 
West, dono de um belíssimo cenário. 
Dá para contemplá-lo do ar, a bordo 
de helicópteros, e da terra, por meio de 
um passeio pelo emocionante Skywalk, 
passarela de vidro que brinda os visitantes 
com uma vista a 1,2 mil metros de altura.
Acha que seu passageiro vai curtir essa 
experiência? O conteúdo não tem limites 
no Segue Viagem Digital. Basta acessar o 
QR Code desta página!

IN THIS OPEN-AIR GALLERY, WORKS OF ART ARE FANTASTIC 
SCULPTURES CREATED BY NATURE
It’s among high and low elements that a set of valleys, rocks, mountains 
and canyons appears in Northern Arizona to build the extraordinary 
scenery of Grand Canyon National Park, North-American natural 
refuge which fascinates with the details of its greatness and that was 
deservedly declared as World Heritage by Unesco.  
Occupying about 5,000 km of length, the best way to explore it is to 
rent a car or take one of the buses that circulate around there to hit the 
road, making stops to admire the magnitude of its main attraction: the 
spectacular Grand Canyon, one of the greatest and impressive rock 
formations of the world.  
BREATHTAKING VIEW
Crossed by Colorado River and with surprising dimensions, this 
millennial attraction is divided into two central areas: North Rim 
Village, more inhospitable and opened to the general public only from 
May to October, and South Rim Village, address of the vibrant center 
of entertainment and transportation called Grand Canyon Village and 
many incredible overlooks of the region. Some of them are Mather 
Point, Hopi Point, Yaki Point, Yavapai Point and Desert View, where 
the Watchtower is located. In addition, it’s also possible to participate 
in a series of pleasant activities in the region, including walks, trails, 
bike rides, helicopter or boat rides, museums, stores and restaurants, 
just to mention some examples. 
TOUR AROUND THE NEIGHBORHOOD 
Located outside the park, to the west side of Grand Canyon and 195 
km away from Las Vegas, another must-visited place is the legendary 
Grand Canyon West, owner of beautiful scenery. It’s possible to 
admire it from the clouds, aboard a helicopter, and from the ground, 
by the exciting Skywalk, a glass bridge that offers its visitors stunning 
view at 1.2 meters high. 
Do you think your passenger is going to enjoy this experience? Content 
is limitless at Segue Viagem Digital. Just scan the QR Code of this page!

NA FOTO PRINCIPAL, O CENÁRIO HIPNOTIZANTE VISTO DO HOPI 
POINT, UM DOS MIRANTES MAIS DISPUTADOS DO DESTINO. NO TOPO, 
A IMPONENTE WATCHTOWER, NA ÁREA DE SOUTH RIM VILLAGE. 
LOGO ACIMA, VISITANTES SE AGLOMERAM NA SKYWALK, UMA 
IMPRESSIONANTE PASSARELA DE VIDRO, PARA CURTIR A VISTA
IN THE MAIN PHOTO, HYPNOTIZING SCENERY VIEWED FROM THE HOPI POINT, ONE OF 
THE MOST VISITED OVERLOOKS OF THE DESTINATION. ON THE TOP, THE IMPOSING 
WATCHTOWER, IN SOUTH RIM VILLAGE REGION.  RIGHT ABOVE, A CROWD OF 
VISITORS IS ON THE SKYWALK, AN IMPRESSIVE GLASS BRIDGE, TO ENJOY THE VIEW

NESTA GALERIA A CÉU ABERTO, AS OBRAS DE ARTE 
SÃO AS FANTÁSTICAS ESCULTURAS CRIADAS PELAS 
MÃOS DA NATUREZA
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Caminhar, escalar, fazer trilhas, andar 
a cavalo, acampar, passear de 
bicicleta, pescar, esquiar, aventurar-

se no rafting, navegar em caiaques, 
canoas ou jangadas, curtir uma tirolesa, 
nadar, observar os pássaros ou aproveitar 
a natureza fantástica para se casar? No 
Yosemite National Park, fundamental 
mesmo é respirar fundo e reservar um 
fôlego extra, porque haja disposição para 
aproveitar todas as atividades oferecidas 
pela versátil natureza californiana.
Tombado como patrimônio mundial pela 
Unesco e tomado por florestas, vales, rios, 
cachoeiras e uma coleção apaixonante de 
espécies da fauna e da flora, neste que é 
um dos parques mais populares dos Estados 
Unidos até os ursos costumam dar as caras. 
Avise seu cliente desde já: apenas uma 
visita não será suficiente para aproveitar 
tudo o que o local tem a oferecer.

DE JANEIRO A JANEIRO
Apresentando uma faceta diferente 
a cada estação do ano, o Yosemite 
sempre terá uma atração de destaque, 
independentemente da data da viagem: 

de dezembro a março, por exemplo, 
quem domina são a paisagem nevada e 
os esportes de inverno; em abril e maio, 
a cheia dos rios e das cachoeiras chama 
a atenção de quem passa por ali; o 
período de junho a setembro é marcado 
pelo calor e pelo florescer de muitas 
árvores, enquanto os meses de outubro e 
novembro apresentam cenários coloridos 
e temperaturas amenas, ideais para 
longas e agradáveis caminhadas.

ATRATIVOS ESSENCIAIS
E já que conhecer todas as áreas do 
parque em um único dia é praticamente 
impossível, para deixar o roteiro o mais 
completo que puder logo na primeira 
visita uma das sugestões é começar 
pelos pontos turísticos principais. São 
eles: as cataratas de Yosemite Falls, o 
penhasco de Glacier Point e o Vale de 
Yosemite, sendo este último um recanto 
natural tão bonito que corresponde ao 
cartão-postal do parque. 
Ainda tem energia sobrando? Tem mais 
conteúdo no Segue Viagem Digital, que 
pode ser acessado pelo QR Code! 

YOSEMITE NATIONAL PARK 
(ESTADOS UNIDOS)

THE ACTIVITY SCHEDULE IS INTENSE IN THIS AMERICAN 
SANCTUARY IN WHICH THE ENVIRONMENTAL PRESERVATION 
AND CONTACT WITH NATURE REIGN SUPREME
What about hiking, climbing, trekking, riding, camping, riding a 
bike, going fishing, skiing, taking an adventure by rafting, kayaking, 
canoeing or sailing a boat, enjoying a zip line, swimming, watching 
birds or taking the opportunity into the wild to get married? In the 
Yosemite National Park, what really matters is to take a deep breath 
and save some extra energy because it's required much of it for all 
those activities offered by the versatile Californian nature.  
Declared as World Heritage by Unesco and taken by forests, 
valleys, rivers, waterfalls and a wonderful set of species of fauna 
and flora, in this park considered to be one of the most popular 
parks of the United States even bears use to appear. Tell your client 
since now: just one visit won’t be enough to see all the things that 
this place has to offer. 
FROM JANUARY TO JANUARY
Showing a different facet each season of the year, the Yosemite 
will always have an attraction in evidence, regardless the period 
of travel: from December to March, for example, snowy sceneries 
and winter sports take the place; in April and May, the rise of 
rivers and waterfalls catch the visitors’ attention; the period from June 
to September is represented by warm weather and many trees in 
bloom, whereas October and November present colorful sceneries 
and mild temperatures, perfect for long and pleasant walks. 
MAIN ATTRACTIONS
Since getting to know all areas of the park in only one day is quite 
impossible, to create a complete itinerary as much as possible 
right in the first visit it’s suggested that travelers start from the main 
tourist attractions. And they are: Yosemite Falls, Glacier Point and 
Yosemite Valley, the last one is a very beautiful natural refuge which 
is the postcard of the park. 
Do you still have some energy? There’s more content at Segue 
Viagem Digital that can be accessed by the QR Code!

A CINEMATOGRÁFICA PAISAGEM DO VALE DE YOSEMITE, 
À ESQUERDA. ACIMA, YOSEMITE FALLS E PARTE DA 
ARREBATADORA VISTA PANORÂMICA DO GLACIER 
POINT, RESPECTIVAMENTE
THE CINEMATOGRAPHIC SCENERY OF YOSEMITE VALLEY, TO THE 
LEFT. ABOVE IT, YOSEMITE FALLS AND PART OF THE BREATHTAKING 
PANORAMIC VIEW OF GLACIER POINT, RESPECTIVELY

A PROGRAMAÇÃO É INTENSA NESTE SANTUÁRIO AMERICANO 
ONDE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E O CONTATO COM 
A NATUREZA REINAM SOBERANOS
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MÁRCIA SOUZA 
Clube Turismo
João Pessoa (PB)

“Mágica. Sem dúvida alguma a Chapada 
Diamantina é um lugar lindo, longe do estresse 
das cidades grandes. Passar as férias em um 
destino tão maravilhoso foi a melhor escolha que 
fiz. A viagem como um todo rendeu momentos 
que serão guardados com muito carinho. Foi 
uma experiência única, tendo cada lugar sua 
beleza e encanto. A Chapada faz qualquer ser 
humano refletir como nosso Brasil é belo. A 
região consegue reunir aventura, paz e contato 
com a natureza.”

“Magical. With no doubts, Chapada Diamantina is a 
beautiful place, far from the busy big cities. Taking a vacation 
in a so wonderful destination was the best choice I’ve made. 
The trip as a whole brought moments that I’ll keep with me 
with so much love.   It was a unique experience and each 
place has its beauty and charm. Chapada makes every 
human being reflect how beautiful our Brazil is. The region 
can gather adventure, peace and contact with nature.”

GUILHERME DALL ONDER
Dall Onder Travel
Farroupilha (RS)

PELO MUNDO

Só de pensar em viajar muita gente já começa a rir à toa; afinal, 
poucas sensações podem ser comparadas àquele momento de 
colocar a mochila nas costas, deixar preocupações e preconceitos 

para trás e cair no mundo. “Turistar” por aí é uma atividade que pode 
ser feita de mil jeitos diferentes e, hoje, uma das grandes tendências 
observadas no setor é a preferência pela companhia da natureza.
Trânsito? Poluição? Nem pensar! Bom mesmo é curtir praias de águas 
cristalinas, assistir ao pôr do sol, conviver com os animais em seu habitat 
natural, caminhar sem pressa por entre as árvores... viver, enfim, uma 
realidade em que “estresse” é palavra proibida. Em busca de dicas 
preciosas para você, a Segue Viagem conversou com cinco agentes de 
viagens para descobrir quais destinos ecoturísticos eles mais recomendam. 
As respostas foram surpreendentes. Veja só!

SOB OS CUIDADOS 
DA NATUREZA

“Visitei os parques nacionais de Yosemite e Sequoia em 2009 durante o trajeto San 
Francisco-Las Vegas, curtindo um dia em cada parque. Era o pico do verão, e muitos 
visitantes acampavam, alguns até por mais do que um dia. Yosemite encanta com 
sua paisagem deslumbrante e variações de altitude, somando mais de 3 mil metros 
de verde, riachos, sombras e grandes montanhas rochosas. Já o Sequoia nos leva ao 
passado com sua vegetação secular, nos fazendo sentir pequenos e humildes aos 
pés das gigantes sequoias. Há espaço para hiking e para piqueniques em meio à 
calmaria e à beleza da natureza. Ambas são visitas indispensáveis quando se estiver 
na Califórnia, tanto por sua estrutura, quanto pela riqueza natural.”

“I’ve visited Yosemite and Sequoia National Parks in 2009, during San Francisco-Las Vegas route, 
spending a day in each park. It was the height of summer and many visitors were camping, some of them 
more than one day. Yosemite enchants by its stunning landscape and altitude variations, a total of more 
than 3,000 meters of green nature, streams, shadows and huge rocky mountains. Sequoia, in turn, takes 
us to the past with its secular vegetation, making us feel small and humble before those giant sequoias. 
There’s a space for hiking and picnics among the tranquility and beauty of nature. Once in California, 
people can’t miss those sites, both for their structure and richness of nature.

GUSTAVO DE FIGUEIREDO FERREIRA 
Five Tour
Brasília (DF)

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

CARED BY NATURE
Many people are all smiles when it comes to traveling; after all, few feelings can be compared 
to that moment in which we backpack, leave worries and prejudices behind and hit the world. 
“Sightseeing" is an activity that can be done in so many different ways and, today, one of the 
biggest trends noticed in the industry is the preference for the company of nature. 
Traffic? Pollution? No way! The best thing is to enjoy crystal-clear waters of beaches, watch 
the sunset, be in contact with animals and their natural habitat, take slow walks among the 
trees… and also to live a reality in which “stress” is a forbidden word. Looking for great 
tips for you, Segue Viagem has talked to five travel agents to find out what ecotourism 
destinations they strongly recommend you. Their answers were surprising. Take a look!
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

ANDRÉ SANTORO
Santoro Turismo 
Brasília (DF)

“A Tailândia mexe com os nossos sentidos. Caminhar pelos mercados de 
rua sentindo os aromas das especiarias ou ser recepcionado no check-in 
com uma toalha quente com perfume de jasmim faz parte da experiência. 
Com natureza exuberante e praias e ilhas entre as mais bonitas do mundo, 
dificilmente alguém fica indiferente às suas belezas. Vale a pena explorar os 
templos ao norte do país, em cidades como Chiang Mai e Chiang Rai, como 
o famoso Templo Branco. No Golfo de Andaman estão as cinematográficas 
ilhas de Koh Phi Phi e arredores. Duas cidades podem ser utilizadas como 
base para explorar a região: Phuket, já conhecida dos turistas, ou a pacata 
Krabi. Na megametrópole Bangkok também há programas imperdíveis, como 
o passeio pelo Rio Chao Phraya, a vista do pôr do sol de um dos ‘roof tops’ 
(terraços) espalhados pelo destino, tomar uma cerveja enquanto se recebe 
uma massagem nos pés na despretensiosa Khao San Road e visitar o incrível 
Grand Palace e o templo de Wat Pho, apenas para citar os mais conhecidos.”

“Thailand can sharpen our senses. Walking through the street markets smelling the aroma of 
spices or being welcomed at the check-in time with a hot towel with jasmine fragrance makes part 
of this experience. With exuberant nature and beaches and islands amongst the most beautiful 
ones of the world, it’s difficult to get indifferent to its beauty. It’s a good idea to explore temples 
in the north of the country such as Chiang Mai and Chiang Rai, like the famous White Temple. 
The cinematographic Koh Phi Phi islands and its surroundings are located in the Andaman Gulf. 
Two cities can be used as a hub to explore the region: Phuket, already known by the tourists, 
or the calm Krabi. In the mega-metropolis Bangkok there are also can't-miss attractions, such 
as tours along the Chao Phraya River, watching the sunset from one of the roof tops all over the 
destination, having a beer while getting a foot massage at the modest Khao San Road and visiting 
the incredible Grand Palace and Wat Pho temple, just to mention the most known attractions.”

“Ah, o Atacama! Assumo que este não era um destino 
que estava na minha lista de prioridades, mas ele me 
surpreendeu de tal forma que eu não podia imaginar. 
O Atacama é o destino mais seco do planeta, abriga o 
deserto mais alto do mundo e tem seu solo comparado 
ao de Marte.  Ao desembarcar, prepare-se, pois o destino 
é recheado de atrações: salares, montanhas, dunas, vales, 
neve, lagoas, vulcões, gêiseres, estrelas, flamingos... Entre 
tantas opções, passear pelo Valle de la Luna e terminar 
com um maravilhoso piquenique no Valle de la Muerte são 
experiências imperdíveis e de tirar o fôlego. Um brinde ao 
deserto do Atacama e à sua impressionante beleza!”

INGRID AZENHA

Valtur Turismo 

Ribeirão Preto (SP)

“Thailand is full of colors, flavors and contrasts and 
gathers a little bit of everything: beaches, temples, 
animals and historic cities. Its beaches are paradisiacal 
and have been often used as movie sceneries. Among 
the most important ones, I recommend Krabi, Phi Phi and 
Koh Samui. To visit beautiful temples, I suggest private 
tours, especially to imperial city in Bangkok, White 
Temple, in Chiang Rai, and to the temples of Chiang 
Mai. My tip is to visit, at least, one historic city, such as 
Ayutthaya. This place has already been the capital of 
the old empire and its ruins combine history and Buddha 
statues. For all these itineraries, it’s a good idea to hire 
a tour guide. In spite of all these things, the best part of 
Thailand is, with no doubts, its people: kind, respectful, 
beautiful and polite."

“Ooh, Atacama! I confess that this wasn’t a top destination on my list, but it surprised 
me in a way that I couldn't imagine. Atacama is the driest destination of the planet, 
it comprehends the highest desert of the world and its soil has been often compared 
to that of Mars. There, you’d better get ready, because the destination is plenty of 
attractions: salt flats, mountains, dunes, valleys, snow, lakes, volcanoes, geysers, 
stars, flamingoes... Among so many options, walking around the Moon Valley 
and ending with a wonderful picnic at Death Valley are exciting and breathtaking 
experiences. Cheers for Atacama Desert and its impressive beauty!”

"A Tailândia é país cheio de cores, sabores 
e contrastes e reúne um pouco de tudo: 
praias, templos, animais e cidades 
históricas. As praias são paradisíacas 
e regularmente servem como cenário 
de filmes. Entre as mais importantes, 
sugiro Krabi, Phi Phi e Koh Samui. Para 
conhecer belos templos, recomendo 
passeios privativos, especialmente à cidade 
imperial em Bangkok, ao Templo Branco, 
em Chiang Rai, e aos templos de Chiang 
Mai. Minha dica é visitar no mínimo uma 
cidade histórica, como Ayutthaya. O lugar 
já foi capital do antigo império e suas 
ruínas combinam história e estátuas de 
budas. Para todos esses roteiros, indico a 
contratação de um guia. Apesar de tudo 
isso, a melhor parte da Tailândia é, sem 
sombra de dúvidas, seu povo: gentil, 
educado, bonito e muito cortês.”



26 / SV

DE OLHO NO MERCADO

POR QUE O DEPARTAMENTO DE PRODUTOS FOI REFORMULADO E 

QUAIS VANTAGENS ESTA DECISÃO TRAZ PARA O GRUPO TREND E 

PARA O TRADE EM GERAL

A REESTRUTURAÇÃO 
DE UM GIGANTE

FOTOS ARQUIVO TREND

O departamento de Produtos do GRUPO TREND sempre foi 
um dos alicerces da equipe de Vendas. Sua atuação em 
conjunto está diretamente relacionada à ampliação do 

portfólio, ao relacionamento com destinos e redes hoteleiras e a 
negociações de tarifas, por exemplo. E como esses aspectos são 
fundamentais para garantir a capilaridade da holding no mercado, 
uma decisão importante foi tomada ainda neste primeiro trimestre do 
ano: a de reeestruturar a área para melhor atender às necessidades 
do grupo como um todo.
Especialização é – e continuará sendo – uma palavra-chave quando 
se fala em Produtos, e é isso o que define o time de nove pessoas cujo 
dia a dia é contribuir decisivamente para o aumento das vendas. Sob 
as gerências de Silvia Russo, um nome forte na indústria de viagens 
pela expertise no segmento nacional, e Alline Damaso, dedicada 
dia e noite ao desenvolvimento e à expansão do internacional, o 
departamento é um dos principais elos do GRUPO TREND com 
a CVC Corp, interagindo com todas as áreas de contratação de 
produtos e estudando quais deles se apresentam como os mais 
rentáveis para serem agregados à prateleira da TREND.  
RESULTADOS À BASE DE MUITA SINERGIA
A meta traçada para 2018 é ambiciosa: tornar-se referência para 
o agente de viagens, disponibilizando as melhores ofertas de 
produtos nacionais e internacionais nos segmentos corporativo e 
de lazer. Porém, mais do que isso, faz parte das atividades do 
departamento garantir a rentabilidade de cada venda, zelar pela 
competitividade do grupo, reduzir a demanda off-line por meio da 
expansão do portfólio on-line e, é claro, levar as vendas às alturas, 
obtendo resultados ainda melhores do que os registrados em 2017. 
Mas os objetivos não param por aí. É papel de Produtos, também, 
acompanhar de perto as tendências de mercado, trabalhar a 
divulgação de tarifas diferenciadas – como é o caso das ações 
promocionais de over commission e as já tradicionais Supertarifas 

ALLINE DAMASO E SILVIA RUSSO, GERENTES DO 
DEPARTAMENTO DE PRODUTOS DO GRUPO TREND
ALLINE DAMASO AND SILVIA RUSSO, MANAGERS OF 
PRODUCT DEPARTMENT AT GRUPO TREND
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DA ESQUERDA PARA A DIREITA: MARINA SOUZA 
GUIMARÃES COSTA, SILVIA CARRASCO, RENATO PICCHI 
SILVA, ALLINE DAMASO, SILVIA RUSSO, SILVIA LOURENÇO, 
TAYNA GODOY MONTEIRO E AMANDA VICENTE
FROM THE LEFT TO THE RIGHT: MARINA SOUZA GUIMARÃES 
COSTA, SILVIA CARRASCO, RENATO PICCHI SILVA, ALLINE 
DAMASO, SILVIA RUSSO, SILVIA LOURENÇO, TAYNA GODOY 
MONTEIRO AND AMANDA VICENTE

– e promover eventos de relacionamento, 
aos agentes de viagens e à equipe interna, 
envolvendo os segmentos de hotelaria, 
carros, aéreo e outros fornecedores. 
“Para cumprir todas essas metas é preciso 
manter a sinergia com as demais áreas 
da holding e da CVC Corp. O apoio do 
Marketing, neste caso, é essencial, pois 
demandamos para eles toda a divulgação 
que precisamos fazer para potencializar 
o alcance das nossas ações. Da mesma 
forma, estamos constantemente analisando 
as necessidades da equipe de Vendas e 
nos esforçando para fornecer a eles novos 
argumentos e soluções sob medida”, 
resume Silvia Russo. 
TIME DE EXPERTS
Lembra quando a gente falou em 
especialização? Pois é, os colaboradores 
– ou analistas, como também são 
chamados – atuam cada qual em uma 
regional específica, o que favorece o 
desenvolvimento de um conhecimento mais 
técnico e aprofundado sobre os destinos 
em questão. Hoje, o departamento está 
dividido da seguinte maneira: 
• Brasil Nordeste, área de atuação de 

Silvia Lourenço;
• Brasil Sudeste, Norte, Centro-Oeste 

e Sul, com o know-how de Amanda 
Vicente; 

• Caribe e América do Sul, 
especialidades de Marina Souza 
Guimarães Costa;

• Europa & Exóticos, regiões sob a 
responsabilidade de Silvia Carrasco;

• América do Norte, produtos que estão 
entre os mais vendidos pelo GRUPO 
TREND e os quais têm o suporte de 
Renato Picchi Silva. 

Para fechar com chave de ouro, o setor 
dispõe, ainda, de dois importantes apoios 
internos: Tatiana Rubio, que assumiu o rela-
cionamento com os hoteleiros presentes no 
Segue Viagem Digital, e a assistente Tayna 
Godoy Monteiro, profissional que acompa-
nha de perto os acordos comerciais e ajuda 
a manter o controle interno de vendas.
“Esta segmentação permite que nós 
desempenhemos, cada vez mais, um 
trabalho focado em qualidade. Esta é 
uma característica da qual não abrimos 
mão e que norteia todas as mudanças que 
implementamos aqui dentro. Desta maneira 
nós zelamos pela credibilidade da marca, 
pela imagem da empresa e também pelo 
bom relacionamento com os players do 
setor”, avalia Alline Damaso. 
Vale ressaltar que a área responde 
diretamente para Leonardo Ortega, diretor 
de Operações do GRUPO TREND.

THE RESTRUCTURING OF A GIANT
WHY THE DEPARTMENT OF PRODUCTS UNDERWENT 
A REFORMULATION AND WHAT ARE THE ADVANTAGES 
THAT THIS DECISION BRINGS TO GRUPO TREND AND 
THE TRADE AS A WHOLE
The department of Products at GRUPO TREND has always 
been one of the pillars of the Sales team. Its collaborative 
performance is directly related to the inventory expansion, 
the relationship with destinations and hotel chains and 
also rate negotiations, for example. Since those aspects 
are fundamental to guarantee the capillarity of the 
company in the market, an important decision has been 
made still in this first quarter of the year: restructuring this 
area to better meet the needs of the group as a whole. 
Specialization is – and will always be – a keyword 
when it comes to Products, and this is what defines this 
team composed of nine people whose daily routine is to 
contribute decisively to the sales growth. Managed by 
Silvia Russo, a strong name in Travel and Tourism industry by 
her expertise at the national segment, and Alline Damaso, 
working night and day for the development and expansion 
of the international sector, the department is one of the main 
ties between GRUPO TREND and CVC Corp, interacting 
with all areas of product hire and verifying which of them 
are more profitable to be added to TREND’s inventory. 

RESULTS BASED ON MUCH SYNERGY
The goal for 2018 is ambitious: becoming a benchmark 
for the travel agent, making the best offers of national and 
international products available in both corporate and 
leisure segments. However, more than that, guaranteeing 
profitability of each sale, dealing with the competitiveness 
of the group, reducing the off-line demand by the expansion 
of the on-line inventory, selling more and more and, of 
course,  getting better results than those in 2017 are also 
part of the activities performed in the department.   
But there are more goals. It’s the department's role following 
closely market trends, working on the propagation of different 
rates – such as the over commission promotional actions 
and the already traditional Supertarifas (Super rates) – and 
promoting relationship events for travels agents and internal 
team, involving hotel, car, airlines segments and other suppliers. 
“To accomplish these goals it’s required to keep synergy 
with other areas of the company and CVC Corp. The 
Marketing support, in this case, is essential, because we 
demand to them all publicity we need to intensify the reach 
of our actions. At the same time, we have been analyzing 
demands of Sales team and doing our best to provide 
new selling arguments and tailor-made solutions for them," 
tells Silvia Russo. 
A TEAM OF EXPERTS
Do you remember when we told you about specialization? 
Each employee – or analyst, as they are also called – 
works for a specific region, which requires development 
of a more technical and deep knowledge on these 
destinations. Currently, the department is divided into the 
following manner: 
• Brazil’s Northeast, in which Silvia Lourenço performs;
• Brazil’s Southeast, North, Central-West and South, with 

Amanda Vicente’s know-how; 
• Caribbean and South America, Marina Souza 

Guimarães Costa is an expert at them;
• Europe & Exotics, regions under Silvia Carrasco’s 

responsibility; 
• North America, products that are amongst the best-

selling destinations of GRUPO TREND and which have 
Renato Picchi Silva’s support. 

To top it off, the sector has also internal support staff: Tatiana 
Rubio, who is responsible for the relationship with hoteliers 
participating in Segue Viagem Digital, and Tayna Godoy 
Monteiro, assistant who follows closely business deals and 
helps to manage the sales internal control. 
“This segmentation allows us to work focused on more and 
more quality. This is a characteristic which we don’t give 
up on and that guides all changes that we implement here. 
Thus, we care for the credibility of the brand, image of the 
company and good relationship with players of the sector,” 
tells Alline Damaso.
It should be highlighted that this area directly reports to 
Leonardo Ortega, Operations director at GRUPO TREND.
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SHOP HOTEL CRESCE 62% EM 2017 E APOSTA NA 

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES 

PARA ALAVANCAR AS VENDAS EM 2018

DE VENTO EM POPA

Qualidade, facilidade, agilidade 
e prestatividade. Em uma era 
em que mais de 100 milhões de 

brasileiros estão conectados à internet, 
aderindo cada vez mais às compras on-
line, é justamente o quarteto fantástico 
formado por essas palavrinhas mágicas 
o ponto crucial para a consolidação 
de uma empresa no mercado, certo? 
Tratando-se da SHOP HOTEL, pode ter 
certeza que sim!
Empenhada na missão de oferecer 
às agências de viagens propostas 
comerciais supercompetitivas, a On-line 
Travel Operator do GRUPO TREND tem 
apostado nas tendências de consumo 
para oferecer aos seus parceiros soluções 
sob medida, visando não somente atender 
satisfatoriamente às suas necessidades, 
mas, principalmente, superar suas 
expectativas. O resultado? Um aumento 
de 62% nas vendas de 2017, um salto 
considerável se comparado ao registrado 
no ano anterior.

ANTENA LIGADA
Investimento constante em inovação, 
tecnologia e atendimento personalizado, 
conduzido por uma equipe altamente 
capacitada e dedicada a buscar – e a 
encontrar! – as melhores condições para 
fechar um excelente negócio. Essas são 
apenas algumas das linhas de atuação 
da SHOP HOTEL, as quais, por si só, têm 

DOING PRETTY WELL
SHOP HOTEL INCREASES 62% IN 2017 AND 
BETS ON THE CHANGE OF CUSTOMERS’ 
BEHAVIOR TO BOOST SALES IN 2018
Quality, convenience, agility and helpfulness. In 
this era in which over 100 million Brazilians are 
connected to the internet, getting used to on-line 
shopping more and more, the crucial point to 
consolidate a company in the market it's just the 
fantastic four composed of these magical words, 
right? Regarding SHOP HOTEL, you can be sure 
about it! 

ACIMA, PARQUE AQUÁTICO UNIVERSAL’S VOLCANO 
BAY™, UM DOS NOVOS SÍMBOLOS DE ORLANDO. 
NA PÁGINA AO LADO, A PONTE OCTÁVIO FRIAS DE 
OLIVEIRA, APELIDADA DE “PONTE ESTAIADA”, DÁ UM 
QUÊ ESPECIAL À PAISAGEM DA CAPITAL PAULISTA 
ABOVE, UNIVERSAL’S VOLCANO BAY™, ONE OF THE NEW 
ICONS OF ORLANDO. IN THE NEXT PAGE, OCTÁVIO FRIAS 
DE OLIVEIRA BRIDGE, ALSO KNOWN AS “PONTE ESTAIADA” 
(SUSPENSION BRIDGE), GIVES A SPECIAL TOUCH TO THE 
CAPITAL CITY OF SÃO PAULO

FOTOS SHUTTERSTOCK
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BRASIL BRAZIL

1º 1st São Paulo (SP) São Paulo (SP)

2º 2nd Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro (RJ)

3º 3rd Brasília (DF) Brasília (DF)

4º 4th Fortaleza (CE) Fortaleza (CE)

5º 5th Curitiba (PR) Curitiba (PR)

6º 6th Recife (PE) Recife (PE)

7º 7th Belo Horizonte (MG) Belo Horizonte (MG)

8º 8th Salvador (BA) Salvador (BA)

9º 9th Porto Alegre (RS) Porto Alegre (RS)

10º 10th Goiânia (GO) Goiânia (GO)

EXTERIOR INTERNATIONAL DESTINATIONS

1º 1st Orlando (Estados Unidos) Orlando (United States)

2º 2nd Buenos Aires (Argentina) Buenos Aires (Argentina)

3º 3rd Lisboa (Portugal) Lisbon (Portugal)

4º 4th Miami (Estados Unidos) Miami (United States)

5º 5th Santiago (Chile) Santiago (Chile)

6º 6th Nova York (Estados Unidos) New York (United States)

7º 7th Cancún (México) Cancun (Mexico)

8º 8th Paris (França) Paris (France)

9º 9th Montevidéu (Uruguai) Montevideo (Uruguay)

10º 10th Barcelona (Espanha) Barcelona (Spain)

ajudado significativamente a empresa a 
alcançar números sempre melhores. 

Porém, considerando a dinâmica natural 
que rege o setor de Turismo, como saber 
qual prática de mercado adotar ou qual 
modelo de negócio é o mais adequado? 
A resposta é fácil: conhecendo o gosto 
e as preferências do seu público-alvo, 
o que, no caso da SHOP HOTEL, já se 
tornou um hábito organizacional. Fazer 
este acompanhamento permitiu que a 
empresa descobrisse, por exemplo, que 
a maioria dos passageiros passa, em 
média, cinco noites no exterior, enquanto 
a permanência em destinos brasileiros 
gira em torno de duas noites.  

“Estamos sempre antenados às mudanças 
relacionadas ao comportamento do 
consumidor e aos destinos tidos como 
os preferidos dos viajantes, tenham eles 
perfil corporativo ou de lazer. Com essas 
informações em mãos fica mais fácil atingir 
dois dos nossos objetivos centrais: manter 
e aprimorar acordos competitivos com 
fornecedores locais e trazer para dentro 
de casa grandes redes hoteleiras, fator 
que influencia diretamente a demanda 
por uma região em detrimento de outra”, 
comenta Fernando Gimenez, gerente-
geral da companhia. 

Que tal, agora, saber quais foram os des-
tinos nacionais e internacionais mais vendi-
dos pela empresa ao longo de 2017? A 
Segue Viagem compartilha com você!

Committed to the mission to offer the travel agencies 
very competitive business proposals, the On-line 
Travel Operator of GRUPO TREND has been betting 
on consumer trends to offer its partners tailor-made 
solutions, not only aiming at satisfactorily meeting 
their needs but mainly overcoming their expectations. 
The result? An increase by 62% in sales of 2017, a 
huge step if compared to the result of the last year.
UP-TO-DATE
Constant investment in innovation, technology and 
customized support, guided by a qualified team 
who is dedicated to seek – and find! – the best 
conditions to make excellent deals. These are just 
some of the pillars of SHOP HOTEL which, by their 
own, have been significantly helping the company 
to always reach a better result. 
However, considering the natural dynamics that 
rules the Tourism sector, how can we know what 
market practice to adopt or what business model 
is the best one? The answer is easy: knowing taste 

and preferences of the target audience, which, in 
the case of SHOP HOTEL, has already become an 
organizational habit. This allowed the company to 
discover, for example, that the most of the passengers 
spend, on average, five nights abroad, while the 
stay in Brazilian destinations is around two nights.  
“We are always keeping up with changes related 
to the consumers’ behavior and the destinations 
considered to be the travelers’ favorite ones, for both 
business and leisure profiles. With this information 
in hands it’s easier to reach two of our main goals: 
keeping and improving competitive deals with local 
suppliers and bringing to the house huge hotel 
chains, a factor that influences directly the demand 
for a region over another,” tells Fernando Gimenez, 
general manager at the company.  
Now, what about getting to know what were the 
best national and international selling destinations 
by the company throughout 2017? Segue Viagem 
shares with you!
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CONDOMÍNIO BOUTIQUE É INAUGURADO EM KISSIMMEE E COMBINA 

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, SERVIÇOS PERSONALIZADOS E 

INFRAESTRUTURA DE PRIMEIRA

Imóveis amplos e modernos, equipados com o que há 
de melhor em termos de conforto e em endereços de 
fazer inveja a qualquer um. Definitivamente não é à 

toa que as casas de férias da Vacation Homes Collection 
despontam como uma dica e tanto de hospedagem 
para quem tem a Flórida como destino. Agora, imagine 
só poder incorporar às suas vendas um condomínio 
inteirinho, recém-inaugurado, dono de uma infraestrutura 
de cair o queixo e localizado em plena Kissimmee, a 15 
minutos de distância do Walt Disney World Resort. 
Parece um sonho, não é? Pois esses são apenas alguns 
dos atributos do novíssimo Le Rêve, onde o conforto é 
sob medida e os serviços diferenciados – tudo isso no 
melhor estilo boutique, já que o complexo é exclusivo para 
hóspedes VHC e aposta na personalização como trunfo 
para tornar cada viagem uma experiência transformadora.

LE RÊVE: VHC’S AMERICAN DREAM
OPENING OF A BOUTIQUE CONDOMINIUM IN 
KISSIMMEE WHICH COMBINES PRIVILEGED LOCATION, 
CUSTOM SERVICES AND FIRST-CLASS INFRASTRUCTURE
Spacious and modern properties, gathering the best features 
when it comes to comfort and placed in addresses that 
make everyone feel jealous. Definitely it’s no wonder that the 
vacation houses of Vacation Homes Collection are such a 
great tip of stay for those who are going to Florida. Now, 
just imagine that you can incorporate to your sales a whole 
condominium that was recently opened and is owner of a 
perfect infrastructure located right in the heart of Kissimmee, 
15 minutes away from the Walt Disney World Resort.   
It seems to be a dream, doesn't it? These are just some of the 
features of the fresh new Le Rêve, where comfort is a made-to-
measure feature and services are special assets – all of these 
in the best boutique style, since the complex is exclusive for 
VHC's guests and bets on the customization as a trump to 
make every journey a changing experience. 
TO FEEL LIKE HOME
Gathering 52 very cozy houses, feeling comfortable staying 
in any of them is far from being an issue. Luxury, sophistication 

LE RÊVE:  
O SONHO AMERICANO

FOTOS DIVULGAÇÃO
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PARA SE SENTIR EM CASA
Reunindo 52 casas mais que aconche-
gantes, sentir-se à vontade em qualquer 
uma delas está longe de ser um proble-
ma. Luxo, sofisticação e bem-estar se 
entrelaçam e criam uma atmosfera aco-
lhedora, a começar pela decoração 
caprichada, que impera em todas as 
instalações. Perfeitas para grupos de até 
oito pessoas, elas foram construídas para 
garantir autonomia e privacidade ao hós-
pede – e para deixá-lo com gostinho de 
quero mais, é claro. Alguns exemplos? 
Além de máquina de lavar e secadora, a 
cozinha é supercompleta, com geladeira, 
fogão, lava-louça e micro-ondas. Em ou-
tras palavras, “facilidade” e “praticidade” 
são requisitos levados a sério por ali.
Ao abrir as portas e se deparar com o 
interior da casa pela primeira vez, o visi-
tante percebe, logo de cara, o quanto os 
cômodos são espaçosos. Da sala de es-
tar aos quartos elegantemente mobiliados 
(são quatro, no total), tudo foi pensado 
para a sua máxima comodidade – e é 
exatamente por isso que cada imóvel tem 
a sua própria área de lazer, com piscina 
privativa e churrasqueira. Diversão libera-
da a qualquer hora do dia!
Nas áreas comuns do condomínio, o 
destaque, de novo, fica por conta da 
infraestrutura. Isso porque o Le Rêve conta 

and wellness are mixed and create a welcoming 
atmosphere, starting from the perfect decoration 
which is in evidence in every facility. Perfect for 
groups of up to eight people, they were built to 
guarantee autonomy and privacy to the guests – and 
to make them want to come back, of course. Do you 
want some examples? In addition to washing and 
drying machines, the kitchen is fully equipped with 
refrigerator, stove, dishwasher and microwaves. In 
other words, “convenience” and “practicality” are 
requirements taken too seriously there. 
Opening the doors and looking inside the house 
for the first time, the guests realize right away how 
its facilities are spacious. From the living room to 
the sophisticated furnished bedrooms (four, in total), 
everything was prepared for their convenience – 
and this is exactly why each property has its own 
leisure area, with private swimming pool and 
barbecue. Fun at any time of the day!
At the social areas of the condominium the highlight, 
again, is the infrastructure. That’s because Le Rêve 
counts on a fantastic Club House with swimming 
pool, gym, business center and a relaxing lounge. 
Strategically located next to a 24-hour Walmart unit, 
the complex also offers conveniences that make the 
difference during a stay in the United States, like 
grocery store, specialized consultancy of a concierge 
and free transfer to the Walt Disney World Resort.  
VHC SEAL OF QUALITY
Based on pillars such as location, excellence in 
custom service and quality of the properties, Le 
Rêve reaches the industry bringing ultracompetitive 
rates. You can book a house from April on through 
NATREND and TREND LAZER reservation systems, 
both are GRUPO TREND’s.   
“Because it’s  100% managed by VHC, the 
company will be fully responsible for items such 
as property maintenance, concierge's assignments 
and custom service standardization, which will 
decisively contribute to fit the product with the 
guest's profile. An example of that is the sale of 
rump cover steak at the grocery store, considering 
that it’s one of the Brazilians’ favorite cuts of beef 
for a barbecue,” tells Fabio Cardoso, CEO at 
Vacation Homes Collection. 

com um fantástico Club House, com 
piscina, sala de ginástica, business center 
e um tranquilo lounge. Estrategicamente 
situado ao lado de uma unidade 24 horas 
do Walmart, o complexo oferece, ainda, 
conveniências que fazem toda a diferença 
durante a estada nos States, como 
minimercado, a consultoria especializada 
de um concierge e transfer gratuito para 
os parques do Walt Disney World Resort.

SELO VHC DE QUALIDADE
Ancorado no tripé localização, 
excelência na prestação de serviços e 
qualidade dos imóveis, o Le Rêve chega 
ao mercado com tarifas ultracompetitivas. 
As reservas poderão ser efetuadas a 
partir de abril pelos sistemas de reservas 
NATREND e TREND LAZER, ambos do 
GRUPO TREND.   
“Por ser 100% administrado pela VHC, 
questões como manutenção da proprie-
dade, atribuições do concierge e padro-
nização do atendimento aos hóspedes 
ficarão sob total responsabilidade da 
empresa, o que contribuirá decisivamen-
te para a adequação do produto ao per-
fil do público. Exemplo disso é a venda 
de picanha no minimercado, consideran-
do que esta é uma das carnes preferidas 
dos brasileiros para churrascos”, afirma 
Fabio Cardoso, CEO da Vacation Ho-
mes Collection. 

NA PÁGINA AO LADO, EXEMPLO DAS ESPAÇOSAS INSTALAÇÕES DAS CASAS 
DO LE RÊVE. ACIMA, A DECORAÇÃO ELEGANTE E A AURA DE BEM-ESTAR 
QUE IMPERA NAS ACOMODAÇÕES. À DIREITA, ÁREA DE LAZER PRIVATIVA, 
COM PISCINA E CHURRASQUEIRA
TO THE LEFT, A SAMPLE OF SPACIOUS FACILITIES OF HOUSES AT LE RÊVE. ABOVE, THE 
ELEGANT DECORATION AND RELAXING ATMOSPHERE THAT TAKES ITS ACCOMMODATIONS. 
TO THE RIGHT, PRIVATE LEISURE AREA WITH SWIMMING POOL AND BARBECUE GRILL
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AQUI TEM DICAS DE DESTINOS QUE DEVEM ESQUENTAR O 

TURISMO DURANTE O VERÃO NO HEMISFÉRIO NORTE 

Enquanto, no Brasil, o período de junho a agosto é aquele em que 
blusas, casacos e botas são retirados dos armários, nos Estados 
Unidos acontece o movimento inverso: as pessoas aproveitam 

as temperaturas elevadas para deixar as roupas mais pesadas de 
lado. Já parou para pensar em como o verão americano pode ser 
benéfico para as suas vendas? Além de coincidir com o período de 
férias escolares em solo brasileiro, a estação representa uma chance 
de ouro para quem quer viajar e, de quebra, fugir do clima gelado. 
A Segue Viagem compilou algumas dicas que com certeza vão fisgar 
os seus clientes. Vamos lá?
PORQUE O SOL SEMPRE SORRI NA CALIFÓRNIA
Que tal formatar um pacote que contemple as estonteantes praias 
californianas? Em Malibu, por exemplo, bem pertinho de Los Angeles, 
não tem tempo ruim quando se trata de banhos de mar e muito sol. 
Point de celebridades, a região é repleta de condomínios fechados 
e praias privativas, mas isso não tira o seu brilho. Experimente, por 

TEMPORADA DE VENDAS 
NOS STATES

SALES SEASON IN THE UNITED STATES
HERE WE HAVE TIPS ON DESTINATIONS THAT 
SHOULD HEAT THE TOURISM DURING THE SUMMER 
IN THE NORTHERN HEMISPHERE
While, in Brazil, from June to August is that period to 
wear sweater, jacket and boots, in the United States the 
opposite happens: people enjoy high temperatures and 
put aside their heavy clothes. Have you ever thought how 
the American summer can be great for your sales? In 
addition to coincide with Brazilian school holidays, this 
season represents a great opportunity for those who wish 
to travel and also run away from the cold weather. Segue 
Viagem has gathered some tips that will certainly make up 
your customers’ mind. Are you ready?
BECAUSE THE SUN ALWAYS SMILES AT CALIFORNIA
What about creating a travel package that includes those 
stunning Californian beaches? In Malibu, for example, near 
Los Angeles, the weather isn't an issue when it comes to 
sea baths and much sun. Spot of celebrities, the region is 

SHUTTERSTOCK

AMÉRICA DO NORTE
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exemplo, incluir no roteiro uma parada em 
Zuma Beach, onde o oceano se mistura 
com montanhas e desfiladeiros e se 
esparrama gentilmente pela areia, como 
que convidando para um mergulho. 
E para quem já está em LA, por que não 
estender um pouquinho a viagem e visitar 
Santa Monica? O sol é uma companhia 
frequente, presente em mais de 300 dias por 
ano, e, verdade seja dita, motivos não faltam 
para correr ao encontro do mar. A praia que 
leva o mesmo nome do destino é sempre 
uma ótima pedida, dividindo o espaço com 
outro grande símbolo local: o Píer de Santa 
Monica. É uma boa aproveitar a visita para 
conferir a multicultural Venice Beach, que, 
além da praia, tem um calçadão – o Venice 
Boardwalk – onde artistas de rua, lojinhas, 
restaurantes e turistas se encontram. 
No sul da Califórnia, mais um destino 
ganha visibilidade no verão: San Diego. 
Colecionando paisagens lindíssimas, que 
combinam o azul do mar com o branco 
da areia, o condado tem nas praias Ilha 
de Coronado, Mission Beach, Pacific 
Beach, La Jolla, Black’s Beach e Ocean 
Beach, entre muitas outras, alguns de seus 
principais destaques, figurando como uma 
das regiões preferidas pelos surfistas. E 
quando o assunto são passeios ao ar livre, 
vale apostar também no Balboa Park, no 
parque de diversões Knott’s Berry Farm e no 
gracioso bairro de Gaslamp Quarter. 
E NA FLÓRIDA?
Acredite, o estado que faz parte da lista 
de desejos de grande parte dos brasileiros 
tem muito mais a oferecer do que os 
mundialmente famosos parques temáticos. 
A cidade de Clearwater, a 180 km da 
queridinha Orlando, é um reduto e tanto 
de águas quentes e cristalinas, desenhada 
quase que sob medida para famílias com 
crianças pequenas. Os visitantes ainda 
contam com o bônus de que a região é 
dona de uma megainfraestrutura, que inclui 
o disputado Píer 60, o lugar certeiro para 
assistir ao pôr do sol. 
A vizinha St. Petersburg também não fica 
atrás. Banhada pelo sol, exibe, orgulhosa, 
11 km de praias praticamente desertas e 
mar cor de esmeralda. À sua volta, lojas, 
restaurantes, galerias de arte e museus 
transformam a viagem em uma experiência 
de fazer inveja a qualquer um. Para coroar, 
o destino tem a seu favor um importante 
diferencial: é a cidade mais próxima de 
Fort De Soto Park, área de preservação 
ambiental com cinco ilhas interligadas, 
que vira e mexe aparece no ranking das 
melhores praias dos States. 

ANDY LIDSTONE/SHUTTERSTOCK.COM

VOCÊ SABIA?
Em muitos países – Estados Unidos 
é um deles – a temperatura é 
medida em Fahrenheit. Convertê-
la para a escala de grau Celsius, 
adotada no Brasil, é muito fácil. 
Basta subtrair 30 do valor da 
temperatura e dividir o resultado 
por 2. Fazer a conversão de 
Celsius para Fahrenheit segue o 
sentido inverso: é só multiplicar 
a temperatura por 2 e adicionar 
30 ao resultado final. 

DID YOU KNOW?

In many countries – and the United States 
are one of them – the temperature scale 
used is Fahrenheit. Converting it into 
Celsius scale, used in Brazil, is very easy. 
Just subtract 30 from the temperature and 
divide the result by 2. The conversion 
from Celsius to Fahrenheit is the opposite: 
just multiply the temperature by 2 and 
add 30 to the final product. 

plenty of private condominiums and beaches, but 
it doesn't steal its shine. Try, for example, add to 
the itinerary a stop at Zuma Beach, where the 
ocean mixes with mountains and cliffs and then it 
gently spreads all over the sand, as if it was inviting 
people for a dive. 
For those who already are in LA, what about 
extending the trip a little bit and visiting Santa 
Monica? The sun is a frequent company, present 
more than 300 days a year, and, truth is, there 
are many reasons to dive into the sea. The beach 
which owns the same name of the destination is 
always a great option, sharing the space with 
another local symbol: Santa Monica Pier. The 
visit is a good idea to check the multicultural 
Venice Boardwalk which, besides the beach, 
it has a boardwalk – the Venice Boardwalk – 
where street artists, stores, restaurants and tourists 
meet each other. 
In Southern California, another destination is in the 
spotlight during the summer: San Diego. Having 
very beautiful landscapes that combine blue sea 
with white sand, this county has on Coronado 
Island, at Mission Beach, Pacific Beach, La Jolla, 
Black’s Beach and Ocean Beach, among others, 
some of its main attractions, considered to be one 
of the surfers’ favorite regions. When it comes to 
open-air rides, Balboa Park, Knott’s Berry Farm and 
the lovely Gaslamp Quarter are great options. 

AND IN FLORIDA?
Believe it, the State that makes part of most 
Brazilians’ wish list has much to offer than the 
worldwide known theme parks. The city of 
Clearwater, about 180 km away from the famous 
Orlando, is such a refuge of warm and crystalline 
waters, perfect for families with children. Its visitors 
also count on the bonus that the region owns a 
mega infrastructure, which includes the famous Pier 
60, the right place to watch the sun setting.  
Its neighbor St. Petersburg leaves nothing to 
be desired. Sunny, it proudly shows 11 km of 
almost desert beaches and emerald sea water. 
Its surrounding area has stores, restaurants, art 
galleries and museums that turn the journey into 
such an amazing experience. To complete it, the 
destination has an important asset as advantage: it’s 
the nearest city of Fort De Soto Park, environmental 
preservation area with five interconnected islands 
that every now and then is listed as one of the best 
beaches in the United States. 

À DIREITA, O ESTONTEANTE POINT DUME, QUE 
ENCHE DE BELEZA A PRAIA DE ZUMA BEACH. ACIMA, 
O EMBLEMÁTICO PÍER DE SANTA MONICA, UM DOS 
PONTOS MAIS VISITADOS DO DESTINO
TO THE RIGHT, THE STUNNING POINT DUME, WHICH 
BEAUTIFULLY DECORATES ZUMA BEACH. ABOVE, THE 
EMBLEMATIC SANTA MONICA PIER, ONE OF THE MOST 
VISITED ATTRACTIONS OF THE PLACE
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PARCEIRO DE VIAGEM

JOVEM O SUFICIENTE
Autores: FELIPE GAÚCHO
Editora: MATRIX
SINOPSE: Motivado pelo sonho de criança 
de dar uma volta ao mundo na companhia 
de seu melhor amigo, aos 19 anos Felipe 
Gaúcho decidiu seguir em frente com seus 
planos. Apesar de acabar indo sozinho, 
ele desbravou mais de 30 países em quase 
um ano e meio de viagem. Escrita em 
forma de carta para o amigo de infância, 
a obra reúne entrevistas e fotografias feitas 
pelo autor com diversas crianças que 
cruzaram seu caminho. O objetivo era um 
só: resgatar, por meio das palavras e das 
expressões, os desejos e o espírito de juven-
tude, que tendem a dar lugar à rotina e às 
preocupação com o passar do tempo.

DE MOTO PELA AMÉRICA DO SUL
Autor: ERNESTO CHE GUEVARA
Editora: SÁ EDITORA
SINOPSE: Uma jornada, da Argentina à Vene-
zuela, realizada sobre duas rodas por um 
jovem que, anos mais tarde, viria a se tornar 
um dos maiores guerrilheiros sul-americanos 
de todos os tempos: Che Guevara. Autobio-
gráfica e baseada em uma experiência real, 
a obra, que serviu de inspiração para o filme 
“Diários de Motocicleta”, é um compilado 
das vivências e do cenário de injustiças e 
desigualdades encontrados por Che e por 
Alberto Granado, seu companheiro de aven-
tura, ao longo dessa viagem que mudaria 
para sempre não só os ideais de um até 
então estudante de Medicina, como também 
a história política do continente americano.

POR QUE FAZEMOS O QUE FAZEMOS?
Autor: MARIO SERGIO CORTELLA
Editora: PLANETA
SINOPSE: Odiar segundas-feiras, sentir-se 
um robô, não encontrar sentido ou 
realização na vida profissional, 
não ter tempo para o lazer, estar 
desanimado, não saber o propósito 
do que se faz: esses são apenas 
alguns dos assuntos discutidos no livro 
“Por que fazemos o que fazemos?”. 
De autoria do filósofo Mario Sergio 
Cortella, esta obra atemporal foi 
escrita de uma forma bem dinâmica 
e reflexiva, ideal para quem deseja 
repensar ou tentar entender a real 
importância do trabalho para sua 
vida e para sua felicidade.

RECALCULANDO A ROTA
Autor: ALANA TRAUCZYNSKI
Editora: GOYA
SINOPSE: O que fazer quando os planos 
não saem como o esperado, quando tudo 
parece dar errado e você fica sem saber 
qual caminho seguir? É em um relato leve e 
bem-humorado que Alana divide suas expe-
riências pessoais e profissionais em busca 
dessas respostas e de um sentido para 
sua vida. Utilizando como pano de fundo 
uma narrativa cercada de reviravoltas, 
perrengues e conquistas vividos pela autora 
nos inúmeros países por onde passou, “Re-
calculando a rota” é um relato inspirador, 
que faz com que o leitor se identifique em 
vários momentos com a história e mergulhe 
de cabeça em uma divertida leitura.

QUATRO LIVROS QUE 
FARÃO VOCÊ TER 
CERTEZA DE QUE LER 
JÁ É UMA EXPERIÊNCIA 
DE VIAGEM

LEITURA DE BORDO

Lazer, entretenimento, negócios, estudo, conhecimento... 
assim como as viagens, a escolha de um livro está sempre 
atrelada a algum tipo de propósito. O mais interessante 

de tudo é que, seja este propósito qual for, passado o 
momento do embarque (ou terminado o primeiro capítulo), 
de uma forma ou de outra a história que se inicia certamente 
será capaz de promover grandes transformações.
E por falar em transformações, são justamente elas que 
representam o tema central de quatro livros escolhidos 
a dedo pela Segue Viagem para levar você e seu 
passageiro rumo a um mundo repleto de descobertas. 
Quer saber quais são eles? Deixe as palavras mostrarem o 
caminho e ótima leitura! 

THE MOTORCYCLE DIARIES: A JOURNEY 
AROUND SOUTH AMERICA
Author: ERNESTO CHE GUEVARA
Publisher: SÁ EDITORA
SYNOPSIS: A journey, from Argentina to Venezuela, 
carried out on two wheels by a young man who, 
years later, would become one of the biggest 
South-American guerrillas of all times: Che Guevara. 
Autobiographic and based on real facts, this work 
that inspired the movie “Motorcycle Diaries” is a 
collection of experiences and scenery of injustices 
and inequalities found by Che and Alberto Granado, 
his travel mate, during this trip which would change 
not only the values of a former medical student but 
also the political history of the American continent. 

RECALCULANDO A ROTA (RECALCULATING 
ROUTE, LOOSELY TRANSLATED)
Author: ALANA TRAUCZYNSKI
Publisher: GOYA
SYNOPSIS: What to do when our plans don't go well 
as expected, when everything seems to be wrong and 
you don't know which way to choose? By a light and 
good-humored story that Alana shares her personal 
and professional experiences looking for answers and 
for a meaning of life. Using as background a narrative 
plenty of turnarounds, troubles and accomplishments 
experienced by the author in the several countries through 
which she passed, "Recalculando a rota” is an inspiring 
reading, which makes the reader identify with the story in 
many times and deeply dive into this funny book.

POR QUE FAZEMOS O QUE FAZEMOS? (WHY 
WE DO WHAT WE DO?, LOOSELY TRANSLATED)
Author: MARIO SERGIO CORTELLA 
Publisher: PLANETA
SYNOPSIS: You hate Mondays, feel like a 
robot, can’t find meaning of or accomplishment 
in professional life, don’t have time for fun, feel 
discouraged, can’t understand the purpose of what 
people do: these are just some of the subjects 
that the book “Por que fazemos o que fazemos?” 
discusses. Written by the philosopher Mario 
Sergio Cortella, this classic work was produced 
in a dynamic and reflexive way, perfect for those 
who would like to rethink or try to understand the 
real importance of work for life and happiness.

JOVEM O SUFICIENTE (YOUNG ENOUGH, 
LOOSELY TRANSLATED)
Author: FELIPE GAÚCHO
Publisher: MATRIX
SYNOPSIS: Motivated by a childhood dream of taking 
a journey around the world together with his best friend, 
Felipe Gaúcho was 19 years old when decided to 
go ahead with his plans. In spite of traveling alone, he 
explored more than 30 countries in almost a year and 
a half. Written as a letter to his childhood friend, this 
work gathers pictures and interviews done by the author 
with many children who crossed his way. The goal 
was only one: rescuing, through word and expressions, 
wishes and spirit of youth, which tend to give space to 
routine and worries over the time.

FOUR BOOKS THAT 
WILL MAKE YOU FEEL 
SURE THAT READING IS 
SOME KIND OF TRAVEL 
EXPERIENCE

TRAVEL PARTNER
Leisure, entertainment, business, learning, 
knowledge… as well as trips, choosing a 
book is an activity that is always connected 
to some type of purpose. The most interesting 
thing is, whatever the purpose, after the 
boarding time (or after the end of the first 
chapter), the story that begins is able to make 
great changes, one way or another. 
Speaking of which, changes represent the 
main subject of four books carefully selected 
by Segue Viagem to take you and your 
passenger to a world full of discoveries. 
Would you like to know which books they 
are? Let the words show you the way and 
have a good reading!
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ESPAÇO SEGUE VIAGEM

HOW TO SELL MORE USING SEGUE VIAGEM DIGITAL 
KNOW WHY THE CONTENT PLATFORM OF GRUPO TREND HAS 
EVERYTHING TO BOOST TRAVEL AGENTS' SALES

If there’s a verb that every professional – and every costumer, by the 
way – knows what it means, this verb is to sell. It can be the sale of a 
product, service, quality, status, credibility... it doesn't matter. Do you 
want to see this little four-letter word gets an even greater meaning? 
Then, think about the task you are assigned to as a travel agent, 

FOTOS ARQUIVO TREND

ENTENDA POR QUE A PLATAFORMA DE CONTEÚDO DO 
GRUPO TREND TEM TUDO PARA ALAVANCAR AS VENDAS 

DO AGENTE DE VIAGENS

COMO VENDER 
MAIS COM O SEGUE 

VIAGEM DIGITAL

Se tem um verbo que todo profissional – e todo 
consumidor, diga-se de passagem – sabe bem 
o que significa, esse verbo é vender. Pode 

ser a venda de um produto, serviço, qualidade, 
status, credibilidade... não importa. Quer ver essa 
palavrinha de seis letras ganhar um significado 
ainda maior? Pense, então, no trabalho que você 
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À ESQUERDA, NA PRIMEIRA PÁGINA, HOME DO SEGUE 
VIAGEM DIGITAL. ACIMA, FERRAMENTA QUE PERMITE QUE 
O AGENTE DE VIAGENS ENVIE E-MAILS MARKETING JÁ 
PRONTOS PARA O PASSAGEIRO
TO THE LEFT, IN THE FIRST PAGE, SEGUE VIAGEM DIGITAL 
HOME. ABOVE, A TOOL THAT ALLOWS THE TRAVEL AGENT TO 
SEND PREMADE E-MAILS MARKETING TO THE PASSENGER

an activity that evidences something that goes beyond an ordinary 
purchase and that involves people's dreams. 
Traveling is many people’s dream, that’s true, but what makes your day 
challenging is to know how to customize this experience as much as 
possible, deeply understanding a person's profile who is sat on the other 
side of the table and translating this comprehension into a custom travel 
package, created only and exclusively for her or him. It’s better when 
you manage to get your customer involved in such a way that she or he 
will be ready for the boarding time before starting the journey. And the 
shortest way to do that is only one: Segue Viagem Digital. 
SEELING IS RIGHT HERE
Segue Viagem was introduced to the market in 2016 as a content 
platform that is 100% intended to the Travel and Tourism universe. 
Today, two years after its launching, it keeps loyal to its goal: sharing 
with travel agents much information as possible, becoming a reference 
in content related to travel in a general way. The difference, however, 
is in the tools incorporated over the time, strong enough to turn it into a 
powerful sales tool. 
Passengers hardly choose the destination to where they would like to 
go without some data, right? Even if they know somebody who had 
already the opportunity to visit it, there are no doubts that they will do 
researches on the internet to know it better. So, what about using Segue 
Viagem to get and organize information on this place, gathering tips on 
itineraries, restaurants, documentation, photos and testimonies of other 
travelers? The best of everything: this material, sent as e-mail marketing, 
reaches the customer on behalf of you and with all your travel agency 
contact information on the bottom of the page. 
You got interested, didn’t you? To manage to do this, please access 
www.segueviagem.com.br and look for the “Área do agente de 
viagens (Travel agents area) button, an area created for you and to 
which only you, travel agent, has access. Type your travel agency code, 
user and password (the same data that you use to login the reservation 
systems of GRUPO TREND) and click on the square with the option 
“Comunique seus clientes” (Tell your clients). To create a customized 
material, select the "Crie e-mails personalizados” (Create customized 
e-mails) box and then “Novo e-mail” (New e-mail). 

desempenha como agente de viagens, atividade que 
coloca em pauta algo que vai muito além de uma 
compra rotineira e que mexe profundamente com o 
desejo das pessoas.
Viajar é o sonho de consumo de muita gente, 
é verdade, mas o que torna seu dia a dia tão 
desafiador é saber como personalizar ao máximo 
essa experiência, compreendendo a fundo o perfil do 
indivíduo sentado do outro lado da mesa e traduzindo 
essa compreensão em um pacote feito sob medida, 
pensado única e exclusivamente para ele. Melhor 
ainda é conseguir envolver o cliente de tal forma que 
ele já estará pronto para o embarque muito antes de 
a jornada começar. E o caminho mais curto para isso 
é um só: o Segue Viagem Digital.
VENDER É AQUI MESMO
O Segue Viagem foi apresentado ao mercado em 
2016 como uma plataforma de conteúdo 100% 
voltada ao universo do Turismo. Hoje, dois anos depois, 
ele continua fiel ao seu objetivo: compartilhar com 
os agentes o maior número possível de informações, 
tornando-se referência em conteúdo relacionado a 
viagens de forma geral. A diferença, no entanto, está 
nas funcionalidades adquiridas ao longo do tempo, 
fortes o bastante para transformá-lo em uma poderosa 
ferramenta de vendas. Dificilmente o passageiro 
escolhe o destino para onde quer ir sem embasamento 
algum, certo? Mesmo que ele conheça alguém que já 
teve a oportunidade de visitá-lo, não há dúvidas de que 
ele fará pesquisas na internet para conhecê-lo melhor. 
Que tal, então, utilizar o Segue Viagem para compilar 
e organizar informações sobre o lugar em questão, 
reunindo dicas de roteiros, restaurantes, documentação 
necessária, fotos e depoimentos de outros viajantes? 
O melhor de tudo: este material, enviado como um 
e-mail marketing, chega para o cliente com o seu 
nome e com todos os contatos da sua agência de 
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viagens no rodapé. Se interessou, 
né? Para conseguir fazer isso, acesse  
www.segueviagem.com.br e procure 
pelo botão “Área do agente de 
viagens”, espaço criado para você 
e para o qual somente você, agente, 
tem acesso. Digite o código da sua 
agência, seu usuário e senha (são 
os mesmos dados que você utiliza 
para entrar nos sistemas de reservas 
do GRUPO TREND) e clique no 
quadrado com a opção “Comunique 
seus clientes”. Para criar um material 
customizado, selecione a caixa “Crie 
e-mails personalizados” e, em seguida, 
“Novo e-mail”. 
E já que o assunto é potencializar suas 
vendas, aqui vai mais uma dica. Sabe 
os e-mails marketing que você recebe 
diariamente do GRUPO TREND, com 
sugestões de ofertas e pacotes? Eles 
também podem ser enviados para o 
viajante. Neste caso, ao clicar em 
“Comunique seus clientes”, vá, agora, na 
opção “Envie e-mails prontos”. Escolha o 
que você preferir ou o que mais tiver a 
ver com o passageiro e boas vendas!

ORGANIZAÇÃO É O QUE HÁ
Já é comprovado: quanto mais 
você navega pelo Segue Viagem, 
mais aumenta a vontade de viajar 
e de proporcionar uma experiência 
diferenciada para o cliente. E como 
o que não falta por ali é informação e 
dicas de lugares incríveis para onde ir, 
favoritar o conteúdo que mais chamou 
sua atenção é um ponto bem válido, uma 
vez que, assim, fica fácil, fácil encontrá-lo 
de novo e conferi-lo quantas vezes quiser. 
Todos os posts publicados na plataforma 
oferecem a opção “Adicionar aos 
favoritos“. Clique na estrelinha 
posicionada logo ao lado para 
acrescentá-los à sua lista. A relação 
completa pode ser acessada por meio 
do painel de funcionalidades da área 
do agente de viagens. 

Since the subject is to boost your sales, here's one 
more tip. Do you know those e-mails marketing 
which you daily receive from GRUPO TREND with 
suggestions of promotions and travel packages? They 
can also be sent to the traveler. In this case, when you 
click on “Comunique seus clientes” (Tell your clients), 
now, choose the option “Envie seus e-mails prontos” 
(Send your premade e-mails). Choose the one you 
prefer or the one which has more in common with the 
passenger and good sales!
ORGANIZATION IS THE BEST
It’s already been proven: the more you browse Segue 
Viagem, the more the willing to travel and to provide 
a special experience to your client increases. Since 
there’s much information there and tips on incredible 
places to go, bookmarking the content that most 
caught your attention is an important thing, once it 
makes easier to find it again and check it anytime 
you want to. 
All posts published on the platform offer the option 
“Adicionar aos favoritos” (Bookmark). Click on the 
little star right next to it to add it to your list. The 
complete list can be accessed by the tools panel of 
the travel agents area. 
FROM SEGUE VIAGEM TO THE WORLD
Now that you already know better some of the main 
tools of this platform which is the travelers’ friend 
at any time, also know that all its content can be 
shared on social media. Facebook, Twitter, LinkedIn 
and Pinterest icons appear on the top of each page. 
Use this convenience as much as you can to interact 
with a higher number of travelers and to ratify a 
fundamental item: travel is always with travel agents.

DO SEGUE VIAGEM PARA O 

MUNDO
Agora que você já conhece bem 
algumas das principais funcionalidades 
dessa plataforma que é amiga de todas 
as horas dos vajantes, saiba também que 
todo o conteúdo pode ser compartilhado 
pelas redes sociais. Os ícones do 
Facebook, Twitter, LinkedIn e Pinterest 
aparecem no topo de cada uma das 
páginas. Use e abuse dessa facilidade 
para interagir com um número sempre 
maior de viajantes e para reforçar com 
eles um ponto fundamental: viagem é 
sempre com agente de viagens. 

AO NAVEGAR PELA PLATAFORMA, O USUÁRIO 
CONSEGUE FAVORITAR O CONTEÚDO QUE MAIS 
GOSTOU E CRIAR LISTAS QUE REÚNEM AS DICAS MAIS 
INTERESSANTES PARA SUAS VENDAS
BROWSING THE PLATFORM, USERS CAN BOOKMARK 
THEIR FAVORITE CONTENT AND CREATE A LIST THAT 
GATHERS THE MOST INTERESTING TIPS FOR THEIR SALES
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#TAMOJUNTO

É entre o Ocidente e o Oriente, a natureza e a metrópole, as 
montanhas e o mar, a contemplação e a aventura, que se 
encontra um oásis de beleza sem igual: a Cidade do Cabo 

(ou Cape Town, em inglês), a capital legislativa da África do Sul 
que figura entre os destinos mais bonitos do mundo.
Dominada por paisagens excepcionais, que abrigam uma 
diversidade extraordinária de fauna e flora, a cidade-
mãe do simpático país da vuvuzela, da Jabulani e de 
renomados rótulos de vinho é uma caixinha de surpresas 
e sabe, como poucas outras, como ser a 
anfitriã perfeita. Com 11 idiomas oficiais, a 
região detém, ainda, outras preciosidades 
únicas, as quais Ricardo Velasco, que morou 
por 12 anos no país, topou compartilhar 
com a Segue Viagem. Todos prontos? Então 
#partiu África!

CAPE TOWN, HERE WE GO
JOIN US YOU TOO FOR THIS FUNNY EXPEDITION 
GUIDED BY AN EXPERT AT THE TREASURES OF THIS 
FASCINATING SOUTH-AFRICAN DESTINATION

It’s between West and East, nature and metropolis, 
mountains and sea, contemplation and adventure, that 
a unique oasis of beauty is located: Cape Town, the 
legislative capital city of South Africa which is among the 
most beautiful destinations of the world. 

Plenty of exceptional sceneries, which comprehend 
an extraordinary diversity of fauna and flora, 

the “Mother City” of the sympathetic country 
of vuvuzela, Jabulani and famous wine 
labels is a box of surprises and it knows, 
like few others know, how to be a perfect 

hostess. With 11 official 
languages, the region has 
also other singular treasures, 
which Ricardo Velasco, 
who has lived for 12 years 
in the country, agreed to 
share with Segue Viagem. 
Is everybody ready? So 
#letsgo to Africa!

FOTOS SHUTTERSTOCK

EMBARQUE VOCÊ TAMBÉM NESTA DIVERTIDA EXPEDIÇÃO 

GUIADA POR UM ESPECIALISTA NOS TESOUROS DESTE 

FASCINANTE DESTINO SUL-AFRICANO

RICARDO VELASCO É GERENTE DE MARKETING E VENDAS 
DA AKILANGA DMC & EVENTS, OPERADORA DE TURISMO 
DA ÁFRICA DO SUL ESPECIALIZADA NA PROMOÇÃO DE 
DESTINOS DO CONTINENTE AFRICANO NA AMÉRICA 
LATINA. MOROU EM JOANESBURGO POR 12 ANOS. 
RICARDO VELASCO IS A MARKETING AND SALES MANAGER 
AT AKILANGA DMC & EVENTS, A SOUTH-AFRICAN TOUR 
OPERATOR THAT SPECIALIZES IN THE PROMOTION OF 
AFRICAN DESTINATIONS IN LATIN AMERICA. HE HAS LIVED IN 
JOHANNESBURG FOR 12 YEARS.

aí vamos nós
Cidade do Cabo,
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JOIA RARA
Soberana no cenário que emoldura Cape Town, basta explorar um pedacinho da 
impressionante Table Mountain para entender por que essa montanha em formato de 
uma grande mesa faz parte do seleto grupo das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. 
Seja por meio de trilhas (com níveis de intensidade elevados, vale destacar) ou pelo 
bondinho de chão giratório, o objetivo é sempre o mesmo: chegar ao topo. Isso porque 
este majestoso cartão-postal, de mais de mil metros de altura, apresenta uma vista 360 
graus fenomenal da cidade, revelando, sem nenhum tipo de pudor, o deslumbre que 
a envolve e fascina tanta gente. Nas palavras de Velasco, o lugar é “um ambiente 
mágico, de beleza ímpar, perfeito para apreciar o pôr do sol e fazer um brinde à vida”.
Com mirantes disputadíssimos pelos turistas, ávidos pelas melhores fotos, passar 
horas ali em cima é fácil, fácil: dá para fazer piqueniques, participar de tours 
guiados (todos gratuitos), comprar uma lembrancinha na loja de souvenir e fazer 
um lanchinho rápido na lanchonete.

A RARE BIRD
Reigning absolutely over the scenery that decorates Cape Town, you just need to explore a little bit of 
the impressive Table Mountain to understand why this mountain in the shape of a big table is part of the 
select group of the Seven Natural Wonders of the World. 
Whether by trails (with high levels of intensity, it should be highlighted) or by a rotating areal cable 
car, the goal is always the same: getting to the top. That’s because this majestic postcard, with more 
than 1,000 meters high, presents a phenomenal 360-degree view of the city, revealing, with no 
worries, the stunning feature that involves and fascinates many people. As Velasco tells us, the place 
is “a magical environment, it has a unique beauty, perfect for admiring the sunset and toasting life.”
With viewing points often visited by tourists who are avid for the best pictures, spending some hours there 
is easy, very easy: it's possible to picnic, participate in guided tours, buy a gift at the souvenir store and 
have some snacks at the restaurant.

UMA PARADA NOS CABOS  
Na Cidade do Cabo, seja qual for a direção escolhida pelo 
olhar, a certeza é uma só: sempre haverá algo a ser admirado 
no meio do caminho. Um ótimo exemplo disso pode ser conferido 
justamente no lugar que marca o início da história do país, o 
Cabo da Boa Esperança.
A princípio nomeado de Cabo das Tormentas pelos navegantes, é 
nesse recanto inspirador que o verde das montanhas e o azul do 
oceano se unem para recepcionar os turistas ao lado da célebre 
placa com os dizeres “Cabo da Boa Esperança, o ponto mais 
sudoeste do continente africano”, escritos em inglês e africâner. Nem 
é preciso dizer que esta é uma parada obrigatória para fotos, certo?
Perto dali, outro destaque é Cape Point, refúgio natural que serve 
de abrigo para inúmeras espécies de plantas e animas, como 
babuínos, zebras e mais de 250 tipos de aves. “Conhecido 
como o local do encontro entre as águas do Atlântico e do Índico, 
durante um passeio por esse magnífico reduto a dica é aproveitar 
o momento para admirar o visual deslumbrante na companhia do 
vento, que sopra forte por lá”, conta Velasco.

AO FUNDO, A IMPRESSIONANTE TABLE MOUNTAIN, SEMPRE 
PRONTA PARA DAR AS BOAS-VINDAS AOS VISITANTES QUE 
CHEGAM PELO DIVERTIDO BONDINHO DE CHÃO GIRATÓRIO
THE IMPRESSIVE TABLE MOUNTAIN, ALWAYS READY TO 
WELCOME THE VISITORS WHO GET THERE BY ROTATING 
AREAL CABLE CAR

A STOP AT THE CAPES 
In Cape Town, whatever the direction chosen by just looking 
at, the truth is only one: there will always be something to be 
admired on the way. A great example of that can be checked 
right at the place that marks the beginning of the history of the 
country, the Cape of Good Hope.  
Formerly called Cape of Storms by the sailors, it’s in this inspiring 
refuge that the green of the mountains and the blue of the ocean 
get together to welcome the tourists with the sign that tells "Cape 
of Good Hope, the  most South-Western point of the African 
continent,” written in English and Afrikaner. There’s no need to 
say that it’s a site that must be visited and photographed, right?
Near there, other highlight is Cape Point, a natural refuge which 
is shelter of several plant and animal species, like baboons, 
zebras and more than 250 types of birds. “Known as the 
meeting point between Atlantic and Indian Oceans, during a 
tour of this magnificent place the tip is to enjoy the moment and 
admire the stunning visual in the company of the wind that blows 
strongly there,” tells Velasco.

A INDESCRITÍVEL PAISAGEM DO CABO DA BOA ESPERANÇA, O 
CARTÃO-POSTAL HISTÓRICO E NATURAL DA CIDADE DO CABO
THE INDESCRIBABLE LANDSCAPE OF CAPE OF GOOD HOPE, CAPE TOWN’S 
HISTORIC AND NATURAL POSTCARD
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UMA VIZINHANÇA HISTÓRICA
Quem se interessa por história encontra motivos de sobra para conhecer a 
Cidade do Cabo, dada a grande quantidade de atrativos culturais que são 
verdadeiros legados para a humanidade. Exemplo disso é a ilha de Robben 
Island, onde Nelson Mandela, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, passou 
18 anos preso por defender o direito dos negros durante o apartheid, regime 
político de segregação racial. Ao chegar, é possível visitar as celas e explorar o 
complexo na companhia de um ex-detento, que comanda um tour emocionante. 
Outra sugestão é conferir a graciosa cidade de Stellenbosch, colônia europeia 
decorada por campos verdejantes e construções datadas do século 18. A 40 
minutos de Cape Town e famosa por ser uma região produtora de vinhos, é o 
endereço de uma série de vinícolas e faz a alegria dos turistas interessados em 
saborear rótulos e mais rótulos premiados da bebida. 
“Nos arredores da Cidade do Cabo existem ainda outras vilas apaixonantes, 
como Paarl e Franschhoek, que também integram a popular Rota do Vinho e são 
um convite irrecusável para passar um tempo livre neste horizonte cinematográfico, 
composto de céu, montanhas e pássaros”, comenta Velasco. 

A HISTORIC NEIGHBORHOOD
Those who are interested in history find many reasons to get to know Cape Town, given its great amount of 
cultural attractions that are a real heritage of the mankind. An example of this is the Robben Island, in which 
Nelson Mandela, who was awarded the Nobel Peace Prize, spent 18 years in prison because of his fight for 
the black people’s rights during the apartheid, a political system of racial segregation.  There, it’s possible to visit 
the cells and explore the complex in the company of an ex-prisoner, who guides an emotional tour. 
Other suggestion is to check the lovely city of Stellenbosch, a European colony decorated by green 
fields and buildings from the 18th century. Forty minutes away from Cape Town and famous for being 
a wine-producing region, this is the address of a series of wineries and make the day of tourists who 
are interested in trying more and more awarded brands of this drink.  
“The outskirts of Cape Town has also other exciting villages, such as Paarl and Franschhoek, which integrate 
the popular Wine Route and they are an invitation to spend some free time in this cinematographic horizon, 
composed of sky, mountains and birds that can't be declined,” comments Velasco.

SOUTH-AFRICAN EXCLUSIVITIES
The singular charm of Cape Town is worth the trip, of course, but the beautiful region isn’t 
tired of surprising its visitors. There are many available (and can’t-miss!) attractions, starting 
with the Kirstenbosch National Botanical Garden, where there are more than 7,000 
varieties of plants, including rare species. Enjoying the ride without haste is ideal, reading 
the explaining signs and feeling that tranquility aura which takes the place.  
Renovated for the 2010 World Cup, there are other important attractions in the old 
port surroundings. They are: a visit to the Two Ocean Aquarium and to the Zeitz 
MOCAA, Museum of Contemporary Art Africa, as well as a tasting of a delicious 
glass of wine made of Pinotage grape, native of the country. 
“I also recommend walking and bike tours of the modern region of Victoria & Alfred 
Waterfront, an entertainment complex that faces the Ocean, in addition to an exciting pier 
and a Ferris wheel similar to the London Eye, in the English capital city, it counts on restaurants, 
bars, cafés and stores selling traditional products and international brands,” he says. 

DE FRENTE PARA O OCEANO, A ANIMADA REGIÃO DE 
VICTORIA & ALFRED WATERFRONT E UMA DE SUAS 
ATRAÇÕES MAIS FAMOSAS: A RODA-GIGANTE
FACING THE OCEAN, THE EXCITING REGION OF VICTORIA & ALFRED 
WATERFRONT AND ONE OF ITS MOST FAMOUS ATTRACTIONS: THE 
FERRIS WHEEL

EXCLUSIVIDADES SUL-AFRICANAS
O charme sem igual da Cidade do Cabo já vale a viagem, 
é claro, mas a belíssima região não se cansa de surpreender. 
São muitas as atrações disponíveis (e imperdíveis!), a começar 
pelo Jardim Botânico Kirstenbosch, onde estão mais de 7 mil 
variedades de plantas, incluindo espécies raras. O ideal é 
curtir o passeio sem pressa, lendo as plaquinhas explicativas 
e experimentando a aura de tranquilidade que paira no local. 
Revitalizado para a Copa do Mundo de 2010, no entorno do 
antigo porto do destino há outras atrações importantes. São elas: 
uma visita ao aquário Two Ocean e ao Zeitz MOCAA, museu 
de arte contemporânea da África, bem como a degustação de 
uma deliciosa taça de vinho da uva Pinotage, nativa do país.
“Recomendo também tours a pé ou de bicicleta pela 
moderna região de Victoria & Alfred Waterfront, complexo 
de entretenimento de frente para o oceano que, além de um 
animado píer e uma roda-gigante similar à London Eye, na 
capital inglesa, conta com restaurantes, bares, cafeterias e lojas 
com produtos típicos e de grifes internacionais”, ressalta. 

MEUNIERD/SHUTTERSTOCK.COM

LULU AND ISABELLE/SHUTTERSTOCK.COM

ACESSO PRINCIPAL PARA A ILHA DE ROBBEN ISLAND, 
ONDE NELSON MANDELA, VENCEDOR DO PRÊMIO 
NOBEL DA PAZ, PERMANECEU PRESO POR 18 ANOS
MAIN ACCESS TO THE ROBBEN ISLAND, WHERE NELSON 
MANDELA, WHO WAS AWARDED THE NOBEL PEACE PRIZE, HAS 
REMAINED IN PRISON FOR 18 YEARS
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24 HORAS EM...

BEM-VINDO À CIDADE QUE COLECIONA RECORDES E ADJETIVOS TÃO IMPONENTES 
QUANTO SEUS ARRANHA-CÉUS DE DESIGN FUTURÍSTICO

DUBAI, SYNONYMOUS WITH LUXURY AND 
GLAMOUR
WELCOME TO THE CITY THAT COLLECTS RECORDS AND IMPOSING 
ADJECTIVES AS ITS SKYSCRAPERS WITH FUTURISTIC DESIGN
Composed of urban, desert and coastal sceneries, it’s next to the 
Persian Gulf that the cutting-edge Dubai has been in evidence from the 
United Arab Emirates to the world as a core and tourist country which 
has been growing fast, having the sky as a goal, not as a limit.  
Recognized as one of the main hubs for Brazilians traveling to 
Asian, African, Australian and European destinations – including 
Russia, where the 2018 World Cup will take place – the Jewel of 
the Middle East is indeed an excellent stopover for people who 
are looking for shopping, unique landscapes and some baggage 
full of valuable memories that can be created in only 24 hours. 
Aren’t you convinced? We are going to show you!

Imagine começar o dia em uma ilha de areias claras e águas 
reluzentes, que integra um arquipélago artificial com o formato de 
uma gigantesca palmeira – de tão emblemático, ele pode ser visto até 
do espaço. Cercada por empreendimentos requintadíssimos, como 
hotéis, marinas, casas e um parque aquático (Aquaventure Waterpark), 
todos eles distribuídos pelo que seriam as “folhas” da palmeira, Palm 
Jumeirah é perfeita para atividades sofisticadas, como sobrevoos de 
helicóptero e passeios de lancha ou iate pelo Golfo Pérsico.

Imagine starting the day on an island with clear sand and bright waters, 
which is part of a giant palm tree-like shape artificial archipelago – so 
emblematic that it can be seen even from the Space. Surrounded by very 
sophisticated establishments, such as hotels, marinas, houses and water 
park (Aquaventure Waterpark), all of them distributed all over what would 
be the "leaves" of the palm tree, Palm Jumeirah is perfect for refined activities, 
like tours by helicopter and speedboat or yacht on the Persian Gulf. 
About 20 km away, a tip is to see another postcard: the imposing Burj 
Khalifa. At the largest building of the world (828 meters), the view is so 
stunning. Reaching the top is something that everyone wants to do, so 
it's important to buy a ticket previously.

7h PALM JUMEIRAH E BURJ KHALIFA
PALM JUMEIRAH AND BURJ KHALIFA

Constituída por cenários urbanos, desérticos e litorâneos, é às 
margens do Golfo Pérsico que a moderníssima Dubai vem 
despontando dos Emirados Árabes Unidos para o mundo como 

uma potência econômica e turística que cresce a passos largos, tendo 
o céu não como limite, mas sim como meta.
Reconhecida como um dos principais hubs para brasileiros a caminho 
de destinos asiáticos, africanos, australianos e europeus – incluindo a 
Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018 –, a joia do Oriente Médio 
é, de fato, uma excelente parada para quem busca ótimas compras, 
paisagens fora do comum e bagagem cheia de lembranças valiosas, 
possíveis de serem acumuladas em singelas 24 horas. Duvida?  
A gente mostra pra você! 

DUBAI, SINÔNIMO DE LUXO E GLAMOUR

SHUTTERSTOCK
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KRITSANA LAROQUE/SHUTTERSTOCK.COM

AGENTE LEVA!
O GRUPO TREND tem pacotes para Dubai. Destaque para o roteiro “Experiência em 
Dubai”, que inclui 4 noites de hospedagem no OmegaHotel, café da manhã, transfer in/
out, city tour, safári no deserto com jantar e ingresso cortesia para o Burj Khalifa. Somente 
terrestre. O valor é a partir de 10x USD 33,00 por pessoa em apartamento duplo.  
Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

Símbolo de progresso, vanguarda e tecnologia, a heterogênea Dubai 
preserva ainda um lado histórico fascinante, que pode ser conferido de 
pertinho durante uma caminhada pelas redondezas de Bastakiya, um 
dos bairros mais antigos da cidade, chamado também de Al Fahidi. 
Marcado por construções rústicas e ruas estreitas, datadas dos séculos 
19 e 20, entre os pontos turísticos da região estão as tradicionais 
torres de vento, utilizadas no passado como climatizadores naturais, e 
o Al Fahidi Fort, fortaleza edificada em 1787 que atualmente abriga 
o Museu de Dubai.

Seguindo na tonalidade dourada, é no deserto de Dubai 
que a natureza entra em cena para promover um espetáculo 
protagonizado pelas dunas e pelo pôr do sol, que dão forma 
e colorem o horizonte. A região árida, explorada, em geral, em 
veículos 4x4, inclui experiências exclusivas, como passeio de 
camelo, tatuagens de henna, apresentações culturais e um jantar 
delicioso em um típico acampamento beduíno (nome dado aos 
árabes nômades do deserto). O retorno é por volta das 21h.

Na cidade que é pura riqueza, uma passadinha pelo maior 
mercado de ouro do planeta é indispensável, especialmente 
para conhecer um ponto clássico de comércio de Dubai. 
Ali são encontrados colares, gargantilhas, anéis, pulseiras, 
metais e pedras de grande valia, como ouro, prata, 
platina, safira e diamantes, e outras peças legítimas a um 
excelente custo/benefício. Dica importante: para fazer um 
bom negócio, o segredo é pechinchar.

In the city that is a treasure, a little visit to the largest gold market of the planet 
can't be out of the itinerary, mainly to get to know a classic place for shopping 
in Dubai. There, people can find necklaces, chokers, rings, bracelets, metals 
and precious stones, like gold, silver, platinum, sapphire, diamonds, among 
other authentic pieces at an excellent cost/effectiveness. An important tip: to do 
good business, the secret is to bargain.

A symbol of progress, vanguard and technology, the heterogeneous Dubai also preserves 
a fascinating historic side, which can be checked closely during a walk around Bastakiya, 
one of the oldest neighbors of the city, also called Al Fahidi. Marked by rustic constructions 
and narrow alleys, dated from the 19th and 20th centuries, the traditional windcatchers, 
used in the past to create natural ventilation, and the Al Fahidi Fort, a fortress built in 1787 
that currently houses the Dubai Museum, are amongst the tourist attractions of the region.

15h30

13h

11h

GOLD SOUK 

BASTAKIYA 

SAFÁRI NO DESERTO 
COM JANTAR
DESERT SAFARI WITH DINNER

GOLD SOUK 

BASTAKIYA 
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Having a golden shade, it’s in the Dubai desert that nature takes the place to 
promote a spectacle starred by the dunes and the sunset, which draw lines and 
paint the horizon. The arid region, explored, in general, in 4-wheel vehicles, 
includes exclusive experiences such as camel rides, henna tattoos, cultural 
performances and a delicious dinner in a typical Bedouin camp (name given to 
those Arabian nomads of the desert). The return is around 9 p.m.
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DUBAI’S GOOD TASTE
LUXURY AND SOPHISTICATION AT THE TABLE: SIX CAN’T-MISS 
RESTAURANTS IN THE CITY THAT IS AN EXPERT AT SURPRISING 
ITS VISITORS 
Home of more than 200 different nationalities, which represent 
about 90% of the population, Dubai is the perfect mix of cultures, 
ingredients, spices and irresistible aromas. The result, therefore, 
can’t be other than that: in the land where everything has an extra 
level of sophistication, its gastronomy has also a premium aspect, 
marked by diversity and unique taste. 
Those who have already had the opportunity to visit the destination 
know: the original spice of the city is in evidence in the local 
dishes – like machboos (stew made of rice, meat and spices), 
khameer bread and the wonderful luqaimat (sweet dumplings) – 
and in the infinity of delicacies that are imported from the most 
varied international kitchens.  
Truth is, Dubai is a banquet for all tastes and knows like no one 
how to impress even at the moment to seat at the table. Then, as 
an appetizer for this dinner, Segue Viagem shows a menu plenty 
of generous portions, composed of some of the best restaurants 
of the region and carefully served so that no one will miss them. 
Check them out!

Lar para mais de 200 nacionalidades diferentes, que representam 
cerca de 90% da população, Dubai é a mistura perfeita de 
culturas, ingredientes, especiarias e aromas irresistíveis. O resultado, 

portanto, não poderia ser outro: na terra onde tudo tem um nível extra 
de sofisticação, a gastronomia também tem um aspecto premium, sendo 
marcada pela diversidade e pelo sabor único.
Quem já teve a oportunidade de visitar o destino sabe: o legítimo 
tempero da cidade se sobressai no preparo das comidas locais – como 
o machboos (cozido de arroz, carne e condimentos), o pãozinho de 
khamir e o maravilhoso luqaimat (bolinho doce) – e na infinidade de 
iguarias importadas das mais variadas cozinhas internacionais.
Verdade seja dita, Dubai é um prato cheio para todos os paladares, 
sabendo como ninguém como impressionar até mesmo no momento de se 
sentar à mesa. Então, de entrada para esse banquete, a Segue Viagem 
apresenta a você um cardápio recheado de porções generosas, formadas 
por alguns dos melhores restaurantes da região e servidas no capricho 
para não deixar ninguém passar vontade. Confira só! 

LUXO E SOFISTICAÇÃO À MESA: SEIS RESTAURANTES 

IMPERDÍVEIS NA CIDADE QUE É MESTRE EM DEIXAR 

OS VISITANTES BOQUIABERTOS

FOTOS DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO AJI

GASTRONOMIA

de Dubai
O bom gosto
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AL NAFOORAH
Perfeito para os apaixonados por comida árabe, no cardápio 
do Al Nafoorah existe uma seleção variada de pratos, como 
babaganoush, moussaka, homus e quibes. Os pratos vêm em 
porções ideais para serem compartilhados, o que torna o lugar 
mais do que indicado para uma gostosa refeição em família. 
Outro ponto forte é o fato de este restaurante libanês estar situado 
no terraço do luxuoso Jumeirah Emirates Towers Hotel, de onde é 
possível admirar uma vista deslumbrante da cidade.

 https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/
jumeirah-emirates-towers/restaurants_bars/al-nafoorah/

AL NAFOORAH
Perfect for fans of the Arab cuisine, on the Al Nafoorah’s menu there’s a list 
of several dishes, such as baba ganoush, moussaka, hummus and kibbeh. Its 
dishes come in ideal portions to share, making of this a suitable place for a great 
family meal. Another positive aspect is the fact that this Lebanese restaurant is 
located on the luxurious terrace of Jumeirah Emirates Towers Hotel, from where 
it's possible to admire a stunning view of the city.

AJI
Decorado com graciosas ilustrações, presentes até mesmo nas 
estampas das cadeiras, neste aconchegante estabelecimento, 
situado na ilha de Palm Jumeirah, a especialidade da casa é a arte 
produzida na cozinha, nascida a partir da fusão de duas vertentes 
gastronômicas renomadas: a japonesa e a peruana. Mestre em 
conquistar os clientes, seja pelo sabor incomparável, seja pela 
beleza de seus pratos, o local tem uma vasta carta de drinks, 
a qual segue não apenas o conceito da culinária Nikkei, como 
integra também outra importante característica: a criatividade. 

 http://aji.ae/

AJI
Decorated with lovely pictures, also printed in the chair pattern, at this cozy 
establishment, located on Palm Jumeirah island, the house specialty is the art produced 
in the kitchen, arising from the fusion of two famous gastronomy styles: Japanese and 
Peruvian. Expert at pleasing its guests, for both incomparable taste and the beauty of 
the dishes, this place has a large menu of drinks, which not only incorporates the Nikkei 
cuisine concept, but it also adds another important feature: creativity.

AL MUNTAHA 
Fruto da união de sucesso entre o requinte da culinária francesa 
e a grandiosidade arquitetônica de Dubai, no Al Muntaha os 
visitantes comem bem e, de quebra, têm como pano de fundo uma 
paisagem indescritível, à altura de sua localização, no 27º andar 
do suntuoso Burj Al Arab, hotel com design inovador, em forma de 
vela, construído sob uma ilha artificial às margens do Golfo Pérsico. 
Endereço do glamour e da finesse, entre as delícias servidas por ali 
estão famosas riquezas gastronômicas, como caviar, ostras e foie 
gras gâteau (aperitivo à base de fígado de pato ou de ganso).

 https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/burj-al-
arab/restaurant-at-burj-al-arab/al-muntaha/

AL MUNTAHA
A result of the successful mix between the French cuisine sophistication and Dubai’s 
architectonic grandiosity, the guests can have a good meal and also an indescribable 
landscape as a scenery at Al Muntaha, at the same level of its location, at the 27th floor 
of the magnificent Burj Al Arab, a hotel with innovative design and shaped like a sail boat, 
built on an artificial island along the edges of the Persian Gulf. Address of glamour and 
finesse, the famous gastronomy treasures such as caviar, oysters and foie gras gâteu (starter 
made of duck or goose liver) are among the delicacies offered there.
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FISH BEACH TAVERNA
É em um espaço superagradável, dominado pela atmosfera de 
tranquilidade característica de uma região litorânea, que o charmoso 
restaurante azul e branco – uma homenagem à ilha grega de Santorini 
– presenteia os visitantes com um lindo cenário à beira do Golfo 
Pérsico e com um menu bem sortido, protagonizado pelos frutos do 
mar. Exibindo inúmeras opções de saladas, pratos frios e quentes, 
grelhados e sobremesas, o Fish Beach Taverna é a aposta certa para 
visitantes que quiserem degustar o sabor incrível que remete à região 
costeira do mar Egeu, formada pela Grécia e pela Turquia.

 http://www.fish-dubai.com

FISH BEACH TAVERNA
It’s at a very pleasant place, taken by the tranquil atmosphere which is characteristic of 
a coastal region that this charming blue and white restaurant – because of the Greek 
island of Santorini – offers its guests beautiful scenery by the Persian Gulf and a varied 
menu, whose main dishes are made of sea fruit. Having several options of salads, hot 
and cold food dishes, grilled food and desserts, the Fish Beach Taverna is the big bet for 
those guests who would like to try some incredible food that recalls the coastal region of 
Aegean Sea, composed of Greece and Turkey.

MISS LILY’S
Um pedacinho da Jamaica em Dubai. Assim é o Miss Lily’s, 
empreendimento multicolorido que transporta os visitantes 
diretamente para a terra de Bob Marley por meio de um 
cardápio genuinamente caribenho, estrelado pelo famoso “jerk 
food”, marinada jamaicana utilizada principalmente no preparo 
de carnes e vegetais. Com paredes enfeitadas por discos de 
vinil e tendo como som ambiente o ritmo relaxante do reggae, o 
restaurante temático fica no quinto andar do moderno Sheraton 
Grand Hotel e abre somente para o jantar.

 http://www.misslilys.com/ 

MISS LILY’S 
A little piece of Jamaica in Dubai. This is Miss Lily’s, a multicolored establishment 
that takes its visitors straight to Bob Marley’s land by an authentic Caribbean menu, 
whose main star is the famous “jerk food”, a dish based on a marinade mainly used 
to prepare meat and vegetables. With walls decorated with LPs and having the 
relaxing reggae rhythm as soundtrack, this themed restaurant is located at the 5th 
floor of the cutting-edge Sheraton Grand Hotel and it only opens for dinner.

SERAFINA
De frente para o imponente Burj Khalifa e para a majestosa Dubai 
Fountain, dois dos monumentos mais simbólicos da cidade, o 
restaurante, inspirado na gastronomia do norte da Itália, é uma 
ótima pedida para os interessados em curtir um ambiente elegante 
– além, é claro, de apreciar a fantástica paisagem ao redor. 
Oferecendo entradas, pratos principais e acompanhamentos, que 
incluem opções de saladas, grelhados e peixes, o menu também 
reúne os grandes clássicos da comida italiana, como pizzas, 
bruschettas, risotos, massas, focaccias e carpaccios.

 http://serafinadubai.com/

SERAFINA
Facing the imposing Burj Khalifa and the majestic Dubai Fountain, two of the most 
iconic monuments of the city, this restaurant that is based in the gastronomy of the 
northern region of Italy is a great idea for those who are interested in enjoying an 
elegant place – besides being able to admire the fantastic view around it, of course. 
Among appetizers, main courses and side dishes, which include many options of 
salads, grilled dishes and fish, its menu gathers the main classic type of Italian food, 
such as pizzas, bruschetta, risotto, pasta, focaccia and carpaccio.
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CANADÁ,  
O GIGANTE  
NORTE-AMERICANO
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TORONTO, MONTREAL, OTTAWA OR 
VANCOUVER? IF YOU’RE IN DOUBT, PICK ALL 
OF THEM! BEAUTY IS BREATHTAKING IN THIS 
COUNTRY THAT IS ENCHANTING

VISTA DO ENTARDECER EM TORONTO COM DESTAQUE 
PARA DOIS SÍMBOLOS DA CIDADE: A CN TOWER E O 
LAGO ONTÁRIO 
VIEW OF THE SUNSET IN TORONTO HIGHLIGHTING TWO ICONS OF 
THE CITY: CN TOWER AND LAKE ONTARIO

TORONTO, MONTREAL, OTTAWA  
OU VANCOUVER? NA DÚVIDA, 
APOSTE EM TODAS ELAS! A BELEZA 
É DE TIRAR O FÔLEGO NESSE PAÍS 
QUE É RICO EM ENCANTOS

CANADA, THE NORTH-AMERICAN GIANT
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O DESIGN INOVADOR DA ICÔNICA FACHADA DO 
ROYAL ONTARIO MUSEUM, EM TORONTO 
THE INNOVATIVE DESIGN OF THE ICONIC FACADE OF 
ROYAL ONTARIO MUSEUM, IN TORONTO

D
o alto dos seus 9,9 milhões de 
km², se o segundo maior país 
do mundo fosse uma pessoa, 

certamente ele seria um gigante 
adorável, daqueles supergente boa, 
que preza pelo bem-estar e pela 
qualidade de vida, trata a todos 
com respeito e simpatia e sabe como 
ninguém aproveitar o que a natureza 
e a modernidade têm a oferecer. 
Afinal, além de uma infinidade de 
exclamações, o que esperar de um 
país que conta com um município 
chamado “Saint-Louis-du-Ha! Ha!”? A 
resposta, sem dúvida alguma, é uma 
só: diversão e sorrisos garantidos.

Vizinho dos Estados Unidos e situado 
no extremo norte do continente 
americano, especificamente entre os 
oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico, 
o Canadá vem se tornando um 
destino cada vez mais desejado pelos 
brasileiros. Apenas para se ter uma 
ideia, 116 mil viajantes tupiniquins 
desembarcaram no país entre janeiro e 
outubro de 2017, superando o número 
de 114 mil registrado em 2016. 

Mestre na arte de atrair interessados 
em paisagens cinematográficas, 
ecoturismo e experiências únicas, 
o “The Great White North” (ou, 
em português, “O Grande Norte 
Branco”) pode até parecer muito frio 
à primeira vista; porém, acredite, uma 
voltinha pelas suas principais cidades 
já é suficiente para quebrar o gelo 
e aquecer não apenas o coração 
do passageiro, como também as 
suas vendas, agente. Quer descobrir 
como? As páginas a seguir estão 
repletas de informações valiosas! 

JHVEPHOTO/SHUTTERSTOCK.COM
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TORONTO:  
PLURAL EM TODOS OS 
SENTIDOS
Uma megalópole onde o mundo inteiro 
se reúne e é recebido de braços abertos, 
como velhos conhecidos voltando para casa 
depois de terem passado muito tempo fora. 
Essa é Toronto, a canadense de cerca de 2,8 
milhões de habitantes que abriga centenas 
de culturas e ainda assim encontra espaço 
para acomodar quem está só de passagem.
Tida como a cidade mais populosa do país 
e a quarta maior da América do Norte, a 
capital da província de Ontário é detentora de 
outras peculiaridades fascinantes que cativam 
de imediato os apaixonados por agito e 
entretenimento, oferecendo, ao mesmo tempo, 
uma boa dose de belezas naturais.
Com temperaturas pra lá de negativas nos 
meses de inverno e que se aproximam 
dos 30ºC durante o verão, Toronto 
definitivamente brilha aos olhos dos 
visitantes, exibindo atrativos que a 
transformam em um destino completo e sob 
medida em qualquer estação do ano. 

UM PONTO DE ENCONTRO
Levando a sério sua posição de centro finan-
ceiro do país, a “The 6ix”, como é apelidada 
por muitos, concentra verdadeiras riquezas 
entre imensos arranha-céus e extensas áreas 
verdes – da magnitude do parque High Park, 
de 161 hectares, por exemplo –, os quais, 
juntos, formam o cenário multifacetado da ci-
dade que também é símbolo da diversidade.
Dona de uma arquitetura fantástica, que 
contrapõe o clássico ao moderno, é 
justamente nesse quesito que se destacam 
alguns dos seus cartões-postais mais icônicos: 
a famosíssima CN Tower (Canada’s National 
Tower), com seus impressionantes 553 metros 
de altura e vista panorâmica arrebatadora – 
além, é claro, da possibilidade de almoçar 
ou jantar no 360Restaurant, localizado sob 
uma plataforma giratória gigantesca; o 
delicioso mercado público de St. Lawrence, 
onde é fácil encontrar o típico Peameal 
Bacon, sanduíche à base de carne de porco; 
o inovador museu Royal Ontario, com uma 
coleção composta por mais de 6 milhões 
de artefatos, incluindo o esqueleto montado 
de um dinossauro; e o primoroso Castelo 
Casa Loma, monumento palaciano que já 
serviu de locação para filmes como “X-Men”, 
“Chicago” e “O terno de dois bilhões de 
dólares”, entre outros sucessos do cinema. 
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From the top of its 9.9 million km², if the second largest 
country of the world was a person, it would certainly 
be an adorable giant, like those who are great people, 
who cares about welfare and quality of life, treat 
everyone with respect and sympathy and know how 
to enjoy what nature and modernity have to offer like 
no one knows. After all, besides several exclamations, 
what should we expect from a country that counts on a 
municipality called "Saint-Louis-du-Ha! Ha!”? The answer 
is only one, with no doubts: fun and guaranteed smiles.
United States’ neighboring country and located in 
the far north of North-American continent, specifically 
among Atlantic, Pacific and Artic Oceans, Canada has 
become a destination of dreams for the Brazilians. Just 
to have an idea, 116,000 Brazilian travelers landed 
at the country between January and October 2017, 
exceeding the number of 114,000 registered in 2016. 
Expert at attracting people who are interested in landscapes 
like those showed in the movies, ecotourism and unique 
experiences, “The Great White North” may seem very cold at 
first sight; however, believe it, a little visit to its main cities can 
be enough to break the ice and to warm both passenger's 
heart and your sales, travel agent. Would you like to know 
how? The next pages are plenty of valuable information! 
TORONTO: PLURAL IN EVERY SENSE
A megalopolis where the whole world is gathered and 
received with open arms, like old pals coming home after 
having been far away for a long time. This is Toronto, 
a Canadian city of about 2.8 million citizens which 
gathers hundreds of cultures and also finds some space to 
accommodate those who are just passing through.
Considered the most populated city of the country and 
the fourth largest of North America, the capital of Ontario 
province has some other fascinating peculiarities that 
attract right away fans of activities and entertainment, 
offering a good dose of natural beauty at the same time. 
With really negative temperatures in winter and reaching 
almost 30ºC in summer, Toronto definitely catches the 
travelers’ attention, showing attractions which turn it into 
a complete and perfect destination at any time of year.  
A MEETING PLACE
Taking too seriously its title of business center of the 
country, “The 6ix”, as it's called by many people, 

PAUSA PARA A BADALAÇÃO
De status cosmopolita, Toronto não 
para, o que é uma excelente notícia 
para quem quer sentir a animação da 
cidade que abraça uma infinidade de 
nacionalidades – um exemplo disso 
é a vizinhança, composta por uma 
Chinatown, Little Jamaica, Little Portugal, 
Little Italy e por aí vai. 
Com uma relação gigantesca de 
bares, restaurantes, casas noturnas e 
polos culturais, entre os endereços mais 
movimentados do destino estão a Yonge 
Street, onde fica a pulsante e colorida 
Dundas Square, e a Queen Street West, 
um dos points mais ecléticos da região.
E quando a viagem coincide com 
o período em que a temperatura 
frequentemente fica abaixo de 0° C? Sem 
problemas! Nessa época do ano o agito 
segue intenso, principalmente em Path, 
um impressionante complexo comercial 
subterrâneo com lojas, restaurantes, 
cinemas, supermercados e academias, 
por exemplo, construído para garantir o 
entretenimento dos canadenses mesmo 
nos dias mais gelados. Chegar até o 
local não é um problema, já que cinco 
estações de metrô e um terminal de trem 
estão conectados ao Path, além de dois 
shopping centers, seis hotéis, 50 prédios 
e 20 garagens de estacionamento.

O LADO VERDE DA CIDADE
Prova viva de que natureza e progresso 
podem sim conviver em perfeita 
harmonia, a vibrante Toronto também 
é um refúgio natural que esbanja 
encantos, com atrações ecoturísticas 
para todos os gostos.
Banhada pelo Lago Ontário e cercada 
por um grupo de ilhas interligadas, 
na região onde o mar é de água 
doce as praias são uma ótima pedida 
para curtir os dias ensolarados. Quem 
preferir também pode simplesmente 
contemplar a linda paisagem, que 
pode ser admirada do Harbourfront 
Centre, orla urbana que, no verão, 
ferve de atrações turísticas e esportivas 
e, no inverno, cede lugar a uma 
divertida pista de patinação no gelo. 
E por falar em programas 
protagonizados pela inconfundível 
natureza canadense, se tem um 
que precisa entrar no roteiro dos 
aficionados por experiências 
inesquecíveis é Niagara Falls, 
mesmo considerando a distância de 
aproximadamente 120 km (ou algo em 
torno de 1h30 de carro) que separa a 
região de Toronto. Com certeza você 
já ouviu falar do lugar; afinal, a fama 
que precede as Cataratas do Niágara 
faz jus à sua beleza inquestionável. 
Classificadas entre as Sete Maravilhas 
Naturais do Mundo, as quedas 
d’água são hipnotizantes e ganham 
um aspecto ainda mais majestoso ao 
serem contempladas dos mirantes e 
observatórios. 
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AO LADO, AS HIPNOTIZANTES QUEDAS D’ÁGUA DE NIAGARA 
FALLS. ACIMA, O MAJESTOSO HOTEL FAIRMONT LE CHÂTEAU 
FRONTENAC, NA REGIÃO DE OLD PORT DE MONTREAL
TO THE LEFT, THE HYPNOTIZING NIAGARA FALLS. ABOVE, THE MAJESTIC 
FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC HOTEL, IN THE REGION OF OLD 
PORT, MONTREAL



56 / SV

keeps real treasures among massive skyscrapers 
and large green areas – like the magnitude of High 
Park, counting on 161 hectares, for example –, 
which together they build a multifaceted scenery of 
the city that is also a symbol of diversity. 
Owner of a fantastic architecture, which classic features 
contrast with modernity, it’s just in this aspect that some 
of its most iconic postcards are in evidence: the very 
famous CN Tower (Canada’s National Tower), with 
its impressive 553 meters of high and breathtaking 
panoramic view –, in addition to having the possibility of 
lunching and having dinner at 360 Restaurant, located 
on a huge revolving platform; the delicious St. Lawrence 
market, where it’s easy to find the traditional Peameal 
Bacon, a sandwich made of pork loin; the innovative 
Royal Ontario Museum, with a collection composed 
of more than 6 million artifacts, including the dinosaur 
skeleton; and the beautiful Casa Loma, a castle that has 
already been the scenery for movies such as “X-Men”, 
“Chicago” and “The Tuxedo”, among others.    
THE GREEN SIDE OF THE CITY
Real proof that nature and progress can indeed 
live together in perfect harmony, the vibrant Toronto 
is also a natural refuge that exudes charm, with 
ecotourism attractions for all tastes. 
Washed by Lake Ontario and surrounded by an 
interconnected group of islands, in the region 
where the sea has freshwater beaches are a great 
option to enjoy those sunny days. People can also 
just admire the stunning view at the Harbourfront 
Centre, urban waterfront which offers a lot of tourist 
and sports attractions in summer and, in winter, a 
funny skating rink takes place.  
And speaking of activities full of incomparable Canadian 
nature, if there’s something that must be in the itinerary 
of those who love unforgettable experiences is Niagara 
Falls, even considering the distance of about 120 km (or 
something like 1h30 by car) which separates the region 
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MONTREAL,  
UMA CANADENSE DE SOTAQUE FRANCÊS
Quando o assunto é turismo, a receita 
para o sucesso da maior cidade da 
província de Quebec – e a segunda mais 
populosa do Canadá – é simples: basta 
misturar a elegância e o charme franceses 
ao ritmo acelerado dos norte-americanos, 
adicionar uma pitada de diferentes culturas 
e pronto! Eis o gosto irresistível da região 
que é um prato cheio de novos sabores, 
dentro e fora do campo da gastronomia.
Riquíssima em história, patrimônios 
arquitetônicos, manifestações artísticas, 
paisagens naturais e restaurantes 
fantásticos, a versátil Montreal, como você 
vai ver a seguir, não precisa se esforçar 
para encantar os visitantes. Sabe por quê? 
O amor é sempre à primeira vista. 

UM TOUR PELO PASSADO
Fundada em 1642 – ou seja, 225 anos 
antes da criação do próprio Canadá 
–, se tem algo que a francesinha da 
América sabe guardar são boas histórias, 
muitas das quais são reveladas durante 
um passeio pelo gracioso Vieux-Montréal 
(em inglês, Old Montreal), um dos bairros 
mais antigos da cidade que abriga alguns 
de seus principais pontos turísticos.
Uma simples caminhada pelos arredores 
deixa claro que o que não faltam por ali são 
relíquias. O destaque vai para o lendário 
Porto Velho, que combina uma paisagem 
tranquila, coroada por um lindo pôr do sol, 
com a presença de lojinhas e restaurantes. 
O lugar se transforma em uma agradável 
área recreativa no verão, quando ganha 
uma praia artificial, e em um point 
divertidíssimo no inverno, momento em que 
abre espaço para uma pista de patinação. 
De quebra, vale a pena se deliciar com 
a vista para o Rio São Lourenço e para a 
magnífica ponte Jacques Cartier, imperdível 
em todas as estações do ano.  
Ao explorar o bairro a pé, outras joias 
canadenses dão as caras: a emblemática 
Clock Tower (Torre do Relógio), que se 
assemelha ao Big Ben londrino; a suntuosa 
Basílica de Notre-Dame, um dos cartões-
postais da cidade, e a memorável Place 
d’Armes (Praça das Armas), datada 
do século 17 e que representa um dos 
inúmeros encontros entre o tradicional e o 
moderno promovidos no destino. Câmera 
sempre a postos, hein! 
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MÚLTIPLAS HABILIDADES
Tendo o francês e o inglês como 
idiomas oficiais, no que diz respeito 
à cultura Montreal domina as mais 
variadas línguas e expressões artísticas, 
as quais podem ser conferidas de 
pertinho por meio do prestígio e da 
grandeza do Festival Internacional de 
Jazz, do aplaudidíssimo Cirque du 
Soleil, da visitação a museus, como 
é o caso do Museu de Belas Artes e 
o Biosphère (interessante já do lado 
de fora por seu formato de domo, 
todo transparente), além dos grandes 
símbolos arquitetônicos, a exemplo do 
moderno Complexo Olímpico e sua 
célebre torre inclinada, legítimas obras 
de arte a céu aberto. 
E por falar em céu aberto, outra dica de 
ouro é gastar boas horas simplesmente 
passeando pelo majestoso Parc du 
Mont-Royal (Parque Monte Royal) 
e se entregar de corpo e alma aos 
200 hectares de uma incrível área 
preenchida pela natureza. No frio, a 
neve enfeita de branco os caules das 
árvores; em dias quentes, a dica é se 
sentar em um dos bancos ou recostar 
em uma árvore florida e ver o tempo 
passar. É tranquilidade na certa!

O CLÁSSICO DA ILHA
Assim como Toronto, Montreal também 
tem invernos bastante severos, o que 
significa que todo lugar mais quentinho 
e aconchegante é bem-vindo. A boa 
notícia é que o destino também tem 
uma espécie de cidade subterrânea 
superequipada, a RÉSO, tida como uma 
das maiores do mundo. São quase 30 
km de túneis e corredores, onde estão 
distribuídas mais de 1.500 lojas e 200 
restaurantes – em outras palavras, é o 
paraíso para os amantes de compras 
e experiências gastronômicas, com 
estabelecimentos especializados nas 
culinárias tailandesa, vietnamita, 
indiana, libanesa e japonesa, apenas 
para citar alguns exemplos. 
Para completar, o local está ligado a 
museus, cinemas e shopping centers, 
oferecendo ampla programação para 
quem quer fugir do frio intenso. Não é 
preciso vestir casacos pesados ali dentro, 
e esse clima ameno, somado às opções 
de lazer, é um dos grandes responsáveis 
por atrair 500 mil visitantes por dia. 
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Você sabia?
Montreal está localizada em uma 
ilha de mesmo nome, situada no 
leste canadense, a qual integra 
a região dos Grandes Lagos da 
América Norte, bacia hidrográfica 
que delimita parte da fronteira mais 
extensa do mundo: a do Canadá 
com os Estados Unidos.

from Toronto. Certainly you have already heard about the 
place; after all, the fame which precedes the Niagara 
Falls lives up to their unquestionable beauty. Considered 
as one of the Seven Nature Wonders of the World, these 
falls are hypnotizing and get even more majestic when 
admired from the belvederes and observatories.  
A BREAK FOR PARTIES
With cosmopolitan status, Toronto doesn’t 
stop, good news for people who want to feel 
the excitement of the city that embraces so 
many nationalities – an example of that is the 
neighboring, composed of Chinatown, Little 
Jamaica, Little Portugal, Little Italy and so on. 
With a large list of bars, restaurants, dance clubs and 
cultural poles, both Yonge Street, in which the energetic 
and colorful Dundas Square is located, and Queen 
Street West, one of the most eclectic haunts of the region, 
are among the most vibrant addresses of the destination.  
And when the trip is in that period in which the 
temperature is often below freezing? No problem! 
In this time of the year, activities are still intense, 
mainly at Path, an impressive underground shopping 
complex with stores, restaurants, movie theaters, 
markets and gyms, for example, built in order to 
ensure entertainment for the Canadians even in those 
coldest days. Arriving at this place isn't a problem, 
once there are five subway stations and a train station 
connected to Path, in addition to two shopping malls, 
six hotels, 50 buildings and 20 parking lots. 
MONTREAL, A CANADIAN WITH FRENCH ACCENT
When it comes to travel and tourism, the recipe for 
the success of the main province of Quebec – and 
the second most populated of Canada – is simple: 
just add French elegance and charm to the North-
Americans' busy routine, and a little bit of different 
cultures and there it goes! Here it’s the irresistible 
taste of the region that is an open door for new 
flavors, inside and outside of the gastronomy field.  
Very rich in history, architectural heritages, cultural 
practices, natural landscapes and fantastic restaurants, 
the versatile Montreal doesn’t need to make efforts to 
enchant its visitors, as you're going to see as follows. 
Do you know why? Love is always at first sight. 
A TRIP THROUGH THE PAST
Founded in 1642 – in other words, 225 years before 
the creation of Canada itself –, if there’s something 
that the French representative in America knows how 
to keep, these are good stories, many of which are 
revealed during a gracious tour of Vieux-Montréal (Old 
Montreal, in English), one of the oldest neighborhoods 
of the city that includes some of its main tourist attractions. 

DID YOU KNOW?
Montreal is located on an island with the 
same name, Eastern Canadian, which is part 
of the Great Lakes of North America region, 
watershed that delimits part of the largest 
borders of the world: the one of Canada 
with the United States.

ACIMA, O MUSEU BIOSPHÈRE, DE FRENTE PARA O RIO SÃO 
LOURENÇO E PARA A PONTE JACQUES CARTIER. ABAIXO, 
RECORTE DO GIGANTESCO RÉSO, UM DOS MAIORES 
SHOPPING CENTERS SUBTERRÂNEOS DO MUNDO
ABOVE, BIOSPHÈRE MUSEUM THAT FACES THE SAINT LAWENCE 
RIVER AND JACQUES CARTIER BRIDGE. BELOW, THE HUGE RÉSO, ONE 
OF THE LARGEST UNDERGROUND SHOPPING MALLS OF THE WORLD
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ACIMA, O HISTÓRICO PARLIAMENT HILL, 
ÀS MARGENS DO RIO OTTAWA. ABAIXO, A 
IMPONENTE CATEDRAL BASÍLICA DE NOTRE-
DAME DA CAPITAL CANADENSE
ABOVE, THE HISTORIC PARLIAMENT HILL, LOCATED 
ALONG THE EDGE OF OTTAWA RIVER. BELOW, THE 
IMPOSING NOTRE-DAME CATHEDRAL BASILICA OF THE 
CANADIAN CAPITAL

OTTAWA:  
A CAPITAL DE DELICIOSOS CONTRASTES
Seguindo o mesmo estilo das vizinhas 
Toronto e Montreal, a capital do Canadá 
é uma cidade multicultural que carrega 
em seu DNA o talento nato de unir as 
diferenças. Moderna e histórica, grande e 
pequena, agitada e pacata, é entre uma 
vasta lista de adjetivos contrapostos que 
a representante política da nação – e a 
quarta maior do país – comprova que, de 
fato, os opostos se atraem.
Com uma população majoritariamente 
composta por jovens, mas menos badalada 
que as duas principais metrópoles 
canadenses, Ottawa é tão generosa que 
não exige muito tempo de seus visitantes 
para ser contemplada e conhecida em 
seus pontos mais notáveis. Aperte o cinto, 
este será o nosso próximo destino!

PASSEIOS IMPERDÍVEIS
Cortada pelo fascinante Canal de Rideau, 
que no inverno se transforma na maior pista 
natural de patinação no gelo do planeta, 
é justamente em sua margem esquerda 
que se localiza um dos principais cartões-
postais da capital: o Parliament Hill, edifício 
gótico às margens do Rio Ottawa. Além da 
paisagem magnífica, o empreendimento 
abriga a sede do governo federal, a 
Biblioteca do Parlamento e a Peace Tower, 
construída em homenagem às vítimas da 
Primeira Guerra Mundial.

A simple walk to explore its surrounds evidences 
the amount of relics found there. The highlight is the 
legendary Old Port, which combines a calm scenery, 
crowned by a beautiful sunset, with the presence 
of little stores and restaurants. The place becomes 
a pleasant recreational area in summer, when it's 
given an artificial beach, and it’s an amusing haunt 
in winter, period in which the space is open for a 
skating rink. Also, you can enjoy the view to the Saint 
Lawrence River and to the magnificent Jacques Cartier 
Bridge, a must-see sight in every time of the year.  
Exploring this district by walking, other Canadian 
treasures appear: the emblematic Clock Tower, 
resembling London's Big Ben; the sumptuous Notre-

Já do outro lado do canal o destaque 
vai para três tesouros arquitetônicos 
singulares, que correspondem à Galeria 
Nacional do Canadá, à Catedral Basílica 
de Notre-Dame (isso mesmo, existe uma 
em Montreal e outra em Ottawa) e ao 
complexo comercial ByWard Market.

ADRENALINA PURA
Levante a mão quem não dispensa viver 
experiências novas e adora conhecer 
boas histórias! Porque em Ottawa há uma 
atração superdiferente chamada “Haunted 
Walk” (ou “Caminhada Assombrada”, na 
tradução literal). Trata-se, na verdade, 
de um passeio noturno, acompanhado 
por guias locais e recheado de contos 
assombrosos – e pra lá de divertidos! –, 
que percorre alguns dos pontos turísticos 
mais famosos da região, como o Ottawa 
Jail Hostel e o Museu de Bytown. 
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VANCOUVER,  
A ESTRELA DO OESTE
Referência em qualidade de vida e 
presença constante nos rankings das 
melhores cidades do mundo para se morar, 
Vancouver é, sem sombra de dúvidas, um 
destino cativante para os fãs de cenários 
indescritíveis, esportes ao ar livre e 
experiências energizantes conduzidas pela 
sempre fantástica Mãe Natureza.
Situada na província da Columbia 
Britânica – ao lado do Oceano Pacífico, 
da americana Seattle e da célebre 
estância de neve de Whistler –, seja entre 
praias, montanhas, florestas, parques ou 
monumentos urbanos, a maior metrópole 
do ocidente canadense oferece um 
conjunto de atrativos surpreendentes, que, 
pode ter certeza, irão conquistar logo de 
cara o coração do seu cliente.

UM PARAÍSO ECOTURÍSTICO
Por ser o cenário de grande número de 
filmes e séries produzidos por renomados 
estúdios norte-americanos, com o passar 
do tempo Vancouver ganhou o apelido 
de Hollywood North. Cinematográfica 
por natureza, a cidade também está 
entre as mais verdes do planeta, e em 
seu território constam muitos refúgios onde 
quem manda é o meio ambiente. 
Quer alguns exemplos? Temos vários! A 
charmosa praia urbana de English Bay é 
um deles. Tranquila e ao mesmo tempo 
badalada, especialmente no verão, o pôr 
do sol é tão bonito visto dali que troncos 
de árvores foram distribuídos ao longo da 
faixa de areia, de frente para o mar, para 
serem utilizados como bancos e tornarem 
o momento o mais confortável possível. A 
melhor parte é que a praia fica ao lado 
do Stanley Park, classificado como um 
dos maiores parques urbanos da América 
do Norte. Para chegar até lá, o caminho 
mais indicado é o Seawall, pista com 
mais de 20 km de extensão que, de um 
lado, tem um paredão de pedra, e, do 
outro, o azul do oceano. Fotos liberadas!
Não deixe de incluir no roteiro uma pa-
rada na reserva natural de Grouse Moun-
tain, propícia para a prática de esportes 
radicais e o habitat de animais selvagens, 
como os ursos, e o Queen Elizabeth Park, 
cujos jardins belíssimos o transformaram 
em um dos pontos turísticos mais procu-
rados da região. A 152 metros de altitu-

Dame Basilica, one of the city’s postcard; and the 
memorable Place d’Armes, dated from the 17th 
century and which represents one of the countless 
meetings of traditional and modern features promoted 
in the destination. Keep your camera ready for action! 
MULTIPLE SKILLS
Having French and English as official languages, 
regarding culture Montreal is an expert at several 
languages and artistic expressions, which can be 
checked closely by the prestigious and great Montreal 
International Jazz Festival, by the acclaimed Cirque du 
Soleil, by visiting museums, such as the Montreal Museum 
of Fine Arts and Biosphère Museum (which is interesting 
starting from its outside because of its dome-like shape, 
totally transparent), in addition to the large architectural 
symbols, like the modern Montreal Olympic Stadium and 
its famous inclined tower, real open-air artworks. 
Speaking of which, another tip is to spend some hours just 
walking inside the Parc du Mont-Royal (Mount Royal Park) 
and to dedicate heart and soul to those 200 hectares of an 
incredible area plenty of nature. In winter, a blanket of snow 
decorates tree stems; in sunny days, a tip is to sit down on 
one of the benches or lean on a flowering tree and watch 
as time goes by. So much tranquility, you can bet on it!
A CLASSIC ON THE ISLAND
As Toronto, Montreal has severe winters, which means that 
every heated and cozy place is welcome. The good news 
is that this destination has also a type of fully equipped 
underground city, RÉSO, considered as one of the largest of 
the world. There are almost 30 km of tunnels and corridors, 
where 1,500 stores and 200 restaurants are located – in 
other words, it’s the paradise for huge fans of shopping 
and gastronomic experiences, with establishments that 
specialize in Thai, Vietnamese, Indian, Lebanese and 
Japanese kitchens, just to mention some examples. 
To complete it, this place is connected to museums, movie 
theaters and shopping malls offering a large list of activities 
to people who want to run away from the intense cold 
weather. There’s no need to use winter coats inside it, and 
this mild temperature, added to leisure options, is one of 
the biggest reasons to attract 500,000 visitors daily.  
OTTAWA: THE CAPITAL OF DELICIOUS CONTRASTS
Following the same type of its neighbors Toronto and 
Montreal, the capital of Canada is a multicultural 
city that carries in its DNA the natural-born talent for 
bringing it all together. Modern and historical, big 

and small, busy and calm, it's amongst a large list of 
opposite adjectives that the political representative of 
this nation – and the fourth biggest city of the country 
– proves that the opposites attract.
With great part of the population composed of 
young people but less busy than those two main 
Canadian metropolises, Ottawa is so generous that 
it doesn't take too long for its visitors to get admired 
and know in its most notable attractions. Fasten your 
seatbelt, this is our next destination!
CAN’T-MISS TOURS
Crossed by the fascinating Rideau Canal, which 
becomes the largest natural ice skating rink of the 
planet, it’s just on the left side of this river that one of 
the main postcards of the capital city is located: the 
Parliament Hill, a gothic building on the edge of Ottawa 
River. Besides its magnificent scenery, the establishment 
includes the federal government headquarters, the 
Library of Parliament and the Peace Tower, built to pay 
homage to the victims of the World War I. 
On the other side of the canal, three unique 
architectural treasures are in evidence, the National 
Gallery of Canada, Notre-Dame Cathedral Basilica 
(that’s right, there’s one in Montreal and another one in 
Ottawa) and the business complex ByWard Market.
REAL ADRENALINE 
Raise the hand those who are always looking forward 
to living new experiences and love to know good 
stories! Because there’s a very different attraction 
called “Haunted Walk” in Ottawa. Actually, this is a 
night tour with local guides and full of scaring – and 
so much funny! – tales which goes to some of the most 
famous tourist attractions of the region, as the Ottawa 
Jail Hostel and Bytown Museum. 
VANCOUVER, THE WESTERN STAR 
A reference in quality of life and often present in 
the rankings of the best cities to live in the world, 
Vancouver is, with no doubts, a captivating 
destination for fans of indescribable sceneries, 
open-air sports and energizing experiences led by 
the always fantastic Mother Nature. 
Located in the province of British Columbia – near the 
Pacific Ocean, the American city of Seattle and the famous 
Whistler ski resort –, whether among beaches, mountains, 
woods, parks or urban monuments, the largest metropolis of 
the Western Canadian offers a set of surprising attractions 

O FORMATO TRANSATLÂNTICO DO ANIMADO 
PÍER DE CANADA PLACE, EM VANCOUVER 
THE SHAPE THAT RESEMBLES AN OCEAN 
LINER OF THE EXCITING CANADA PLACE, IN 
VANCOUVER
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AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para o Canadá. Destaque para a opção 
de 9 dias/8 noites, que inclui hospedagem em apto. duplo, café da 
manhã, transfer in/out, visita às Cataratas do Niágara (com ingresso para 
o barco Hornblower), ao Algonquin Park (com ingresso) e à Basílica de 
Notre-Dame (Montreal), city tour nas cidades de Toronto, Ottawa, Quebec 
e Montreal e a opção de participar de um cruzeiro de 1 hora em direção a 
1.000 Islands (ou arquipélago das Mil Ilhas). Todos os passeios têm guia 
acompanhante fluente em português e/ou espanhol. O valor é a partir de 
CAD 1.995,00 por pessoa. Saída: 05/05/2018. 

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

de, quem o visita se depara com uma 
vista panorâmica de cair o queixo 
e, de quebra, tem à disposição uma 
infraestrutura de entretenimento bem 
completa, com tirolesa, quadras de 
tênis e basquete, ciclovia, espaços 
demarcados para piqueniques e até 
mesmo uma pista de boliche. 

PATRIMÔNIOS 
URBANOS
Sustentável e cosmopolita, Vancouver 
não se cansa de arrancar suspiros. É 
sempre válido aproveitar a estada para 
conferir o moderníssimo mirante do 
Harbour Centre, torre de observação 
que descortina a grandiosidade da 
cidade. A uma altura de 146 metros 
(o equivalente a um prédio de 50 
andares), o local oferece muito mais do 
que vistas de tirar o fôlego: o point é, 
ainda, o endereço de um restaurante 
com um chão rotativo, que completa um 
giro de 360 graus a cada uma hora. 
Isso significa gastronomia de primeira 
e a chance de admirar o destino de 
todos os ângulos. Imperdível!
O irresistível charme canadense também 
se faz presente no píer de Canada 
Place. Cercado por água e muito similar 
a um transatlântico, não tem como não 
se encantar pelos cafés encontrados 
por ali e pela paisagem deslumbrante, 
constituída pelo Stanley Park, pela 
ilustre Lions Gate Bridge e pelo porto 
da cidade. O navio, de proporções 
gigantescas e ares futurísticos, ainda 
abriga salas de cinema IMAX, cujo 
diferencial é o tamanho da tela, quase 
dez vezes maior do que as encontradas 
em shopping centers. 

“For more than 20 days I traveled to incredible 
places of the Eastern Canada, starting from the 
can’t-miss attractions of the super metropolis Toronto, 
passing through the elegant capital city Ottawa 
and its main icons and ending in the modern and 
charming Montreal, which was, by the way, the 
one that most enchanted me, with its French features 
present not only in the language used day by day 
but also in those buildings and houses at the historic 
center, really exciting."

Durante mais de 20 dias viajei por 
lugares incríveis do leste canadense, 

começando pelas atrações imperdíveis da 
supermetrópole Toronto, passando pela ele-
gante capital Ottawa e seus principais sím-
bolos e finalizando na moderna e charmosa 
Montreal, que, por sinal, foi a que mais me 
encantou, com seus traços franceses presen-
tes não só na língua falada no dia a dia, 
mas também nos prédios e casas do centro 
histórico, realmente apaixonantes.”

Ana Carolina Ribeiro
VN Turismo
Recife (PE)

A EXUBERANTE NATUREZA DO STANLEY PARK, 
UM DOS MAIORES PARQUES URBANOS DA 
AMÉRICA DO NORTE 
THE EXUBERANT NATURE OF STANLEY PARK, 
ONE OF THE LARGEST URBAN PARKS OF NORTH 
AMERICA

which will definitely win your customer's heart. 
AN ECOTOURISTIC PARADISE
Because it’s the scenery of a great number of movies 
and series produced by famous North-American 
studios, Vancouver has been called as Hollywood 
North over time. Cinematographic by nature, the 
city is amongst the greenest cities of the planet, 
and in its territory there are many refuges where the 
environment rules. 
Do you want some examples? We have many! The 
charming urban beach of English Bay is one of them. 
Calm and exciting at the same time, especially in 
summer, the sunset is so beautiful if it’s seen from there 
that tree trunks were distributed all over the sand strip, in 
front of the sea, to be used as benches and they make 
the moment as comfortable as possible. The best part is 
that the beach stays next to the Stanley Park, considered 
as one of the largest urban parks of North America. To 
get there, the most recommended way is to take the 
Seawall, a road with more than 20 km of extension 
which, on the one side, there’s a rock wall, and on the 
other side, the blue Ocean. Photos are allowed!
Don’t forget to include in the itinerary a stop at the 
Grouse Mountain nature reserve, perfect for the 
extreme sports and habit of wild animals, such as 
bears, and at the Queen Elizabeth Park, whose 
beautiful gardens turned it into one of the most 
visited tourist attractions of the region. At 152 meters 
high, its visitors have a breathtaking panoramic 
view and also have at their disposal a complete 
entertainment infrastructure, with zip-line, tennis and 
basketball courts, bicycle path, delimited spaces for 
picnics and even a bowling lane. 
URBAN HERITAGES
Sustainable and cosmopolitan, Vancouver isn’t tired 
of enchanting. It’s worth taking some time of the stay 
to visit the cutting-edge Harbour Centre belvedere, an 
observation tower that shows the greatness of the city. 
At 146 meters high (equivalent to a 50-floor building), 
this place offers much more than breathtaking visits: the 
haunt is also the address of a restaurant with a revolving 
platform which completes a 360-degree turn every hour. 
It means first-class gastronomy and the chance to admire 
the destination from all angles. People can’t miss it!
The irresistible Canadian enchantment is also at the 
pier of the Canada Place. Surrounded by water and 
very similar to an Ocean liner, it’s impossible not to 
fall in love with the cafes found there and the stunning 
landscape, composed of the Stanley Park, the famous 
Lions Gate Bridge and the port of the city. The ship, 
with huge proportions and futuristic features, it also 
includes IMAX movie theaters, whose special asset 
is the screen size, almost ten times larger than those 
found in the shopping malls. 
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 COMO CHEGAR 
A Air Canada opera voos diretos e diários entre São Paulo e Toronto. Contudo, 
é possível chegar à cidade por meio de outras companhias, que partem de 
destinos como Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro e incluem no 
itinerário ao menos uma escala, realizada, em geral, nos Estados Unidos. 
Por outro lado, para destinos como Vancouver, Montreal e Ottawa, que 
também contam com aeroportos internacionais, não há voos diretos com 
saída do Brasil, sendo necessário fazer no mínimo uma escala. Lembre-
se: sempre que a conexão for em um destino nos States, o viajante terá 
de apresentar o visto americano ao desembarcar no aeroporto.

O QUE LEVAR 
A mala vai variar de acordo com a estação do ano. Durante os meses de 
outono/inverno, é imprescindível levar roupas e sapatos térmicos, luvas, 
cachecóis, toucas, meias grossas e casacos pesados, estilo corta-vento. Mas não 
se esqueça: como a maioria dos lugares fechados é aquecida com calefação, 
é importante estar preparado para o popular “efeito cebola”, que consiste em 
adequar as vestimentas às variações constantes de temperatura. Além disso, 
mesmo na primavera/verão, não deixe de incluir na bagagem protetores solar e 
labial, óculos de sol, hidratante e pelo menos um agasalho.

GASTRONOMIA 
A culinária é extremamente diversificada, oriunda de diferentes partes do 
mundo. Entre os pratos típicos do país estão o macarrão com queijo, poutine 
(batatas fritas cobertas com um delicioso molho), bagels (que lembram 
rosquinhas e podem ser doces ou salgados) e o tradicionalíssimo Maple 
Syrup (bebida extraída da folha de Maple, representada na bandeira 
canadense e um forte símbolo nacional).

FUSO HORÁRIO 
Montreal, Ottawa e Toronto: -2h (horário de Brasília).
Vancouver: -5h (horário de Brasília).

IDIOMA 
O Canadá tem dois idiomas oficiais: o inglês e o francês.

QUANDO IR 
Com estações bem definidas, o Canadá oferece atrações específicas para 
cada época do ano, sendo o inverno (de dezembro a março) caracterizado 
pela neve e pelo frio rigoroso, com temperaturas frequentemente abaixo 
de 0ºC, e o verão (de junho a setembro) mais quente, com os termômetros 
podendo chegar à casa dos 30ºC.

MOEDA 
Dólar canadense.

DOCUMENTAÇÃO 
Além do passaporte, os turistas brasileiros precisam do visto canadense, que pode 
ser solicitado pelo site oficial do governo (http://www.cic.gc.ca). Quem já teve 
visto canadense emitido nos últimos dez anos ou possui visto válido para os Estados 
Unidos pode viajar para o país apenas com a Autorização Eletrônica de Viagem 
(eTA), emitida pelo site http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp. Ah, e 
não se esqueça: o eTa só é aceito como permissão de entrada por via aérea.

PARA SABER MAIS:
HTTPS://WWW.DESTINATIONCANADA.COM/EN/ HTTP://SEETORONTONOW.COM.BR/ 
HTTPS://WWW.MTL.ORG/EN/ HTTPS://WWW.OTTAWATOURISM.CA/
HTTPS://WWW.TOURISMVANCOUVER.COM/

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 110 V.
Plugues: como as tomadas seguem os padrões americanos, é recomendado 
incluir na bagagem um adaptador universal.
Ligações para o Brasil: 011 + 55 + DDD + número de telefone.
Gorjetas: representam uma prática habitual. Recomenda-se deixar de $ 2 a $ 5 por 
dia para os funcionários encarregados pela limpeza e arrumação do quarto, de $ 1 
a $ 2 por mala carregada pelos bellboys (profissionais dos hotéis) e de 15 a 20% do 
valor total da conta, antes da aplicação dos impostos, em restaurantes, cabeleireiros e 
taxistas, entre outros prestadores de serviço que não cobram taxa de atendimento.



SERVICE
HOW TO GET THERE
Air Canada operates direct and daily flights from São Paulo to Toronto. 
However, it’s possible to arrive in the city by other airlines, which 
departure from destinations such as Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza 
and Rio de Janeiro and they include in the itinerary at least a stopover, 
generally in the United States. 
On the other hand, for destinations like Vancouver, Montreal and 
Ottawa, which also count on international airports, there are no direct 
flights leaving from Brazil, and it’s necessary at least a stopover. Keep in 
mind: every time that a stopover is in a destination of the United States, 
the traveler must present the American visa upon arrival. 

WHEN TO GO
With well-defined seasons, Canada offers specific attractions in every 
time of the year, with the winter (from December to March) characterized 
by snow and extreme cold weather, with temperatures often below 
freezing, and a hot summer (from June to September), with thermometers 
having the possibility of reaching 30°C.

WHAT TO TAKE AWAY
It will vary according to the season of the year. During the fall/winter, it’s 
imperative to take thermic cloth and shoes, gloves, scarves, hats, warm 
socks and heavy coats, those like windbreakers. But don’t forget it: once 
most places are heated, it’s important to be ready for the popular layer 
clothing, which consists of wearing cloths according to the constant 
variations of temperature. In addition, even in spring/summer, be sure to 
include in your baggage sunscreen for body and lips, sun glasses, body 
lotion and at least a tracksuit.

TIME ZONE
Montreal, Ottawa and Toronto: -2h (Brasília time).
Vancouver: -5h (Brasília time).

LANGUAGE 
Canada has two official languages: English and French.

GASTRONOMY
Its culinary is extremely diversified, coming from different parts of the world. 
Mac and cheese, poutine (French fries with a delicious sauce), bagels 
(they resemble donuts and can be sweet or salted) and the very traditional 
Maple Syrup (a drink extracted from the Maple leaf, represented on the 
Canadian flag) are amongst the typical dishes of the country.

CURRENCY
Canadian dollar. 

DOCUMENTS
In addition to the passport, Brazilian tourists need the Canadian visa, 
which can be requested by the official government website (http://
www.cic.gc.ca). Those who have had the Canadian visa issued in 
the last ten years or have valid visa to the United States can travel to 
the country with the Electronic Travel Authorization (eTA), issued by the 
website http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp. Oh, and 
don’t forget it: the eTA is only accepted for entrance via airport.

USEFUL INFORMATION
Electric power: 110 V.
Plugs: as the plugs keep the American standards, it's recommended to 
include a universal adapter in the baggage.  
Calls to Brazil: 011 + 55 + area code + phone number.
Tips: giving tips is a usual practice. It’s recommended to give from $ 2 to 
$ 5 per day to employees in charge of cleaning and housekeeping, from 
$ 1 to $ 2 by suitcase carried by the bellboys and from 15 to 20% of the 
total amount, before adding the taxes, in restaurants, hairdressers and taxi 
drivers, among other service providers who don't charge service taxes.

FURTHER INFORMATION: 
https://www.destinationcanada.com/en/ http://seetorontonow.com.br/ 
https://www.mtl.org/en/ https://www.ottawatourism.ca/  
https://www.tourismvancouver.com/

SERVIÇO
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HOTEL INTERNACIONAL

MODERNO, AMPLO E SOFISTICADO: 
QUANDO O DESTINO FOR TORONTO, 
NÃO DEIXE DE RECOMENDAR UMA 
ESTADA NESTE PALÁCIO DO SÉCULO 21 
QUE FICA BEM NO CORAÇÃO DA CIDADE

FOTOS ARQUIVO HOTEL

De frente para o Lago Ontário e vizinho a 
restaurantes, supermercados e a alguns 
dos pontos turísticos mais emblemáticos 

de Toronto, como o Harbourfront Centre, 
a CN Tower e o St. Lawrence Market, a 
localização do The Westin Harbour Castle é 
equivalente à sua infraestrutura: cômoda em 
qualquer aspecto.
Além de elegância, conforto e instalações 
arrojadas, o imponente empreendimento 
presenteia seus visitantes com uma vista 
esplêndida, a qual pode ser apreciada 
dos quartos, que traduzem ao pé da letra o 
significado de “aconchegante”, ou durante 
uma deliciosa refeição no Toulà, restaurante 
italiano posicionado no 38º andar e de onde 
se tem uma vista 360° da cidade. 
DEPENDÊNCIAS DE PRIMEIRA LINHA
Distribuídas em oito categorias, as 977 aco-
modações são bem equipadas e caprichosa-
mente decoradas. Construídas com o intuito de 

satisfazer a toda e qualquer necessidade do 
hóspede, cada uma delas, à sua maneira, 
disponibiliza mimos exclusivos, como rou-
pões e toalhas de algodão, varanda integra-
da, área de escritório, lareira, sala de jantar 
e wi-fi de alta velocidade (mediante taxa), 
para citar alguns exemplos. Mas lembre-se: 
as conveniências variam de acordo com a 
categoria escolhida.  
Perfeito para diferentes perfis de turistas – de 
casais e famílias a grupos de amigos e via-
jantes a trabalho –, o meio de hospedagem 
conta, ainda, com piscina coberta e aque-
cida, hidromassagem, academia, sauna, 
quadra de tênis, business center, serviço de 
concierge e um seleto grupo de bares e res-
taurantes, que prezam por um padrão de 
qualidade elevado. 
ESPAÇO PARA TODOS 
Compartilhando a típica hospitalidade cana-
dense, o The Westin Harbour Castle oferece 
também uma série de diferenciais, os quais 
englobam serviço de babysitting para famí-
lias com crianças pequenas, programas de 
valorização das ações voltadas à preserva-
ção ambiental (“Make a green choice”), total 
acessibilidade para pessoas com deficiência 
e uma política pet friendly, que visa receber o 
bichinho do seu passageiro com o carinho e 
o cuidado que ele merece. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Westing Harbour Castle com o GRUPO 
TREND. Diárias a partir de USD 31,00 por pessoa em 
apartamento duplo.

THE WESTIN 
HARBOUR CASTLE

MODERN, SPACIOUS AND SOPHISTICATED: IF THE 
DESTINATION IS TORONTO, DON'T FORGET TO 
RECOMMEND A STAY IN THIS 21TH CENTURY PALACE 
THAT IS LOCATED RIGHT IN THE HEART OF THE CITY
In front of Lake Ontario and close to restaurants, 
markets and some of the main tourist attractions of 
Toronto, such as Harbourfront Centre, CN Tower and 
St. Lawrence Market, the place where The Westin 
Harbour Castle is located is equal to its infrastructure: 
comfortable in every aspect. 
In addition to elegance, comfort and modern facilities, the 
imposing building offers its guests a stunning view which can 
be admired from the rooms that literally translate the meaning 
of "comfortable" or during a delicious meal at Toulà, an 
Italian restaurant located at the 38th floor and from where 
visitors can have a 360-degree view of the city. 
FIRST-CLASS FACILITES 
Distributed in eight categories, its 977 accommodations 
are well-equipped and perfectly decorated. It was built 
aiming at meeting every guest’s need, each one of them, 
in their own way, offers exclusive conveniences, such as 
bathrobes and cotton bath towels, integrated balcony, 
workstation area, fireplace, dinner room and high-
speed wi-fi (charged separately), just to mention some 
examples. But remember this: those conveniences can 
vary according to the chosen category.  
Perfect for different tourists’ profiles – from couples and 
family to group of friends and business travelers –, this 
hotel also counts on indoor and heated swimming pool, 
hydromassage tub, gym, sauna, tennis court, business 
center, concierge service and a select group of bars 
and restaurants which keep a high-quality standard. 
A PLACE FOR EVERYONE 
Sharing the traditional Canadian hospitality, The Westin 
Harbour Castle also offers a series of special assets, 
which include baby-sitting services for family with 
children, environmental initiative programs (“Make a 
green choice”), total accessibility for disabled people 
and pet-friendly politics, which aims at welcoming the 
passenger’s pet with love and care that it deserves.
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

Bem localizado, confortável, fun-
cional, espaçoso e superequipa-
do. Descrever o Best Western Plus 

Montreal Downtown – Hotel Europa é 
fácil: basta reunir os melhores adjetivos 
nos quesitos custo e benefício e pronto! 
Está definida a estada perfeita para os 
passageiros com destino a Montreal, a 
apaixonante cidade canadense de sota-
que francês.
Com acomodações clássicas e algumas 
opções adaptadas para pessoas com 
deficiência, mimos não faltam para 
os hóspedes: além de silenciosos e 
tranquilos, os quartos têm wi-fi gratuito, 
ar-condicionado, despertador, mesa 
de trabalho, secador de cabelo, TV a 
cabo, ferro e tábua de passar roupa, 
cafeteira e chaleira – isso sem mencionar 
a possibilidade de fazer ligações locais 
de até 30 minutos sem custo adicional.
CONVENIÊNCIAS INDISPENSÁVEIS
Em pleno coração de Montreal, o empreen-
dimento está muito próximo de atrativos turís-
ticos, a exemplo do complexo cultural Place 
des Arts, da Basílica de Notre-Dame e do 
autódromo de Fórmula 1. Prezando por um 
atendimento de excelência, o hotel conta 
com uma equipe capacitada e amigável, 
disponível 24 horas por dia e fluente em 
inglês, francês, italiano, árabe e espanhol.
Nas horas vagas, o hóspede tem a 
chance de se exercitar na academia, 
saborear um drinque no bar e conferir a 
gastronomia canadense no restaurante do 
hotel. Caso haja a necessidade de fazer 
reuniões corporativas, a dica é utilizar 
uma das salas próprias para encontros de 
negócios. Para começar bem o dia, não 
se esqueça: o café da manhã já é incluso 
na diária. 

RIGHT IN THE HEART OF MONTREAL, THE 
HOTEL EXUDES CHARM, SOPHISTICATION 
AND ELEGANCE, COMPLETING THE STAY 
WITH MUCH CONVENIENCE

Well located, comfortable, functional, spacious 
and fully equipped. Describing the Best Western 
Plus Montreal Downtown – Hotel Europa is easy: 
just gather the best adjectives regarding cost and 
benefit and there it goes! The perfect stay is defined 
for those passengers with destination to Montreal, 
the lovely Canadian city of French accent.
With classic accommodations and some 
adapted options for disabled people, there’s 
much convenience for its guests: in addition to 
being silent and tranquil, its rooms have free wi-
fi, air conditioning, alarm clock, work station, 
hair dryer, cable TV, iron and ironing board, 
coffee maker and tea kettle – not to mention the 
possibility to make calls up to 30 minutes without 
additional cost. 

ESSENTIAL CONVENIENCES
Right in the heart of Montreal, the hotel is very 
near many tourist attractions, for example, the 
Place des Arts cultural complex, Notre-Dame 
Basilica and Formula 1 racing circuit. Providing 
an excellent service, this hotel counts on a 
qualified and friendly team, available 24 hours 
a day and fluent in English, French, Italian, Arab 
and Spanish. 
During the free time, guests have the opportunity 
to work out in the gym, try a drink at the bar 
and check the Canadian gastronomy at the 
hotel’s restaurant. If it’s necessary to hold business 
meetings, the tip is to use one of the special 
rooms for corporate events. To start the day well, 
don’t forget it: the breakfast is already included 
in the price.

BEST WESTERN PLUS MONTREAL 
DOWNTOWN – HOTEL EUROPA
BEM NO CENTRO DE MONTREAL, 
O EMPREENDIMENTO ESBANJA 
CHARME, REQUINTE E 
ELEGÂNCIA, PREENCHENDO 
A ESTADA COM INÚMERAS 
FACILIDADES

AGENTE LEVA!
Hospede no Best Western Plus Montreal 
Downtown – Hotel Europa com o GRUPO 
TREND. Diárias a partir de CAD 17,00 por pessoa 
em apartamento duplo. 
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QUANDO A ESTADA FOR DIGNA 
DA REALEZA, A DICA É UMA 
SÓ: O LUXUOSO CASTELO 
FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER, 
EM OTTAWA

FOTOS DIVULGAÇÃO ACCORHOTELS

Exibindo uma arquitetura clássica, 
parecida em muitos aspectos com 
o cenário de um conto de fadas, 

o Fairmont Château Laurier oferece uma 
experiência completa para viajantes com 
destino a Ottawa, a capital canadense. A 
localização por si só já é privilegiada, a 
poucos passos de alguns pontos turísticos 
tradicionais, como o Parliament Hill, o Canal 
de Rideau e o Centro Nacional de Artes. 
A estrutura, extremamente luxuosa, 
compreende 426 apartamentos, 
pensados para elevar termos como 
“conforto” e “acolhimento” aos níveis 
máximos. Genuínos palácios particulares, 
no interior de cada um deles o hóspede 
encontra todo o necessário para a estada 
dos sonhos: wi-fi de alta velocidade, TV 
com sistema “On Command” (que permite 
assistir a filmes lançados há pouco tempo 
mediante o pagamento de uma taxa), 
ar-condicionado com controle individual 

WHEN THE ACCOMMODATION FITS FOR A KING, 
THE TIP IS ONLY ONE: THE LUXURY FAIRMONT 
CHÂTEAU LAURIER CASTLE, IN OTTAWA
Showing classic architecture, similar to a fairytale scenery 
in many aspects, the Fairmont Château Laurier offers a 
complete experience to travelers going to Ottawa, the 
Canadian capital. The location on its own is privileged, 
a few steps from some traditional tourist attractions, such as 
the Parliament Hill, Rideau Canal and National Arts Centre. 
Its extremely luxurious structure comprehends 426 
apartments, developed to take features like “comfort” and 
“hospitality” to a higher level. Genuine private palaces, 
inside each one of them, guests can find all they need to 
a stay of dreams: high-speed wi-fi, TV “On Command” 
(which allows the guests to watch recent movies upon the 
payment of a fee), air conditioning with individual control 
to regulate the temperature, tea kettle, coffee machine, 
hairdryer, alarm clock and spacious work area. 
And there’s more! The hotel has recently been 
renewed, expanding the Fairmont Gold concept to 69 
accommodations, the most exclusive of all. Among its 
special assets, private reception, continental breakfast and 
helpful and customized service must be highlighted. 
ADITIONAL CONVENIENCES
With open doors to many guests' profiles, Fairmont 
Château Laurier has adapted facilities for disabled people 
and adopts "pet-friendly" politics. And to guarantee 
entertainment to everyone from the beginning to the end, 
it’s a good idea to explore the convenience offered: 
guided tours of the destination, babysitter, laundry, 
souvenir shops, business center, gym, swimming pool and 
massage center. 
REFUGE OF THE STARS
In addition to having already received celebrities like 
Queen Elizabeth, Nelson Mandela and Dalai Lama, this 
very elegant hotel does very well regarding gastronomy. 
To prove it, suggest to your passenger a meal at Wilfrid’s 
Restaurant or at La Terrasse and a visit to Zoé’s to enjoy the 
company of a good drink.

FAIRMONT 
CHÂTEAU LAURIER

para regulação de temperatura, chaleira, 
cafeteira, secador de cabelo, despertador 
e espaçosa área de trabalho. 
E tem mais! O empreendimento passou 
recentemente por um processo de 
revitalização, estendendo para 69 
acomodações o conceito Fairmont Gold, o 
mais exclusivo de todos. Entre os diferenciais, 
destaque para a recepção privativa, café da 
manhã continental e para o serviço ainda 
mais atencioso e personalizado.
FACILIDADES ADICIONAIS
De portas abertas para variados perfis de 
visitantes, o Fairmont Château Laurier tem 
dependências adaptadas para pessoas 
com deficiência e adota a política “pet 
friendly”. E para garantir a diversão de 
todos do começo ao fim, vale explorar 
as facilidades oferecidas: tours guiados 
pelo destino, baby-sitter, lavanderia, lojas 
de souvenir, business center, academia, 
piscina e centro de massagens. 
REDUTO DE ESTRELAS
Além de já ter recebido personalidades 
como a rainha Elizabeth, Nelson Mandela 
e Dalai Lama, o elegantíssimo meio de 
hospedagem também faz bonito na 
área gastronômica. Para comprovar, 
sugira ao passageiro uma refeição no 
Wilfrid’s Restaurant ou no La Terrasse e 
uma passadinha no Zoé’s para curtir a 
companhia de um bom drinque. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Fairmont Château Laurier com o 
GRUPO TREND. Diárias a partir de USD 32,00 por 
pessoa em apartamento duplo. 
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Uma americana ilustre, fácil, fácil de ser reconhecida, 
mesmo sob a constante neblina que se transformou 
em uma de suas marcas registradas e que, ao 

invés de encobri-la, acaba por revelar sua identidade, 
estampada em cada uma de suas múltiplas facetas. 
Praiana, cosmopolita, histórica, moderna, gastronômica, 
ecoturista, cultural e boêmia, isso tudo é São Francisco, a 
clássica cidade da Costa Oeste dos Estados Unidos que 
abraça forte a questão da diversidade e costuma deixar 
nos turistas que a visitam pela primeira vez a curiosa 
sensação de que, de alguma forma, eles já estiveram ali 
antes. E é bem provável que isso não seja só impressão, 
não! A Segue Viagem te conta o porquê.  

SAN FRANCISCO: YES OR DEFINITELY?
A CALIFORNIAN CITY, IT OFFERS A SERIES OF OPTIONS FOR THOSE WHO 
ARE LOOKING FOR MORE THAN SUN AND BEACH IN UNCLE SAM'S LAND
A famous American, it’s very easy to recognize it in spite of its constant fog which by 
the way has become one of its trademarks and that reveals its identity showed in its 
multiple facets instead of covering it. 
Beach style, cosmopolitan, historic, cutting-edge, gastronomic, ecotourism, cultural and 
bohemian, all these are San Francisco, the classic United States West coastal city 
that strongly embraces the diversity cause and is used to arise in tourists who visit it 
for the first time a curious feeling that somehow they have already been there. And it’s 
probably true that this couldn’t be just some impression! Segue Viagem tells you why.  
NICE TO MEET IT
Whether in memorable movies – such as “Mrs. Doubtfire”, “Vertigo” and “The 
Princess Diaries” –, in successful TV series – like the timeless “Full House” – or in the 
postcards themselves, when it comes to San Francisco almost everyone may have 
seen or heard about its most important representative: the famous Golden Gate, a 
well-known monument that in addition to connecting the city to the municipality of 
Sausalito, it also has the title of supreme star of the region.

DE ORIGEM CALIFORNIANA, A CIDADE É UM LEQUE DE 

ALTERNATIVAS PARA QUEM QUER MAIS QUE SOL E 

PRAIA NAS TERRAS DO TIO SAM

ID USA

São Francisco:  
SIM OU COM CERTEZA?

FOTOS SHUTTERSTOCK
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PRAZER EM CONHECÊ-LA
Seja em filmes memoráveis – como “Uma babá quase perfeita”, 
“Um corpo que cai” e “O diário da princesa” –, em séries de 
grande sucesso – a exemplo da atemporal “Três é demais” – ou 
nos cartões-postais propriamente ditos, quando se trata de São 
Francisco quase todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar 
de sua mais importante representante: a famosíssima Golden 
Gate, uma figurinha pra lá de carimbada que, além de ligar 
a cidade ao município de Sausalito, ainda carrega o título de 
estrela absoluta da região.
Situada sobre a foz da Baía de São Francisco e com 2,7 km 
de extensão, a ponte suspensa mais emblemática dos States é 
uma célebre modelo para fotos, podendo ser explorada de três 
maneiras diferentes: a pé, de carro ou de bicicleta. A bike é a 
melhor alternativa para estender o passeio e seguir rumo a outros 
pontos igualmente imperdíveis que ficam nos arredores, como é 
o caso do agradável Crissy Field, parque instalado em uma ex-
base militar e com uma praia gratuita, que desponta como um 
dos pontos preferidos para o kitesurfe, e o histórico patrimônio 
arquitetônico de Fort Point, fortaleza que oferece uma vista de 
baixo para cima da cinematográfica ponte dourada.
A ALEGRIA ROLA SOLTA EM FISHERMAN’S 
WHARF 
Carinhosamente apelidada pelos nativos de “The city by the 
bay” (em português, “A cidade pela baía”), é às margens do 
Velho Chico californiano onde fica o animado e extremamente 
popular Fisherman’s Wharf, bairro de frente para a Baía de 
São Francisco que reúne uma infinidade de lojas, restaurantes e 
atividades diversificadas para toda a família. 

NA FOTO DE ABERTURA, UM LINDO PÔR DO SOL ILUMINA SÃO 
FRANCISCO E A PONTE GOLDEN GATE. NO DETALHE ACIMA, O 
ICÔNICO TIMÃO DO BAIRRO FISHERMAN’S WHARF E, ABAIXO, A 
AGITAÇÃO TÍPICA DO PÍER 39
IN THE MAIN PHOTO, BEAUTIFUL SUNSET LIGHTS UP SAN FRANCISCO AND THE 
GOLDEN GATE. THE DETAIL ABOVE SHOWS THE ICONIC WHEEL OF FISHERMAN’S 
WHARF AND RIGHT BELOW THE TRADITIONAL VIBRANT SCENE AT PIER 39

CLARI MASSIMILIANO/SHUTTERSTOCK.COM

T PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK.COM
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Área queridinha dos viajantes, são 
muitos os lugares por ali que merecem 
uma visita. Aqui vão alguns exemplos: o 
Musée Mécanique, museu com centenas 
de jogos e fliperamas; o assustador 
e divertido parque de terror The San 
Francisco Dungeon; o pitoresco museu 
de esquisitices Ripley’s Believe It or 
Not e o badalado Píer 39. O grande 
destaque fica por conta do píer, é 
claro, um complexo de lazer constituído 
por estabelecimentos comerciais, pelo 
Aquário da Baía, por um carrossel 
decorado com os principais símbolos 
da região e pela presença de um grupo 
sempre carismático de leões-marinhos. 
Para quem curte arte, a dica é apreciar 
os espetáculos promovidos a céu aberto 
por artistas locais. 

UMA VOLTINHA PELO 
PASSADO
Os históricos bondinhos de São 
Francisco também integram o ranking 
dos passeios mais tradicionais do 
destino, proporcionando uma experiência 
encantadora durante o tour pelas íngremes 
ladeiras da cidade californiana.
São três itinerários distintos, mas em 
qualquer um deles é possível curtir lindas 
paisagens e, de quebra, aproveitar a 
viagem para conferir os pontos turísticos 

encontrados pelo caminho. Os trajetos 
podem incluir a agitada Union Square, um 
trecho da colorida Chinatown, a Market 
Street e suas lojas renomadas, uma 
esplêndida vista para a San Francisco-
Oakland Bay Bridge (ou simplesmente 
Bay Bridge) entre arranha-céus e a sinuosa 
Lombard Street, rua florida em formato de 
ziguezague que é um chamariz para as 
lentes das câmeras.  

PRÓXIMA PARADA:  
ILHA DE ALCATRAZ
A cerca de 2 km de São Francisco, outro 
destino lendário que pode tornar a viagem 
ainda mais interessante é a misteriosa 
Ilha de Alcatraz, antiga base militar 
americana que, ao longo de décadas, 
serviu como prisão de segurança máxima 
e foi o endereço de personagens bem 
conhecidos nas páginas policiais, como 
o mafioso Al Capone.  
Desativado ainda nos anos 1960, 
no lugar do presídio funciona, hoje, 
um parque nacional semelhante a um 
museu, acessado por meio de balsas 
e cuja especialidade é prender a 
atenção de quem desembarca no local 
à procura de histórias surpreendentes.  
AH, E FICA A DICA: basta adquirir 
os ingressos com antecedência para 
garantir a entrada na ilha. 

AGENTE LEVA! 
Seu passageiro quer ir para São Francisco? Hospede com o 
GRUPO TREND! Destaque para a opção que inclui estada em 
apartamento duplo no Handlery Hotel, com diárias com café 
da manhã. O valor é a partir de USD 37,00 por pessoa.

Located in the San Francisco Bay area and with 2.7 km of 
extension, the most iconic suspension bridge of the United 
States is a top model for pictures, and it can be explored in 
three different ways: walking, by car or riding a bike. The 
bike option is the best choice to prolong the tour and see 
other can’t-miss tourist attractions in the surroundings, such as 
the pleasant Crissy Fiels, a park located in a former military 
base and with a free beach, which is considered to be one of 
the favorite places for kitesurfing, and the historic architectonic 
heritage of Fort Point, a fort that offers a view from the ground 
to the top of the cinematographic Golden Gate. 
JUMP FOR JOY AT FISHERMAN’S WHARF 
Affectionately called by its citizens as “The city by the bay”, 
it’s along the Californian Old Frank River¹ where the exciting 
and extremely popular Fisherman’s Wharf is located, a district 
in front of San Francisco Bay which gathers several stores, 
restaurants and different activities for the whole family. 
Travelers’ favorite area, there are many places there which 
should be visited. Here are some examples: Musée Mécanique, 
a museum with hundreds of games and arcades; the scary 
and funny thrilling attraction The San Francisco Dungeon; 
the picturesque Ripley’s Believe It or Not museum with weird 
exhibitions; and the vibrant Pier 39. The great highlight is the 
pier, of course, a leisure complex composed of establishments, 
Aquarium of the Bay, a carrousel decorated with the main symbols 
of the region and the presence of a group of lovely sea lions. Fans 
of art can watch open-air spectacles performed by local artists. 
BACK TO THE PAST
The historic San Francisco's cable car is also part of the set of 
the most traditional tours of the destination, providing a pleasant 
experience along the steep slopes of this Californian city. 
There are three different itineraries, however in each one of 
them it's possible to enjoy beautiful landscapes and also take 
the opportunity to visit tourist attractions throughout the way. 
These itineraries can include the exciting Union Square, part of 
the colorful Chinatown, the Market Street and its famous shops, 
a splendid view to San Francisco-Oakland Bay Bridge (or just 
Bay Bridge) among skyscrapers and the curvy Lombard Street, 
a flowered street in zigzag that catches attention of all cameras.     
NEXT STOP: ALCATRAZ ISLAND
About 2 km away from San Francisco, other legendary 
destination which can make the trip even more interesting is 
the mysterious Alcatraz Island, a former American military base 
that, over decades, used to be a maximum security prison and 
was the address of characters who were famous in the criminal 
world, such as the mobster Al Capone. 
Closed in the 1960s, currently the place of the prison is a 
national park similar to a museum, accessed by boats and 
whose specialty is to catch the attention of visitors who get there 
looking for surprising stories. And here is a tip: to guarantee 
the entrance to the island, tickets must be bought in advance.  
Old Frank River¹: in Brazil, there’s a river also named San Francisco, 
and it’s affectionately called as Velho Chico, Old Frank in English.

ILHA DE ALCATRAZ, ANTIGA PRISÃO DE SEGURANÇA MÁXIMA, HOJE 
TRANSFORMADA EM UM CENTRO CULTURAL
ALCATRAZ ISLAND, AN OLD MAXIMUM SECURITY PRISON THAT TODAY 
IS A CULTURAL CENTER
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STAY HOME

CONHEÇA MELHOR O CONCEITO QUE TEM 

REVOLUCIONADO A MANEIRA COMO EXECUTIVOS DE 

TODO O MUNDO TÊM FEITO VIAGENS A TRABALHO

FOTOS SHUTTERSTOCK

BLEISURE:  
O LAÇO ENTRE O LAZER  

E O CORPORATIVO
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Com certeza você já ouviu falar 
na expressão “unir o útil ao 
agradável”, certo? Saiba, então, 

que ela tem tudo a ver com as chamadas 
“bleisure travels”, tendência cada vez 
mais acentuada entre os viajantes. 
Resultado da junção dos termos “business” 
(negócios) e “leisure” (lazer), com os 
quais você já deve estar familiarizado, 
compreender seu significado não é 
algo difícil: a possibilidade de adicionar 
momentos de diversão e descanso a uma 
viagem essencialmente corporativa.
A melhor parte é que dá para fazer 
isso na maioria dos destinos; afinal, 
não há lugar no mundo que não 
mereça ser explorado. No entanto, 
existe um país em específico, já velho 
conhecido dos brasileiros, que une 
entretenimento e negócios como poucos 
outros: os Estados Unidos. Somente a 
Flórida, por exemplo, oferece atrativos 
que preenchem, sozinhos, semanas e 
semanas de atividades. E é exatamente 
por isso que quem tem a chance de 
desembarcar nos States a trabalho pode 
– e deve! – esticar o roteiro sempre que 
possível, aproveitando as famosas casas 
de férias para acrescentar privacidade e 
liberdade à estada como um todo.

PALAVRA DE ORDEM: 
PLANEJAMENTO
Data da viagem, tempo de permanência, 
compromissos agendados, infraestrutura 
local e pontos turísticos de interesse. Ter 
cada uma dessas informações na ponta 
da língua é crucial para organizar uma 
bleisure travel de sucesso, uma vez que 
o objetivo é definir uma programação 
que concilie trabalho e lazer de forma 
equilibrada. 

UMA DAS GRANDES VANTAGENS DE CONCILIAR 
LAZER E TRABALHO EM UMA VIAGEM É 
PODER INCLUIR MOMENTOS EM FAMÍLIA 
NA PROGRAMAÇÃO, ESPECIALMENTE SE A 
HOSPEDAGEM FOR EM UMA CASA DE FÉRIAS
ONE OF THE GREATEST ADVANTAGES OF COMBINING 
LEISURE AND BUSINESS IN A TRAVEL IS THE 
OPPORTUNITY TO INCLUDE FAMILY MOMENTS IN THE 
SCHEDULE, ESPECIALLY IF THE PASSENGER STAYS IN 
A VACATION HOME

BLEISURE: THE UNION OF LEISURE AND 
BUSINESS TRAVELS
GET TO KNOW BETTER THE CONCEPT THAT HAS BEEN 
REVOLUTIONIZING THE WAY HOW EXECUTIVES ALL 
OVER THE WORLD ARE TAKING CORPORATE TRAVELS
Definitely you have already heard about the expression “to 
combine business with pleasure," right? So, know that it 
has everything to do with the so-called “bleisure travels”, a 
trend that is more and more in evidence among travelers. 
Resulting from the junction of the terms “business” and 
“leisure” which may be familiar to you, it’s not difficult to 
understand its meaning: the opportunity of adding fun and 
relaxing moments to a trip that is essentially for business.  
The best part is that it’s possible to do this in most of the 
destinations; after all, there’s no place in the world that 
doesn’t deserve to be explored. However, there’s a specific 
country, a Brazilians’ old friend, which gathers entertainment 
and business like few others do: the United States. Florida by 
its own, for example, can offer attractions that provide weeks 
and weeks of activities. And it’s exactly why that people 
who get the chance to go on a business trip to America 
can – and should! – include more activities in the itinerary 
whenever possible, enjoying the famous vacation homes to 
add privacy and autonomy to the stay as a whole. 
AN ESSENTIAL WORD: PLANNING
Travel day, period of stay, scheduled meetings, local 
infrastructure and places of interest. Having all those pieces 
of information on the tip of the tongue is crucial to plan 
a successful bleisure travel, once the goal is to define a 
schedule that mixes work and leisure in a balanced way. 
Tip: if the traveler can choose the boarding date, it's a good 
idea to try to add holidays, weekends, days off or even 
vacation period to working days. In this case, the passenger 
can also take relatives and friends in this trip, mainly if 
the itinerary includes destinations such as Orlando and 
Kissimmee, where fantasy and talent for entertainment rule.  
AND THE GUEST GOES TO…
Every travel agent’s goal is that her or his customers have 
a good time from the beginning to the end of the travel, 
enjoying the best attractions of the region with no worries. 
Thus, what about betting on the stay and turning a bleisure 
travel into a really unforgettable experience? Choose the 
vacation home that most suits the travelers’ profile and 
open doors and windows so that they can check closely 
everything to which they can have access while in North-
American territory. 

Dica de ouro: se houver flexibilidade para 
escolher a data de embarque, vale a pena 
tentar emendar os dias úteis a feriados, 
finais de semana, folgas ou mesmo ao 
período de férias. Nesses casos, o 
passageiro pode até levar familiares e 
amigos na viagem, especialmente se o 
roteiro incluir destinos como Orlando e 
Kissimmee, onde reinam a fantasia e o 
talento para o entretenimento. 

E A HOSPEDAGEM VAI 
PARA...
O objetivo de todo agente de viagens 
é que o cliente curta o passeio do 
começo ao fim, aproveitando o melhor 
da região sem preocupações ou dores 
de cabeça. Sendo assim, que tal 
caprichar na hospedagem e transformar 
uma bleisure travel em uma experiência 
de fato inesquecível? Escolha a casa de 
férias que mais se adequa ao perfil do 
viajante e escancare portas e janelas 
para que ele confira de pertinho tudo 
o que pode ter acesso enquanto estiver 
em terras norte-americanas. 
Além da estrutura aconchegante e 
bem equipada, a casa traz consigo 
as facilidades encontradas nos hotéis, 
com a diferença de que, ali dentro, a 
privacidade é uma amiga de todas as 
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Besides the comfortable and fully equipped infrastructure, 
the house brings the convenience found in hotels, with the 
difference that privacy is a friend at all times inside it. In other 
words, no one needs to worry about noise or gets used to the 
routine that naturally is established in hotels. In the property, the 
guest makes the rules, having the same autonomy that she or 
he would have in her or his own house. And when it’s a long 
stay? There’s nothing better and more welcoming than a whole 
house at the guests’ disposal and feel like a real American, 
having the opportunity to go shopping at the supermarket, buy 
all traditional products and experience a native’s lifestyle.  
WHY HOUSES ARE GOOD BUSINESS
With a wide array of houses in different styles and sizes, 
located in the theme parks’ surroundings, on the way towards 
the outlets, near shopping malls or in strategic points to visit 
other several tourist attractions, deciding in which of them to stay 
isn’t an easy task, believe it. The good thing is that difficulties 
disappear right after making this decision, considering the large 
list of convenience at the visitors' disposal. Do you want some 
examples? We have many! A highlight to the high-speed wi-
fi, cable channels, washing and drying machines, dishwasher 
and a complete leisure area, as well as to the local service and 
24-hour custom service, with Portuguese, English and Spanish-
speakers who are qualified to clear any doubts. 
And don’t forget those several services that are available, 
developed to meet every need and which are responsible for 
taking features like “comfort” and “convenience” to whole new 
levels. They comprehend a little bit of everything: housekeeping, 
themed decoration, delivery of groceries, babysitter, concierge, 
heated swimming pool, breakfast with famous characters… To 
sum it up, the traditional and irresistible magic of Mickey’s land 
can also stay together with the passenger, even though initially 
this is an exclusively business travel.  
“Choosing a home to stay in during a bleisure travel is, literally, a 
good business, once it provides comfort and cosiness so that the 
visitor can run away from the routine without, however, putting 
aside the focus on work and on the responsibilities of the trip. 
This is the opportunity to feel at home even during the business 
hours," explains Fabio Cardoso, CEO at Vacation Homes 
Collection, a GRUPO TREND’s company that represents one of 
the largest vacation house rental managements in Florida.

horas. Em outras palavras, ninguém 
precisa se preocupar com barulho ou 
se adaptar à rotina que naturalmente 
impera nos empreendimentos 
hoteleiros. Dentro do imóvel é o 
hóspede que estipula as regras, 
usufruindo a mesma liberdade que 
ele teria se estivesse em sua própria 
residência. E quando a estada é 
prolongada, então? Não há coisa 
melhor e mais acolhedora do que 
ter uma casa inteirinha à disposição 
e se sentir como um verdadeiro 
americano, tendo a chance de ir ao 
supermercado, comprar produtos 
típicos e levar um estilo de vida digno 
de um nativo. 

POR QUE AS CASAS SÃO 
UM BOM NEGÓCIO
Com um leque constituído por casas 
de diferentes estilos e tamanhos, 
localizadas nos arredores dos parques 
temáticos, na rota dos outlets, nos 
centros comerciais ou em pontos 
estratégicos para visitar outros tantos 
atrativos turísticos, decidir em qual 
delas se hospedar não é tarefa nada 
fácil, acredite. O lado bom é que as 
dificuldades acabam logo depois de 
tomada essa decisão, considerando 
a extensa lista de conveniências ao 
alcance dos visitantes. Quer alguns 
exemplos? Temos vários! Destaque 
para o wi-fi de alta velocidade, 
canais por assinatura, máquinas de 
lavar e secar roupa, lava-louças e 

completo espaço de lazer, bem como 
para o atendimento local e o plantão 
24 horas, com profissionais fluentes 
em português, inglês e espanhol, 
treinados para esclarecer qualquer 
tipo de dúvida. 
E não se esqueça dos diversos serviços 
disponíveis, formatados para atender 
a toda e qualquer necessidade e 
responsáveis por elevar quesitos como 
“conforto” e “comodidade” a patamares 
inteiramente novos. Eles contemplam 
de tudo um pouco: arrumação e 
limpeza, decoração temática, delivery 
de itens de supermercado, baby-sitter, 
concierge, aquecimento das piscinas, 
café da manhã com personagens... 
Em resumo, a tradicional e irresistível 
magia da terra do Mickey pode se 
hospedar com o passageiro, ainda 
que, a princípio, a viagem tenha um 
caráter exclusivamente corporativo. 
“Optar por uma casa como meio de 
hospedagem durante uma bleisure 
travel é, literalmente, um bom negócio, 
proporcionando o conforto e o bem-estar 
necessários para o visitante escapar do 
cotidiano sem, contudo, deixar de lado 
o foco no trabalho e nos compromissos 
da viagem. Esta é a oportunidade de 
se sentir em casa mesmo durante o 
horário do expediente”, explica Fabio 
Cardoso, CEO da Vacation Homes 
Collection, empresa do GRUPO 
TREND que representa uma das 
maiores administradoras de aluguel de 
casas de férias na Flórida.  

LOCALIZADAS EM ORLANDO E KISSIMMEE, AS CASAS 
VHC DISPONIBILIZAM TODA A INFRAESTRUTURA PARA 
QUEM VIAJA A TRABALHO E SERVIÇOS EXCLUSIVOS 
PARA ADICIONAR DIVERSÃO À ESTADA, COMO PASSAR 
UM TEMPO COM PERSONAGENS DE CONTOS DE FADAS
LOCATED IN ORLANDO AND KISSIMMEE, THE VHC HOUSES 
PROVIDE FULLY INFRASTRUCTURE FOR BUSINESS TRAVELERS 
AND EXCLUSIVE SERVICES TO ADD FUN DURING THE STAY, SUCH 
AS SPENDING SOME TIME WITH FAIRYTALE CHARACTERS





VAMOS FALAR DE TENDÊNCIAS

Casas de férias:  
o endereço certo na Flórida

ESPECIALISTA NO MERCADO IMOBILIÁRIO NORTE-AMERICANO 

APRESENTA PANORAMA GERAL SOBRE AS CHAMADAS “VACATION 

HOMES” E EXPLICA COMO ESSA TENDÊNCIA PODE TRAZER VANTAGENS 

PARA O VIAJANTE E PARA O PROPRIETÁRIO

FOTOS DIVULGAÇÃO VHC
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ARQUIVO PESSOAL

VACATION HOMES:  
THE RIGHT ADDRESS IN FLORIDA 
AN EXPERT AT NORTH-AMERICAN REAL ESTATE 
MARKET PRESENTS A GENERAL BACKGROUND ON 
THE SO-CALLED VACATION HOMES AND EXPLAINS 
HOW THIS TREND CAN BRING ADVANTAGES TO 
THE TRAVELER AND TO THE PROPERTY OWNER 
Opening the doors for Brazilian looking for leisure or 
business in the land of Uncle Sam and, at the same 
time, to encourage once and for all a segment that has 
already become a trend and definitely has come to 
stay: vacation houses. These are two of the AmeriTeam 
Realty goals, a real estate office headquartered in 
Orlando which is one of the largest providers of dreams 
regarding "home sweet home" in the region that is 
widely known as the official destination of fun. 
A huge name in a very promising market, which has 
won tourists and property owners’ heart, it's no wonder 
that this company founded in 2007 remains alive and 
kicking, having an even largest inventory. “According 
to Forbes magazine, Orlando is considered today the 
second American city that most grows in the country 
and one of the best to invest in the United States. And 
it’s not only because of the theme parks. Although 
entertainment is a remarkable feature, the place is 
also in evidence for other reasons, such as sports, 
conventions and medical centers. In this scenario, 
those so-called vacation homes have become a very 
interesting option for their price, location, space and, 
above all, for comfort and privacy which they can offer," 
tells Jack Beraha, VP at the company. 
WALKING A SUCESSFUL PATH
Destination chosen by about 68 million visitors in 2017, 
Orlando is one of the favorite destinations of those 
Brazilians who want to add value – and good doses 
of leisure, of course! – to the trip. As tourists loved the 
idea of staying in a house, the property owners have 
also advantages, finding in this initiative an excellent 
source of income. “More than purchasing a property 
in North-American territory and having the opportunity 
to spend entire seasons in Florida, it's possible to rent 
the house to other visitors in periods in which there's 
nobody staying in. Current data shows that the rate of 
occupation reaches 70% per year, and this not only 
allows the investors to pay their bills but also to have 
an income that can vary from 5 to 7% between January 
and December,” he explains. 

Abrir as portas para os brasileiros 
em busca de lazer ou negócios 
na terra do Tio Sam e, ao mesmo 

tempo, alavancar de vez um segmento 
que já virou tendência e definitivamente 
chegou para ficar: a hospedagem 
em casas de férias. Esses são dois 
dos objetivos da AmeriTeam Realty, 
imobiliária com sede em Orlando 
que atua como uma das maiores 
fornecedoras de sonhos no quesito 
“lar, doce lar” na região conhecida 
mundialmente como o destino oficial 
da diversão. 
Referência em um mercado altamente 
promissor, que caiu nas graças tanto de 
turistas quanto de proprietários, não é à 
toa que a empresa fundada em 2007 
segue firme e forte, exibindo um portfólio 
cada vez maior. “De acordo com a revista 
Forbes, Orlando é considerada, hoje, 
a segunda cidade americana que mais 
cresce no país e uma das melhores para 
se investir nos Estados Unidos. E isso não é 
só por conta dos parques temáticos, não. 
Mesmo que, aqui, o entretenimento fale 
mais alto, o local se destaca, também, 
em outros quesitos, como esportes, 
convenções e centros médicos. Neste 
cenário, as chamadas ‘vacation homes’ 
se tornaram uma opção muito interessante 
pelo preço, localização, espaço e, 
sobretudo, pelo conforto e privacidade 
que oferecem”, analisa Jack Beraha, vice-
presidente da companhia. 

Na trilha do sucesso
Escolhida como destino por cerca de 68 
milhões de visitantes em 2017, Orlando é 
figurinha carimbada entre os lugares preferidos 
dos brasileiros que desejam agregar valor – e 
grandes doses de lazer, é claro! – à viagem. 
E, assim como os turistas desenvolveram um 
gostinho especial pela estada em casas, 
os proprietários também saíram ganhando, 
encontrando nessa iniciativa uma excelente 
fonte de receita. “Mais do que adquirir 
um imóvel em solo norte-americano e ter a 
oportunidade de passar temporadas inteiras 
na Flórida, é possível aproveitar períodos em 
que a casa fica desocupada para alugá-la 
para outros visitantes. Dados atuais apontam 
que os índices de ocupação chegam a 70% 
ao ano, o que permite ao investidor não 
apenas cobrir suas despesas, como também 
obter um retorno que varia de 5 a 7% entre os 
meses de janeiro e dezembro”, explica. 
Com uma prateleira de produtos recheada de 
opções, fruto da forte relação de confiança 
que permeia o relacionamento com os donos 
dos imóveis, a AmeriTeam Realty certamente 
tem o empreendimento perfeito para todos 
os tipos de viajantes. “Pelo hábito cultural e 
pela liberdade proposta, a família brasileira 
se adapta muito bem ao conceito de alugar 
uma casa de férias. Inclusive, é verdadeiro 
afirmar que muitos turistas que procuram por 
uma ‘vacation home’ estão interessados em 
experimentar o estilo de vida americana, des-
frutando, ainda, a facilidade de acomodar 
amigos e família em um único ambiente sem 
ter de abrir mão do conforto e das conveniên-
cias típicas dos hotéis”, reitera o especialista. 

À ESQUERDA, NA FOTO DE ABERTURA, 
FACHADA DE UMA DAS BELAS CASAS DE 
FÉRIAS DA VACATION HOMES COLLECTION. 
ACIMA, RECORTE DE UMA DAS SALAS DA 
AMERITEAM REALTY
TO THE LEFT, IN THE MAIN PHOTO, FACADE OF ONE OF THE 
BEAUTIFUL HOUSES OF VACATION HOMES COLLECTION. 
ABOVE, ONE OF THE AMERITEAM REALTY’S OFFICES

JACK BERAHA E ALAN RANDEL, RESPECTIVAMENTE, 
SÃO BROKERS DA IMOBILIÁRIA AMERITEAM  
REALTY, QUE CONTA COM MAIS DE 300  
CORRETORES NA CIDADE DE ORLANDO E REGIÃO.

JACK BERAHA E ALAN RANDEL, RESPECTIVELY, ARE 
BROKERS OF AMERITEAM REALTY, WHICH COUNTS 
ON MORE THAN 300 REALTORS IN THE CITY OF 
ORLANDO AND SURROUNDING AREA. 



Customização  
do começo ao fim
Amparada pela atuação de um time 
composto por mais de 300 corretores, 
presentes não somente em Orlando, 
mas também nas regiões de Tampa Bay, 
Sarasota, Naples, Miami, Fort Lauderdale, 
Palm Beach e Melbourne, a AmeriTeam se 
destaca pelo serviço exclusivo – disponível 
em português, espanhol, inglês, francês 
e chinês – e pelo know-how da equipe, 
preparada para atender com eficiência a 
qualquer necessidade. 
“Mais do que o profissionalismo que 
envolve o processo de aluguel, compra 
e venda de imóveis, temos a sorte 
de contar com parceiros fantásticos 
também nas áreas de assessoria jurídica 
e contábil, serviços de decoração 
de interiores e gerenciamento e 
manutenção da propriedade de forma 
geral, que compartilham nossa filosofia 
de qualidade, respeito e dedicação e 
zelam pela alegria e tranquilidade dos 
clientes”, ressalta Beraha. 

Dupla de titãs
Os números falam por si só. Somente em 
janeiro de 2018, a AmeriTeam Realty 
vendeu 72 imóveis. E embora credibilidade 

With an inventory plenty of options, resulting from the trustful 
business relationship with the property owners, AmeriTeam Realty 
certainly has the perfect house for all travelers' profiles. “Because 
of the cultural habit and autonomy proposed, the Brazilian family 
can easily get adapted to the concept of renting a vacation home. 
By the way, it's correct to affirm that many tourists who are looking 
for a vacation home are interested in experiencing the American 
way of life, also taking the opportunity to have friends and family 
in the same place without giving up the traditional comfort and 
conveniences provided by hotels,” he says.  
CUSTOMIZATION FROM THE BEGINNING TO THE END
Supported by a team composed of more than 300 realtors, present 
not only in Orlando but also in regions such as Tampa Bay, Sarasota, 
Naples, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach and Melbourne, 
AmeriTeam is in evidence because of its exclusive service – available 
in Portuguese, Spanish, English, French and Chinese – and for the 
know-how of the team, ready to meet all needs with efficiency. 
“More than professionalism that involves the process of properties 
rental, purchase and sale, we are so lucky to count on fantastic 
partners in legal and accountant advisory, interior design services and 
management and maintenance of the property in a general way, who 
also agree with our philosophy of quality, respect and dedication and 
care about delight and tranquility of customers," says Beraha.    
TITANS DUO
The numbers speak for themselves. Only in January, 2018, AmeriTeam 
Realty sold 72 properties. Although credibility and transparency be 
keywords inside the company, part of its success is related to another 
giant of this segment: Vacation Homes Collection, a GRUPO TREND’s 
company that represents one of the main vacation house rental 
managements in Florida and whose inventory is supplied by Beraha real 
estate office, which puts at VHC’s disposal more and more properties. 
“As well as VHC, AmeriTeam is recognized by the entire American 
community for the dedication with which supports each client and for 
having "customization" as one of its main features. We understand 
our customers’ needs and we are ready to help them and make their 
dreams of having (or renting) a vacation home near Mickey, Donald 
Duck, Cinderella and other lovely characters come true,” he says.

e transparência sejam palavras-chave na 
companhia, parte de seu sucesso está 
atrelado a outra gigante do segmento: 
Vacation Homes Collection, empresa do 
GRUPO TREND que representa uma das 
principais administradoras de aluguel de 
casas de férias na Flórida e cujo inventário 
é alimentado pela imobiliária de Beraha, 
que coloca à disposição da VHC mais e 
mais propriedades. 
“Assim como a VHC, a AmeriTeam é 
reconhecida por toda a comunidade 
americana pela dedicação com 
que atende cada cliente e por ter 
‘personalização’ como uma de 
suas características mais marcantes. 
Entendemos as necessidades dos 
clientes e estamos dispostos a ajudá-los 
a realizar o sonho de ter (ou de alugar) 
uma casa de férias bem pertinho do 
Mickey, do Pato Donald, da Cinderela 
e de outros personagens apaixonantes”, 
finaliza o executivo. 

ACIMA E À DIREITA, EXEMPLOS DAS 
INSTALAÇÕES DAS CASAS DE FÉRIAS 
OFERTADAS PARA OS CLIENTES DA 
IMOBILIÁRIA
ABOVE AND TO THE RIGHT, EXAMPLES 
OF FACILITIES IN THE VACATION HOMES 
OFFERED THE COMPANY’S CUSTOMERS

CONTATOS NA PALMA DA MÃO
Quer saber mais sobre a AmeriTeam Realty? 
Escreva um e-mail para info@ameriteaminternational.com,  
acesse  www.ameriteaminternational.com/info1a 
 ou ligue para +1 407 978-0688 (este número também 
oferece atendimento via WhatsApp).
CONTACT INFORMATION ON THE PALM OF YOUR HAND 
WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE ABOUT AMERITEAM REALTY? SEND AN E-MAIL TO  
INFO@AMERITEAMINTERNATIONAL.COM, ACCESS  WWW.AMERITEAMINTERNATIONAL.COM/INFO1A  
OR CALL +1 407 978-0688 (THIS NUMBER ALSO OFFERS SUPPORT VIA WHATSAPP). 
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EXPERIÊNCIAS DE VIAJANTE

AVENTURANDO-SE 

PELO MUNDO OU 

TRANSFORMANDO 

SONHOS EM REALIDADE, 

CONHEÇA WALLACE 

FERNANDES, O CONTADOR 

DE HISTÓRIAS QUE É 

APAIXONADO POR VIAGENS
FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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P
rotagonista de uma famosa série de livros 
infantojuvenis criada na década de 1980 
pelo britânico Martin Handford, até hoje 

o simpático Wally conquista crianças e adultos 
graças a um desafio divertidíssimo: encontrá-
lo, em meio a uma multidão dispersa pelos 
mais variados cenários, sempre vestido com o 
tradicional gorro de pompom e a inconfundível 
camisa listrada de vermelho e branco. 
Batizado, originalmente, com o apelido inglês 
para Wallace – mas conhecido como Waldo, 
nos Estados Unidos, e como Charlie, na França 
–, além do nome, o Wally da ficção tem muito 
em comum com outro personagem, desta vez 
brasileiro e da vida real: Wallace Fernandes, 
diretor-fundador da agência Alvo Viagens & 
Turismo e especialista em explorar novos destinos 
e contar boas histórias, sem nunca deixar de 
lado o largo sorriso estampado no rosto.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
De família simples, Wallace começou cedo a en-
carar os ofícios de gente grande que apareceram 
pelo seu caminho. “Eu fazia várias coisas: ajuda-
va minha mãe a cozinhar, vendia marmita, sandá-
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WHERE’S WALLY?
ADVENTURING AROUND THE 
WORLD OR TURNING DREAMS 
INTO REALITY, KNOW WALLACE 
FERNANDES, THE STORYTELLER WHO 
LOVES TO TRAVEL

Main character of a famous children’s 
series book created in the 1980s by 
the British writer Martin Handford, still 
today the sympathetic Wally catches 
kids and adults’ attention to a very 
funny challenge: finding him among a 
crowd spread all over many sceneries, 
always wearing his traditional bobble 
hat and unmistakable red and white 
striped T-shirt. 

He was initially named according to 
the British nickname for Wallace – most 
known as Waldo in the United States, 
and Charlie in France –, besides the 
name, this fictional Wally has much in 
common with other character, and this 
time a Brazilian one and from the real 
world: Wallace Fernandes, founding 
director at Alvo Viagens & Turismo travel 
agency and expert at exploring new 
destinations and telling good stories, 
never putting aside a big smile. 

CHILDREN’S GAME

From a humble family, Wallace started 
early to carry out adults' tasks that 
appeared on his way. “I used to do 
many things: I helped my mother to 
cook, sold box lunch, sandals, silver 
jewelry, ceramic pottery, ice pops and 
even Avon cosmetics. Working on the 
books, I started working when I was 14 
years old at a drugstore near my house, 
a place where I gave my first step in this 
area. From there, I went to work at a 
clinic and then at a hospital, period in 
which I was responsible for the medicine 
section,” he remembers. 

Influenced by the traditional childhood 
magic, it was right at that time which the 
imagination of a boy who would like to 
become a scientist started to get wings 
and fly higher and higher. “My first dream 
was a videocassette, very popular at 
that moment and I only got one through 
a purchasing pool done by my brother. 
The second one was to be admitted into 
CEFET (Federal Center for Technological 
Education of Minas Gerais) and the 
third one was to participate in the dance 
festival organized by the institution. About 
those dreams? Well, they all came true! 
But then, others appeared, of course,” 
he says. 

lias, joias de prata, vasos de cerâmica, 
picolé e até produtos Avon. Com carteira 
assinada, comecei a trabalhar aos 14 
anos em uma farmácia perto de casa, lu-
gar onde dei o pontapé inicial para uma 
carreira nessa área. Dali, segui para uma 
clínica médica e, depois, a um hospital, 
período em que fui o encarregado da ala 
de medicamentos”, relembra.
Contagiado pela magia típica da 
infância, foi justamente nessa época 
que a imaginação de garoto que 
queria ser cientista começou a ganhar 
asas e voar cada vez mais alto. “Meu 
primeiro desejo foi um videocassete, a 
febre do momento, e só fui conseguir 
um por meio de um consórcio feito 
pelo meu irmão. O segundo, entrar no 
CEFET (Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais), e, o 
terceiro, participar do festival de dança 
que era organizado pela instituição. 
Sobre sonhos? Ah, eles foram todos 
realizados! Mas é claro que depois 
apareceram outros”, conta.

EURECA!
Lembra da vontade de ser cientista? Pois 
foi focado nessa missão que, durante o 
curso de Química, o agente desta história, 
por coincidência ou não, descobriu sua 
ciência perfeita. E se no universo de 
faz de conta o Wally tem a ajuda do 
Mago Barba-Branca para embarcar em 
incríveis descobertas, saindo da terra 
da fantasia o enredo deste conto não é 
muito diferente. “Quando conheci meu 
anjo da guarda, ele tinha acabado de 
abrir uma agência de turismo dentro do 
Ceasa-MG. Como eu queria mudar de 
área, sempre pedia um emprego para 
ele. E não é que ele me presenteou 
com essa oportunidade no dia do meu 
aniversário, em julho de 1992?”, diz o 
canceriano, ressaltando que “se a sorte 
bate à sua porta e você não abre, ela vai 
embora para nunca mais voltar.”

SEMPRE SORRIDENTE, WALLACE 
FERNANDES POSA EM FRENTE 
AO ARCO DO TRIUNFO, UM DOS 
SÍMBOLOS MAIS FAMOSOS DE PARIS
ALWAYS SMILEY, WALLACE FERNANDES 
POSES IN FRONT OF THE TRIUMPHAL 
ARCH, ONE OF THE MOST FAMOUS ICONS 
OF PARIS
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Dedicando-se de corpo e alma à nova função, Wallace se formou em 
Turismo, viajou pela primeira vez de avião rumo à capital paulista e trabalhou 
arduamente, a ponto de se tornar o braço direito de seu antigo chefe e receber 
um convite audacioso: abrir sua própria empresa. “Eu tive medo, pensei que 
não daria conta, mas decidi ir em frente. Aceitei a proposta e montei duas 
agências, com objetivos distintos no mercado, junto a três outros sócios. Uma 
não existe mais; a outra, que é a Alvo Viagens & Turismo, completou 20 
anos em janeiro de 2018”, ressalta, orgulhoso, o diretor, que também virou 
professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), 
onde lecionou a disciplina de Agenciamento Turístico por nove anos. 

OS DESTINOS MAIS AMADOS DE TODOS
Apaixonado por viagens – e com uma lista de 26 países já visitados –, é 
no Nordeste brasileiro que estão seus dois lugares favoritos: Fernando de 
Noronha e Lençóis Maranhenses. “Em Noronha, eu não conseguia acreditar 
em tamanha beleza. Cada dia era uma surpresa, e eu só queria ficar dentro 
da água, apreciando os animais marinhos. Já em Lençóis só não chorei 
quando conheci por vergonha. Que lugar lindo, sem igual! Um verdadeiro 
quadro que nunca saiu da minha cabeça”, relata o viajante.
Fora das fronteiras nacionais, um dos destinos queridinhos de Wallace é a 
célebre Miami, a cidade americana que, em suas palavras, “é muito plural 
e oferece uma gama imensa de entretenimento e atividades turísticas para 
todos os tipos de públicos”.

FAZENDO AS MALAS
Descrevendo-se como um turista de perfil luxuoso, se tem algo que 
realmente não falta em sua bagagem é uma riqueza de valor inestimável: 
experiência. E, quando se tem a oportunidade de conviver com este 

EUREKA!

Do you remember that dream of becoming a 
scientist? It was focused on this mission that during 
the Chemistry graduation, the agent of this story, 
by coincidence or not, discovered his perfect 
science. And if in the fairytale universe Wally 
counts on the help of Wizard Whitebeard to be 
aboard incredible discoveries, out of the fantasy 
land this tale isn't that different. “When I met my 
guardian angel, he had recently opened a travel 
agency inside Ceasa-MG. How I wished I could 
change jobs, I used to always ask him a job. 
And he gave this opportunity to me right on my 
birthday, July, 1992,” tells this guy born under 
Cancer, highlighting that “if luck knocks on your 
door and you don't open it, it goes away and 
never comes back."

Dedicating heart and soul to this new assignment, 
Wallace earned a degree in Travel and Tourism, 
traveled by plane for the first time to São Paulo's 
capital and worked hard, becoming his ex-boss' 
right-hand man and receiving an audacious 
invitation: opening his own company. “I was scared, 
I thought I wouldn't be able to do this, but I decided 
to keep going ahead. I accepted this proposal and 
opened two travel agencies with different goals at 
the market, together with three partners. One of 
them is closed now; the other one, Alvo Viagens 
& Turismo, completed 20 years in January, 2018,” 
highlights, proudly, the director who also became a 
professor at Pontifical Catholic University of Minas 
Gerais (PUC Minas), where he has given training 
course to travel agency for nine years. 

THE MOST BELOVED DESTINATIONS OF ALL

Fan of trips – and having been already visited 
26 countries –, it’s in the Brazilian Northeast that 
his two favorite places are located: Fernando de 
Noronha and Lençóis Maranhenses. “In Noronha, 
I couldn’t believe in so much beauty. Each day 
was a surprise and I just wanted to swim all the 
time to appreciate the marine life. In Lençóis I 
didn’t cry just because I felt embarrassed. What 
a wonderful place, unique! A real painting that 
I couldn't get out of my mind," says this traveler. 

Out of the national borders, one of Wallace’s favorite 
destinations is the famous Miami, the American city 

AO LADO, O AGENTE DE VIAGENS 
CURTE LENÇÓIS MARANHENSES, UM 
DOS SEUS DESTINOS FAVORITOS EM 
TODO O MUNDO
NEXT, THE TRAVEL AGENT ENJOYS LENÇÓIS 
MARANHENSES, ONE OF HIS FAVORITE 
DESTINATIONS OF THE ENTIRE WORLD
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that, in his own words, “is so plural and offers a great range of 
entertainment and tourist activities to every type of audience."

PACKING

Describing himself as a luxury traveler, if there’s something that 
really can’t be out of his suitcase is a valuable item: experience. 
And when we have the opportunity to interact with this eximious 
storyteller, listening to what he has to say is not only a guarantee 
of good laughs but it’s also inspiring. “I’ve been through real funny 
trouble in my journeys, including sleeping while sitting on a chair 
to not miss my train from Milan to Paris; eating a portion of sea 
fruit immersed in brown water, just like the water of a river in 
that place; and having a translator device in my hands during 
an exchange program in Florida to be able to talk to a Sweden 
man who, like me, couldn't speak English – and believe me, the 
communication was flowing very well,” he says in a good humor. 

TRAVELING IS…

Both for Wally of the books and for Wally of flesh and blood, 
traveling is life. “I think that traveling allows us to break barriers, 
watch through the window and see the world as it really is. When 
you’re out of your comfort zone, you realize that you’re able to 
go beyond anything you’ve imagined. To do this, it’s required to 
be brave. I have already traveled a lot and been in places I have 
never imagined to visit before. But this story isn’t over yet. I am still 
looking for more, much more,” he tells.

exímio contador de histórias, ouvir o que ele tem a dizer não 
é apenas a garantia de boas risadas; é inspiração também. 
“Já passei por inúmeros perrengues hilários ao longo de 
minhas andanças, entre os quais dormir sentado para não 
perder o trem que pegaria em Milão para Paris; comer uma 
caldeirada de frutos do mar servida sob uma água marrom, 
igualzinha à do rio que havia no local; e andar com um 
tradutor na mão, durante um intercâmbio na Flórida, para 
conseguir me comunicar com um suíço que, assim como eu, 
não dominava o inglês – e acredite, a comunicação fluía 
superbem”, revela, divertido. 

VIAJAR É...
Tanto para o Wally dos livros, quanto para o Wally de carne 
e osso, viajar é vida. “Eu acho que o turismo permite quebrar 
barreiras, colocar a cara para fora da janela e enxergar 
o mundo como ele é. Quando você sai da sua zona de 
conforto, você passa a perceber que é capaz de ir além 
do que imaginava. Só que, para isso, é preciso coragem. 
Eu já viajei bastante e já estive em lugares que sequer havia 
imaginado. Mas essa história não acabou. Ainda estou em 
busca de muito, muito mais”, finaliza. 

NA CAPITAL FRANCESA, O ENCONTRO 
ESPECIAL DE DOIS GRANDES PROTAGONISTAS 
DE BOAS HISTÓRIAS: WALLACE E SULLEY, DA 
ANIMAÇÃO MONSTROS S.A.
IN THE FRENCH CAPITAL, THE SPECIAL MEETING 
BETWEEN TWO GREAT MAIN CHARACTERS OF 
GOOD STORIES: WALLACE AND SULLEY, FROM 
MONSTERS, INC. ANIMATION PICTURE
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PARCERIA

FOTOS ARQUIVO HOTEL

O PORTFÓLIO EM EXPANSÃO É UM DOS TRUNFOS DO GRUPO TREND NO QUE SE REFERE 
A OFERECER OS MELHORES ARGUMENTOS DE VENDAS AOS AGENTES DE VIAGENS

PARCERIAS:  
A CHAVE PARA BONS NEGÓCIOS

NA PRIMEIRA FOTO, TODO O CHARME E A GRAÇA DO 
MOON PALACE JAMAICA, O PALCO IDEAL PARA LINDAS 
CERIMÔNIAS DE CASAMENTO. LOGO ACIMA, RECÉM-
CASADOS POSAM EM ESTRURA AO AR LIVRE
IN THE FIRST PHOTO, THE CHARMING AND REFINED MOON 
PALACE JAMAICA, THE IDEAL SCENERY FOR BEAUTIFUL 
WEDDING CEREMONIES. RIGHT ABOVE,  NEWLYWEDS POSE 
SITTING ON A WOODEN STRUCTURE

PARA DIZER SIM AO CARIBE
Se tem uma tendência que tem tomado conta do mer-
cado e encontrado espaço crescente nas vendas do 
GRUPO TREND, essa tendência tem nome: destination 
weddings. O termo, utilizado para descrever destinos 
que inspiram o casamento dos sonhos ou lindas ceri-
mônias de renovação de votos, conquistou de vez o 
coração dos apaixonados que desejam ter a natureza 
como pano de fundo no momento de declararem seu 
amor. A melhor parte é que este conceito traz consi-
go uma vantagem e tanto: além da realização de um 
evento de arrancar suspiros, a viagem de lua de mel 
já vem inclusa no pacote. 
Não por acaso, a região do Caribe é uma das prin-
cipais referências no assunto, dispondo de uma rica 
cartela de hotéis e resorts que, como você bem sabe, 
são negociados com tarifas imbatíveis e promoções 
exclusivas pelo GRUPO TREND. Presenças garantidas 
em regiões naturalmente paradisíacas, como Aruba, 
Cancún, Curaçao, Jamaica, Punta Cana e Riviera 
Maya, entre as redes hoteleiras de peso que integram 
a prateleira de produtos da holding estão gigantes 
como Barceló, Meliá, Oasis, Palladium, Playa Resorts 
e RIU Hotels & Resorts, as quais ofertam, além do crista-
lino mar caribenho, a infraestrutura necessária para tor-
nar a estada do seu passageiro simplesmente perfeita. 
E para dar um gás a mais às suas vendas, já tem 
promoção rolando. Anote aí: visitantes que fecharem 
três noites no fabuloso Moon Palace Jamaica, da 
rede Palace Resorts, ganham a cerimônia de troca de 
alianças de graça. Sim, é isso mesmo! Mas lembre-
se: para efetuar a reserva, é preciso pagar uma 
taxa de US$ 250, a qual será revertida em crédito 
para os pombinhos desfrutarem os fabulosos serviços 
adicionais do empreendimento. 

SAY YES TO THE CARIBBEAN
If there’s a trend that has taken the market 
and found increasing space in sales at 
GRUPO TREND, this trend has a name: 
destination weddings. The term used 
to describe destinations that inspire a 
weeding of dreams or beautiful vows 
renewal ceremonies, once and for all won 
the heart of those who wish to have nature 
as scenery at the moment of saying they do. 
The best part is that this concept brings such 
a great advantage: in addition to having 
a breathtaking event, the honeymoon is 
already included in the package. 
It’s no wonder that the Caribbean region is 
one of the main places for this event, offering 
a large list of hotels and resorts with which, 
as you already know, GRUPO TREND 
negotiates unbeatable rates and exclusive 
promotions. Guaranteed presence in naturally 
paradisiacal regions, such as Aruba, 
Cancun, Curaçao, Jamaica, Punta Cana and 
Riviera Maya, amongst the huge hotel chains 
that are part of the company’s inventory we 
have Barceló, Meliá, Oasis, Palladium, Playa 
Resorts and RIU Hotels & Resorts, which offer, 
in addition to the Caribbean crystal-clear sea, 
the proper infrastructure to make the stay of 
your passengers just perfect. 
To boost your sales, we already have offers. 
Take note: guests staying three nights in the 
fabulous Moon Palace Jamaica, part of 
Palace Resorts hotel chain, have a wedding 
ceremony for free. Yes, that’s right! But, 
remember this: to make a reservation, it’s 
required to pay an amount of US$ 250, 
which will be converted into credit for the 
couple to enjoy the fabulous additional 
services offered by the hotel.

Uma soma cujo resultado é sempre positivo e convertido em um objetivo 
comum: garantir que você, agente, tenha acesso a um leque inteiro de 
oportunidades para se tornar cada vez mais bem-sucedido em suas 

vendas. Sabe como isso é possível? Por conta do forte laço que une o GRUPO 
TREND aos seus parceiros, a fórmula infalível para aprimorar constantemente o 
portfólio da holding e adicionar itens como qualidade, inovação e credibilidade 
ao seu cotidiano. Afinal, falou em fechar negócios, falou em TREND.

PARTNERSHIPS: THE KEY FOR GREAT BUSINESSES
THE INCREASING INVENTORY IS ONE OF GRUPO TREND’S ASSETS WHEN IT 
COMES TO OFFERING THE BEST SELLING ARGUMENTS TO TRAVEL AGENTS
The sum whose result is always positive and converted into a goal in 
common: guaranteeing that you, travel agent, have access to a whole 
range of opportunities to achieve more and more successful sales. Do you 
know how is it possible? Because of the strong tie between GRUPO TREND 
with its partners, the infallible formula to constantly improve the inventory of 
the company and add items such as quality, innovation and credibility to 
the daily life. After all, you think about business, you think about TREND.
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WYNN LAS VEGAS: LUXO E DIVERSÃO SEM FIM

WYNN LAS VEGAS: ENDLESS LUXURY AND FUN
If the shining golden facade with a curvy and 
modern design is already enough to impress 
anyone who passes through the Wynn Las 
Vegas, it doesn't take much effort to guess 
how the other facilities of this hotel look 
like, and they seem like Hollywood movie 
sceneries: just fabulous. 
On the vibrant Las Vegas Strip, the heart of 
the exciting city known as the entertainment 
capital of the world, the sophisticated five-star 
hotel has a complete and refined infrastructure. 
An example of that are those spacious and 
very elegant accommodations, classified 
into Deluxe Resort, Deluxe Panoramic and 
Panoramic Corner and into the suites Tower 
King, Tower Double, Executive, Parlor, Salon 
and Fairway Villa. 
Regardless the option, guests can be sure 
that they will find a perfect decoration and 
everything needed for their comfort: cable 
TV, workstation, special bedding, bath robes 
and different amenities, among other exclusive 
conveniences. Some units also count on 
windows that go from the ground to the top 
and reveal a breathtaking view. 
Other specialty of the house is leisure. Guests 
who stay in Wynn have the opportunity to verify 
that recreational activities are abundant there: 
the structure includes swimming pools, spas, 
gyms, boutiques, casinos, area for spectacles 
and concerts with international artists and even 
a special area for weddings, with ceremonies 
in the best Vegas way. 
Regarding gastronomy, Wynn leaves nothing 
to be desired. The complex comprehends 
famous restaurants and menu for every 
occasion. It’s possible to have delicious meals 
with inspiration from the American, Japanese, 
Chinese and Mediterranean cuisine, for 
example, in addition to special menu for 
vegans and vegetarians. Also, the hotel offers 
a large list of bars and cafés that are perfect 
for light meals, snacks and drinks.

COM INSTALAÇÕES CINEMATO-
GRÁFICAS, O WYNN LAS VEGAS 
PRESENTEIA SEUS HÓSPEDES 
COM UMA PAISAGEM DESLUM-
BRANTE DA CAPITAL MUNDIAL 
DO ENTRETENIMENTO
WITH CINEMATOGRAPHIC 
FACILITIES, WYNN LAS VEGAS 
OFFERS STUNNING VIEW OF THE 
ENTERTAINMENT CAPITAL OF 
THE WORLD TO ITS GUESTS

unidades contam, ainda, com janelas que 
vão do chão ao teto e descortinam uma 
vista de tirar o fôlego do destino. 
Outra especialidade da casa é o lazer. Os 
visitantes que se hospedam no Wynn têm 
a chance de comprovar que o que não 
falta por ali são atividades de recreação: 
a estrutura inclui piscinas, spas, academias, 
lojas de grife, cassinos, espaço para a 
apresentação de espetáculos e shows 
com artistas internacionais e até uma área 
especial reservada a casamentos, com 
cerimônias realizadas no melhor estilo Vegas. 
No que se refere à gastronomia, o 
Wynn também não deixa a desejar. O 
complexo abriga restaurantes prestigiados 
e com cardápios sob medida para 
todas as ocasiões. Dá para saborear 
deliciosas refeições inspiradas nas 
culinárias americana, japonesa, chinesa e 
mediterrânea, por exemplo, além de menus 
específicos para veganos e vegetarianos. 
Além disso, o empreendimento oferece 
extensa lista de bares e cafés, perfeitos para 
lanches mais leves, petiscos e drinques.

Se a reluzente fachada dourada, de design 
curvilíneo e moderno, já é suficiente para 
impressionar quem passa pelo Wynn 
Las Vegas, não é preciso muito para 
adivinhar como são as demais instalações 
do hotel que parece até cenário de filmes 
hollywoodianos: simplesmente fabulosas.
Em meio à badalada Las Vegas Strip, o 
coração pulsante da cidade conhecida 
como a capital mundial do entretenimento, 
o sofisticado empreendimento padrão 
cinco-estrelas dispõe de uma infraestrutura 
completa e requintada. Exemplo disso são as 
espaçosas e elegantíssimas acomodações, 
classificadas em Deluxe Resort, Deluxe 
Panoramic e Panoramic Corner e nas suítes 
Tower King, Tower Double, Executive, Parlor, 
Salon e Fairway Villa. 
Independentemente da opção escolhida, o 
hóspede pode ter certeza de que encontrará 
decoração caprichada e todo o necessário 
para o seu conforto: TV por assinatura, área 
de trabalho, roupa de cama diferenciada, 
roupões e amenidades diversas, entre 
outras conveniências exclusivas. Algumas 
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Sol, praia, coqueiros, sombra, água fresca 
e serviços de alta qualidade: essas são as 
marcas registradas do Vivá Porto de Galinhas, 
hotel pé na areia que é sinônimo de verão 
o ano inteiro e que acabou de passar um 
intenso processo de reforma e ampliação, 
adicionando ainda mais comodidades aos 
hóspedes que viajam a Pernambuco. 
A localização não poderia ser melhor: na es-
tonteante Praia do Cupe. E já que o ambiente 
à volta inspira cuidados com a natureza, o Vivá 
incorporou o conceito de sustentabilidade ao 
seu dia a dia, adotando práticas de reciclagem 
e defendendo o consumo consciente da água e 
o uso de madeira ecologicamente correta. Quer 
mais? A harmonia entre modernidade e preser-
vação ambiental se faz presente inclusive na 
construção do empreendimento, que zela pela 
valorização da luz e da ventilação naturais. 
Totalizando 240 acomodações distribuídas 
nas categorias Standard, Superior, Luxo e 
Super Luxo, o destaque vai para os novíssimos 
apartamentos família, que acomodam 
confortavelmente até cinco pessoas, e para 
as unidades com hidromassagem na varanda, 
bem de frente para o mar, as quais, somadas 

ACIMA, PARTE DA VISTA 
PANORÂMICA DO VIVÁ PORTO DE 
GALINHAS. AO LADO, EXEMPLO 
DE UM DOS ESPAÇOSOS 
QUARTOS DO EMPREENDIMENTO, 
COM CONFORTO DE SOBRA PARA 
O HÓSPEDE 
ABOVE, PART OF THE PANORAMIC VIEW 
OF VIVÁ PORTO DE GALINHAS. NEXT, AN 
EXAMPLE OF ONE OF THE SPACIOUS 
ROOMS OF THE HOTEL, PROVIDING 
MUCH COMFORT TO ITS GUEST

a serviços personalizados – como welcome 
drink, decoração temática, jantar romântico 
e espaço privativo com cardápio exclusivo, 
entre outros mimos apaixonantes – são uma 
ótima pedida para casais em lua de mel e 
para aqueles interessados em celebrar alguma 
outra data especial. 
Passear por entre as áreas comuns também é 
uma dica e tanto para relaxar. Com opções 
de lazer para todos os gostos, os visitantes 
podem preencher as horas livres fazendo 
alongamento, caminhadas ou hidroginástica, 
disputando partidas de futebol e vôlei ou 
simplesmente curtindo a piscina, o salão de 
jogos, a sauna, a academia e o cinema, 
com sessões regulares de filmes para adultos 
e crianças. Por falar nos pequenos, muitas 
das atividades de recreação foram pensadas 
para eles, como a organização de jogos e a 
possibilidade de participarem de oficinas de 
arte e culinária. 
E tem mais! O hotel inaugurou recentemente um 
animado bar de cervejas artesanais, onde rola 
música ao vivo todas as noites. A programação 
tem um pouco de tudo: MPB, voz e violão, forró, 
saxofone e até um divertido show de palhaços.

VIVÁ PORTO DE GALINHAS, A DREAM BY THE SEA

Sun, beach, coconut trees, shade, fresh water 
and high-quality services: these are some of the 
trademarks of Vivá Porto de Galinhas, a beach 
hotel that is synonymous with a whole year of 
summer and that has been recently renovated and 
expanded, adding more convenience for those 
who travel to Pernambuco. 

Its location couldn’t be better: at the stunning Cupe 
Beach. Since the environment around it inspires care 
about nature, Vivá incorporated a sustainability 
concept into its routine, adopting recycling practices 
and supporting the conscious water consumption 
and the use of eco-friendly wood. Do you want 
more? The harmony between innovativeness 
and environmental preservation is present in the 
construction of the building, by the way, which cares 
about the proper use of natural light and ventilation. 

With 240 accommodations in total, distributed 
in Standard, Superior, Luxury and Super Luxury, 
the highlight is those fresh new family apartments, 
which can comfortably accommodate up to five 
people, and to the units with hydromassage tub on 
the balcony, right in front of the sea, which together 
with exclusive services – such as welcome drink, 
themed decoration, romantic dinner and private 
space with different menu, among other lovely 
conveniences – are great options for couples 
on honeymoon and those who are interested in 
celebrating other special date. 

Visiting the common areas is also a good tip to 
relax. With options of leisure for every profile, its 
guests can spend their free time doing stretches, 
walking or trying water aerobics, playing soccer 
and volleyball or just enjoying the swimming 
pool, game room, sauna, gym and the movie 
theater, with frequent session times of movies for 
adults and children. Speaking of which, many 
recreational activities were developed especially 
for kids, such as games and the opportunity to 
participate in art and culinary workshops. 

And there’s more! The hotel has recently opened 
a vibrant craft beer bar, where there’s live music 
every night. The schedule of activities has a little 
bit of everything: MPB (Brazilian pop music), 
voice and guitar, forró, saxophone and even a 
funny performance of clowns.

VIVÁ PORTO DE GALINHAS, UM SONHO À BEIRA-MAR
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PORTO DE GALINHAS PRAIA HOTEL: THIS 
PARADISE HAS A NEW LOOK
As if it was not enough to be just a sand strip 
away from the sea, Porto de Galinhas Praia 
Hotel has just been renovated, getting new 
facilities and turning its guests' stay into an 
even more complete experience in the territory 
of Pernambuco. 
Providing coziness, tranquility and wellness in 
all environments, there are 123 spacious and 
practical apartments, decorated with finesse 
and classified into three categories: Superior, 
Superior Sea View and Luxury. It’s important 
to highlight that, to guarantee guest’s privacy, 
the accommodations characterized as “Luxury” 
are located in a separate and fresh new 
complex, with view to the beautiful gardens 
of the hotel. 
Expert at providing fun for the whole family, 
this hotel offers a complete list of attractions, 
which guarantees the entertainment of its 
customers. Items include: recreation for 
children, Kids Club, swimming pool in front 
of the ocean, reading and TV rooms, pool 
bar with beach service, boutique selling 
clothes and accessories, massage rooms and 
a pleasant restaurant, with meals served in 
buffet style and à la carte. 
But this charming hotel by the sea has more. 
Aiming at making its guests want to come back 
many times, the customized service is one of its 
trademarks, resulting in the implementation of 
a series of special services, like baby pantry 
(for exclusive preparation of meals for babies), 
bilingual support, transfer with minivan and 
driver and even a photographer, available 
for those who wish to record, through a 
professional's lens, those special moments lived 
in this fantastic address of Pernambuco State. 
Besides, Porto de Galinhas Praia Hotel is a 
great option for people who want to get to 
know the region, offering tourist rides and 
buggy rental, for example. Themed decorations 
can also be required separately. This is valid 
especially for couples on honeymoon and to a 
romantic candle light dinner.

INSERIDA EM MEIO À ÁREA 
VERDE QUE CERCA O 
MEIO DE HOSPEDAGEM, 
A CONVIDATIVA PISCINA 
FAZ PARTE DA ESTRUTURA 
DE LAZER DO PORTO DE 
GALINHAS PRAIA HOTEL. À 
ESQUERDA, O ACONCHEGO DE 
UM DOS APARTAMENTOS
RIGHT IN THE GREEN AREA THAT 
SURROUNDS THE HOTEL, THE INVITING 
SWIMMING POOL IS PART OF THE 
LEISURE STRUCTURE OF PORTO DE 
GALINHAS PRAIA HOTEL. TO THE LEFT, 
ONE OF THE COZY APARTMENTS

e acessórios, salas de massagens e um 
restaurante descontraído, com refeições em 
buffet e pratos à la carte. 
Mas este charmoso hotel à beira-mar não 
para por aí. Com o intuito de deixar os 
visitantes com gostinho de quero mais, 
o atendimento customizado é uma de 
suas marcas registradas, derivando na 
implementação de uma série de serviços 
diferenciados, como copa baby (para o 
preparo exclusivo de refeições para bebês), 
atendimento bilíngue, transfer com minivan 
e chofer e até mesmo a contratação de 
um fotógrafo, disponível para quem quiser 
registrar, pelas lentes de um profissional, os 
momentos especiais vividos neste fantástico 
endereço pernambucano.
Fora tudo isso, o Porto de Galinhas Praia Hotel 
é um prato cheio para hóspedes que desejam 
conhecer a região, ofertando passeios 
turísticos e aluguel de buggy, por exemplo. 
Decorações temáticas também podem ser 
solicitadas à parte! Isso vale especialmente 
para casais em lua de mel e para a realização 
de um romântico jantar à luz de velas.

Como se não bastasse estar a apenas uma 
faixa de areia de distância do mar, o Porto de 
Galinhas Praia Hotel acaba de ser renovado, 
ganhando novas instalações e tornando a 
estada de seus visitantes uma experiência ainda 
mais completa em terras pernambucanas. 
Acomodando aconchego, tranquilidade 
e bem-estar em todos os ambientes, são 
123 apartamentos amplos e práticos, 
decorados com leveza e classificados em 
três categorias: Superior, Superior Vista Mar 
e Luxo. É importante ressaltar que, para 
garantir a privacidade dos hóspedes, as 
acomodações categorizadas como “Luxo” 
ficam em um complexo à parte, novinho 
em folha, voltadas aos lindos jardins do 
empreendimento. 
Especializado em promover diversão para 
toda a família, o meio de hospedagem 
oferece uma relação completa de atrativos, 
que garantem o entretenimento dos clientes. 
Fazem parte do pacote: recreação infantil, 
Kids Club, piscinas de frente para o oceano, 
salas de leitura e de TV, bar da piscina 
com serviço de praia, boutique de moda 

PORTO DE GALINHAS PRAIA HOTEL: O PARAÍSO ESTÁ DE CARA NOVA 
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A rede Iberostar tem na localização um 
diferencial superimportante: as duas unidades 
brasileiras ficam na cinematográfica Praia do 
Forte, em pleno litoral norte baiano. Tendo a 
natureza exuberante como pano de fundo, 
os visitantes têm acesso a uma hospedagem 
cinco-estrelas e all inclusive, cuja infraestrutura 
não deixa a desejar em nenhum quesito. De 
frente para o azul esverdeado do mar, ambas 
disponibilizam serviços exclusivos e atendem 
com excelência quem chega ali a lazer, 
negócios ou mesmo à procura de um lugar 
inesquecível para trocar as alianças.
Surpreendentes já do lado de fora, os 
empreendimentos assemelham-se bastante 
com a região ao seu redor. A atmosfera 
praiana é uma característica bem marcante, 
e os quartos coloridos e arrojados conferem 
um aspecto divertido e leve às construções.
No Iberostar Praia do Forte, as 536 acomo-
dações são aconchegantes e convidativas, dis-
pondo inclusive de dependências adaptadas 
para pessoas com deficiência. O vizinho Ibe-
rostar Bahia, contudo, não fica atrás, ofertando 
632 apartamentos que confirmam o zelo pela 
qualidade dos serviços.

NO TOPO, O VISUAL 
ARREBATADOR DA ÁREA 
EXTERNA DO IBEROSTAR BAHIA. 
AO LADO, UMA DAS CHARMOSAS 
ACOMODAÇÕES DO IBEROSTAR 
PRAIA DO FORTE
ABOVE, THE BREATHTAKING VISUAL 
OF IBEROSTAR BAHIA OUTSIDE 
AREA. NEXT, ONE OF THE CHARMING 
ACCOMMODATIONS OF IBEROSTAR 
PRAIA DO FORTE

Entrelaçando descanso e curtição, a área de 
lazer das duas hospedagens compreendem 
piscinas (adulto e infantil), espaços reservados 
para os pequenos de 0 a 3 anos (baby club) 
e para crianças e jovens de 4 a 17 anos, 
spa, quadras poliesportivas, boates, aulas de 
aeróbica e dança, área para prática de tiro ao 
alvo, salão de beleza, centros comercial e de 
convenções, restaurantes, buffets, bares e até 
uma estação de monitoramento de tartarugas 
marinhas. Para coroar, os resorts promovem 
ainda espetáculos e apresentações musicais 
ao vivo todas as noites.
Empenhados em oferecer atividades variadas 
para todos os públicos, tanto o Iberostar Praia 
do Forte quanto o Bahia contam também com 
os “Star Friends”, equipe de entretenimento 
responsável por organizar uma programação 
diária repleta de alegria e diversão.
E não para por aí, não! Desde janeiro de 
2018, os hóspedes também têm mais um 
atrativo à disposição: o Fit & Fun, espaço 
novinho em folha, perfeito para quem deseja 
movimentar o corpo por meio de exercícios 
de musculação ou aulas de zumba, pilates, 
yoga e crossfit, por exemplo.

IBEROSTAR: BAHIA IN DOUBLE DOSE 
Iberostar hotel chain has in its location a very 
important asset: both Brazilian units are situated at 
the cinematographic Forte Beach, in the heart of 
the Bahian north coast. Having exuberant nature 
as its scenery, its guests have access to a five-star 
and all-inclusive stay, whose infrastructure leaves 
nothing to be desired in every aspect. In front of 
the greenish-blue sea, the hotels offer exclusive 
services and serve with excellence its guests who 
travel for leisure, business and those who are 
looking for an unforgettable place to get married. 
Already surprising from the outside, these hotels 
are very similar to their surrounding area. The 
beach atmosphere is remarkable, and their 
colorful and cutting-edge rooms grant a funny and 
light aspect to the hotel. 
At Iberostar Praia do Forte, its 536 
accommodations are very cozy and inviting, 
having available adapted facilities for disabled 
people, by the way. Its neighbor Iberostar Bahia, 
however, leaves nothing to be desired, offering 
632 apartments that prove its care for the quality 
of services.  
Mixing relaxation and fun, the leisure area of 
these two hotels comprehends swimming pools 
(adult and children), special areas for kids aged 
0-3 (baby club) and for children and teenagers 
aged 4-17, spa, multipurpose courts, dance 
clubs, aerobics and dance classes, area for 
practicing target shooting, hair salon, stores and 
convention center, restaurants, buffets, bars and 
even a station for marine turtles monitoring. To top 
it off, these resorts promote live spectacles and live 
musical concerts every night.  
Committed to offering different activities for every 
guest’s profile, both Iberostar Praia do Forte and 
Bahia also count on “Star Friends”, an entertainment 
team responsible for providing a schedule of daily 
activities plenty of fun and energy. 
And this is not enough! Since January, 2018, their 
guests have a new attraction at their disposal: Fit 
& Fun, a fresh new area, perfect for working out or 
having Zumba, Pilates, yoga and CrossFit classes, 
for example.

IBEROSTAR: BAHIA EM DOSE DUPLA
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sorveteria, Clube Chopp Brahma, centro 
de convenções, spa e outro diferencial 
imbatível: acesso gratuito, aos clientes, aos 
parques Hot Park (aquático) e Eko Aventura 
Park (voltado a atividades de ecoturismo).
PORQUE TUDO É MOTIVO DE ALEGRIA
Com 1.564 apartamentos e não muito 
distante do Aeroporto Internacional de 
Salvador (76 km), o Costa do Sauípe é, 
hoje, um dos mais completos destinos de 
férias para famílias no Brasil. Além de adotar 
o sistema all inclusive, oferece três modelos 
de hospedagem: Sauípe Premium, Sauípe 
Resorts e Sauípe Pousadas. 
Distibuídos por sua estrutura estão 21 piscinas, 
10 restaurantes, 13 bares, spa, academia, cin-
co centros esportivos (Sauípe Náutica, Sauípe 
Sports, Sauípe Tennis, Sauípe Circus e Sauípe 
Country), área exclusiva para crianças e a irre-
sistível Vila Nova da Praia, onde se concentra 
a agitada vida noturna da região, com shows 
musicais, apresentações artísticas e diversifica-
das opções gastronômicas. E tem mais! Via-
jantes corporativos têm à disposição a Arena 
Sauípe, voltada à realização de eventos e com 
capacidade para até 6 mil pessoas.

Os estados de Goiás e da Bahia estão mais 
próximos do que nunca. Sabe por quê? Desde 
o final de 2017, o destino Costa do Sauípe 
passou a fazer parte do Grupo Rio Quente, 
dando início a uma história que já começa 
marcada pelo sucesso. Compartilhando uma 
infraestrutura gigantesca, que soma 14 hotéis 
e mais de duas mil acomodações, ambos têm 
na localização uma vantagem e tanto: dá para 
escolher entre as deliciosas águas termais, em 
solo goiano, e o paradisíaco litoral baiano. 
UM OÁSIS NO CERRADO BRASILEIRO
A 27 km do Aeroporto de Caldas Novas, no 
Centro-Oeste do país, o Rio Quente Resorts é 
um refúgio ecológico formado por oito hotéis 
e com instalações sob medida para não 
deixar hóspede algum se sentir de fora. São 
eles: o Hotel Pousada, o Hotel Turismo, o Rio 
Quente Suíte & Flat I e III, o Rio Quente Cristal 
Resort, o Giardino Suítes e o Eco Chalés.
Tendo à sua volta uma natureza exuberante 
– a exemplo das 18 nascentes que dão 
origem às piscinas do energizante Parque 
das Fontes –, o megaempreendimento 
conta, ainda, com oito restaurantes, seis 
bares molhados, pizzaria, lanchonete, 

RIO QUENTE RESORTS AND COSTA DO 
SAUÍPE: TWO COMPLETE DESTINATIONS FOR 
THE ENTIRE FAMILY
The Brazilian States of Goiás and Bahia are 
closer than ever. Do you know why? Since late 
2017, Costa do Sauípe become part of Rio 
Quente Group, beginning a history that already 
starts marked by success. Sharing a huge 
infrastructure, which includes 14 hotels and more 
than 2,000 accommodations, both have in their 
location such a great advantage: it's possible 
to choose between delicious thermal waters, in 
Goiás, and the paradisiacal Bahian coast. 
AN OASIS IN THE BRAZILIAN CERRADO
Located 27 km away from the Airport of Caldas 
Novas, Central-West of Brazil, Rio Quente Resorts 
is an ecologic refuge composed of eight hotels 
and with tailor-made facilities, so that every guest 
can feel part of it.  They are: Hotel Pousada, Hotel 
Turismo, Rio Quente Suíte & Flat I e III, Rio Quente 
Cristal Resort, Giardino Suítes and Eco Chalés.
Surrounded by exuberant nature – for example, 
18 springs which are the origin of the refreshing 
swimming pools of Parque das Fontes (Fountains 
Park) –, this mega hotel chain also counts on eight 
restaurants, six pool bars, pizzeria, cafeteria, ice 
cream shop, Clube Chopp Brahma, convention 
centers, spa and other unbeatable asset: free access, 
for its guests, to the Hot Park (water park) and Eko 
Aventura Park (intended to ecotourism activities). 
BECAUSE EVERYTHING IS A REASON TO BE HAPPY
With 1.564 apartments and not so far from the 
International Airport of Salvador (76 km), Costa 
do Sauípe is, today, one of the most complete 
vacation destinations for families in Brazil. In 
addition to adopting all-inclusive system, it offers 
three models of hotels: Sauípe Premium, Sauípe 
Resorts and Sauípe Pousadas. 
There are 21 swimming pools, 10 restaurants, 13 bars, 
spa, gym, five sports center (Sauípe Náutica, Sauípe 
Sports, Sauípe Tennis, Sauípe Circus and Sauípe 
Country) distributed by its structure, exclusive area for 
children and the irresistible Vila Nova da Praia, where 
the vibrant nightlife of the region is located, with musical 
concerts, performances and diversified gastronomic 
options. And there’s more! Business travelers have at 
their disposal the Arena Sauípe, intended to events and 
with capacity of up to 6,000 people.

CRIANÇAS SE DIVERTEM EM 
FRENTE AO HOTIBUM, ATRAÇÃO 
DO HOT PARK, NO RIO QUENTE 
RESORTS. À ESQUERDA, RECORTE 
DE UMA DAS PISCINAS DO 
SAUÍPE PREMIUM, UM DOS TRÊS 
MODELOS DE HOSPEDAGEM DO 
COMPLEXO COSTA DO SAUÍPE
KIDS HAVE FUN IN FRONT OF HOTIBUM, A 
HOT PARK’S ATTRACTION, AT RIO QUENTE 
RESORTS. TO THE LEFT, ONE OF THE 
SWIMMING POOLS AT SAUÍPE PREMIUM, 
ONE OF THE THREE MODELS OF HOTELS 
AT COSTA DO SAUÍPE COMPLEX

RIO QUENTE RESORTS E COSTA DO SAUÍPE: DOIS DESTINOS 
COMPLETOS PARA TODA A FAMÍLIA 
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O sofisticado lobby, com um piano alocado 
entre o mobiliário de decoração, e as 
mais de 350 obras de arte distribuídas 
pelo complexo e assinadas por artistas 
de renome, como Carybé e Genaro 
de Carvalho, entregam, de imediato, a 
vocação para o luxo e o bom gosto do 
Wish Hotel da Bahia, meio de hospedagem 
soteropolitano que, desde dezembro de 
2017, carrega uma nova marca em sua 
história. Agora classificado com a bandeira 
Wish, o tradicional hotel, tombado como 
Bem Cultural do Estado em 2010, passa a 
fazer parte do seleto portfólio de produtos 
cinco-estrelas da GJP Hotels & Resorts.
Unindo o clássico ao moderno, é sob 
os traços de sua arquitetura original, 
datada da década de 1950, que os 
268 apartamentos instalados na unidade 
recepcionam os hóspedes que estão em 
busca de descanso, lazer e bons negócios 
em Salvador. Elencados nas categorias 
Superior (casal, twin e triplo), Premiere (casal 
e twin), Suíte Junior, Family Room Quádruplo 

A ESTRUTURA IMPONENTE DO 
WISH HOTEL DA BAHIA REFLETE 
O PADRÃO CINCO-ESTRELAS DO 
EMPREENDIMENTO. À DIREITA, A 
SOFISTICAÇÃO IMPERA EM TODAS 
AS ACOMODAÇÕES
THE IMPOSING STRUCTURE OF WISH 
HOTEL DA BAHIA REFLECTS ITS FIVE-
STAR STANDARD. TO THE RIGHT, 
SOPHISTICATION IS PRESENT IN EVERY 
ACCOMMODATION

e Suíte Executiva, todos os aposentos são 
espaçosos e sofisticados, disponibilizando 
serviço de quarto 24 horas e uma vista 
sem igual da região. Além disso, a Suíte 
Executiva possui uma antessala e uma 
varanda equipada com jacuzzi, guarda-sol 
e espreguiçadeiras, ideal para uma estada 
recheada de lazer e privacidade.
A cerca de 3 km do centro histórico e bem 
pertinho de atrativos turísticos locais, como 
o Pelourinho, o Elevador Lacerda e o 
Mercado Modelo, fora o posicionamento 
estratégico, o Wish Hotel da Bahia 
também apresenta instalações comuns 
absolutamente singulares, entre as quais 
constam: adega gourmet, excelentes bares 
e restaurantes, spa, sauna, academia, 
piscina, centros de convenções e de 
eventos com capacidade para mais de 
mil pessoas e o famoso Café-Teatro Rubi, 
salão de espetáculos dos anos 1950 que 
continua sendo palco para grandes shows 
e apresentações musicais de artistas 
nacionais e internacionais.

WISH HOTEL DA BAHIA, GJP HOTELS & 
RESORTS’S SEAL OF QUALITY
The sophisticated lobby, with a piano placed 
between the decorative furniture and those 
more than 350 works of art distributed all over 
the complex and created by famous artists, 
such as Carybé and Genaro de Carvalho, 
shows at first sight the talent for luxury and 
good taste of Wish Hotel da Bahia, a hotel 
in Salvador that since December, 2017, is 
bearing a new brand in its history. Today, 
part of the Wish brand, the traditional hotel, 
declared State Cultural Heritage in 2010, is 
now a member of the select inventory of five-
star products of GJP Hotels & Resorts. 
Allying classic to modern, it’s under the 
traces of its original architecture, dated 
from the 1950s, that its 268 apartments in 
the unit welcome those guests looking for 
relaxation, leisure and good businesses in 
Salvador. Classified into Superior (double, 
twin e triple), Premiere (double and twin), 
Junior Suite, Quadruple Family Room and 
Executive Suite, all rooms are spacious and 
sophisticated, making 24-hour room service 
and unique view of the region available. In 
addition, the Executive Suite has an anteroom 
and a balcony equipped with Jacuzzi, beach 
umbrella and deck chairs, perfect for a stay 
plenty of leisure and privacy. 
About 3 km away from the historic center 
and near local tourist attractions, such as 
Pelourinho, Elevador Lacerda (Lacerda 
Elevator) and Mercado Modelo, besides the 
strategic address, Wish Hotel da Bahia also 
presents common facilities that are absolutely 
unique, such as: gourmet wine cellar, 
excellent bars and restaurants, spa, sauna, 
gym, swimming pool, convention and event 
centers with capacity to over 1,000 guests 
and the famous Café-Teatro Rubi (Rubi Café 
and Theater), a venue dated from the 1950s, 
which still today is the place for concerts 
and musical performances of national and 
international artists.

WISH HOTEL DA BAHIA, SELO GJP HOTELS & RESORTS DE QUALIDADE
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THERE’S A FRESH NOVELTY AT PRODIGY 
SANTOS DUMONT
Christ, the Redeemer, Pão de Açúcar (Sugarloaf 
Mountain), Marina da Glória and Baía de 
Guanabara (Guanabara Bay): if the stunning 
view to the main monuments of Rio de Janeiro 
already is an invitation to visit the top floor of 
the famous Prodigy Santos Dumont that can’t 
be declined, now with the recently inaugurated 
Orla 21 restaurant, there’s no way out! More 
than showing the incredible carioca spice, the 
establishment offers such an experience with the 
endless beauty of the Wonderful City. 
Connected to the Airport of Santos Dumont 
and showing an impeccable structure – the 
hotel was opened in 2016 –, the ability to 
serve well is present in each one of its 300 
apartments, reflecting the four-star standard 
of the Prodigy brand, which belongs to GJP 
Hotels & Resorts. For a complete comfort, its 
rooms are equipped with a sophisticated room 
service system, which can be accessed by the 
TV remote control. The guest’s order is sent right 
to the kitchen and delivered about 30 minutes 
after. Better, it’s impossible!
In the common areas, the versatility of 
facilities is the most remarkable feature and 
they leave nothing to desire when it comes 
to entertainment, business and events. Do 
you want some examples? To begin, there's 
an infinity pool at the top floor, having Pão 
de Açúcar right in front there, decorating the 
horizon. But its guests can also spend some 
time at the lobby bar and use the meeting 
rooms and convention center – this last one 
with capacity to comfortably hosts up to 
1,000 guests. 
The proximity to the airport encouraged the 
hotel to make screens available to show flight 
schedules, but those who prefer can also check 
from the TV of their room. Since “convenience” 
is the keyword there, the Prodigy Santos 
Dumont offers free wi-fi covering all facilities, 
laundry and dry laundry services, 24-hour 
reception, parking lot with valet and free 
access to the Bossa Nova Mall, a commercial 
complex with about 50 stores of national and 
international brands, next to the hotel.

NO TOPO, AMOSTRA DA ESPETA-
CULAR ESTRUTURA DE LAZER DO 
PRODIGY SANTOS DUMONT, COM 
ESPREGUIÇADEIRAS VOLTADAS AO 
HORIZONTE, ONDE ESTÃO DESE-
NHADOS ALGUNS DOS PRINCIPAIS 
CARTÕES-POSTAIS DO RIO DE 
JANEIRO. AO LADO, PARTE DO NO-
VÍSSIMO RESTAURANTE ORLA 21
ABOVE, A SAMPLE OF THE SPECTACULAR 
LEISURE STRUCTURE OF PRODIGY 
SANTOS DUMONT, WITH CHAISE LONGUE 
TOWARDS THE HORIZON, WHERE SOME 
OF THE MAIN POSTCARDS OF RIO DE 
JANEIRO ARE PLACED. NEXT, PART OF 
THE FRESH NEW ORLA 21 RESTAURANT

Nas áreas comuns, a versatilidade das 
instalações é uma das características mais 
marcantes, não deixando em nada a desejar 
nos quesitos diversão, negócios e eventos. 
Quer alguns exemplos? Para começar, existe 
uma piscina com borda infinita na cobertura, 
tendo o Pão de Açúcar logo à frente, 
emoldurando o horizonte. Mas os hóspedes 
também podem curtir o lobby bar e utilizar as 
salas de reuniões e o centro de convenções 
– este último com capacidade para receber 
confortavelmente até 1.000 convidados. 
A proximidade com o aeroporto levou o 
hotel a disponibilizar telões com os horários 
dos voos, mas quem preferir também pode 
conferi-los da televisão do quarto. E já que 
“facilidade” é palavra de ordem por ali, o 
Prodigy Santos Dumont oferece wi-fi gratuito em 
todas as dependências, serviços de lavanderia 
e limpeza a seco, recepção 24 horas, 
estacionamento com manobrista e livre acesso 
ao Bossa Nova Mall, complexo comercial com 
aproximadamente 50 lojas de grifes nacionais 
e internacionais, vizinho à hospedagem.

Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Marina da 
Glória e Baía de Guanabara: se a vista 
deslumbrante para os principais monumentos 
do Rio de Janeiro já é um convite irrecusável 
para uma visitinha à cobertura do badalado 
Prodigy Santos Dumont, com o recém-
inaugurado restaurante Orla 21, então, não 
dá outra! Mais do que comprovar o incrível 
tempero carioca, o estabelecimento serve, no 
capricho, uma experiência e tanto, regada 
pela beleza sem fim da Cidade Maravilhosa. 
Conectado ao Aeroporto Santos Dumont 
e com uma estrutura ainda reluzente – o 
empreendimento foi inaugurado em 2016 
–, o talento em bem servir se faz presente 
em cada um dos 300 apartamentos, que 
refletem o padrão quatro-estrelas da bandeira 
Prodigy, pertencente à rede GJP Hotels & 
Resorts. Para o conforto ser completo, os 
quartos são equipados com um sofisticado 
sistema de room service, acessível pelo 
controle remoto da TV. O pedido é enviado 
diretamente à cozinha e entregue cerca de 
30 minutos depois. Melhor impossível!

NOVIDADE RECÉM-SAÍDA DO FORNO NO PRODIGY SANTOS DUMONT 
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Imagine o seguinte: uma média de 300 
dias de sol por ano, mar cristalino, dunas 
fofíssimas, ar puro, paisagens as mais belas 
possíveis, comida boa e um lugar cercado 
de conforto e mimos para ficar. Se for isso 
o que seu cliente procura, saiba, então, 
que no Wish Natal este cenário é uma 
pequena amostra de tudo o que ele pode 
encontrar por ali. 
Coladinho ao estonteante mar potiguar e com 
acesso direto a uma praia semiprivativa, o 
meio de hospedagem atingiu o patamar cin-
co-estrelas após uma grande obra de revitali-
zação e modernização, processo que deixou 
os apartamentos e as áreas de lazer e eventos 
ainda mais elegantes, amplos e arrojados. 
Nos apartamentos e suítes de todas as 
categorias (Superior, Superior Vista Mar, 
Family Room, Suíte Familiar, Suíte Premiere 
e Suíte Executiva), o destaque vai para o 
novo design, contemporâneo e funcional, 
que recepciona os hóspedes logo de cara. 
Aliados à natureza espetacular que está ao 
redor, os quartos são acolhedores, decorados 
com esmero e muito bem equipados. Em 

PISCINA, ESPREGUIÇADEIRAS E UM 
AMBIENTE QUE INSPIRA BEM-ESTAR: 
WISH NATAL REÚNE TODOS OS ATRI-
BUTOS PARA APAIXONAR QUALQUER 
VISITANTE. AO LADO, VARANDA DE UM 
DOS QUARTOS OFERECE UMA VISTA 
SEM IGUAL DA NATUREZA POTIGUAR
SWIMMING POOL, DECK CHAIRS AND 
ENVIRONMENT THAT INSPIRES RELAXATION: 
WISH NATAL GATHERS ALL FEATURES TO 
MAKE EVERY GUEST FALL IN LOVE WITH. 
NEXT, BALCONY OF ONE OF THE ROOMS 
OFFERS UNIQUE VIEW OF NATAL’S NATURE

algumas unidades, inclusive, é possível 
usufruir benefícios únicos, como banheira de 
hidromassagem e uma vista para a praia 
digna de bater forte o coração. 
Quando a fome apertar, os visitantes são 
conduzidos a quatro polos gastronômicos 
que merecem muitos aplausos. São eles: o 
Bossa Lobby Bar, especializado em frutos 
do mar; o VIS Pool Bar, ideal para petiscos 
e drinques descompromissados; o Restaurante 
Brac, que apresenta um cardápio sofisticado 
das cozinhas costeira e mediterrânea; e o 
Restaurante Malta, o endereço certeiro para 
quem deseja provar o legítimo tempero 
nordestino. Dica: o hotel também oferece um 
menu especial para o serviço de quarto.
De baterias recarregadas, hora de se entregar, 
de corpo e alma, a uma programação 
intensa, com atividades para todas as idades. 
Dá para escolher entre treinos funcionais, 
meditação, experiências multissensoriais, 
recreação infantil, festas temáticas, esportes 
coletivos, técnicas de relaxamento e pronto! 
Está dada a largada para mergulhar de 
cabeça neste mundo repleto de diversão.

WISH NATAL, FIVE-STAR STRUCTURE BY THE SEA
Imagine the following: an average of 300 
days of sun per year, crystal-clear water, 
soft sand dunes, fresh air, the most beautiful 
landscapes, great food and a place 
surrounded by comfort and convenience to 
stay in. If your clients are looking for this, know 
that this scenery is a little sample of everything 
that they can find at Wish Natal. 
Next to the stunning sea of Natal and with 
access straight to a semiprivate beach, the hotel 
has reached the five-star standard after a huge 
revitalization and modernization, a process that 
has made the apartments and the leisure area 
and event venue even more elegant, spacious 
and cutting-edge. 
In the apartments and suites of all categories 
(Superior, Superior Sea View, Family Room, 
Family Suite, Suite Premiere e Executive Suite), 
the highlight is for the new contemporary and 
functional design, which welcomes guests right 
from the start. Together with the spectacular 
nature around it, its rooms are cozy, perfectly 
decorated and fully equipped. In some units, by 
the way, it’s possible to enjoy unique benefits, 
such as hydromassage tub and stunning view 
to the sea that makes everyone’s heart beat fast. 
Starting to get hungry, guests are taken to 
four gastronomic poles that deserve so much 
applause. They are: Bossa Lobby Bar that 
specializes in sea food; VIS Pool Bar, perfect for 
having snacks and drinks with no worries; Brac 
Restaurant, which presents a sophisticated menu 
including Coastal and Mediterranean food; and 
Malta Restaurant, the right address for those who 
wish to try the original Northeastern spice. Tip: 
the hotel also offers a special room service menu. 
Refreshed energies and it’s time to dedicate 
body and soul to an intense schedule with 
activities for all ages. It’s possible to choose 
between functional trainings, meditation, 
multisensorial experiences, children recreation, 
themed parties, team sports, relaxation 
techniques and done! It’s time to dive into this 
world plenty of fun. 

WISH NATAL, ESTRUTURA CINCO-ESTRELAS À BEIRA-MAR
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TREND CONVIDA / VINICIUS LUMMERTZ

A cada ano o Brasil avança rumo à consolidação 
como destino turístico internacional. Neste 
cenário, 2018 pode ser um ano decisivo e 
aproximar o nosso país, detentor do maior 
potencial natural do mundo, desta realidade, 
que traz consigo um upgrade econômico. 
A trajetória ascendente do setor ganhou força 
com o sucesso dos grandes eventos recentes, 
que colocaram o Brasil no imaginário do 
turista estrangeiro. Pesquisas comprovam que 
investimentos em infraestrutura deram resultado e 
que a imensa maioria desses turistas demonstra 
interesse em voltar – e logo. Como exemplo, 
podemos citar os argentinos, nosso principal 
mercado emissor. A expectativa de aumento é de 
20% no número de hermanos por aqui em 2018. 
Ações estão sendo implementadas para facilitar 
a vinda de visitantes e estimular ainda mais a 
demanda. As reformas estruturais colocadas 
à mesa pelo Governo, somadas à retomada 
econômica e, principalmente, a práticas 
pontuais no Turismo, podem concluir esse 
processo e transformar o setor em plataforma de 
desenvolvimento econômico do país. 
A mais recente foi a emissão do visto eletrônico 
para australianos, japoneses, canadenses e norte-
americanos. A iniciativa desburocratiza, reduz 
preço e tempo e abre portas para mais viajantes. 
Para a OMT, o visto pode ampliar em 25% o 
número de visitantes de cada país beneficiado. 
Isto é exportação. Traz dólares para o Brasil.
As mudanças já começaram. Além dos vistos, a 
Câmara aprovou o acordo de céus abertos com 
os Estados Unidos. Outros pleitos caminham, 
como a lei que transforma a Embratur em 
agência, atualiza a Lei Geral do Turismo e abre 
o capital das empresas aéreas, a qual está para 
ser votada pelo Congresso e dará musculatura ao 
orçamento de promoção internacional do Brasil.
Ações isoladas são positivas, mas não farão 
o Turismo assumir seu papel de protagonista. 
Entretanto, ações combinadas podem, de fato e 
de direito, colocar pela primeira vez o setor no 
centro da agenda política e econômica. 
O momento é positivo e, com mais trabalho, 
este ano pode ser de números recordes para o 
Turismo brasileiro. 

“Reformas estruturais, 
somadas à retomada 

econômica e a práticas 
pontuais no Turismo, 
podem transformar o 

setor em plataforma de 
desenvolvimento do país”

VINICIUS LUMMERTZ é presidente do 
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

2018: A POSITIVE PERSPECTIVE  
TO TOURISM
"STRUCTURAL REFORMS ADDED TO THE 
ECONOMIC RECOVERY AND SPECIFIC 
PRACTICES IN TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY 
CAN TURN THIS SECTOR INTO A PLATFORM OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY”

Each year, Brazil moves forward looking for the 
consolidation as an international tourist destination. 
In this scenery, 2018 can be a deciding year and 
bring our country, owner of the greatest natural 
potential of the world, closer to this reality, which 
contributes to a financial upgrade. 
The rising trajectory of the sector was strengthened 
by the success of recent huge events, which put 
Brazil in the foreign tourist's imagination. Researches 
prove that investments in infrastructure have brought 
results and that the most of these tourists show interest 
in coming back – and soon. As an example, we 
can mention the Argentinians, our higher number of 
visitors. The expectation of increase is of 20% in the 
number of hermanos here in 2018. 
Measures are being implemented to make the visitors 
arrival easier and boost the demand more and more. 
The structural reforms proposed by the Government, 
added to the economic recovery and, mainly, the 
specific practices in Travel and Tourism industry, can 
finish this process and turn this sector into a platform 
of economic development of the country. 
The most recent one was the electronic visa issuance 
for Australians, Japanese, Canadians and North-
Americans. This initiative reduces bureaucracy, price 
and time and it opens the doors to more travelers. 
To UNWTO, a visa can increase the number of 
visitors of each beneficiary country by 25%. This is 
exportation. It brings dollars to Brazil. 
Changes have begun. In addition to the visa, the 
Chamber has approved the open skies agreement 
with the United States. Other pleas are ongoing, 
such as the law which turns the Embratur (Brazilian 
Tourist Board) into an agency, updates the Brazilian 
General Tourism Law and turns the airlines into 
public traded companies, which is going to be 
voted by the Congress and will help the budget of 
international promotion of Brazil. 
Isolated actions are positive, but they won’t make 
the Tourism take its role as the main character. 
However, combined actions can once and for all 
place the sector at the center of the political and 
economic schedule for the first time. 
The moment is positive and if we work hard this 
can be a year of record numbers of the Brazilian 
Tourism.

VINICIUS LUMMERTZ is president of the Brazilian 
Tourism Board (Embratur).

2018: HORIZONTE 
POSITIVO PARA 
O TURISMO
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COLUNISTAS

Há uma interessante tendência do cinema atual, especialmente em 
Hollywood, que pode ser baseada na ansiedade de um mundo em 
transformação.
Muito mudou desde 1990, quando filmes como “Titanic”, de James 
Cameron, eram vistos como o que há de melhor na indústria. Naquele 
tempo, lugares que nunca havíamos visitado eram desvendados, e seus 
problemas, muitas vezes devastadores, descobertos. No caso de “Titanic”, 
o problema é a ponta de um iceberg que faz o gigantesco navio afundar.
Este tipo de filme que mostra lugares novos, embora apareça em diversos 
estilos e gêneros, continua até os anos 2000. Por exemplo, “Avatar”, 
do mesmo diretor, nos trouxe a um maravilhoso mundo de fantasia em 
2009. Porém, esta sede por levar o espectador a lugares e mundos 
que nunca viram começa a desaparecer e é relegada principalmente 
a remakes, sequências de filmes já famosas no passado ou, ainda, 
adaptações de livros, que garantem rápido retorno de investimentos.  
Os filmes indicados para melhor filme no Golden Globe de 2018 
apontam para um interesse diferente por parte da indústria, sobretudo 
em relação a filmes de drama. Os indicados nesta categoria foram 
“Me Chame Pelo Seu Nome”, “Dunkirk”, “The Post – A Guerra Secreta”, 
“A Forma da Água” e “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, o 
último sendo o mais emocional e o ganhador do prêmio.
Claro, estes filmes também mostram lugares diferentes e que nunca 
visitamos. Contudo, o enfoque é menos nos lugares e mais no problema 
interno do lugar e do mundo. E mesmo que existam forças externas que 
causem o problema, estas forças são quase invisíveis para a câmera, 
que se concentra nos problemas mais íntimos dos personagens. 
Este olhar para si mesmo em filmes pode refletir um mundo atual que 
enfrenta diversos problemas também de nível pessoal. Mas isto não 
significa que o público em si tenha perdido o interesse por novas 
regiões. Enquanto filmes podem refletir problemas pessoais nos anos 
2010, a viagem para outro estado ou país pode ser aquilo que 
precisamos para recuperarmos nossas energias e superarmos nossos 
problemas. O sucesso de filmes que continuam levando a audiência 
a destinos maravilhosos mostra isso. 
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ENQUANTO FILMES PODEM REFLETIR PROBLEMAS 
PESSOAIS, UMA VIAGEM PODE SER AQUILO QUE 
PRECISAMOS PARA RECUPERARMOS NOSSAS ENERGIAS 
E SUPERARMOS NOSSOS PROBLEMAS

TRAVELING IN MOVIES, IN THE REAL WORLD, AND 
THE 2018 GOLDEN GLOBE
“WHILE MOVIES CAN REFLECT PERSONAL ISSUES, A TRIP CAN BE WHAT 
WE NEED TO RENEW OUR ENERGIES AND GET OVER OUR PROBLEMS"
There’s an interesting trend of the current movie industry, mainly in Hollywood, 
which can be based in the anxiety of a changing world. 
Many things have changed since 1990, when movies such as James Cameron’s “Titanic” 
were considered to be the best of this industry. Back then, places that we have never 
been visited were unveiled, and its problems, devastating for many times, found out. In 
the case of “Titanic”, the problem was the tip of an iceberg which made a huge ship sink.
This kind of movie that shows new places, although it appears in different styles and 
genres, goes up to the 2000’s. For example, “Avatar”, with the same director, has 
brought us a wonderful fantasy world in 2009. However, this willingness to take 
the audience to places and worlds that it has never seen starts to disappear and 
it's mainly relegated to remakes, trilogies of famous films in the past or also book 
adaptations, which guarantee a fast investment profit.    
The films nominated in the Best Motion Picture at the 2018 Golden Globe show 
a different interest of the industry, mainly regarding drama movies. The nominees 
in this category were “Call Me By Your Name”, “Dunkirk”, “The Post”, “The 
Shape of Water” and “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, the last one 
is the most emotional of them and the award winner.
Of course, these movies also show different places that we have never visited before. 
However, it's less focused on places and more focused on the inner problem of the place 
and the world. And even if there’s some external strength causing this issue, it’s almost 
invisible to the camera, which concentrates on most intimate questions of its characters.  
This inside look in movies can reflect a current world that faces several personal 
issues. But it doesn’t mean that the audience itself has lost interest in new regions. 
While movies can reflect personal issues in the 2010’s, a trip to other state or 
country can be what we need to renew our energies and get over our problems. The 
success of movies that keep taking the audience to wonderful destinations show that. 
Daniel Bydlowski is a Brazilian filmmaker and virtual reality artist, with Masters of Fine Arts awarded at the 
University of Southern California and doctoral student at University of California. Member of Directors Guild of 
America, his movie NanoEden, first 3D virtual reality feature film, is coming soon. danielbydlowski@gmail.com

Daniel Bydlowski é cineasta brasileiro e artista de realidade virtual, com Masters of Fine 
Arts pela University of Southern California e doutorando na University of California. 

Membro do Directors Guild of America, seu filme NanoEden, primeiro longa em 
realidade virtual em 3D, estreia em breve. danielbydlowski@gmail.com

A viagem em filmes, no mundo real, 
e o Golden Globe de 2018
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O tesouro está fora do baú, com certeza

Miguel Rosa é bacharel em Turismo e pós-graduado em 
Business e Finanças Internacionais. Apaixonado por viajar, 

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

Se Deus existe, devo admitir que, de fato, Ele caprichou neste pedaço. 
A Guarda do Embaú, pequena comunidade de pescadores e 
agricultores localizada no município de Palhoça, no estado de 
Santa Catarina, a 46 km ao sul de Florianópolis, é a nona Reserva 
Mundial de Surfe e a primeira do Brasil. Foi a partir do início da 
década de 1970 que o destino foi descoberto pelos surfistas, sendo 
considerado desde então como o dono de uma das dez melhores 
ondas para a prática do esporte no país. 
O balneário está localizado no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 
e conta com aproximadamente mil moradores, entre comerciantes, 
artesãos, pescadores e surfistas. Para acessar as praias é preciso 
atravessar o Rio da Madre, o que pode ser feito de canoa ou até 
mesmo andando pelo rio, com a água acima da cintura. Também 
é possível fazer uma trilha pela costa, a qual leva à Praia do Evori 
(onde fica o melhor e mais barato pastel de camarão da região), à 
Pedra do Urubu (com vista panorâmica da vila, do rio e da praia) e, 
por fim, à Prainha, passando pela costa que, inclusive, me lembra 
muito o mar da Irlanda. 
A cada ano se tem uma surpresa na praia principal. O desenho 
do rio sempre muda ao desembocar no oceano, deixando piscinas 
naturais para adultos e crianças se refrescarem. Imagine só, água 
salgada e doce em frente às dunas. Essa é a paisagem. Mesmo 
durante a temporada dá para caminhar à direita da praia e ficar 
completamente isolado. Isso sim é paz no paraíso.
Além do surfe e do turismo como pilares da economia, o destino tem 
na tradicional pesca artesanal da tainha, sobretudo entre os meses de 
maio e julho, outra fonte de renda. E por falar em pesca, já deixo a 
dica aos amantes da pesca esportiva: o Rio da Madre é a morada 
dos robalos, que aparecem com a técnica fly fishing (“pesca com 
mosca”), com as iscas meia-água, quando a maré sobe.
A vila contém pequenas pousadas, campings, mercado, restaurantes 
e vida noturna à beira do rio. Vale a visita! 

DONA DE UMA DAS DEZ MELHORES ONDAS PARA 
A PRÁTICA DO SURFE NO BRASIL, NA GUARDA DO 
EMBAÚ, MESMO DURANTE A TEMPORADA, DÁ PARA 
FICAR ISOLADO E ENCONTRAR PAZ NO PARAÍSO
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TREASURE IS OUT OF THE TRUNK, FOR SURE
“OWNER OF ONE OF THE TEN BEST WAVES FOR SURFING IN BRAZIL, 
AT GUARDA DO EMBAÚ, EVEN DURING THE HIGH SEASON, IT’S 
POSSIBLE TO STAY ISOLATED AND FIND PEACE IN PARADISE"
If God does exist, I must admit that, indeed, He did His best in this space. 
Guarda do Embaú, a small fishermen and farmer’s village located in the municipality 
of Palhoça, state of Santa Catarina, 46 km to the south of Florianópolis, it’s the ninth 
World Surfing Reserve and the first one of Brazil. It was at the beginning of the 
1970’s that this destination were discovered by surfers, being considered from then 
on as the owner of one of the ten best waves for this sport in the country.
This beach is located at Serra do Tabuleiro State Park and counts on about 
1,000 inhabitants, among merchants, artisans, fishermen and surfers. To visit 
the beaches it’s necessary to cross the Madre River, which can be done by boat 
or even crossing the river, with water up to the waist. It’s also possible to hike 
along the coast, which takes to the Evori Beach (the address of the best and 
cheapest shrimp fried pie of the region), to Pedra do Urubu (with panoramic 
view of the village, river and beach) and, lastly, to the Prainha, passing through 
the coast that, by the way, resembles the sea of Ireland. 
Every year there's a surprise at the main beach. The river drawing always changes 
when it flows into the ocean, leaving natural swimming pools for adults and 
children to enjoy them. Imagine that, salt water and freshwater in front of the dunes. 
This is the landscape. Even during the high season it’s possible to walk on the right 
side of the beach and stay completely isolated. This is in fact peace in paradise. 
In addition to surfing and tourism as economy pillars, this destination has in the 
traditional and artisanal mullet fishing, mainly between May and July, another 
source of income. Speaking of which, here’s a tip to the recreational fishing 
lovers: Madre River is the house of basses, which appear with the fly fishing 
technique, with artificial bait, when tide is high.  
The village has small hotels, camping, markets, restaurants and nightlife by the 
river. It’s worth a visit!
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 

GUARDA DO EMBAÚ (SC) 
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O ecoturismo é, hoje, o segmento do Turismo que mais cresce no país, 
trazendo contribuições importantes para a proteção da biodiversidade 
e para o desenvolvimento econômico das comunidades locais. 
Dados de visitação nas unidades de conservação federais (parques, 
florestas, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas) 
comprovam o aumento do chamado turismo de natureza, o que 
significa que as pessoas estão buscando passar mais horas em 
contato com o meio ambiente.   
Considerando o ano de 2017, os números referentes às visitas às 
unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) foram muito animadores, de 10,7 milhões, enquanto em 
2016 foram registradas 8,3 milhões de visitas. Os Parques Nacionais 
da Tijuca, do Iguaçu e de Jericoacoara foram os mais visitados.  
O aumento é histórico, pois é o maior já verificado nesses 10 anos 
do ICMBio. Em grande parte, ele é fruto dos nossos investimentos em 
infraestrutura e da efetividade da gestão, além da beleza cênica e da 
biodiversidade que cada uma dessas unidades oferece. Nos últimos 
anos, construímos diversas trilhas sinalizadas de caminhadas e mountain 
bike, mirantes, centros de visitantes. Temos parques que oferecem 
restaurantes, lojas e até espaços para as pessoas pernoitarem. 
Outro ponto importante é a criação e a abertura de novas unidades 
para visitação, como é o caso do Arquipélago de Alcatrazes em São 
Paulo, propiciando mergulhos e passeios que visam à contemplação 
da natureza. Estamos nos preparando para inaugurar o centro de 
visitantes do Parque Nacional do Peruaçu, em Minas Gerais, todo 
estruturado com passarelas, trilhas e mirantes. O Peruaçu exibe 
lindas paisagens emolduradas pela arte rupestre pré-histórica, sítios 
arqueológicos milenares e cavernas de grandeza colossal. 
Portanto, estamos focados, trilhando um caminho que nos permitirá 
ampliar os espaços de proteção da biodiversidade no país e 
trabalhando para aprimorar as experiências dos visitantes nos 
ambientes naturais. 
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BRUNO BIMBATO

PARKS RECEIVE 10.7 MILLION VISITORS
“IN 2017, 10.7 MILLION PEOPLE VISITED UNITS OF INSTITUTO CHICO 
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (CHICO MENDES 
INSTITUTE FOR BIODIVERSITY CONSERVATION), THE BIGGEST AMOUNT 
SINCE ITS CREATION"
Ecotourism, today, is the Travel and Tourism segment that most grows in the country, 
bringing important contribution to the protection of biodiversity and economic 
development of local communities. Data on national preservation units visiting 
(parks, forests, environmental preservation areas, extractive reserves) proves the 
increase of the so-called nature tourism, which means that people are looking for 
spending more time in contact with the environment.   
Considering 2017, the amount regarding the visitation to the units of Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio – Chico Mendes 
Institute for Biodiversity Conservation) was very positive, 10.7 million, while 8.3 
million visitors were recorded in 2016. Tijuca, Iguaçu and Jericoacoara National 
Paks were the most visited ones.  
This increase is historical because it's the biggest growth noticed in 10 years 
of ICMBio. In great part, it’s a result of our investment in infrastructure and 
effectiveness of our management, in addition to the scenic beauty and biodiversity 
that each one of these units offers. Over the past few years, we have built several 
trails with signs for walks and mountain bike, overlooks, visitors’ center. We have 
parks that offer restaurants, stores and even areas for people to overnight there. 
Another important item is the creation and opening of new units, such as Alcatrazes 
Archipelago in São Paulo, providing diving and tours for contemplation of nature. 
We have been getting ready to open the visitors’ center of Peruaçu National 
Park, in Minas Gerais, with structure that includes footbridges, trails and overlooks. 
Peruaçu shows beautiful landscapes decorated by the prehistoric rupestrian art, 
millennial archaeological sites and huge caves. 
Thus, we are focused on it, walking the path that will allow us to widen biodiversity 
protection areas in the country and working to improve visitors’ experience in 
natural environment.
Ricardo Soavinski is president of Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio). As a government 
employee, he has worked for more than 30 years on projects of research, maintenance and preservation of 
fauna, creation and management of preservation units and ecotourism development.

Ricardo Soavinski é presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). Na área pública, atua há mais de 30 anos em 
projetos de pesquisas, manejo e conservação da fauna, criação e gestão de 

unidades de conservação e no desenvolvimento do ecoturismo. 

FORAM 10,7 MILHÕES DE VISITAS ÀS UNIDADES 
DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE EM 2017, O MAIOR 
NÚMERO JÁ VERIFICADO DESDE SUA CRIAÇÃO

Parques recebem 10,7 milhões de visitantes
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Os primeiros três meses de 2018 chegaram ao GRUPO TREND trazendo 
consigo ótimas oportunidades de negócio. E você, agente, contribuiu 
– e ainda contribui, é claro – para o êxito de todas elas! Já parou 
para pensar em tudo o que aconteceu na holding desde que o ano 
começou? Teve famtour, novas empresas no portfólio, reconhecimento 
no segmento de locação de carros, ampliação da equipe de Vendas e 
uma ação e tanto de relacionamento, que teve como ponto de partida 
a distribuição de livros do diretor-presidente Luis Paulo LUPPA. Vamos 
recordar cada uma delas?

ESPAÇO GRUPO TREND

TRIMESTRE DE VITÓRIAS

THREE MONTHS OF VICTORY

The first three months of 2018 came to GRUPO TREND bringing 
great business opportunities. Moreover, you, travel agent, contributed 
– and still contributes, of course – to the success of all of them! 
Have you already stopped to think about everything that happened 
to this holding company since the beginning of the year? We had 
FAMtours, new companies added to the inventory, the segment of car 
rental acknowledged us, there were an increase of the Sales team 
and such a great action regarding customer relationship, which had 
as a starting point the distribution of books written by the director-
president Luis Paulo LUPPA. So, let’s check each one of them?

Compartilhando conhecimento, 
POTENCIALIZANDO VENDAS

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND

Durante todo o mês de fevereiro, a 
equipe de Vendas do GRUPO TREND 
foi às ruas com um importante objetivo 
em mente: distribuir exemplares do 
livro “O vendedor pit bull 2 – Porque 
crise é para os fracos” para quase 
2.400 agências de viagens de todo 
o país. De autoria de Luis Paulo 
LUPPA, a obra reúne dicas preciosas 
para profissionais que desejam não 
somente se tornarem vendedores 
eficazes, mas, também, liderarem uma 
equipe de Vendas de sucesso, apta 
a obter resultados extraordinários, 
independentemente de seu ramo de 
atuação. 
Enaltecendo a necessidade de um 
trabalho à base de indicadores de 
performance e com foco absoluto em 
metas, o livro já se tornou referência no 
mercado, considerando seu teor prático 
e facilmente aplicável ao dia a dia. E 
já que a atividade do agente em muito 
se assemelha à do vendedor, a decisão 
de realizar esta ação partiu de duas 
premissas básicas: alavancar o volume 

de vendas dos principais parceiros 
do grupo e, de quebra, fortalecer o 
networking do executivo com suas 
respectivas carteiras de clientes. 
Vista com bons olhos pelos agentes, 
a iniciativa nasceu de uma ideia de 
Mário Antonio Couto, diretor de Vendas 
da holding. “Considerando que as 
agências de viagens representam nosso 
único canal de vendas, é de nosso 
interesse, é claro, que elas apresentem 
um desempenho acima da média. Por 
isso, parte de nossa responsabilidade 
é oferecer ferramentas e materiais de 
apoio, algo que as estimule e que as 
oriente em direção a números cada 
vez melhores”, destaca. 
A Segue Viagem perguntou para 
alguns agentes de viagens o que 
eles acharam da ação. A resposta 
veio na forma de três depoimentos 
surpreendentes, que revelam o quanto 
a expertise de LUPPA é valorizada no 
trade de maneira geral. Ficou curioso? 
A gente compartilha os depoimentos 
com você!

SHARING KNOWLEDGE, BOOSTING SALES
Throughout February, the Sales team of GRUPO 
TREND has been out of the office with an important 
goal in mind: distributing copies of the book "O 
vendedor pit bull 2 – Porque a crise é para os fracos” 
(The pit bull salesman 2 – Crisis is for the weak, 
loosely translated) to almost 2,400 travel agencies 
all over the country. Written by Luis Paulo LUPPA, 
this work gathers valuable tips for professionals who 
not only wish to become an efficient salesperson 
but also lead a successful Sales team, able to get 
extraordinary results, regardless their activity sector. 
Encouraging the necessity of a work based on 
performance indicators and absolutely focused on 
goals, this book has already become a reference for 
the market, considering its content that is practical and 
easily applicable to the routine. Since the activity of the 
travel agent is very similar to that one of a salesperson, 
the decision to carry out this action had two basic 
premises: boosting the sales volume of the group’s main 
partners and strengthening the networking between the 
executives and their respective customer portfolio. 
Seen as a great action by the travel agents, the initiative 
was a Mário Antonio Couto’s idea, Sales director 
at the holding company. “Considering that the travel 
agencies represent our only sales channel, we are 
interested in an above-average performance of them, 
of course. Thus, part of our responsibility is to offer tools 
and support materials, something that encourages and 
guides them towards higher numbers," he tells. 
Segue Viagem has asked some travel agents what 
they thought of the action. The answer came as three 
surprising testimonies, which reveal how LUPPA’s 
expertise is valuable for the trade in a general manner. 
Did you get curious? We share the testimonies with you!
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AGENTES DE VIAGENS POSAM COM O LIVRO “O VENDEDOR PIT BULL 2 – 
PORQUE CRISE É PARA OS FRACOS”, DE AUTORIA DE LUIS PAULO LUPPA, EM 
AÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DE VENDAS DO GRUPO TREND
TTRAVEL AGENTS POSE HOLDING THE BOOK “O VENDEDOR PIT BULL 2 – PORQUE 
CRISE É PARA OS FRACOS”, WRITTEN BY LUIS PAULO LUPPA, IN AN EVENT CARRIED 
OUT BY THE SALES TEAM OF GRUPO TREND

“Thank you very much for the book! You can be sure that this will be 
the next book I'm going to read. I know that it will help me a lot in 
2018.”

Muito obrigada pelo livro! Vocês podem ter certeza 
de que ele será o próximo que vou ler. Estou certa de 

que irá me ajudar muito em 2018."

Suzana Santos Wernesback
Allianza Turismo 
Vitória (ES)

“Luis Paulo LUPPA has a very beautiful story of strength and determination. 
He is that kind of professional who is an example, and his words are 
remarkable and motivating. When I watch a video, lecture or read some 
of his books, I feel more encouraged to continue working in this area and 
doing my job in a better and different way. He has the gift of speech 
and knows how to use his experiences to inspire travel agents to keep 
themselves alive and kicking.” 

O Luis Paulo LUPPA tem uma história muito bonita 
de força e determinação. Ele é aquele profissional 

exemplo, e suas palavras são marcantes e motivadoras. 
Sempre que vejo um vídeo, palestra ou leio algum dos 
seus livros me sinto mais entusiasmada para continuar na 
minha área e fazer minhas atividades de um jeito melhor e 
diferente. Ele tem o dom da palavra e sabe como utilizar 
suas experiências para incentivar os agentes de viagens a 
continuarem firmes e fortes.”

Jaciara Soares
Clube Turismo
João Pessoa (PB)

“I think that was a great LUPPA’s idea the edition of the book 'O 
vendedor pit bull2 – Porque crise é para os fracos'. When I read it, 
I could add other values to my life. It’s required to have enthusiasm 
and excellence to support a client. As travel consultants, we must be 
motivated every day. We can’t miss nor even a sale, no matter how 
silly it is; after all, client is client and the result comes after. There’s a law 
of the universe that tells that our acts and thoughts return to us. So, be 
generous with your acts and happy in your thoughts (LUPPA, 2014).” 

Achei uma ótima ideia do LUPPA a edição do livro  
‘O vendedor pit bull2 – Porque crise é para os fracos’. 

Ao lê-lo, pude acrescentar outros valores à minha vida.É 
preciso ter garra e excelência no atendimento ao cliente. 
Como consultores de viagens, temos que ser motivados 
todos os dias. Não podemos perder nem uma venda, por 
mais boba que seja; afinal, cliente é cliente e o retorno vem 
depois. Existe uma lei do universo que diz que nossos atos e 
pensamentos retornam para nós. Então, seja generoso com 
seus atos e feliz em seus pensamentos (LUPPA, 2014)”

Regina Silva
Saytur Viagens e Turismo
Vitória (ES)

FALA AÍ, AGENTE! SPEAK UP, TRAVEL AGENT!
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IMPORTANT STEP TO HOTELIERS
NATREND Services you already know, is it right? So, we have some important 
news to share with you: the system has got a new tool, exclusive for national 
hoteliers, which allows the digitalization of invoices and their forwarding to 
payment via web. To do this, just access https://natrendservicos.grupotrend.
com with login and password, upload the invoice, download the protocol and 
await for the payment.
Created to improve the interaction between TREND and its partners of the 
hotel segment, this novelty also aims at optimizing process of conference of 
accommodation availability and rate records, thus making the management of 
administrative processes as a whole easier. And don’t forget this: since the last 
March 1st, the procedure to forward the invoice is only via web.

UM SALTO  
IMPORTANTE  
para os hoteleiros

Com a chave NA IGNIÇÃO 
A TREND tem uma novidade: a Alamo Nacional foi recentemente integrada ao portfólio on-line da empresa, 
diversificando as opções do agente de viagens no momento de efetuar locações de carros. As vendas já podem 
ser feitas pelo NATREND, sistema de reservas da operadora voltado ao segmento corporativo.
“Com uma frota completa, veículos para os diferentes perfis de clientes e lojas distribuídas por todo o Brasil, a 
Alamo traz força ao nosso portfólio de produtos, contribuindo decisivamente para que o agente ofereça o que o 
consumidor deseja: uma excelente relação custo/benefício, ou seja, qualidade e preço”, explica Mário Antonio 
Couto, diretor de Vendas da operadora.

TURNING OVER THE IGNITION
TREND has a novelty: Alamo Brazil has been recently added to the on-line portfolio of the company, diversifying the options for travel agents at the moment of 
renting a car. Sales already can be done via NATREND, the reservation system of this tour operator intended to the business segment.
“With a complete fleet, cars for different customers' profiles and stores distributed all over Brazil, Alamo brings strength to our product inventory, helping 
the travel agent to offer what the customer wishes: an excellent cost-benefit relation, that is, quality and price," explains Mário Antonio Couto, Sales 
director at the tour operator. 

O NATREND Serviços você já conhece, certo? Pois temos 
uma notícia importante para compartilhar com você: o sistema 
ganhou uma nova funcionalidade, exclusiva para hoteleiros 
nacionais, que permite a digitalização de faturas e o envio 
para pagamento de modo totalmente on-line. Para isso, basta 
acessar https://natrendservicos.grupotrend.com com login e 
senha, fazer o upload da fatura, baixar o protocolo e aguardar 
o pagamento.
Criado para favorecer a interação entre a TREND e seus 
parceiros do segmento hoteleiro, a novidade também visa 
otimizar os processos de conferência de disponibilidade 
de acomodação e cadastro de tarifas, facilitando, assim, 
o gerenciamento dos processos administrativos como um 
todo. E não se esqueça: desde o último dia 1º de março, o 
procedimento para envio de fatura é realizado exclusivamente 
de maneira on-line.
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SUCCESS IS DRIVING FAST
January 31 marked another TREND's victory in the 
segment of car rental: it was the day in which the 
company received the Premium Partner seal, an 
acknowledge award granted by Localiza Hertz to 
those partners who obtained the best sales results in 
the last quarter of 2017. The representatives of the car 
rental company delivered the award to the manager 
Vivian Kmiliauskis and the employee Keila Câmara, 
experts at this product.

INTERCITY SUAPE COSTA DOURADA: PURE 
WELLNESS
With TREND’s Sales team who works in Recife (PE), 
30 travel agents participated in a day use at Intercity 
Suape Costa Dourada, located in the municipality of 
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. This meeting, 
carried on January 27, had as a goal to show the entire 
infrastructure of the hotel, opened in last July, as well as 
highlight the options of tours of the region.

Sucesso que vem A 100 KM POR HORA

INTERCITY SUAPE COSTA DOURADA:  
puro bem-estar

REPRESENTANTES DA LOCALIZA HERTZ ENTREGAM PREMIUM PARTNER PARA 
VIVIAN KMILIAUSKIS E KEILA CÂMARA, RESPONSÁVEIS PELO PRODUTO CARRO 
NO GRUPO TREND
REPRESENTATIVES OF LOCALIZA HERTZ DELIVER THE PREMIUM PARTNER TO VIVIAN 
KMILIAUSKIS AND KEILA CÂMARA, RESPONSIBLE FOR CAR RENTAL AT GRUPO TREND

O dia 31 de janeiro marcou mais uma 
vitória da TREND no segmento de locação 
de carros: essa foi a data em que a 
empresa recebeu o selo Premium Partner, 
um reconhecimento da Localiza Hertz 
aos parceiros que obtiveram os melhores 
resultados em vendas no último trimestre 
de 2017. O prêmio foi entregue pelos 
representantes da locadora para a gerente 
Vivian Kmiliauskis e a colaboradora Keila 
Câmara, especialistas no produto.

Acompanhados pela equipe de Vendas 
da TREND que atua em Recife (PE), 30 
agentes de viagens participaram de um 
day use no Intercity Suape Costa Dourada, 
situado no município pernambucano de 
Cabo de Santo Agostinho. O encontro, 
promovido no dia 27 de janeiro, teve 
como objetivo apresentar toda a estrutura 
do hotel, inaugurado em julho do ano 
passado, bem como destacar as opções 
de passeios pela região.

ALGUNS CLIQUES DA AÇÃO QUE LEVOU UM GRUPO DE 30 AGENTES DE VIAGENS 
PARA UM DAY USE NO INTERCITY SUAPE COSTA DOURADA, EM CABO DE SANTO 
AGOSTINHO (PE)
SOME CLICKS OF THE ACTION THAT TOOK A GROUP OF 30 TRAVEL AGENTS TO A DAY USE 
IN INTERCITY SUAPE COSTA DOURADA, IN CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE)
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CEARÁ, HERE WE GO!
From February 22 to 25, a group composed of 10 
travel agents participated in a FAMtour of Ceará, which 
comprehended Fortaleza capital city and the very beautiful 
region of Cumbuco. With the company of Rodolpho 
Antonio, Sales executive at GRUPO TREND, they had the 
opportunity to visit some of the main tourist attractions of the 
State capital, such as Mercado Central (Central Market), 
the iconic beach of Iracema and Mucuripe and Meireles 
district, in an exciting city tour.  
They stayed two nights in Carmel Cumbuco Resort, in 
Cumbuco, and one night in Carmel Charme Resort, in 
Aquiraz, with full-board meal plan. Intending to show the 
charming accommodations, infrastructure and the different 
assets of each one, a site inspection was carried out in both 
hotels and also in Carmel Express Hotel and Carmel Magna 
Praia Hotel units, these last ones located in Fortaleza. 
A TREND’s initiative, the trip was promoted with the support 
of Carmel hotel chain, while the receptive service was 
responsibility of Nettour Viagens e Receptivo, a company 
that has been in the market for 26 year and that specializes 
in tours of Ceará.

CEARÁ, aí vamos nós! 
De 22 a 25 de fevereiro, um grupo composto 
por 10 agentes de viagens participou de 
um famtour com destino ao Ceará, que 
contemplou a capital Fortaleza e a lindíssima 
região de Cumbuco. Acompanhados por 
Rodolpho Antonio, executivo de Vendas do 
GRUPO TREND, eles tiveram a chance de 
visitar alguns dos mais importantes pontos 
turísticos da capital do estado, como o 
Mercado Central, as icônicas praias de 
Iracema e Mucuripe e o bairro de Meireles, 
em um animado city tour.  
Foram duas noites de hospedagem no Carmel 
Cumbuco Resort, em Cumbuco, e uma no 
Carmel Charme Resort, em Aquiraz, sempre 
com pensão completa. Com o intuito de 
apresentar as charmosas acomodações, a 
infraestrutura e os diferenciais de cada um, 
foi realizada uma site inspection em ambos 
os empreendimentos e também nas unidades 
Carmel Express Hotel e Carmel Magna Praia 
Hotel, esses dois últimos localizados em 
Fortaleza. 
Iniciativa da TREND, a viagem foi promovida 
com o apoio da rede Carmel, enquanto o 
receptivo ficou por conta da Nettour Viagens 
e Receptivo, empresa há 26 anos no mercado 
e especializada em passeios pelo Ceará.

COM A COMPANHIA DO EXECUTIVO DE VENDAS RODOLPHO 
ANTONIO, 10 AGENTES DE VIAGENS FORAM CONVIDADOS A 
PARTICIPAR DE UM FAMTOUR AO CEARÁ
TOGETHER WITH THE SALES EXECUTIVE RODOLPHO ANTONIO, 
10 TRAVEL AGENTS WERE INVITED TO PARTICIPATE IN A 
FAMTOUR OF CEARÁ
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CHRISTIANE MAYRA BOER

JAQUELINE PIRES DOS SANTOS

EDUARDO CABALLERO

NOAH BRITTO

Gente nova NA CASA
A fim de estreitar ainda mais o relacionamento com os agentes de viagens de Campinas 
e cidades adjacentes, o GRUPO TREND ampliou sua equipe e, no mês de janeiro, deu 
as boas-vindas a Christiane Mayra Boer, nova executiva de Vendas. Trazendo no currículo 
18 anos de experiência na área comercial, ela responderá diretamente para Everaldo 
Pereira, gerente de Vendas para o interior de São Paulo. 
Outra novidade se refere à contratação de Jaqueline Pires dos Santos, que soma 14 anos 
de atuação no segmento hoteleiro e chega para reforçar o atendimento às agências que 
mais vendem TREND no estado da Bahia. Com passagem pelas redes Accor e Atlantica, 
a colaboradora fará parte da equipe liderada por Rebeca Ferreira, gerente regional de 
Vendas das regiões Norte e Nordeste. 
Já no Mato Grosso do Sul, o destaque fica por conta de Eduardo Caballero, executivo 
recentemente integrado ao time de Jardel Almeida, gestor de Vendas para o Centro-Oeste 
do país. Além de fortalecer os serviços e produtos da empresa no destino, ele poderá 
aplicar no dia a dia sua expertise em aviação e hotelaria, acumulada ao longo de 20 
anos, intensificando as vendas em ambos os segmentos.
Achou que era só isso? Que nada! Também tem gente nova na gerência da regional de 
Vendas para São Paulo, cargo agora comandado por Noah Britto. Há mais de 10 anos 
no GRUPO TREND, ela passa a ter sob sua liderança uma equipe superior a 20 pessoas, 
entre executivos de Vendas e colaboradores dos Postos Avançados. Formada em Gestão 
de Turismo e pós-graduada em Gestão de Vendas e Negociação, Noah responderá para 
Mário Antonio Couto, diretor de Vendas da holding.

NEW STAFF IN THE HOUSE
Aiming at strengthening more and more the business relationship with travel agents from Campinas and adjacent cities, 
GRUPO TREND has increased its team and, in January, it welcomed Christiane Mayra Boer, new Sales executive. 
Bringing in her professional career 18 years of experience at business area, she will directly report to Everaldo Pereira, 
Sales manager for São Paulo’s countryside. 
Another novelty is regarding the hiring of Jaqueline Pires dos Santos, who gathers 14 years of activities in the hotel 
segment and comes to strengthen the support to the travel agencies that most sell TREND in the State of Bahia. Having 
worked at Accor and Atlantica hotel chains, this employee is part of the team led by Rebeca Ferreira, regional Sales 
manager of North and Northeast regions.  
In Mato Grosso do Sul State, the highlight is to Eduardo Caballero, an executive who has recently integrated to Jardel 
Almeida’s team, Sales manager for the Brazilian Central-West. In addition to strengthening services and products in the 
destination, he can apply in his routine his expertise at airline and hospitality industries, earned throughout 20 years, 
boosting sales in both segments.
You may think that we’re done, right? Of course not! There’s a new person responsible for the management of Sales for 
São Paulo region that is now commanded by Noah Britto. Working for GRUPO TREND for more than 10 years, she 
manages a team composed of over 20 people, among Sales executives and employees of Advance Posts. With a degree 
in Tourism Management and with postgraduate degree in Sales and Business Management, Noah will report to Mário 
Antonio Couto, Sales director at the company.
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ABRIL E MAIO 2018
APRIL AND MAY 2018

AGENDA

APRIL 3 TO 5 ..............................WTM LATIN AMERICA (SÃO PAULO, SP)
APRIL 8 TO 14 ............................MOUNTAIN TRAVEL SYMPOSIUM (SOUTH LAKE TAHOE, USA)
APRIL 12 AND 13 .......................AVIESP: BUSINESS AND TOURISM EXHIBITION (CAMPINAS, SP)
APRIL 15 TO 19 ..........................AUSTRALIAN TOURISM EXCHANGE (ADELAIDE, AUSTRALIA) 
APRIL 15 TO 17 ..........................ILTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA)
APRIL 16 TO 18 ..........................CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET (BEIJING, CHINA)
APRIL 16 TO 19 ..........................TIANGUIS TURÍSTICO (MAZATLÁN, MEXICO)
APRIL 18 AND 19 .......................WTTC GLOBAL SUMMIT (BUENOS AIRES, ARGENTINA)
APRIL 19 AND 20 .......................IBTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA)
APRIL 22 AND 23 .......................ILTM ARABIA (DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES)
APRIL 22 TO 25 ..........................ARABIAN TRAVEL MARKET (DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES)
MAY 2 TO 5 ...............................FIT CUBA (VILLA CLARA, CUBA)
MAY 7 TO 10 .............................TRENZ (DUNEDIN, NEW ZEALAND)
MAY 8 TO 10 .............................INDABA (DURBAN, SOUTH AFRICA)
MAY 8 TO 11 .............................TRAVELWEEK SAO PAULO BY ILTM (SÃO PAULO, SP)
MAY 9 TO 12 .............................IGLTA’S ANNUAL GLOBAL CONVENTION (TORONTO, CANADA)
MAY 13 TO 16 ...........................RENDEZ-VOUS CANADA (NOVA SCOTIA, CANADA)
MAY 15 TO 17 ...........................IMEX (FRANKFURT, GERMANY)
MAY 16 TO 18 ...........................ITB CHINA (SHANGHAI, CHINA)
MAY 19 TO 23 ...........................INTERNATIONAL POW WOW (DENVER, USA)
MAY 21 TO 24 ...........................ILTM ASIA PACIFIC (MARINA BAY SANDS, SINGAPORE)
MAY 25 AND 26 ........................24TH BNT MERCOSUL (ITAJAÍ, SC)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO
TOURISM FAIRS AND EVENTS

3 A 5 DE ABRIL .................WTM LATIN AMERICA (SÃO PAULO, SP)
8 A 14 DE ABRIL ...............MOUNTAIN TRAVEL SYMPOSIUM (SOUTH LAKE TAHOE, EUA)
12 E 13 DE ABRIL  .............AVIESP: EXPO DE NEGÓCIOS EM TURISMO (CAMPINAS, SP)
15 A 19 DE ABRIL .............AUSTRALIAN TOURISM EXCHANGE (ADELAIDE, AUSTRÁLIA)
15 A 17 DE ABRIL .............ILTM AFRICA (CIDADE DO CABO, ÁFRICA DO SUL)
16 A 18 DE ABRIL .............CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET (PEQUIM, CHINA)
16 A 19 DE ABRIL .............TIANGUIS TURÍSTICO (MAZATLÁN, MÉXICO)
18 E 19 DE ABRIL ..............WTTC GLOBAL SUMMIT (BUENOS AIRES, ARGENTINA)
19 E 20 DE ABRIL ..............IBTM AFRICA (CIDADE DO CABO, ÁFRICA DO SUL)
22 E 23 DE ABRIL ..............ILTM ARABIA (DUBAI, EMIRADOS ÁRABES)
22 A 25 DE ABRIL .............ARABIAN TRAVEL MARKET (DUBAI, EMIRADOS ÁRABES)
2 A 5 DE MAIO .................FIT CUBA (VILLA CLARA, CUBA)
7 A 10 DE MAIO ...............TRENZ (DUNEDIN, NOVA ZELÂNDIA)
8 A 10 DE MAIO ...............INDABA (DURBAN, ÁFRICA DO SUL)
8 A 11 DE MAIO ...............TRAVELWEEK SAO PAULO BY ILTM (SÃO PAULO, SP)
9 A 12 DE MAIO ...............CONVENÇÃO ANUAL E GLOBAL DA IGLTA (TORONTO, CANADÁ)
13 A 16 DE MAIO ..............RENDEZ-VOUS CANADA (NOVA ESCÓCIA, CANADÁ)
15 A 17 DE MAIO ..............IMEX (FRANKFURT, ALEMANHA)
16 A 18 DE MAIO ..............ITB CHINA (XANGAI, CHINA)
19 A 23 DE MAIO ..............INTERNACIONAL POW WOW (DENVER, EUA)
21 A 24 DE MAIO ..............ILTM ASIA PACIFIC (MARINA BAY SANDS, CINGAPURA)
25 E 26 DE MAIO ..............24ª BNT MERCOSUL (ITAJAÍ, SC)
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1º DE ABRIL ............ PÁSCOA
7 DE ABRIL .............DIA MUNDIAL DA SAÚDE E DIA DO JORNALISTA
19 DE ABRIL ............DIA DO ÍNDIO
21 DE ABRIL ............ FERIADO DE TIRADENTES
22 DE ABRIL ............DESCOBRIMENTO DO BRASIL
22 DE ABRIL ............DIA DO AGENTE DE VIAGENS

1º DE MAIO ............. FERIADO DO DIA DO TRABALHADOR
8 DE MAIO ..............DIA NACIONAL DO TURISMO E DIA DO PROFISSIONAL DE MARKETING 
13 DE MAIO ............DIA DAS MÃES
31 DE MAIO ............ FERIADO DE CORPUS CHRISTI, DIA DO COMISSÁRIO DE BORDO E DIA DA AEROMOÇA

APRIL 1ST ........................ EASTER 
APRIL 7 .......................... WORLD HEALTH DAY AND BRAZILIAN JOURNALIST DAY
APRIL 19 ....................... BRAZILIAN INDIAN DAY
APRIL 21........................ TIRADENTES DAY
APRIL 22........................ DISCOVERY DAY IN BRAZIL 
APRIL 22........................ NATIONAL TRAVEL AGENT’S DAY

MAY 1ST ........................ INTERNATIONAL WORKERS’ DAY
MAY 8 .......................... NATIONAL TOURISM DAY AND BRAZILIAN MARKETING PROFESSIONALS’ DAY 
MAY 13 ........................ MOTHER'S DAY
MAY 31 ........................ CORPUS CHRISTI AND INTERNATIONAL FLIGHT ATTENDANT DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS 

CITY ANNIVERSARIES
ANIVERSÁRIOS DE CIDADES

8 DE ABRIL ............................CUIABÁ (MT)
13 DE ABRIL ...........................FORTALEZA (CE)
21 DE ABRIL ...........................BRASÍLIA (DF)

8 DE MAIO .............................SÃO LUIZ DO PARAITINGA (SP)
13 DE MAIO ...........................ARRAIAL DO CABO (RJ)
18 DE MAIO ...........................CARUARU (PE)
20 DE MAIO ...........................PALMAS (TO)
23 DE MAIO ...........................OIAPOQUE (AP) E VILA VELHA (ES)

APRIL 8 ................................................CUIABÁ (MT)
APRIL 13..............................................FORTALEZA (CE) 
APRIL 21..............................................BRASÍLIA (DF)
MAY 8 ................................................SÃO LUIZ DO PARAITINGA (SP)
MAY 13 ..............................................ARRAIAL DO CABO (RJ)
MAY 18 ..............................................CARUARU (PE)
MAY 20 ..............................................PALMAS (TO)
MAY 23 ..............................................OIAPOQUE (AP) AND VILA VELHA (ES)

FORTALEZA (CE)

BRASÍLIA (DF)








