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EDITORIAL

Amigo, dizer que nada na vida acontece 
por acaso pode soar como clichê aos seus 
ouvidos, eu sei. Mas, cada vez que volto meu 

olhar para trás e analiso os passos que conduziram o 
GRUPO TREND à posição de destaque que ocupa hoje, estou certo de que, 
aqui, o acaso nunca foi o mestre de nenhuma grande obra. E, acredite, isso 
também não é coincidência. 

Antecipar acontecimentos é algo que sempre 
marcou a nossa história – e, confesso, 
me orgulho muito disso. Este talento para 
vislumbrar o futuro, que já nos abriu tantas 
portas, é o grande responsável por muitas 
das ações pioneiras que desempenhamos 
neste um quarto de século. É claro que parte 
disso se deve aos estudos de mercado, que 
nos apontam direções certeiras no setor, mas, 
ao mesmo tempo, é preciso reconhecer a 

importância do contato próximo e diário com nossos clientes e fornecedores, 
os melhores indicadores de tendências que poderíamos ter ao nosso lado. 
Ou seja: nada do que fazemos é um tiro no escuro. 
Atentos às suas necessidades, à evolução do setor e ao comportamento do 
mercado, apresentamos a vocês mais uma série de motivos para continuarem 
apostando na marca TREND. Isso inclui, por exemplo, a versão 3.0 do já 
ultramoderno NATREND; o investimento pesado no segmento de destination 
wedding, que trouxe consigo um leque 
extraordinário de oportunidades de 
negócio; e o empenho das empresas 
do grupo em se tornarem referências na 
indústria de viagens, a começar pela 
Vacation Homes Collection, com o novo 
escritório (e novos produtos) em Miami. 
Imprevistos fazem parte do dia a dia, 
lógico, e não existe uma maneira de 
nos tornarmos imunes a eles. Mas 
o melhor de tudo é ter a convicção 
de que, com você, nos sentimos 
preparados para o que der e vier. 
Afinal, essa é nossa essência: não 
esperamos para agir, e sim agimos 
para fazer acontecer.

Um forte abraço,

LUPPA FALANDO

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-geral do 
GRUPO TREND
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LUPPA SPEAKS
“WITH YOU, WE DO FEEL PREPARED FOR EVERYTHING. 
AFTER ALL, THIS IS OUR ESSENCE: WE DON’T WAIT TO 
ACT, BUT WE ACT TO MAKE IT HAPPEN”
Dear friend, saying that nothing in life happens by chance 
may be a cliché to you, I know. But, every time I look 
back and analyze the steps that led the GRUPO TREND 
to be in evidence today, I’m sure that, here, chance has 
never been a rule in our great work. And, believe it, this 
is not a coincidence either. 
Foreseeing events is something that has always marked our 
history – and I confess I'm very proud of that. This ability 
to catch a glimpse of the future, that has already opened 
so many doors, is the main responsible for many of the 
pioneering actions that we carried out in this quarter-century. 
Of course, part of this is because of the market studies, 
which show us the right directions in this sector, at the same 
time, it's necessary to acknowledge the importance of the 
close and daily relation with our clients and suppliers, the 
best leading trends that we could have at our side. In other 
words: nothing we do is a leap in the dark. 
Attentive to your needs, to the sector evolution and the 
market behavior, we present to you other series of reasons 
to keep betting on TREND. It includes, for example, the 
3.0 version of the ultramodern NATREND; the strong 
investment in destination wedding, which brings an 
extraordinary range of business opportunities; the 
commitment of the companies of the group to become a 
benchmark in the Travel and Tourism industry, starting with 
Vacation Homes Collection, with a new office (and new 
products) in Miami. 
Unexpected events make part of the daily life, of course, 
and there’s no way to become immune to them. However, 
the best thing is to be sure that, with you, we do feel 
prepared for everything. After all, this is our essence: we 
don’t wait to act, but we act to make it happen. 

Best regards,

Luis Paulo LUPPA 
Director general of GRUPO TREND
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CASAMENTOS E HOTÉIS SÃO O PAR PERFEITO, SIM! EXECUTIVA 
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GERENTE-GERAL DA 
CARMEL HOTÉIS
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ALCIONE GATO, GENERAL MANAGER AT CARMEL HOTELS
WEDDING AND HOTELS ARE DEFINITELY THE PERFECT MATCH! BUSINESSWOMAN 
EXPLAINS WHY HOTELS ARE A GOOD BET WHEN THE IDEA IS TO CELEBRATE THE 
UNION INTO A VIBE OF ROMANCE AND BEAUTY
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Destination wedding. Whether you are used to this 
concept or not, truth is: it came to the Tourism sector 
to stay and it doesn’t intend to get out of the mind 
of those Brazilians who dream of living their own 
fairy tale. That’s because the “I do”, which has the 
power of changing forever two lives, hasn’t a correct 
formula to happen, but it can always have that 
cinematographic landscape as background, the sea 
or the birds singing as soundtrack and a love and 
beauty aura that you can feel miles away. 
In Brazil or abroad, there are several perfect places 
for outdoor weddings. And since every ceremony 
needs structure and support services, the hotels and 
resorts were the first ones to consider this trend as a 
business opportunity – and a good one. After all, how 
can we say no to a place that in addition to having 
many accommodations available combines area for 
events, beauty salon and leisure options? 
Commonly located in a different region from where 
bride, groom and their guests live, these hotels offer a 
special benefit: smaller ceremonies and with a more 
intimate profile, privileging those who are closest 
to the couple. And if this is advantageous to the 
lovebirds, to the guests is even better! Owners of large 
leisure areas and experts at the art of welcoming, 
these hotels have so many reasons to extend the party 
for more than just one day, offering the guests its entire 
infrastructure and also providing a good opportunity 
to those who would like to get to know the destination.
To better understand this trend of changing the classic 
church for a seaside beach or getting married at 
the sunset, Segue Viagem brought Alcione Gato, 
general manager at Carmel Hotels. This hotel 
chain is a Brazilian benchmark regarding comfort 

Destination wedding. Esteja você 
familiarizado ou não com este 
conceito, a certeza é uma só: 

ele chegou com tudo no setor de 
viagens e Turismo e não pretende 
abandonar tão cedo a preferência dos 
brasileiros que sonham em viver seu 
próprio conto de fadas. Isso porque 
o “sim” que tem o poder de mudar 
para sempre duas vidas não tem uma 
fórmula certa para acontecer, mas 
sempre pode ter aquela paisagem 
cinematográfica ao fundo, o mar ou o 
canto dos pássaros como trilha sonora 
e uma aura de amor e beleza que dá 
para enxergar de longe.

No Brasil ou no exterior, não faltam 
opções de lugares perfeitos para 
casamentos ao ar livre. E já que toda 
festa pede por estrutura e serviços de 
apoio, foram os hotéis e resorts que 
primeiro perceberam essa tendência 
como uma oportunidade de negócio 
– e das boas. Afinal, como dizer não 
para um lugar que, além de esbanjar 
acomodações, combina área de 

“THERE’S NOT ONLY ONE BENEFIT IN 
CELEBRATING THE BIG DAY AT A HOTEL 
OR RESORT, BUT THERE'S A WHOLE 
CONTEXT, EVIDENCED BY THE LARGE 
LIST OF SERVICES THEY OFFER” 

NÃO EXISTE UMA 

VANTAGEM ÚNICA EM 

COMEMORAR O 

GRANDE DIA EM UM 

HOTEL OU RESORT, 

MAS, SIM, TODO UM 

CONTEXTO, 

REALÇADO PELO 

EXTENSO LEQUE DE 

SERVIÇOS QUE 

OFERECEM 

eventos, salão de cabeleireiro e 
opções de lazer? 

Geralmente localizados em uma 
região diferente de onde moram os 
noivos e seus convidados, os meios de 
hospedagem oferecem um benefício 
especial: a realização de celebrações 
menores e com perfil mais intimista, 
privilegiando as pessoas mais 
próximas do casal. E se essa é uma 
vantagem para os pombinhos, para 
os participantes, então, nem se fala! 
Donos de extensas áreas de lazer 
e mestres na arte de bem receber, 
os empreendimentos hoteleiros 
apresentam motivos de sobra para 
que a festa se estenda por mais de 
um dia, colocando à disposição dos 
hóspedes toda a sua infraestrutura 
e, de quebra, proporcionando uma 
chance de ouro para quem quiser 
conhecer o destino ao redor.

Para entender melhor a tendência de 
trocar a clássica igreja por um hotel à 
beira da praia ou casar-se em pleno 
pôr do sol, a Segue Viagem procurou 
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Alcione Gato, gerente-geral da Carmel 
Hotéis. A rede é referência nacional 
em conforto e sofisticação e tem 
experiência de sobra em casamentos, 
transformando com frequência duas das 
suas charmosíssimas unidades – Carmel 
Charme Resort e Carmel Cumbuco 
Resort –, ambas no Ceará, no palco 
ideal para comemorações memoráveis.

Alcione acredita que o segmento de 
destination wedding ainda tem muito 
a crescer e que tudo começa com uma 
parceria mais próxima entre hoteleiros 
e agentes de viagens. Você está 
convidado a conferir essa entrevista 
na íntegra e a incorporar cada uma 
das respostas ao seu dia a dia, 
incrementando suas vendas. Bora lá?

SV: A celebração de casa-
mentos em hotéis e resorts no 
Brasil e no mundo tem expe-

rimentado crescimento signifi-
cativo. A que você atribui este 
crescimento?
À facilidade de se ter todos os serviços 
vinculados ao casamento – tais como 
celebração, recepção e festa – em 
um único espaço e, principalmente, 
à beleza dos lugares onde os hotéis 
e resorts estão localizados. Não 
existe uma vantagem única em 
comemorar o grande dia em um meio 
de hospedagem, mas, sim, todo um 
contexto, realçado, é claro, pelo 
extenso leque de serviços que esses 
empreendimentos oferecem. 

SV: Como você descreveria o 
perfil dos casais que optam 
por uma cerimônia desse tipo? 
São casais que amam o diferente, que 
querem sair da rotina dos casamentos 
tradicionais. Eles priorizam a natureza, 
procuram por lugares paradisíacos e, 

and sophistication and has so much experience in 
weddings, often turning two of its very charming 
units – Carmel Charme Resort and Carmel Cumbuco 
Resort –, both in Ceará, into the ideal venue for 
unforgettable celebrations. 
Alcione believes that the destination wedding segment 
has also much to grow and that everything begins 
with a closer partnership between hoteliers and travel 
agents. You are invited to check the whole interview 
and incorporate each one of the answers to your daily 
routine, increasing your sales. Let’s do this? 
SV: Wedding ceremonies at hotels and resorts in 
Brazil and worldwide have experienced such a 
great increase. What is the reason of this growth? 
The convenience of having all services related to 
the wedding – such as ceremony, reception and 
party – at only one place and mainly the beauty 
of the region in which the hotels and resorts are 
located. There’s not only one benefit in celebrating 
the big day at a hotel, but there's a whole context, 
evidenced, of course, by the large list of services 
that these establishments offer. 
SV: How would you describe the profile of couples 
who choose this type of ceremony? 
They are couples who love different things, who 
wish to run away of the routine of the traditional 
weddings. They prefer nature, look for paradisiacal 
places and, at the same time, they look for special 
services to celebrate this unique moment. 
SV: Do the ceremonies held at the hotels have legal 
value or are they just symbolic?
It depends. When a justice of the peace is 
present, they are legal. On the other hand, when a 
ceremony only counts on the blessing of a religious 
person, its value is just symbolic. 

ARQUIVO HOTEL
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“THESE HOTELS OFFER A 
SPECIAL BENEFIT: SMALLER 
CEREMONIES AND WITH A 
MORE INTIMATE PROFILE, 
PRIVILEGING THOSE WHO ARE 
CLOSEST TO THE COUPLE”

OS MEIOS DE 

HOSPEDAGEM 

OFERECEM UM 

BENEFÍCIO ESPECIAL: 

A REALIZAÇÃO DE 

CELEBRAÇÕES 

MENORES E COM 

PERFIL MAIS 

INTIMISTA, 

PRIVILEGIANDO AS 

PESSOAS MAIS 

PRÓXIMAS DO 

CASAL 

ao mesmo tempo, estão em busca de 
serviços diferenciados para celebrar 
esse momento tão especial. 

SV: As cerimônias realizadas 
nos hotéis têm valor legal ou 
são apenas simbólicas?
Depende. Quando um juiz de paz 
está presente, elas são legais. Por 
outro lado, quando a cerimônia conta 
apenas com a bênção de um religioso, 
seu valor é somente simbólico. 

SV: Que tipo de diferenciais a 
rede Carmel oferece para a re-
alização desses eventos? Essas 
cerimônias e “pacotes matri-
moniais” são disponibilizados 
em todas as unidades? 
A celebração de casamentos pode 
ser realizada no Carmel Charme 
Resort, em Aquiraz (CE), ou no Carmel 
Cumbuco Resort, em Cumbuco, 
também no Ceará. Casar-se tendo 
a natureza como pano de fundo é o 
sonho de muita gente e, mais do que 
o cenário de pura beleza oferecido 
por ambas as unidades, vale ressaltar 
também a localização estratégica, já 
que as duas estão a curta distância 
da capital Fortaleza, para onde há 
a facilidade de voos de todos os 

lugares do Brasil e de grande parte 
da Europa e das Américas. Em nossos 
resorts não trabalhamos apenas 
com as cerimônias: a realização 
de casamentos engloba cada um 
dos nossos serviços de hotelaria, os 
quais contemplam a hospedagem 
propriamente dita e toda a nossa 
estrutura de Alimentos & Bebidas. Além 
disso, concedemos cortesias para a 
noite de núpcias e mimos diferenciados 
para os noivos e seus convidados ao 
longo de toda a estada. 

SV: Como os hotéis e os agentes 
de viagens podem trabalhar 
em conjunto para alavancar 
ainda mais este segmento? 
O que nós percebemos é que muitos 
agentes de viagens ainda não conhecem 
a fundo os serviços que hotéis e resorts 
disponibilizam para essa parte de 
casamentos. É por isso que, ao longo 
deste ano, vamos ampliar a divulgação 
desses serviços. Há outros hotéis com 
infraestrutura e serviços voltados a 
matrimônios, mas que são exclusivos 
para adultos, enquanto nossos resorts 
aceitam crianças de todas as idades. 
Esse tipo de informação precisa estar na 
ponta da língua dos agentes. 

SV: What are the different assets that Carmel offers 
to carry out these events? Are these ceremonies and 
“wedding packages” available for all units? 
Wedding ceremonies can be held at Carmel 
Charme Resort, in Aquiraz (CE), or Carmel Cumbuco 
Resort, in Cumbuco, also in Ceará. Getting married 
having nature as background is the many people’s 
dream and, more than a scene of such beauty 
offered by both units, it also should be highlighted 
their strategic location, since both addresses are 
a short distance from Fortaleza capital, to where 
there are many flights coming from every corner of 
Brazil and great part of Europe and Americas. At 
our resorts we not only work with the ceremonies: 
the wedding celebrations include all of our hotel 
services, which comprise the accommodation itself 
and our entire structure of Food & Beverages. In 
addition, we offer courtesies to the wedding night 
and special amenities to the bride, groom and their 
guests during the whole stay. 
SV: How can hotels and travel agents work together 
to boost even more this segment? 
We notice that many travel agents still don’t really 
know the services that hotels and resorts make 
available regarding weddings. That’s why, all over 
this year, we are going to increase the propagation 
of those services. There are other hotels with 
infrastructure and services intended to weddings, 
but they are only for adults, while our resorts accept 
children of all ages. This type of information must be 
on the tip of travel agents’ tongue.
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HOTELS TO GET MARRIED IN SPECIAL ARTICLE

SHUTTERSTOCK

Especial
HOTÉIS

para se casar
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VOCÊ É O NOSSO CONVIDADO DE HONRA NESTA VIAGEM QUE TEM 

O AMOR COMO GUIA TURÍSTICO E HOSPEDAGEM À BASE DE MUITA 

FELICIDADE EM HOTÉIS E RESORTS NO BRASIL E NO MUNDO

WALKING DOWN THE AISLE
YOU ARE OUR GUEST OF HONOR IN THIS JOURNEY 
THAT HAS LOVE AS A TOURIST GUIDE AND A STAY 
BASED ON SO MUCH GLADNESS IN HOTELS AND 
RESORTS IN BRAZIL AND ABROAD

Some people would say that this is an unexpected guest; others 
are looking forward to its arrival. One way or another, when 
it appears, it usually stays forever, needing no introduction or 
check-in. Love is like this: it doesn’t ask for permission to come 
aboard, mainly because it knows that it has a guaranteed stay 
in the heart of the couple in love and because it leads them to 
irresistible journeys with destination to happiness. 
To give a little help to these fairy tales that are already set 
for the “I do", Segue Viagem steps in to introduce to you, 
travel agent, a special article plenty of good sentiment 
and exciting places, which specialize in lighting the flame 
of love and promoting beautiful wedding celebrations. 
TOP TREND
Whether at the beach, in the mountains, countryside or 
city, the possibility of holding a wedding in a place that 
has everything to do with the lovebirds is the first step to a 
destination wedding of dreams, gathering trip, wedding 
and honeymoon in the same event. 
And that's exactly because they have so many features 
that perfectly match the criteria of endless beauty, cutting-

Alguns diriam que este é um hóspede 
inesperado; outros aguardam ansiosamente 
pela sua chegada. De uma forma ou de 

outra, quando ele aparece normalmente é para 
ficar, dispensando grandes apresentações e sem 
nem ao menos fazer check-in. O amor é assim 
mesmo: não é de pedir passagem, sobretudo 
porque sabe que tem estada garantida no coração 
dos enamorados e por conduzi-los em jornadas 
irresistíveis rumo à felicidade.  
Para dar um empurrãozinho nesses contos de 
fadas que já começam destinados ao “sim”, a 
Segue Viagem entra em cena para apresentar 
a você, agente, um especial repleto de afeto e 
lugares apaixonantes, especializados em acender 
a chama da paixão e promover belíssimas 
celebrações de troca de alianças.

UMA TENDÊNCIA EM ALTA
Seja na praia, na montanha, no campo ou na 
cidade, a possibilidade de realizar um casório em 

Especial
HOTÉIS

para se casar
EM DIREÇÃO 
AO ALTAR

FOTOS SHUTTERSTOCK
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edge infrastructure, personalized coordination 
and excellent cost-benefit that, when it comes 
to wedding, the Caribbean and the Brazilian 
Northeast are the perfect couple to many brides 
and grooms. After all, how to resist this inspiring 
union among the quartet sky, sun, sea and sand? 
ELIGIBLE FOR THE BIG DAY
With facilities adapted for different types of 
ceremonies and a large list of customized 
amenities, whose goal is to turn the traveler's 
experience into a really unforgettable trip, you 
can trust the hotels and resorts that are mentioned 
in this article. Definitely, they are such great 
choices for amazing weddings, those which 
have hundreds of guests, and also for minimalist 
ones and fans of the “elopement wedding”, 
expression that corresponds to those celebrations 
just for the couple. 
Now, having in mind this double proposal, would 
you freely and willingly join us in this wedding 
experience to the long-awaited day? So, just 
say “Yes, I would" and read on for more in the 
following pages! 
DID YOU KNOW? 
Who has already planned a wedding knows that, 
with so many details in mind, having some support 
is essential to make it happen. Focused on helping 
you with this, GRUPO TREND counts on SHOP 
EVENTOS, a company with the TREND DNA, 
which has as mission to make your passenger’s 
event a real success, and that, only last year, 
handled about 2 million in sales.
Making wedding celebrations in destinations 
like Aruba, Cancun, Jamaica, Punta Cana 
and Riviera Maya available, these are some 
of the activities carried out by the experts of 
the company: creation of theme packages and 
negotiation of fees and exclusive benefits to the 
couple, which include, for example, the possibility 
of "free nights". And the best of it: with payment 
in up to ten installments, agreement for groups 
in Portuguese, 24-hour support service and 
autonomy so that you and your client can arrange 
the details of the ceremony with the supplier. Are 
you interested? So, this is the e-mail to contact the 
company: cotacao@shopeventos.com.br.

um lugar que tenha tudo a ver com 
os pombinhos é o primeiro passo em 
direção a um destination wedding dos 
sonhos, reunindo viagem, casamento e 
lua de mel no mesmo enlace nupcial. 
E é justamente por esbanjar atributos 
que se encaixam perfeitamente nos 
critérios de beleza sem fim, infraestrutura 
de ponta, consultoria personalizada e 
excelente custo/benefício que, quando 
o assunto é casamento, o Caribe e 
o Nordeste brasileiro formam um par 
perfeito aos olhos de muitos noivos. 
Afinal, como resistir à união inspiradora 
entre o quarteto céu, sol, mar e areia? 

CANDIDATOS AO GRANDE DIA
Com instalações adaptadas para 
cerimônias de diferentes estilos e uma 
longa lista de mimos customizados, 
que visam tornar a experiência do 
viajante em algo de fato inesquecível, 
pode confiar nos hotéis e resorts que 
aparecem nesta matéria. Sem dúvida 
alguma eles são uma alternativa certeira 
para casamentos grandiosos, daqueles 
que têm dezenas de convidados, e 
também para os minimalistas e adeptos 
do “elopement wedding”, termo que 
corresponde às celebrações a dois. 
Agora, diante dessa dupla proposta, 
você aceita de livre e espontânea 
vontade juntar-se a nós nesta emprei-
tada matrimonial rumo ao tão sonha-
do grande dia? Então é só dizer “eu 
aceito” e correr para o abraço pelas 
páginas a seguir!

VOCÊ SABIA?
Quem já organizou um casamento sabe 
muito bem que, com tantos preparativos 
em mente, receber uma mãozinha é 
fundamental para que tudo ocorra como 
o esperado. E é focado em ajudar você 
com esta tarefa que o GRUPO TREND 
conta com a SHOP EVENTOS, empresa 
com DNA TREND que tem como missão 
fazer do evento do seu passageiro um 
tremendo sucesso e que, somente no 
ano passado, movimentou cerca de  
R$ 2 milhões em vendas.
Operando celebrações matrimoniais 
em destinos como Aruba, Cancún, 
Jamaica, Punta Cana e Riviera Maya, 
entre as atividades desempenhadas 
pelos especialistas da companhia estão 
a formatação de pacotes temáticos e 
a negociação de tarifas e benefícios 
exclusivos para os noivos, que incluem, 
por exemplo, a possibilidade de “noites 
free”. E o melhor: com pagamento 
parcelado em até dez vezes, contrato 
de grupos em português, plantão 24 
horas e liberdade para que você e o 
seu cliente possam acertar os detalhes 
da cerimônia diretamente com o 
fornecedor. Ficou interessado? Então 
anote aí o e-mail geral para contato:  
cotacao@shopeventos.com.br.
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Para um casamento que tenha 
a orla de Porto de Galinhas, 
no município de Ipojuca, como 

extensão do véu de noiva, o verde-
coqueiro como cor predominante na 
decoração e os corais da Praia de 
Muro Alto como trilha principal, o lugar 
escolhido só pode ser um: Nannai 
Resort & Spa, um excelente partido 
para uma união de sucesso.
SIM, CLARO OU COM CERTEZA?
Dispondo de um magnífico ambiente 
cerimonial, rodeado por uma natureza 
exuberante, na prateleira do amor 
do resort pernambucano é possível 
optar por dois modelos apaixonantes 
de matrimônios. Um deles é para até 
60 convidados, com organização, 
iluminação, música e menu inclusos 
no pacote, e, o outro, ao melhor 
estilo “enfim sós” – conhecido também 
como “elopement wedding” –, voltado 
exclusivamente para os pombinhos.
Para deixar o clima ainda mais 
romântico, o Nannai oferece para os 
noivos tratamento a dois no spa (opção 
paga à parte), espumante, cesta de 

frutas e decoração especial no quarto, 
entre outras delicadas surpresas.
UM DESTINO DE AMOR
O resort conquista cada um dos 
visitantes logo à primeira vista. Suas 
dependências, por exemplo, são 
um espetáculo à parte, aliando 
atributos como conforto, elegância, 
espaço e privacidade com maestria. 
Categorizadas em apartamentos Luxo 
e Superluxo, bangalôs Superluxo, 
Premium e Master e suítes Villas, muitas 
das acomodações são equipadas com 
hidromassagem e piscina privativas.
Além disso, nas áreas comuns, o 
empreendimento promove diversas 
opções de lazer, serviços e entrete-
nimento. Aqui vão alguns exemplos: 
parque aquático, spa by L’Occitane 
(um dos maiores da América Latina, 
aliás), salão de beleza, infraestrutura 
para a prática de esportes náuticos, 
salão de jogos, academia, quadra 
de tênis, pitch and putt golf e bares 
e restaurantes especializados no que 
há de melhor nas culinárias regional e 
internacional.

NANNAI RESORT & SPA   
IPOJUCA (PE)

THE RIGHT PLACE TO GET MARRIED BLESSED BY SAND, SUN 
AND SEA 
For a wedding which has the shore of Porto de Galinhas, in 
Ipojuca city, as extension to the bridal veil, the predominant green 
color of the coconut tree in the decoration and the corals at Praia 
de Muro Alto (Muro Alto Beach) providing the main track, the 
right place can be only one: Nannai Resort & Spa, an excellent 
intended for a successful union.
I DO, YES, I DO OR DEFINETLY, I DO? 
Having a magnificent ceremonial environment, surrounded by 
exuberant nature, in the show window of love at this resort in 
Pernambuco it’s possible to choose between two lovely models of 
wedding. One of them is for up to 60 guests, with wedding planning, 
decorative lights, music and menu included in the package, and, 
the other one, in the best “we're finally alone” style – also known as 
elopement wedding –, exclusively intended to the lovebirds. 
To make the atmosphere even more romantic, Nannai offers bride 
and groom spa treatment (this option is paid separately), sparkling 
wine, a portion of fruits and a special room decoration, among 
other delicate surprises. 
A DESTINATION OF LOVE
This resort makes its guests fall in love with it right at the first 
sight. Its facilities, for example, are such a spectacle, combining 
characteristics like comfort, elegance, spacious areas and 
privacy like no other. Categorized as Luxury and Super Luxury 
apartments, Super Luxury, Premium and Master bungalows and 
Villas suites, many of those accommodations are equipped with 
hydromassage tub and private swimming pools.
In addition, the hotel promotes many options of leisure, services and 
entertainment at the common areas. Here are some examples: water 
park, spa by L’Occitane (one of the largest ones of Latin America, by 
the way), beauty salon, infrastructure for nautical sports, games room, 
gym, tennis court, pitch and putt golf and bars and restaurants which 
specialize in the best of the regional and international gastronomy.

O ENDEREÇO EXATO PARA QUEM QUER CELEBRAR 

BODAS DE AREIA, SOL E MAR

NA FOTO PRINCIPAL, CHARMOSA DECORAÇÃO DE CASA-
MENTO OFERECIDA PELO NANNAI RESORT & SPA. AO LADO, 
ÁREA DE LAZER PRIVATIVA DAS SUÍTES VILLA E ESPAÇO 
RESERVADO PARA A PRÁTICA DE PITCH AND PUTT GOLF
IN THE MAIN PHOTO, CHARMING WEDDING DECORATION 
OFFERED BY NANNAI RESORT & SPA. NEXT, PRIVATE LEISURE 
AREA OF VILLA SUITES AND AREA FOR PITCH AND PUTT GOLF
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Terra do cacau e fonte de inspiração 
para inúmeras obras do escritor 
Jorge Amado – como a clássica 

“Gabriela, Cravo e Canela” —, Ilhéus 
detém ainda outra preciosidade, a qual 
atende pelo nome de Cana Brava All 
Inclusive Resort, meio de hospedagem 
digno de conto de fadas para quem 
deseja protagonizar uma história feliz 
do começo ao fim. 

UM AMOR DE LUGAR
Cercado pela Mata Atlântica e por 
um belíssimo oceano azul, para deixar 
as celebrações matrimoniais dos seus 
hóspedes ainda mais fabulosas o resort 
oferece aos noivos três opções de 
ambientes de tirar o fôlego: um salão 
com capacidade para acomodar até 
600 pessoas, um espaço à beira da 
praia ou uma área verde de frente para 
o mar e ao lado de um lindo lago. 

PARA COROAR
Recepcionando os visitantes com 264 
acomodações, categorizadas em aparta-
mentos Standard e Luxo, chalés Standard 
e Master e Suíte Family, o conforto tam-

bém é total fora dos quartos. O empre-
endimento dispõe de uma estrutura com-
pleta de entretenimento para todas as 
idades. Exemplos, inclusive, não faltam: 
sauna, piscinas, academia, salão de jo-
gos, parque infantil, atividades recreati-
vas acompanhadas por monitores, shows 
artísticos, noites temáticas, cinema, lago 
de água ferruginosa (reconhecida pelas 
propriedades medicinais), quadras de tê-
nis e vôlei, campo de futebol e até uma 
Baby Copa, abastecida com alimentos e 
utensílios de cozinha especiais para famí-
lias com bebês.
E por falar em comida, o Cana Brava 
opera em regime all inclusive (válido, 
inclusive, para bebidas alcoólicas) 
e apresenta um menu recheado de 
delícias das cozinhas regional e 
internacional. Dispondo de seis bares 
e três restaurantes, o destaque vai para 
o requintado Coco Dendê, com serviço 
à la carte e especializado em frutos do 
mar e nos quitutes da culinária baiana. 
Se a fome bater durante a madrugada, 
sem problemas! A alimentação ali é 
garantida 24 horas por dia. 

THE POSITIVE FEELING OF A WEDDING PLENTY OF GOOD 
VIBES AT THE BEACH
Land of cocoa and source of inspiration for countless works 
written by Jorge Amado – as the classic novel "Gabriela, Cravo 
e Canela” (Gabriela, Clove and Cinnamon) –, Ilhéus has also 
other treasure, which is called Cana Brava All Inclusive Resort, 
a hotel of dreams of those who wish to have a happy story from 
the beginning to the end. 
A LOVELY PLACE
Surrounded by the Atlantic Forest and by a beautiful blue ocean, 
to make the wedding celebrations even more fabulous, the resort 
offers bride and groom three options of amazing environments: 
venue for up to 600 people, area at the beach or green area in 
front of the sea and next to a beautiful lake. 
TO TOP IT OFF
Receiving its guests with 264 accommodations, categorized into 
Standard and Luxury apartments, Standard and Master chalets 
and Family Suite, there’s also total comfort outside the rooms. 
The resort has a complete entertainment structure for all ages. 
These are some examples: sauna, swimming pools, gym, game 
room, kids park, recreational activities with monitors, concerts, 
theme nights, movie theater, ferruginous lake (recognized for the 
medicinal properties), tennis and volleyball courts, soccer field 
and a Baby Copa (Baby Pantry), with food and special kitchen 
utensils for families with babies.
Speaking of which, Cana Brava is an all-inclusive hotel (applicable, 
by the way, for alcoholic beverages) and presents a menu plenty 
of delicious regional and international dishes. Having six bars and 
three restaurants, the highlight is the sophisticated Coco Dendê, 
with à  la carte service and which specializes in seafood and 
delicacies of the Bahian cuisine. If you get hungry during the night, 
don’t worry! They guarantee food 24 hours a day. 

O BEM-QUERER DE UM CASAMENTO NA PRAIA 
BANHADO PELA ENERGIA DO AXÉ

CANA BRAVA ALL INCLUSIVE 
RESORT ILHÉUS (BA)

AO LADO, TODA A BELEZA DOS MATRIMÔNIOS 
CELEBRADOS DE FRENTE PARA O MAR BAIANO. 
ACIMA, INSTALAÇÕES DO CANA BRAVA DENOTAM 
TRANQUILIDADE E LAZER
TO THE LEFT, STUNNING WEDDINGS CELEBRATED IN FRONT 
OF THE BAHIAN SEA. ABOVE, FACILITIES OF CANA BRAVA 
SHOW TRANQUILITY AND LEISURE
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CONHEÇA A HOSPEDAGEM À BEIRA-MAR QUE É ALMA 
GÊMEA DA SOFISTICAÇÃO

CARMEL CHARME RESORT 
AQUIRAZ (CE)

GET TO KNOW THE HOTEL BY THE SEA WHICH IS THE 
SOULMATE OF SOPHISTICATION
If to your passenger love is sun that shines brightly, wave that swashes 
on warm sand, a wedding ceremony at a pleasant beach, great! 
Because here's a perfect tip for her or him: Carmel Charme Resort, a 
hotel in Ceará which is an authentic poem and it’s located in Aquiraz, 
municipality only 40 minutes away from the city of Fortaleza. 
A LOVELY PLACE
Neighbor of the greenish-blue sea that colors the Praia de 
Barro Preto (Barro Preto Beach), this sophisticated resort gathers 
all requirements for an exclusive “mini wedding” in front this 
stunning landscape, having the sound of the sea as background 
music and horizon as a witness. 
Joining the local nature beauties with personalized and intimate 
infrastructure, amenities for a unique ceremony include, for example, a 
cozy private bungalow – with swimming pool and hydromassage tub 
– intended to make even more pleasant the long-awaited “Bride’s Day”.  
EXCELLENCE IN EACH DETAIL
Owner of many awards, from excellence in service certificates 
to ranks that list the best hotels in Brazil, Carmel is an absolute 
benchmark when it comes to comfort, refinement and satisfaction. 
With 35 accommodations in total, all of them in front of the sea 
and divided into Suites, Lofts, Hydro and Bungalows, this hotel 
offers a wide range of conveniences, which include L’Occitane 
amenities, imported bed linen, king-size beds, espresso 
machine, Full HD LCD TV with cable channels and customized 
slippers, just to mention some examples. 
To top it off, the complex also has the Carmel by Caudalie 
spa, fitness center, sauna, swimming pools (one for kids and 
two heated Jacuzzis), game room, tennis court, area for beach 
volleyball, bars and restaurants, which together can provide a 
complete experience before, during and after the “I do” time. 

Se, para o seu passageiro, o amor 
é sol que brilha pra valer, é onda 
que quebra em areia quente, é um 

casamento bem contente em uma praia 
linda de viver, ótimo! Porque aqui vai 
uma dica perfeita para ele: o Carmel 
Charme Resort, meio de hospedagem 
cearense que é uma autêntica poesia e 
está localizado em Aquiraz, município a 
apenas 40 minutos de Fortaleza.

UM LUGAR QUE É PURO BEM-QUERER
Vizinho de porta do mar azul esverdeado 
que colore a Praia de Barro Preto, o 
sofisticado resort reúne todos os requisitos 
para um “miniwedding” exclusivo diante 
de um cenário simplesmente esplêndido, 
tendo o som do mar como trilha sonora 
e o horizonte como testemunha. 
Casando os encantos da natureza local 
com uma infraestrutura personalizada e 
intimista, entre os mimos dispostos para 
um enlace único está, por exemplo, um 
aconchegante bangalô privativo – com 
piscina e hidromassagem – destinado 
a tornar ainda mais prazeroso o tão 
esperado “Dia da Noiva”.  

EXCELÊNCIA EM CADA DETALHE
Reunindo premiações diversas, que 
vão de certificados de excelência em 
serviços a rankings que elegem os 
melhores hotéis do país, o Carmel é 
referência absoluta quando o assunto é 
conforto, requinte e satisfação.
Totalizando 35 acomodações, todas 
elas de frente para o mar e divididas 
em Suítes, Lofts, Lofts Hidro e Bangalôs, 
o empreendimento oferece uma gama 
gigantesca de comodidades, as quais 
incluem amenidades L’Occitane, lençóis 
com fios importados, camas king size, 
máquina de café expresso, TV LCD 
Full HD com canais por assinatura e 
sandálias customizadas, apenas para 
citar alguns exemplos.
Para coroar a estada, o complexo 
disponibiliza, ainda, o spa Carmel by 
Caudalie, fitness center, sauna, piscinas 
(uma infantil e duas jacuzzis aquecidas), 
sala de jogos, quadra de tênis, 
espaço para vôlei de praia, bares e 
restaurantes, que, juntos, proporcionam 
uma experiência completa antes, 
durante e depois do “sim”.

NA FOTO MAIOR, DECORAÇÃO DELICADA E CAPRICHOSA DE 
UMA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO NO CARMEL CHARME 
RESORT. AO LADO, RESPECTIVAMENTE, ÁREA DA PISCINA 
COM BAR MOLHADO E A ELEGÂNCIA DAS SUÍTES PREMIUM
THE LARGEST PHOTO SHOWS THE DELICATE AND IMPECCABLE 
DECORATION OF A WEDDING CEREMONY AT CARMEL CHARME 
RESORT. NEXT, RESPECTIVELY, SWIMMING POOL AREA WITH POOL 
BAR AND THE ELEGANCE OF PREMIUM SUITES
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A ARTE DE REALIZAR O CASAMENTO DOS SONHOS EM TERRAS MEXICANAS: 
CHARME, EXCLUSIVIDADE E UMA PAISAGEM DESLUMBRANTE

UNICO 20°87°  
HOTEL RIVIERA MAYA  
RIVIERA MAYA (MÉXICO)

THE ART OF MAKING THE WEDDING OF DREAMS COME TRUE IN 
MEXICAN LANDS: CHARM, EXCLUSIVITY AND STUNNING VIEW
The big day has just arrived. And to take no risk to miss the way towards the 
altar, take note of the correct coordinates to have the ceremony of dreams: 
Mexico, Riviera Maya, 20°N and 87°W, the address of the Caribbean 
all-inclusive hotel which is expert at the art of celebrating love. 
VOWS BY THE SEA
Facing the hypnotizing Caribbean Sea, this resort is part of the 
RCD Hotels and it’s a proposal for the beach lovebirds who wish 
to exchange marriage vows in such exclusive scenery for adults, in 
which its decoration is up to nature.
Offering three different types of experiences, divided into classic, 
personalized and luxury categories, here bride and groom can stay 
relaxed in relation to the wedding ceremony. That’s because very important 
details such as decoration, bouquet, cake, champagne, elegant seating 
for up to 32 guests, audio system, a minister and wedding coordinator 
consultancy are on the hotel's treat – which, unique as it is, offers a 
complimentary honeymoon package, plenty of very special amenities. 
LOVELY FACILITIES
The combination between comfort and sophistication is present inside 
those 448 accommodations, equipped with hydromassage tub, pillow 
menu, 24-hour room service, 55-inch TV and personalized bathrobes 
and slippers, among other exclusive conveniences. In addition, all 
guests have at their disposal the support of an Anfitrión, responsible for 
meeting every need and guaranteeing a perfect stay. 
It also should be highlighted the complete leisure and entertainment 
areas and hotel services, which include meditation and yoga 
classes, spa, Turkish bath, saunas, beauty salon, barbershop, gym, 
tennis and basketball courts, bars, restaurants and even a boutique, 
with handcrafts and contemporary art.

Enfim chegou o grande dia. E para 
não correr nenhum risco de errar o 
caminho rumo ao altar, anote aí as 

coordenadas exatas para um matrimônio 
dos sonhos: México, Riviera Maya, 20° 
a norte e 87° a oeste, o endereço do all 
inclusive caribenho que é ímpar na arte 
de celebrar o amor.

UMA JURA À BEIRA-MAR
De frente para o hipnotizante mar do 
Caribe, o resort pertencente ao grupo 
RCD Hotels é uma proposta irrecusável 
para os pombinhos praieiros que 
desejam trocar alianças em um cenário 
exclusivo para adultos, no qual a 
decoração vem assinada pela natureza.
Ofertando três tipos diferentes de 
experiências, divididas em clássicas, 
personalizadas e luxuosas, aqui os 
noivos podem ficar tranquilos quanto aos 
preparativos matrimoniais. Isso porque 
detalhes imprescindíveis, como tenda, 
buquê, bolo, champanhe, elegantes 
cadeiras para até 32 convidados, 
sistema de áudio, mestre de cerimônias 
e a consultoria de especialistas em 
planejamento de casamentos, ficam 

por conta do próprio hotel – o qual, 
único como é, oferece ainda um pacote 
complementar de lua de mel, repleto de 
mimos superespeciais.  

INSTALAÇÕES APAIXONANTES
A combinação entre conforto e 
sofisticação se faz presente nas 
448 acomodações, equipadas com 
banheira de hidromassagem, menu 
de travesseiros, serviço de quarto 24 
horas, televisor de 55 polegadas e 
roupões e chinelos customizados, entre 
outras comodidades exclusivas. Além 
disso, cada um dos hóspedes tem à 
disposição o apoio de um Anfitrión, 
profissional dedicado a atender a 
quaisquer necessidades e a garantir a 
estada perfeita. 
Merecem destaque também as com-
pletíssimas áreas de lazer, entreteni-
mento e serviços do hotel, que incluem 
aulas de meditação e yoga, spa, ba-
nho turco, saunas, salão de beleza, 
barbearia, academia, quadras de tê-
nis e basquete, bares, restaurantes e 
até uma boutique de artesanato e arte 
contemporânea.

À ESQUERDA, EXEMPLO DE ESTRUTURA PARA CASAMENTOS 
BEM EM FRENTE AO APAIXONANTE MAR AZUL ESVERDEADO 
DE RIVIERA MAYA. À DIREITA, ÁREA DA PISCINA DURANTE PÔR 
DO SOL. LOGO ACIMA, UMA AMOSTRA DOS ESPAÇOSOS 
QUARTOS DA CATEGORIA ALCOBA, COM VISTA PARA A PRAIA
TO THE LEFT, AN EXAMPLE OF THE INFRASTRUCTURE FOR WEDDINGS 
RIGHT IN FRONT OF THE LOVELY GREENISH-BLUE SEA OF RIVIERA MAYA. 
TO THE RIGHT, SWIMMING POOL AREA DURING THE SUNSET. ABOVE, 
SPACIOUS ROOMS OF ALCOBA CATEGORY, WITH VIEW TO THE BEACH
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QUATRO RAZÕES PARA MORRER DE AMORES PELO CARIBE

HARD ROCK ALL- 
INCLUSIVE EXPERIENCE
CANCÚN, RIVIERA MAYA, RIVIERA NAYARIT (MÉXICO) 
E PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA)

FOUR REASONS TO FALL IN LOVE WITH THE CARIBBEAN
Cancun, Punta Cana, Riviera Maya or Riviera Nayarit? 
Considering this quartet of bachelors of Hard Rock All-Inclusive 
Experience family, getting married and being blessed by the 
Caribbean Sea is very, very easy; it’s only difficult to decide in 
which of them people are going to say “I do”.
AFFINITIES THAT GET CLOSER
Sharing breathtaking features, such as location near the beach and 
complete infrastructure to host amazing celebrations, those are the 
exclusive assets of the "wedding package" offered by the hotels: 
venue for the ceremony decorated with flowers; 32 charming white 
chairs to accommodate guests; cake and champagne for groups 
with up to 32 people; bride’s wedding bouquet and groom’s 
boutonnière; audio system and even justice of the peace or a 
minister to perform legal, symbolic or vow renewal ceremonies.    
To make this a personalized experience, the hotel chain offers 
a large list of conveniences, which can include a wedding 
coordinator and a honeymoon package – the last one is a 
courtesy of the house. 
DIFFERENCES THAT ADD VALUE
With luxurious facilities and decoration that really rocks, those 
four hotels offer all-inclusive meal plan. Although all of them 
provide good doses of leisure and entertainment, each one 
presents a specific particularity regarding fun. 
In Cancun, the highlight is the great Riviera Golf Club, a natural 
golf course surrounded by local fauna and flora. In Punta 
Cana, one of the stars is the casino with 4.100 m², located 
inside the hotel and considered to be the largest one of the 
Dominican Republic. Going to Riviera Maya, this is the location 
of Woodward, an area full of extreme rides, like the first indoor 
skiing and snowboarding park of the Caribbean. Last but not 
least, we have the Hard Rock Hotel Vallarta, in Riviera Nayarit, 
with breathtaking views to the Pacific Ocean.

Cancún, Punta Cana, Riviera 
Maya ou Riviera Nayarit? Diante 
desse quarteto de pretendentes 

da família Hard Rock All-Inclusive 
Experience, casar-se sob a bênção do 
mar caribenho é fácil, fácil; difícil é 
escolher para qual deles vai o “sim”. 
AFINIDADES QUE UNEM
Compartilhando atributos de tirar 
o fôlego, como localização pé na 
areia e infraestrutura completa para 
celebrações apaixonantes, entre 
os adendos exclusivos do “pacote 
matrimonial” dos empreendimentos 
estão: o local para a cerimônia 
decorado com flores; 32 charmosas 
cadeiras brancas para os convidados; 
bolo e champanhe para grupos de até 
32 pessoas; buquê para a noiva e 
lapela para o noivo; sistema de áudio 
e até um juiz de paz ou cerimonialista 
para as solenidades legais, simbólicas 
ou de renovação de votos.
Para tornar a experiência ainda mais 
personalizada, a rede oferece uma 
relação gigantesca de conveniências, 
que vão da consultoria de uma 

coordenadora de casamentos a uma 
programação especial de lua de mel – 
esta última é cortesia da casa.
DIFERENÇAS QUE AGREGAM
Com instalações luxuosas e decoração 
que é puro rock’n roll, os quatro hotéis 
operam em regime all inclusive. E 
embora todos eles esbanjem altas 
doses de lazer e entretenimento, cada 
um apresenta uma particularidade 
específica no quesito diversão. 
Em Cancún, o destaque vai para o 
grandioso Riviera Golf Club, reserva 
natural de golfe cercada pela fauna e 
flora locais. Já em Punta Cana, um dos 
astros é o cassino de 4,1 mil m², situado 
no interior do meio de hospedagem 
e considerado o maior da República 
Dominicana. Partindo para Riviera 
Maya, é na unidade de lá onde fica o 
Woodward, espaço repleto de atrações 
radicais, como a primeira pista indoor 
de esqui e snowboarding do Caribe. 
Por último, mas não menos fascinante, 
está o Hard Rock Hotel Vallarta, em 
Riviera Nayarit, com vistas de tirar o 
fôlego para o Oceano Pacífico. 
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NA FOTO EM DESTAQUE, VISTA AÉREA DAS PISCINAS DO 
HARD ROCK HOTEL VALLARTA. AO LADO, A ELEGÂNCIA DAS 
ACOMODAÇÕES DA UNIDADE EM RIVIERA MAYA E, LOGO 
ABAIXO, O SOFISTICADO E DESCONTRAÍDO ECLIPSE TERRACE, 
ÁREA COM OPEN BAR E MÚSICA AO VIVO EM PUNTA CANA
IN THE MAIN PHOTO, AERIAL VIEW OF SWIMMING POOLS AT HARD 
ROCK HOTEL VALLARTA. NEXT, THE ELEGANT ACCOMMODATIONS 
OF ITS UNIT IN RIVIERA MAYA, AND RIGHT BELOW THE 
SOPHISTICATED AND RELAXING ECLIPSE TERRACE, WITH OPEN 
BAR AND AREA WITH LIVE MUSIC IN PUNTA CANA
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GRAND BAHIA 
PRINCIPE BAVARO  
PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA)

WHERE EVERYTHING IS TAILOR-MADE FOR THOSE HEARTS 
WHICH EXUDE LOVE AND ARE DEVOTEES OF THE 
IRRESISTIBLE COMBINATION BETWEEN SAND AND SEA
It’s in this scenery which proves the endless beauty of the 
Caribbean that a fascinating place is located, in which nature 
is always ready to celebrate the union of two hearts. Called 
Grand Bahia Principe Bavaro and inheritor of majestic facilities, 
at this place, as its name suggests, every wedding is like that: 
it is fit for a king.
THIS LOVE IS MEANT TO BE
Romantic, bohemian, minimalist, ecotourist, sophisticated or 
sportive, it doesn’t matter! Regardless the profile of groom and bride, 
they will certainly find at Bahia Principe the perfect style of wedding, 
carefully planned and with sentiment present in every detail. 
Starting with the decoration, the resort offers three main themes: 
Blue Marine, intended to fans of water; Vintage, suggested to 
classic couples; and Glamour, perfect for those who don't give 
up on luxury. 
Once the theme is decided, the next step to reach the altar is to 
choose one of the five wedding packages offered – Emerald, 
Romance Extravaganza, Unforgettable, Sunshine and Free 
Wedding. Presenting wonderful peculiarities, all options include 
the following services: professional wedding coordination, 
venue for the ceremony, flowers, cake, beverage couple’s 
wedding drink, wedding dinner, wedding gift, flower bouquet, 
boutonnière and late checkout (for bride and groom).
FIVE-STAR STANDARD
In addition to its 744 rooms, equipped with air conditioning, 
TV with satellite channels, coffee machine, minibar, balcony/
terrace, hair dryer and other amenities, the hotel's facilities 
include also spa, kids water park, dance club, two swimming 
pools, four bars and six restaurants.

É em meio a um cenário que 
declara a beleza sem fim do 
Caribe que se descortina um lugar 

fascinante, no qual a natureza está 
sempre a postos para celebrar a união 
de dois corações. Chamado Grand 
Bahia Principe Bavaro e herdeiro de 
instalações majestosas, ali, como o 
próprio nome sugere, todo casamento 
é assim: à altura da realeza.

FADADO AO AMOR
Românticos, boêmios, minimalistas, 
ecoturistas, sofisticados ou esportistas, 
não importa! Independentemente de 
qual seja o perfil dos noivos, no Bahia 
Principe eles certamente encontrarão 
o estilo matrimonial perfeito, capricho-
samente desenhado para que o amor 
esteja presente em cada detalhe. 
Começando pela decoração, o resort 
oferece três temas principais: Blue 
Marine, voltado para os amantes 
da água; Vintage, recomendado 
aos clássicos; e Glamour, ideal para 
quem não abre mão de luxo. 

DA ESQUERDA PARA A DIREITA: GRACIOSAS MESAS NA ÁREA 
DA PISCINA, ENFEITADAS PARA CASAMENTOS; VISTA AÉREA 
DO COMPLEXO HOTELEIRO, COM DESTAQUE PARA A PISCINA; 
E O CONFORTO CARIBENHO DAS AMPLAS ACOMODAÇÕES
FROM THE LEFT TO THE RIGHT: THE BEAUTIFUL TABLES AT THE 
SWIMMING POOL AREA DECORATED FOR WEDDINGS; AERIAL VIEW 
OF THE HOTEL COMPLEX, HIGHLIGHTING THE SWIMMING POOL; 
AND THE CARIBBEAN COMFORT OF THE LARGE ACCOMMODATIONS

ONDE TUDO É SOB MEDIDA PARA CORAÇÕES QUE TRANSBORDAM AMOR 
E SÃO DEVOTOS DA COMBINAÇÃO IRRESISTÍVEL ENTRE AREIA E MAR

Definido o mote do enlace, o pró-
ximo passo rumo ao altar é a es-
colha de um dos cinco pacotes 
nupciais ofertados – Emerald, Ro-
mance Extravaganza, Unforgettable,  
Sunshine e Free Wedding. Apresen-
tando peculiaridades arrebatadoras, 
entre os serviços comuns a todas as 
opções estão: consultoria profissio-
nal, locação para cerimônia, arran-
jos florais, bolo, bebida para o brin-
de do casal, jantar nupcial, presente 
de bodas, buquê de flores, miniflor 
para a lapela e late checkout (para 
os noivos).

PADRÃO CINCO-ESTRELAS
Além dos 744 quartos, equipados 
com ar-condicionado, TV com canais 
via satélite, máquina de café, minibar, 
varanda/terraço, secador de cabelo 
e demais amenidades, no quesito ins-
talações o empreendimento dispõe, 
ainda, de spa, parque aquático infan-
til, discoteca, duas piscinas, quatro 
bares e seis restaurantes.
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PERSONALIZAÇÃO EM CADA DETALHE: CHECK-IN LIBERADO 
PARA O ENLACE PERFEITO

THE SIAN KA'AN AT  
GRAND SENS  
CANCÚN (MÉXICO)

PERSONALIZATION IN EACH DETAIL: CHECK-IN IS AVAILABLE 
FOR THE PERFECT WEDDING
For those who have been struck by Cupid and who dream of a 
wedding in which the edge of the sea is the edge of the altar 
and the sand strip is a beautiful carpet for the moment of the 
wedding march, the tip to hit the target is to bet on Cancun and 
aim at The Sian Ka’an at Grand Sens, the luxurious all-inclusive 
hotel which is the perfect shot for people who are looking for not 
only love at first sight, but love at every sight.
UNIVERSAL LANGUAGE
Translated from the Mayan as “The paradise gate", the Sian 
Ka’an is a hotel by the sea located at the Grand Oasis Sens 
resort and provides its guests a stay in style, marked by the 
constant presence of the sun and crystalline waters, traditional 
characteristics from the Mexican East coast.
Exclusively intended to adults, for those couples who wish 
to get married there the hotel offers six different options of 
wedding ceremonies – Romance, For You, Love, Mayan, 
Remember and Ceremony –, which can vary from big parties 
to more intimate ceremonies.
With several unique details to win the heart of different 
profiles of couples, these are the conveniences included in all 
packages: VIP check-in and amenities, welcome drink, wedding 
venue at the beach or on the terrace, symbolic decoration, 
national sparkling wine in the accommodation with chef’s 
special courtesy, romantic dinner at one of the restaurants, 
special concierge service and other carefully planned surprises.
ROOM OF LOVE
Divided into Presidential, Master Suite, Junior Suite, Standard 
and Wedding Suite, this hotel at the Oasis Hotels & Resorts 
has 90 very sophisticated accommodations, which provide 
pillow menu, premium minibar, wi-fi, bath robe and slippers, 
beach bag with towels, welcome amenities, coffee machine 
and other surprising special assets, including private terrace and 
swimming pool and rooms equipped with hydromassage tub.

Para os flechados pelo Cupido que 
almejam um casamento no qual a 
borda do mar seja a beira do altar 

e, a faixa de areia, um lindo tapete 
para a marcha nupcial, a dica para 
acertar em cheio no destino é apostar 
em Cancún e mirar no The Sian Ka’an at 
Grand Sens, o luxuoso all inclusive que 
é o alvo certeiro para quem busca amor 
não só à primeira, mas a cada vista.
UMA LINGUAGEM UNIVERSAL
Traduzido do maia como “A porta do 
paraíso”, o Sian Ka’an é uma hospe-
dagem à beira-mar situada no resort 
Grand Oasis Sens e conduz seus visi-
tantes para uma estada de altíssimo pa-
drão, marcada pela presença constante 
do sol e das águas cristalinas, típicas 
da costa leste mexicana.
Destinado exclusivamente a adultos, 
para os casais que desejarem trocar 
as alianças por ali o empreendimento 
oferece seis opções de enlaces diferen-
tes – Romance, For You, Love, Mayan, 
Remember e Ceremony –, as quais va-
riam de celebrações grandiosas a ceri-
mônias mais intimistas.

Esbanjando detalhes únicos para agra-
dar a diversos perfis de enamorados, 
entre os mimos presentes em todos os 
pacotes estão: check-in e amenidades 
VIP, drink de boas-vindas, locação ce-
rimonial na praia ou no terraço, deco-
ração simbólica, garrafa de espumante 
nacional no apartamento com cortesia 
especial do chef, jantar romântico em 
um dos restaurantes, atendimento di-
ferenciado por parte do concierge e 
demais surpresas pensadas com todo 
o carinho.
NINHO DO AMOR
Divididas nas categorias Presidencial, 
Master Suite, Junior Suite, Standard e 
Wedding Suite (Suíte Nupcial), a 
hospedagem da rede Oasis Hotels 
& Resorts tem 90 acomodações 
supersofisticadas, que dispõem de menu de 
travesseiros, frigobar premium, wi-fi, roupão 
e pantufas, bolsa de praia com toalhas, 
amenidades de boas-vindas, cafeteira e 
outros diferencias surpreendentes, incluindo, 
por exemplo, terraço e piscina privativos 
e quartos equipados com banheiras de 
hidromassagem.

NA FOTO MAIOR, EXEMPLO DAS BELÍSSIMAS 
CERIMÔNIAS DE CASAMENTO PROMOVIDAS PELO 
EMPREENDIMENTO. ACIMA, ÁREA DE LAZER PRIVATIVA, 
COM VISTA PARA O MAR, E AS ESPAÇOSAS INSTALAÇÕES
IN THE LARGEST PHOTO, AN EXAMPLE OF THE BEAUTIFUL 
WEDDING CEREMONIES PROMOTED BY THE HOTEL. ABOVE, 
PRIVATE LEISURE AREA WITH SEA VIEW AND ITS LARGE FACILITIES
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BEM-VINDO AO PARAÍSO CARIBENHO QUE ACOLHE 
TODOS OS TIPOS DE AMOR

SANDOS CANCUN 
LIFESTYLE RESORT  
CANCÚN (MÉXICO)
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WELCOME TO THE CARIBBEAN PARADISE WHICH 
EMBRACES EVERY KIND OF LOVE
Hypnotized eyes, dilated pupils, heart beating faster, butterflies in 
the stomach and a big smile that insists on remaining on the face: 
if the body language of someone in love is the same all over the 
world, the celebration of the feeling responsible for causing these 
symptoms definitely deserves a place such as Sandos Cancun 
Lifestyle Resort, the all-inclusive Caribbean hotel that is universal 
at the art of promoting love.
IMPOSSIBLE NOT TO LOVE IT
Result of the union between natural beauties and high-standard 
infrastructure, at this resort by the sea which specializes in good 
dates, bride and groom have at their disposal four different 
ways of saying "I do": Scents of Luxury, perfect for those who 
are looking for a luxurious wedding at the beach; Ivory Pearls, 
carried out at a charming penthouse by the sea; Scarlet Love, 
whose ceremony is held on a rooftop with view to the crystalline 
waters of the Caribbean; and the South Asian Weddings, 
package inspired by the traditions of the oriental culture.
Member of the International Gay and Lesbian Tourism Association 
(IGLTA) and guaranteeing stay for every kind of love, in addition 
to having customized services available according to the couple's 
preference, the hotel includes in every package conveniences like 
wedding cake, wedding coordinator, cocktail, private and à la carte 
dinner for up to 30 guests, decoration with flowers, tasting menu 
for two, massage, VIP check-in and other exclusive conveniences.
ICING ON THE CAKE
Thinking about comfort and privacy, to turn this into an even 
more pleasant experience, the Sandos Cancun counts on 214 
extremely large and cozy apartments and offers its guests a 
perfect leisure and convenience service, including spa, beauty 
salon, gym, swimming pools, tennis courts, bars and five 
restaurants, which gather the best of the international cuisine.

Olhar encantado, pupilas dilata-
das, coração acelerado, sensa-
ção de borboletas no estômago 

e um sorriso largo que teima em não sair 
do rosto: se a linguagem falada pelo 
corpo dos apaixonados é a mesma em 
qualquer parte do mundo, a celebração 
do sentimento responsável por causar 
tudo isso definitivamente merece um lu-
gar como o Sandos Cancun Lifestyle 
Resort, o all inclusive caribenho que é 
universal na arte de promover o amor.

IMPOSSÍVEL NÃO AMAR
Fruto da união entre belezas naturais 
e infraestrutura de altíssimo padrão, 
neste resort pé na areia, especializado 
em bons encontros, os noivos têm à 
disposição quatro maneiras diferentes 
de dizer “sim”: a Scents of Luxury, ideal 
para os que buscam um casamento 
luxuoso na praia; a Ivory Pearls, que 
acontece em uma charmosa penthouse 
à beira-mar; a Scarlet Love, cuja 
cerimônia é realizada em um rooftop 
com vista para as águas cristalinas do 
Caribe; e o South Asian Weddings, 

AO LADO, MODELO DA SOFISTICADA DECORAÇÃO 
DE CASAMENTO NA PRAIA OFERECIDA PELO RESORT. 
À DIREITA, A MAJESTOSA PISCINA E O INTERIOR DAS 
LUXUOSAS ACOMODAÇÕES
ABOVE AND TO THE LEFT, SOPHISTICATED WEDDING DECORATION 
AT THE BEACH OFFERED BY THE RESORT. TO THE RIGHT, THE 
MAJESTIC SWIMMING POOL AND THE LUXURIOUS ROOMS

pacote inspirado nas tradições da 
cultura oriental.
Membro da Associação Internacional 
de Turismo Gay e Lésbico (IGLTA) e 
com estada garantida para todas as 
formas de amor, além de dispor de 
serviços customizados ao gosto do 
casal, o empreendimento contempla, 
em todos os pacotes, mimos como bolo 
de casamento, assessoria matrimonial, 
coquetel, jantar privado e à la carte 
para até 30 convidados, decoração 
com flores, menu degustação para 
dois, massagem, check-in VIP e outras 
amenidades exclusivas.

A CEREJA DO BOLO
Prezando pelo conforto e privacidade, para 
tornar a experiência ainda mais prazerosa, 
o Sandos Cancun conta com 214 aparta-
mentos, extremamente amplos e aconche-
gantes, e presenteia seus hóspedes com um 
serviço de lazer e conveniências impecável, 
incluindo spa, salão de beleza, academia, 
piscinas, quadras de tênis, bares e cinco 
restaurantes, que reúnem o que há de 
melhor na culinária internacional.
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MARIANA VOLPI  
Welcome Trips e Welcome WeddingsCuritiba (PR)

“O Caribe é sempre muito procurado pelos noivos, 
mas Aruba ainda era um destino inexplorado para 
nós. Em 2017 visitei a ilha a convite do Escritório de 
Turismo do país e tive uma grata surpresa: Aruba é 
descolada, divertida e paradisíaca. Conheci as águas 
tranquilas e a areia branquinha de Palm, Eagle e 
Baby Beaches, cenários incríveis para casamentos. 
Além disso, a vida na ilha é muito agitada e cheia 
de opções do que fazer e para onde ir, sem contar 
a variedade de acomodações e serviços turísticos de 
primeira linha. #Partiu, então, realizar o destination 
wedding dos sonhos em frente a esse mar lindo, 
com inúmeras opções de lazer para os convidados, 
culinária impecável e 365 dias de sol por ano?”

REBECA BESSA
Após o Pouso
Fortaleza (CE)

PELO MUNDO

Imagine uma viagem que combine romance, personalização e beleza 
a perder de vista; uma viagem que transforme a vida do passageiro 
para sempre e que seja apenas o início de uma jornada novinha em 

folha, feita para ser trilhada a dois. Intimista ou rodeada de amigos, 
luxuosa ou com perfil mais aconchegante, importante mesmo é dar asas à 
imaginação e fazer de cada detalhe um sonho à parte. Afinal de contas, 
não é esse é o objetivo dos chamados destination weddings? O conceito 
pode ser novo, mas reflete o desejo de muita gente: casar-se em um 
destino único, quase mágico, que tenha a natureza como pano de fundo 
e o testemunho silencioso do verdadeiro amor.
Hoje, a tendência por uma experiência diferenciada na hora do “sim” 
é grande. E se tem uma pessoa que está por dentro desse assunto, essa 
pessoa com certeza é o agente de viagens. Abaixo você confere cinco 
depoimentos obtidos pela Segue Viagem que explicam – e exemplificam! 
– melhor esta vertente do Turismo que é, de fato, apaixonante.

C’EST L’AMOUR

“Fazer um destination wedding é muito mais que um casamento. É uma experiência e 
tanto para quem casa e para quem tem o privilégio de ser convidado para o grande mo-
mento. Envolve buscar o castelo, a praia, as dunas, o campo, o salão perfeito ou o lugar 
que mais se pareça com os noivos. As festas podem ser no exterior, com preços mais 
enxutos do que os praticados no Brasil, de uma noite só ou dividida em vários eventos. 
Normalmente há uma recepção para os convidados, no outro dia o casamento e, no 
terceiro, um piquenique ou coquetel de agradecimento. Com destinos e cenários de tirar 
o fôlego ao redor do mundo, os noivos muitas vezes nem precisam de uma decoração 
sensacional, pois o verdadeiro espetáculo fica por conta da natureza que já está lá. Além, 
é claro, de ser um momento superexclusivo, inovador e capaz de fugir do tradicional.”

“Planning a destination wedding is much more than a wedding. It’s such a great experience for bride and groom 
and for those who have the privilege of being invited for this unique moment. It’s necessary to look for the castle, 
beach, sand dunes, field, the perfect venue or the place that combines the most with the couple. Those parties can 
be abroad, with more affordable prices than those in Brazil, just one night or divided into many events. Usually, 
there’s a reception for the guests, the wedding is on the other day and on the third day there’s a picnic or cocktail 
to thank everyone. With breathtaking destinations and sceneries all over the world, many times bride and groom 
don’t need a sensational decoration because the real spectacle is in charge of nature, and it's already there. 
In addition, this is a very exclusive and innovative moment, able to be different from the traditional ceremony.”

KEILA DE SOUZA LEÃO FREITAS 
Martur Viagens e Turismo
Recife (PE)

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

C’EST L’AMOUR
Think about a trip that combines romance, personalization and endless beauty; a trip that changes forever 
the passenger’s life and that is just the beginning of a new journey to be taken along with someone. Intimate 
or surrounded by friends, luxurious or with a more inviting style, what really matters is to let the imagination 
run wild and make each detail a unique dream. After all, this is the goal of the so-called destination 
weddings, isn’t it? The concept may be new, but it reflects many people's wish: getting married in a special 
destination, almost magical, with nature as background and the quiet witness of true love. 
Today, there’s a big trend encouraging a different experience for the "I do" moment. And if there’s 
a person who is updated on it, this person definitely is the travel agent. Below, you can check five 
testimonials gathered by Segue Viagem that better explain – and give some examples of! – this  
exciting branch of Travel and Tourism.

“The Caribbean has been so much sought by the couples, but 
Aruba still was an unexplored destination by us. In 2017, I visited 
the island invited by the Tourism Bureau of the country and I had a 
great surprise: Aruba is relaxing, funny and paradisiacal. I saw the 
tranquil waters and white sand of Palm, Eagle and Baby Beaches, 
amazing sceneries for weddings. Besides, this island is vibrant and 
plenty of options of what to do and where to go, not to mention the 
variety of accommodations and high-quality tourist services. #Lets'go, 
then, and let’s make the destination wedding of dream come true in 
front of this beautiful sea, with countless leisure options for the guests, 
impeccable gastronomy and 365 days a year of sun?"
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

ROSE RANGEL
Casablanca Turismo
Fortaleza (CE)

“Destination wedding é a mais completa experiência para a realização do 
início da vida a dois. Esta decisão não só me faz feliz enquanto noiva, mas 
me dá a oportunidade de fazer com que as pessoas que eu amo também se 
realizem. Aqui não limitamos o sonho; há diferentes formatos de celebrações. 
Já atendemos um casal que optou por um miniwedding em Cancún, no qual 
somente eles estavam presentes, em um momento eternizado no próprio hotel, 
à beira-mar. Em Las Vegas vi do encanto dos grandes hotéis às capelas, com 
matrimônios com Elvis Presley e Marilyn Monroe – tudo com jurisprudência 
legal e efeito civil. No deserto do Atacama vivi a experiência de um “glamping”, 
acampamento de luxo cuja estrutura o torna o cenário perfeito para a cerimônia. 
Enfim, há mais de 20 anos no Turismo, já provei o doce sabor de que nada se 
perde e tudo pode ser e acontecer para a nossa felicidade, ainda mais quando 
encontramos as pessoas certas e nos realizamos mutuamente.”

“Destination wedding is the most complete experience to begin a life together. This decision not 
only makes me happy as a bride but also gives me the opportunity to make those people I love 
happy too. We don’t put limits on a dream here; there are different types of celebrations. We 
have already supported a couple who chose a small wedding in Cancun, just for both of them, 
in a moment immortalized at this hotel by the sea. In Las Vegas, I saw from the enchantment of 
those giant hotels to the chapels, weddings with Elvis Presley and Marilyn Monroe – everything 
with legal jurisprudence and civil procedure. In the Atacama Desert, I experienced a “glamping”, 
a luxurious camping whose structure is turned into the ideal scenery for the ceremony. So, for 
more than 20 years working in Tourism sector, I’ve already tried the sweet flavor that nothing is 
lost and everything can be and happen to our happiness, mainly when we find the right people 
and we make things happen together."

“Trabalhamos organizando destination weddings em vários 
destinos do Caribe, mas o mais procurado pelos noivos é Punta 
Cana. De 28 de abril a 04 de maio organizamos três cerimônias 
na região, em três hotéis diferentes. Acredito que a possibilida-
de de estar por alguns dias em um lugar paradisíaco, ao lado 
de pessoas que são especiais para o casal, assim como o custo 
dispendido e o simples fato de poder realizar a cerimônia de ca-
samento no mesmo local da lua de mel, são os principais motivos 
pelo qual o evento é muitas vezes realizado fora do Brasil. Em um 
casamento convencional o casal participa de toda a organização 
da cerimônia e recepção; o envolvimento é muito maior. Em um 
destination wedding há opções pré-definidas, e pode-se ir adi-
cionando ou modificando de forma a deixar o cerimonial com o 
perfil do casal, que ainda terá um local lindíssimo como cenário.”

ANANDA PETRY KLASER

Casando no Caribe

Novo Hamburgo (RS)

“Aruba conspires in favor of those couples who are 
looking for the perfect destination for the wedding 
ceremony of dreams in the Caribbean, considering 
that the island have a great infrastructure and flexible 
hotels and resorts, which have different types of 
meal plans available and packages for all budgets. 
There are 181 km² of clean beaches and famous 
worldwide by its crystalline waters and white 
and fine sand. Everything under permanent sun, 
in the company of a welcoming people and in a 
destination with diversified gastronomy. There are so 
many reasons to fall in love with this fortunate island, 
because the only hurricane you’ll find there it’s the 
one of happiness.”

“We have been planning destination weddings in many places of the Caribbean, 
but the most sought by the couples is Punta Cana. From April 28 to May 4, we 
planned three ceremonies in the region, in three different hotels. I think that the 
possibility of staying some days in a paradisiacal place, next to people who are 
very special to the couple, as well as the amount spent and the simple fact that 
it’s possible to have the wedding ceremony in the same place as the honeymoon, 
are the main reasons why this event is carried out abroad many times. In a 
conventional wedding, bride and groom participate in the entire wedding and 
reception planning; the involvement is much bigger. In a destination wedding, 
there are predefined options and items can be added or changed to prepare a 
wedding ceremony that suits the couple, besides the amazing venue."

“Aruba conspira a favor dos casais que 
procuram pelo destino perfeito para a 
cerimônia de casamento dos sonhos no 
Caribe, considerando que a ilha dispõe de 
toda a infraestrutura, com hotéis e resorts 
flexíveis, operando em diversos regimes 
de alimentação e com pacotes para todos 
os bolsos. São 181 km² de praias limpas 
e mundialmente famosas pelas águas 
cristalinas e areias brancas e finas. Isso tudo 
sob um sol permanente, na companhia 
de um povo hospitaleiro e em um destino 
com uma culinária diversificada. Há muitos 
motivos para se encantar por esta ilha 
afortunada, pois o único furacão que você 
encontrará aqui será o da felicidade.”
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IN LOVE EM ARUBA
VENHA VOCÊ TAMBÉM SE ENTREGAR DE CORPO E ALMA À 
ILHA DA FELICIDADE, REGIÃO QUE É A DEFINIÇÃO CARIBENHA 
DE DESTINATION WEDDING

ARUBA EM DESTAQUE

Um convite ao amor endereçado aos apaixonados que sonham 
com uma cerimônia de troca de alianças em pleno paraíso. 
Essa é a proposta de casamento apresentada por Aruba, um 

ritual emocionante que simboliza perfeitamente tudo aquilo que a 
ilha caribenha representa: um círculo de união pra lá de solidificado. 
Inclusive, demonstrações de fortes laços criados por ali não faltam: 
areia branca e mar cristalino, sol e praia, romance e aventura, 
tranquilidade e agito, a forma como o papiamento, língua nativa 
com influência do português, se entrelaça aos idiomas inglês, 
holandês e espanhol... Some a isso as mais de 90 nacionalidades 
encontradas na região e o que se tem é uma prova concreta de 
que, em meio à natureza exuberante e à aura de bem-estar que 
paira sob o destino, não existe nada além de harmonia. 
UM AMOR SEM TURBULÊNCIAS
Situada ao norte da Venezuela e fora da rota de furacões, Aruba 
é uma escolha sem erro para os enamorados que têm uma 
quedinha por cenários deslumbrantes, nos quais o sol reina absoluto 
praticamente 365 dias por ano.
Com temperatura média anual na casa dos 28ºC e raras ocasiões de 
chuva, o pequenino país – apelidado não por acaso de “Ilha Feliz” 

COME YOU TOO TO GIVE HEART 
AND SOUL TO THIS HAPPY ISLAND, 
A REGION THAT IS THE CARIBBEAN 
DEFINITION OF DESTINATION 
WEDDING 

IN LOVE IN ARUBA
An invitation to love addressed to lovebirds who dream about a 
wedding ceremony in the heart of the paradise. This is the Aruba’s 
wedding proposal, an exciting ritual which perfectly symbolizes 
everything that this Caribbean island represents: a consolidated 
union circle.  
Also, there are many proofs of strong ties created there: white sand and 
crystalline sea, sun and beach, romance and adventure, tranquility 
and vibrancy, the way in which Papiamento, native language with 
influence of Portuguese vocabulary, embraces words in English, Dutch 
and Spanish... Add more than 90 nationalities found in the region 
and you get a real proof that, amongst the exuberant nature and good 
vibe aura that takes the destination, there's nothing but harmony there. 
LOVE WITHOUT TURBULENCES 
Located to the north of Venezuela and out of the hurricane path, 
Aruba is the right choice for those who love stunning sceneries, in 
which the sun reigns supreme almost 365 days a year.
With annual average temperature at 28ºC and rare raining days, 
this little country – called intentionally as “One Happy Island” 
– gathers all required conditions for an unforgettable wedding, 
whether by the sea, inside a charming chapel or even on the top 
of a mountain. And the best: with the honeymoon included in the 
“happily ever after” album of memories. 
WHERE AM I GOING TO SAY “I DO”?
Owner of a huge catalogue of hotels and resorts, with complete 
infrastructure for weddings and wedding vows renewal ceremonies, 
the difficult thing in Aruba is to decide in which of them you will say 
“I do”. Once decided, the next steps concern the exclusive details 
offered by many hotels, which usually include theme decoration, 
personalized coordination, complimentary amenities and access to 
the main trends of the moment. 

FOTOS ARUBA TOURISM AUTHORITY
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a organização de um evento rústico-chique, 
com a presença de cestas, barris e mesas 
como elementos decorativos, ideais para en-
trar no clima local em grande estilo. 
ENFIM, SÓS
Distribuindo atrativos para todos os gostos, 
haja fôlego para aproveitar tudo o que esse 
pedacinho do Caribe, feito sob medida 
para o período de lua de mel, oferece aos 
recém-casados. São mais de 11 km de 
praias, entre as quais merecem destaque 
a badalada Palm Beach, a pacata 
Arashi Beach, a familiar Baby Beach e a 
icônica Eagle Beach, esta última o reduto 
das famosas “divi-divi”, árvores de tronco 
retorcido que, além de lindas, são uma das 
marcas registradas de Aruba. 
E por falar em cartões-postais, outro ponto 
turístico bastante apreciado pelos visitantes 
é a fantástica Flamingo Beach, ilha 
privativa do Hotel Renaissance – acessada 
gratuitamente pelos hóspedes da rede e 
mediante a compra do “Day Use” pelos 
demais turistas – e habitada por simpáticos 
flamingos, aves da cor do amor e tidas 
como símbolos de luz e renovação. 

Did you get curious? Here are some of the special assets that 
are “trending topics” in Aruba: sand sculpture, decoration 
made of leaves, flowers and traditional fruits, drinks prepared 
with ingredients that translate the flavor of the island – for 
example, a refreshing tamarind juice or lemonade “awa di 
lamunchi” – and the planning of a rustic and sophisticated 
event, with baskets, barrels and tables with decorative 
elements, perfect for enjoy good vibes in great style.   
FINALLY, ALONE
With attractions for every taste, it's necessary to have 
much energy to enjoy everything that this little piece of 
Caribbean, made to order for the honeymoon time, offers 
the newlyweds. With a coastline with more than 11 km, 
we highlight the vibrant Palm Beach, the peaceful Arashi, 
the familial Bay Beach and the iconic Eagle Beach, the 
last one spot of the famous “divi-divi”, tree with twisted 
astringent pods which, in addition to being beautiful, are 
a trademark of Aruba.
Speaking of which, another tourist attraction appreciated 
by the visitors is the fantastic Flamingo Beach, a private 
island of Renaissance Hotel – free access for the hotel guests 
and upon a “Day Use” purchase for tourists in general – 
inhabited by sympathetic flamingoes, birds of the color of 
love and considered symbols of enlightenment and renewal.

DICIONÁRIO DO AMOR
Anote aí algumas palavrinhas em 
papiamento que podem ser usadas 
no grande dia!
Dushi: tudo de bom
Mi dushi: meu amor
Sunchi: beijo
Ku tur mi amor: com todo meu amor
Mi ta stimabo: eu te amo
DICTIONARY OF LOVE
Take note of some words in Papiamento to use 
in the big day!
Dushi: very enjoyable
Mi dushi: sweetheart
Sunchi: kiss
Ku tur mi amor: with all my love
Mi ta stimabo: I love you

– reúne todas as condições necessárias 
para um matrimônio inesquecível, seja ele à 
beira-mar, dentro de uma charmosa capela 
ou até mesmo no alto de uma colina. E o 
melhor: com a lua de mel inclusa no álbum 
de recordações do “felizes para sempre”. 
COM QUEM SERÁ?
Dona de um catálogo gigantesco de hotéis 
e resorts, com infraestrutura completa para 
casamentos e cerimônias de renovação de 
votos, em Aruba a dúvida mesmo é decidir 
para qual deles dizer “sim”. Vencida essa 
etapa, os próximos passos vão ao encontro 
dos detalhes exclusivos oferecidos por 
inúmeros meios de hospedagem, os quais, 
de maneira geral, incluem decoração 
temática, consultoria personalizada, mimos 
complementares e acesso às principais 
tendências do momento. 
Ficou curioso? Aqui vão alguns dos diferen-
ciais que estão em alta no destino: esculturas 
de areia, enfeites feitos com folhas, flores e 
frutas típicas, drinks preparados com ingre-
dientes que traduzem o sabor da ilha – a 
exemplo de um refrescante suco de tamarin-
do ou da limonada “awa di lamunchi” – e 

NAS FOTOS À ESQUERDA, DECORAÇÃO 
ENCONTRADA NAS CERIMÔNIAS DE CASAMENTO 
EM ARUBA. À DIREITA, CASAL EM FRENTE 
À ICÔNICA CAPELA DE ALTO VISTA. ABAIXO, 
RECORTE DE EAGLE BEACH
TO THE LEFT, WEDDING DECORATION OF CEREMONIES IN 
ARUBA. TO THE RIGHT, BRIDE AND GROOM IN FRONT OF 
THE ICONIC ALTO VISTA CHAPEL. BELOW, EAGLE BEACH
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NOVIDADES

O SISTEMA DE RESERVAS DA TREND VIAGENS ESTÁ DE CARA NOVA 

E CHEGA PARA TRANSFORMAR (E SIMPLIFICAR!) O DIA A DIA DO 

AGENTE DE VIAGENS

DEEM AS BOAS-VINDAS 
AO NATREND 3.0

FOTOS ARQUIVO TREND

Quem conhece a TREND VIAGENS sabe que a palavra 
que melhor descreve a essência da empresa é 
“transformação”. Isso de ficar parado, esperando para 

apresentar algo novo ao mercado aos 48 minutos do segundo 
tempo, depois que outros players já deram o primeiro passo, não 
é, nem de longe, uma prática comum à operadora. O que move 
a companhia é a possibilidade de fazer diferente, de aprimorar 
cada um dos seus processos. 
Desse olhar voltado a mudanças e inovações nasceu mais uma 
novidade. Que tal acessar natrend.grupotrend.com e conhecê-
la de pertinho? Sim, sim e sim! É exatamente o que você está 
pensando! O sistema de reservas NATREND está mais moderno, 
mais intuitivo e mais simples do que nunca agora que ganhou 
a versão 3.0. E a Segue Viagem reservou este espaço para 
colocar você a par de tudo.  
MUDAR É PRECISO
O foco em vendas sempre foi uma das características mais 
marcantes da TREND – e manter os números lá no alto não é, de 
fato, o maior desafio. Com o lançamento do NATREND 3.0, a 
operadora assumiu para si a responsabilidade de revolucionar 
também a experiência de venda do usuário, reduzindo o número 
de cliques e otimizando o tempo de acesso. 
Mas essa onda de mudanças não veio de uma hora para outra, 
não. Assim como aconteceu com a primeira versão do sistema, 

PLEASE, WELCOME NATREND 3.0
THE RESERVATION SYSTEM OF TREND VIAGENS HAS A NEW 
INTERFACE AND COMES TO CHANGE (AND SIMPLIFY!) THE 
TRAVEL AGENT’S DAILY LIFE
People who know TREND VIAGENS also know that the word 
which best describes the company's essence is "transformation". 
We just can’t stand still, waiting to bring something new to the 
market at the last minute, since other players have already taken the 
first step, this is not us. What moves this company is the possibility 
of making it different, improving each one of its processes. 
From this perspective that looks for changes and innovations a novelty 
was born. What about checking this out at natrend.grupotrend.com? 
Oh, yes! That’s exactly what you are thinking about! NATREND 
reservation system is now so much modern, intuitive and simpler than 
ever, now that it has its 3.0 version available. And Segue Viagem 
has reserved this space to update you. 
WE NEED TO CHANGE
Focus on sales was always one of the most remarkable features of 
TREND – and keeping high numbers isn't the biggest challenge, 
indeed. With the launching of NATREND 3.0, this tour operator 
has taken to itself the responsibility to also revolutionize the user's 
sales experience, reducing the number of clicks and optimizing 
the access time. 
But this wind of change didn’t come suddenly. As happened with 
the first version of the system, back in 2015, TREND’s Information 
Technology team has deeply studied its major competition and 
asked travel agents what were the positive aspects and what 
should be improved in the platform in their opinion. 
Reliability and easy browsing were the favorite characteristics. 
Then, fast issuing (considering that reservations can be done by 
only three steps) and integration with TripAdvisor. On the other 
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NOVO DASHBOARD ESTÁ CENTRALIZADO, MAIS 
COMPACTO E CONSTITUÍDO POR MÚLTIPLAS ABAS, 
AS QUAIS PERMITEM REALIZAR VÁRIAS PESQUISAS E 
COTAÇÕES AO MESMO TEMPO
NEW DASHBOARD IS NOW CENTRALIZED, MORE COMPACT AND 
COMPOSED OF MULTIPLE TABS, WHICH ALLOW THE TRAVEL 
AGENT TO DO MORE SEARCHES AND QUOTE AT THE SAME TIME

lá em 2015, a equipe de Tecnologia da 
Informação da TREND estudou a fundo os 
principais concorrentes e perguntou aos 
agentes de viagens quais eles consideravam 
os pontos positivos da plataforma e o que 
poderia ser incrementado. 
A confiabilidade e a fácil usabilidade 
se mostraram, logo de cara, como as 
características preferidas. Em seguida 
vieram a velocidade na emissão 
(considerando que as reservas são 
efetuadas em apenas três passos) e 
a integração com o TripAdvisor. Em 
contrapartida, a impossibilidade de 
buscar, cotar e reservar mais de um 
produto ao mesmo tempo foi apontada 
como um dos maiores entraves, bem 
como a distribuição ineficiente de 
informações na tela de emissão e o fato 
de o aéreo somente poder ser comprado 
em outro sistema – o TREND LAZER.  
PORQUE A GENTE GOSTA DE INOVAR
Um dos motivos pelos quais o NATREND 
é visto como um sistema intuitivo se deve 
ao dashboard, painel de controle que 
mantém as informações organizadas e 
segmentadas. Bom, o dashboard continua 

lá, firme e forte, mas assim que você acessá-
lo vai perceber que está centralizado, com 
layout mais clean e dotado por sete abas. 
Consegue adivinhar o que isso significa? 
Que, a partir de agora, é possível fazer 
consultas múltiplas das seguintes categorias 
de produtos: hotelaria, aéreo, carros, 
ingressos, receptivo, seguro-viagem e 
casas. E tem mais! Os resultados são 
exibidos de forma individual, sem que 
você perca aquilo que estava pesquisando 
antes, e você ainda pode enviar a cotação 
de mais de um produto simultaneamente. 
VAMOS FALAR DE HOTELARIA
Nada mais justo do que atribuir 
funcionalidades novinhas em folha às 
reservas de hotelaria, o carro-chefe da 
empresa. Para começar, experimente 
fazer uma busca. O NATREND não vai 
apresentar apenas uma listagem com os 
resultados, mas todos esses resultados 
concentrados em um mapa dinâmico. Este 
mapa indica a localização do meio de 
hospedagem e identifica com precisão 
potenciais pontos de interesse situados 
nos arredores, informando a distância até 
cada um deles. 

hand, the impossibility of searching, quoting and 
reserving more than one product at the same time 
was pointed out as one of the biggest obstacles, as 
well as the inefficient distribution of information on the 
issuing screen and the fact that airline tickets can only 
be bought through another system – TREND LAZER.  
BECAUSE WE LIKE INNOVATION
One of the reasons that NATREND is considered 
to be an intuitive system is because its dashboard, 
a control panel that keeps all pieces of information 
organized and segmented. Well, this dashboard 
still is there, alive and kicking, but as soon as you 
access it you will notice that it’s centralized, with a 
simpler layout and seven tabs. Can you guess what it 
means? It means that from now on it’s possible to do 
multiple searches for the following product categories: 
hotels, airline tickets, cars, tickets, receptive service, 
travel insurance and houses. And there’s more! Search 
results are showed individually, so that you won’t lose 
your previous research, and you can also send the 
quotation of more than one product simultaneously. 
LET’S TALK ABOUT HOTELS
Nothing is fairer than adding fresh new functionalities 
to hotel reservations, the company's flagship. To get 
started, try to search for something. NATREND will 
not only present a list with results, but all those results 
gathered in a dynamic map. This map shows the 
hotel location and precisely identifies potential points 
of interest located in the surroundings, informing the 
distance between each one of them. 
“This tool came to help that travel agent who doesn’t 
know much about a specific destination, providing 
countless references. And it's also possible to do 
the opposite, in other words, getting to know what 
hotels are nearest certain tourist attractions. To do 
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“Esta ferramenta surgiu para ajudar o 
agente de viagens que não conhece 
bem um destino específico, fornecendo 
inúmeras referências. E também é possível 
fazer o inverso, ou seja, descobrir quais 
hotéis estão mais próximos de determinado 
ponto turístico. Para tanto, basta clicar em 
“Distância”, botão logo abaixo do mapa, e 
filtrar a distância desejada para conferir os 
empreendimentos recomendados”, explica 
Robson Gomes, diretor de Tecnologia do 
GRUPO TREND. 
Ainda sobre o mapa, mais uma novidade: 
ao passar o cursor do mouse sobre o 
ícone do hotel, um card aparecerá, 
compartilhando informações como 
endereço, preço médio da diária e taxas. 
Se desejar, você pode clicar em “reservar” 
e finalizar a compra. E já que o assunto 
são as conveniências que o NATREND 
3.0 disponibiliza, que tal clicar na aba 
“Locomoção”, na parte superior do 
mapinha? Os principais aeroportos da 
cidade serão listados. Ao selecionar um 
deles, o sistema automaticamente abrirá 
a opção de pesquisar um transfer. Neste 
caso, é só digitar o destino, a data e o 
número de pessoas. Voilá! Simples assim. 
Achou pouco? Pois saiba, então, que 
vender ingressos também ficou mais 
fácil. Procure pelo ícone com os dizeres 
“Lazer” no mapa dinâmico e tenha 
acesso às atrações que exigem ingressos. 

Você consegue comprá-los ali mesmo e 
acrescentá-los ao pacote, garantindo uma 
experiência completa ao viajante. 
“O objetivo é potencializar a venda de 
outros produtos e mostrar a diversidade do 
portfólio TREND. Esta tática é chamada 
de cross-selling. Às vezes o passageiro 
nem se deu conta de tudo o que precisa 
para viajar tranquilo, e o NATREND surge 
como um grande aliado, antecipando 
necessidades e oferecendo o produto 
adequado”, afirma Gomes. 
VOCÊ PERCEBEU? 
Antes, quando você fazia busca de 
hotelaria, os resultados eram divididos 
em páginas. Hoje, o que você tem é 
uma listagem única, que simplifica a 
visualização. Caso os primeiros itens 
retornados não atendam você 100%, é 
só clicar no botão “Mostrar mais” para 
checar outras opções. A ideia, aqui, é 
incentivar o uso dos filtros, de modo que 
os resultados sejam sempre muito próximos 
daquilo que você procura. 
A disposição de informações também 
evoluiu: os tipos de tarifas foram 

this, just click on “Distância” (Distance), a button 
right below the map, and filter the distance to check 
the recommended hotels," says Robson Gomes, 
Technology director at GRUPO TREND. 
Then, another novelty: hover the mouse over the hotel 
icon, a card will appear, sharing some information 
such as address, average room night rate and taxes. 
If you prefer, you can click on "reservar" (book) 
and finish your purchase. Since the theme is the 
convenience that NATREND 3.0 makes available, 
what about clicking on "Locomoção” (Transfer) tab, 
on the top of the map? It will list the main airports 
of the city. By choosing one of them, the system 
automatically will open an option to look for a 
transfer. In this case, just type destination, date and 
number of passengers. Voilá! It’s that simple. 
Not enough? So, know that selling tickets is also 
easier now. Look for the icon with “Lazer” (Leisure) 
written on it in the dynamic map and have access to 
the attractions that require tickets. You can buy there 
and add them to the package, guaranteeing the 
traveler a complete experience. 
“The goal is to improve sales of other products and 
show the diversity of TREND's inventory. This strategy 
is known as cross-selling. Sometimes, the passenger 
isn't aware of everything she or he needs to take 
a tranquil trip, and NATREND comes as a great 
ally, anticipating necessities and offering the right 
product,” says Gomes. 
DID YOU REALIZE IT? 
When you searched for hotels, its results used to 
come divided into pages. Today, what you have is 
just one list, simpler to check it. If the first products 
showed don’t meet 100% of your needs, then click 
on the button “Mostrar mais” (Show more) to see other 
options. The idea here is to encourage the use of 
filters, so that your results can always be close to those 
you are looking for.  
The way to display information has also evolved: the 
types of rates has been replaced to the left side, the 
"Supertarifa" (Super-rate) icon is now in more evidence 
and "oferta do dia" (deal of the day), which highlights 

AGORA, AO FAZER UMA BUSCA DE HOTELARIA, OS 
RESULTADOS SÃO APRESENTADOS EM UM MAPA 
DINÂMICO, QUE INDICA POSSÍVEIS PONTOS DE INTE-
RESSE NOS ARREDORES DOS HOTÉIS. NO DETALHE, 
DESTAQUE PARA A FACILIDADE DE PODER RESERVAR 
INGRESSOS E TRANSFERS DIRETAMENTE NO MAPA
NOW, WHEN LOOKING FOR A HOTEL, THE RESULTS ARE 
PRESENTED IN A DYNAMIC MAP, WHICH POINTS OUT 
POSSIBLE ATTRACTIONS IN THE SURROUNDING AREA OF 
THE HOTEL. THE DETAIL HIGHLIGHTS THE CONVENIENCE OF 
RESERVING TICKETS AND TRANSFER RIGHT FROM THE MAP
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reposicionados para o lado esquerdo, 
o ícone do “Supertarifas” ganhou mais 
destaque e a “oferta do dia”, que sinaliza 
o meio de hospedagem com a diária mais 
competitiva, foi centralizada, estimulando 
a conversão em venda. 
HOTÉIS DO CORAÇÃO
Sabe quando você navega pela internet 
e gosta tanto de um conteúdo ou de uma 
página específica que decide incluí-la (o) em 
seus favoritos? Ótimo! Porque o NATREND 
incorporou essa habilidade para que você 
tenha ao alcance das mãos aquela listinha 
infalível de hotéis, considerados excelentes 
por você e pelo viajante.
Toda vez que você fizer uma busca, um 
coraçãozinho aparecerá à esquerda 
do nome do hotel. Clique nele uma vez 
para identificá-lo como favorito. Todos os 
hotéis favoritados ficarão concentrados no 
menu à esquerda, na área simbolizada 
por um pequeno sino. Além de gerenciar 
melhor esses meios de hospedagem, você 
cria uma boa base de inteligência da 
informação, comprovando quais hotéis são 
vistos como mais confiáveis pelo cliente, 
e recebe notificações sempre que surgir 
alguma promoção.  
VOCÊ SABIA?
Tem algum produto sobre o qual você 
gostaria de receber alertas em caso de 
tarifas especiais ou outras novidades? 

the hotel with the most competitive room night rate, 
is now centralized, encouraging sales conversion. 
FAVORITE HOTELS
Do you know when you browse the internet and 
really like certain content or page and you decide 
to bookmark it? Great! NATREND has incorporated 
this functionality, so that you can have at your 
disposal that infallible hotel list considered to be 
excellent by you and the traveler. 
Every time you look for something, a little heart will 
appear to the left of the hotel name. Click once to 
bookmark it. All bookmarked hotels will stay on the 
menu to the left, area symbolized by a little bell. In 
addition to better managing those hotels, you create a 
good intelligence base of information, proving which 
hotels are viewed as more reliable by the customer, 
and get notifications whenever a deal appears. 
DID YOU KNOW?
Is there any product that you would like to receive 
alerts in case of special rates or other novelties? 
Awesome! With NATREND you define search 
parameters, like destination, period and number of 
guests and room nights, and you can keep up with 
everything. You can also choose the frequency and 
the best time to receive this alert. Enjoy it!
AREN’T AIRFARES AVAILABLE? NOW, THEY ARE
Maybe one of the most impacting novelties of 
NATREND 3.0 is the following: airfares have just 
arrived – and it came to stay! Just access and create 
more complete attractive packages, now that this 
superproduct can be found in our reservation system. 
You can use filters, which allow you to do detailed 
researches focused on price, airlines, airport, flight 
times and number of stopovers. The results won’t 
disappoint you, considering that those companies 
with more competitive fares appear firstly. 
Bonus: know how many suitcases can be shipped for 
free (information available by the icon of a suitcase) 
an visualize information on flights by clicking on 
the little arrow which follows each search result 
(stopovers, connections, time of each connecting 
flight and flight number, for example).

Massa! No NATREND você define 
parâmetros de pesquisa, como destino, 
período desejado e números de 
hóspedes e diárias, e fica por dentro 
de tudo. Dá para escolher até mesmo 
a frequência e o melhor horário para 
receber este alerta. Aproveite!

MOTOR AÉREO? AGORA TEM
Talvez uma das novidades mais 
impactantes do NATREND 3.0 seja 
essa: o aéreo chegou – e veio para 
ficar! Acesse já e crie pacotes mais 
completos e mais atrativos agora que este 
superproduto pode ser encontrado no 
sistema de reservas. 
Use e abuse dos filtros, os quais permitem 
que você faça pesquisas detalhadas e 
focadas em preço, companhia aérea, 
aeroporto, horários de voos e quantidade 
de paradas. Os resultados não vão 
te decepcionar, considerando que 
aparecem em primeiro lugar as empresas 
com o valor mais competitivo. 
Bônus: saiba quantas bagagens 
podem ser despachadas gratuitamente 
(informação disponibilizada por meio 
do ícone de uma mala) e visualize todas 
as informações sobre o voo ao clicar na 
flechinha que acompanha cada resultado 
de busca (escalas, conexões, tempo de 
duração de cada trecho e número do 
voo, por exemplo). 

UMA DAS NOVIDADES DO NATREND ESTÁ NA POS-
SIBILIDADE DE FAVORITAR OS HOTÉIS, GERENCIAN-
DO-OS EM UMA ÁREA EXCLUSIVA DO SISTEMA
ONE OF THE NOVELTIES OF NATREND IS THE POSSIBILITY 
OF BOOKMARKING HOTELS, MANAGING THEM IN AN 
EXCLUSIVE AREA OF THE SYSTEM
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DESCUBRA COMO A INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS 

NATREND E RESERVA FÁCIL PODE CONTRIBUIR 

DECISIVAMENTE PARA O SUCESSO DAS SUAS VENDAS

MULTIPLICANDO 
BONS NEGÓCIOS

Quando você, agente, precisa de acesso fácil e rápido 
a um extenso portfólio de produtos, no qual estão 
reunidas também algumas das melhores condições 

comerciais do mercado, você já sabe onde procurar, certo? 
No NATREND, é claro! A plataforma de reservas on-line da 
TREND VIAGENS é sua chave de acesso para um mundo 
de funcionalidades, que não só otimizam seu tempo como 
também apresentam excelentes oportunidades de negócio.

Sinônimo de qualidade, prestatividade e inovação, é justamente 
empenhado na missão de promover uma experiência cada vez 
mais satisfatória aos usuários que o NATREND conta agora 
com uma supernovidade: o reforço de peso do Reserva Fácil, 
sistema desenvolvido pela consolidadora RexturAdvance que 
chega para agregar ainda mais conveniências e benefícios 
para você e para o seu cliente.

DE OLHO NO MERCADO

MULTIPLYING GOOD BUSINESSES
GET TO KNOW HOW THE INTEGRATION 
BETWEEN NATREND AND RESERVA FÁCIL 
SYSTEMS CAN CONTRIBUTE DECISIVELY TO THE 
SUCCESS OF YOUR SALES 
When you, travel agent, need easy and quick access 
to a large inventory of products in which some of the 
best commercial conditions of the market are also 
gathered, you already know where to find it all, don't 
you? In NATREND, of course! The on-line reservation 
platform of TREND VIAGENS is your key to access a 
world of tools, which not only optimize your time but 
also present excellent business opportunities.   
Synonymous with quality, helpfulness and innovation and 
aiming to promote an even more satisfactory experience 
to its users, NATREND now counts on a super novelty: a 
huge support from Reserva Fácil, a system developed by 
RexturAdvance airline consolidator which comes to add 
other conveniences and benefits for you and your client.

1– assinatura principal

2– assinatura vertical

A Marca  
Reserva Fácil
A Marca Reserva Fácil tem como 
inspiração o ato de reservar as 
passagens de forma fácil, que 
envolve o momento racional de 
utilizar o sistema e fazer a escolha, 
com o emocional, de descobrir 
novos lugares, do prazer de viajar.

Usa tipografia e coloca a forma  
em destaque, assim como a Marca 
Reserva Fácil no mercado em 
que está inserida: é única e está 
sempre presente.

Assim, Reserva Fácil é:

Fácil de achar

Sua passagem mais fácil

Sua viagem garantida

Existem duas assinaturas para 
a Marca Reserva Fácil: a que 
chamamos de principal e a vertical.

Dê preferência para a aplicação  
da assinatura principal.

Mas se a área tiver limitações que 
comprometam esse uso, opte pela 
assinatura vertical. 

65
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VIA DE MÃO DUPLA
Tendo como objetivo comum atender 
de forma ágil, eficiente e eficaz às 
necessidades exclusivas dos agentes 
de viagens, a sinergia entre as duas 
ferramentas simboliza uma legítima troca 
de figurinhas, por meio da qual cada 
empresa compartilha suas expertises com 
a outra. Na prática, essa aliança significa 
que o Reserva Fácil passa a disponibilizar a 
carteira de hotéis nacionais do NATREND, 
enquanto este, por sua vez, incorpora o 
catálogo de produtos aéreos e rodoviários 
que constam no Reserva Fácil.
“Com foco principalmente nas agências 
de viagens corporativas, TREND e 
RexturAdvance continuarão gerenciando 
seus respectivos sistemas de reservas, 
permanecendo responsáveis também 
pelo abastecimento e pelo atendimento 
relacionados aos seus portfólios. A ideia 
é que, independentemente da plataforma 
utilizada, os agentes tenham ao seu alcance 
uma prateleira recheada de opções, 
formada por produtos de qualidade e com 
tarifas competitivas, e a conveniência de 
poderem acessar tudo isso em um único 
lugar”, explica Luciano Guimarães, diretor-
geral da RexturAdvance.

MAIS VANTAGENS PARA VOCÊ
Mais do que ampliar significativamente o 
leque de produtos e serviços à disposição 
dos agentes, a decisão de integrar 
NATREND e Reserva Fácil também estendeu 
aos usuários uma série de diferenciais 
imprescindíveis, como segurança, 
tecnologia de ponta, suporte técnico, 
atendimento personalizado e plantão 
24 horas. No entanto, vale ressaltar que 

nada muda para eles no que concerne a 
crédito: apesar de as equipes de ambas 
as empresas atuarem em conjunto, cada 
unidade de negócio mantém seu limite de 
crédito independente.
Outro ponto relacionado ao Reserva  
Fácil é a possibilidade de aplicar a 
hierarquia de aprovações de compras, 
funcionalidade exclusiva ao usuário 
corporativo – embora ele possa aces-
sar a plataforma, as reservas são efetu-
adas somente via agência de viagens. 
Ou seja: as reservas feitas em determi-
nada empresa são automaticamente 
enviadas para a validação de outro 
profissional, encarregado de chance-
lar as compras vinculadas ao sistema. 
E já que o assunto são as facilidades 
customizadas para este perfil de usu-
ário, cabe destacar ainda o acompa-
nhamento de desvio nas políticas esta-
belecidas pelas empresas, recurso que 
envia uma notificação para o “aprova-
dor” sempre que uma compra não esti-
ver de acordo com a política praticada 
por aquela corporação. 
“O Reserva Fácil pode, hoje, 
ser considerado uma plataforma 
complementar ao NATREND. Essa 
parceria com a RexturAdvance, outra 
gigante do setor, foi motivada pela nossa 
busca incansável por aprimorar nossos 
serviços e fornecer à nossa base de 
clientes os recursos necessários para que 
suas vendas decolem. Desde o começo 
da história do GRUPO TREND temos 
certeza de uma coisa: a união realmente 
faz a força e abre portas para um futuro 
promissor”, afirma Luis Paulo LUPPA, 
diretor-geral da unidade de negócio.

TWO-WAY ROUTE
Sharing the same thought of offering an agile, efficient 
and effective service for exclusively meeting travel agents' 
needs, the synergy between both tools means a legitimate 
experiences exchange, by which each company 
contributes with its expertise. Putting it into practice, 
this alliance means that Reserva Fácil has just made 
the portfolio of national hotels provided by NATREND 
available, while the last one incorporates the inventory of 
airlines and bus tickets which Reserva Fácil offers.
“Mainly focusing on corporate travel agencies, both 
TREND and RexturAdvance will keep managing 
their respective systems, being also responsible 
for the deals and support service related to their 
inventories. Regardless the platform, the idea is that 
the travel agents have at their disposal a portfolio 
plenty of options, composed of high-quality products 
and competitive rates, and the convenience of 
accessing all content in just one place," says Luciano 
Guimarães, director-general at RexturAdvance.
MORE BENEFITS FOR YOU
More than increasing significantly the range of 
products and services that are available to travel 
agents, the decision to integrate NATREND and 
Reserva Fácil also offers the users a series of essential 
assets, such as security, cutting-edge technology, 
technical support, customized support service and 24-
hour service. However, it should be highlighted that 
nothing changes to them regarding credit: in spite of 
the teams of both companies are working together, 
each business unit keeps its independent credit limit.  
Other subject related to the Reserva Fácil is the possibility 
of applying the hierarchy of purchase approvals, 
exclusive functionality for corporate users – although they 
can access the platform, reservations are carried out 
only via travel agencies. In other words, it means that 
reservations done in a company are automatically sent 
to the validation of other professional, who is responsible 
for the approval of the purchase linked to the system. 
Since the subject is this personalized convenience for 
this profile of user, it’s worth mentioning the tracking of 
the deviation in politics established by the companies, 
a resource that sends a notification to the “approver” 
whenever a purchase isn’t in accordance with the 
politics practiced by that corporation. 
“Today, Reserva Fácil can be considered a 
complimentary platform of NATREND. This partnership 
with RexturAdvance, another giant of the sector, has been 
motivated by our untiring seek to improve our services and 
provide to our clients base those necessary resources to 
make their sales increase. Since the beginning of GRUPO 
TREND, we are sure about this: many hands make light 
work and open doors for a promising future," says Luis 
Paulo LUPPA, director general at this business unit.

“THIS PARTNERSHIP WITH REXTURADVANCE HAS BEEN MOTIVATED BY OUR UNTIRING SEEK TO 
IMPROVE OUR SERVICES AND PROVIDE TO OUR CLIENTS BASE THOSE NECESSARY RESOURCES 
TO MAKE THEIR SALES INCREASE. MANY HANDS MAKE LIGHT WORK AND OPEN DOORS FOR A 

PROMISING FUTURE," SAYS LUIS PAULO LUPPA

"A PARCERIA COM A REXTURADVANCE FOI MOTIVADA PELA NOSSA 

BUSCA INCANSÁVEL POR APRIMORAR NOSSOS SERVIÇOS E FORNECER 

À NOSSA BASE DE CLIENTES OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA QUE 

SUAS VENDAS DECOLEM. A UNIÃO REALMENTE FAZ A FORÇA”,  

AFIRMA LUIS PAULO LUPPA
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TENDÊNCIA QUE VEIO PRA FICAR: CONHEÇA O SELF-BOOKING, 

SERVIÇO OFERECIDO PELA SHOP HOTEL E QUE VISA FAZER 

SEU NEGÓCIO BOMBAR NO SEGMENTO CORPORATIVO

NA ONDA DO SELF

Uma plataforma digital de altís-
sima resolução, especialmente 
desenvolvida para você, agen-

te, sair bem na foto com o seu cliente. 
Assim é o selfbooking, software voltado 
principalmente às reservas de viagens 
corporativas e utilizado pela SHOP 
HOTEL para fazer das suas vendas a 
definição do que, de fato, significa 
“sucesso” – #nofilter, como diriam no 
Instagram.

MÃOS À OBRA

Baseado no tripé tecnologia, interati-
vidade e inovação, o self-booking fun-
ciona como um sistema on-line, garan-
tindo acesso rápido e prático a todos 
os serviços presentes em uma viagem, 
como voos, hotéis, transfers, locação 
de automóveis e seguro-viagem, por 
exemplo.

Oferecendo a possibilidade de ser 
personalizado de acordo com as políticas 
adotadas por cada empresa – as quais 
podem incluir limitação de valores e 
antecedência mínima para efetuar uma 
reserva, entre outros itens –, a plataforma 
esbanja vantagens: controle de gastos, 

“We’ve started doing business with SHOP 
HOTEL in the first months of 2018 and 
since then our sales volume of hotels has 
been significantly growing. In addition to 
the content linked to good rates, the system 
connected to our OBT (On-line Booking 
Tools) allows our clients to purchase on-line, 
without manual intervention of my support 
team, and this is great for both. For that and 
much more we recommend this partnership."

Iniciamos os negócios 
com a SHOP HOTEL nos 

primeiros meses de 2018 e, desde 
então, nosso volume de vendas 
de hospedagem vem crescendo 
significativamente. Além do bom 
conteúdo atrelado às boas tarifas, 
o sistema conectado em nosso 
OBT (On-line Booking Tools) faz 
com que nossos clientes realizem 
as compras on-line, sem nenhuma 
intervenção manual da minha equipe 
de atendimento, o que é ótimo para 
ambos os lados. Por isso, e muito 
mais, recomendamos a parceria.”

Isabela Cardoso de Oliveira
Jath Business Travel
São Paulo (SP)

acompanhamento em tempo real dos 
colaboradores que estão em viagem, 
produção de relatórios operacionais e total 
transparência para com o cliente final, 
já que ele também pode utilizá-la. Opa, 
como é que é? Calma que a gente explica! 

Como agente, você pode (e deve!) usufruir 
do fato de que a SHOP HOTEL conta com 
integrações com os principais sistemas de 
self-booking do mercado e, por sua vez, 
disponibilizar a plataforma à empresa da 
qual o seu passageiro faz parte, colocando 
ao seu alcance uma ampla prateleira de 
produtos e serviços adequados à sua 
viagem. Como consequência disso, cabe 
a você fazer o que já faz de melhor: 
gestão e consultoria especializadas. 

“Com o uso do self-booking da SHOP 
HOTEL, todo mundo sai ganhando: as 
agências, que encontram conosco tarifas 
competitivas e comissões diferenciadas, 
e o cliente final, que passa a contar com 
um serviço sob medida, que contribui 
para a otimização de seus rendimentos 
operacionais e financeiros”, diz Fernando 
Gimenez, gerente-geral da On-line Travel 
Operator do GRUPO TREND.
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SELF TIME
A TREND THAT CAME TO STAY: GET TO KNOW SELF-
BOOKING, A SERVICE OFFERED BY SHOP HOTEL 
WHICH INTENDS TO MAKE YOUR BUSINESS 
STAND OUT IN THE CORPORATE SEGMENT
A high resolution digital platform specially developed 
to you, travel agent, so that you can do a great job 
for your customer. This is self-booking, software mainly 
intended to the business travels reservations and used 
by SHOP HOTEL to make your sales the definition of 
what really means “success” – #nofilter, as people 
would say on Instagram.

OS NÚMEROS COMPROVAM

Respondendo por algo entre 60 e 70% 
do total de viagens feitas pelo Brasil 
no ano passado – segundo dados 
divulgados pela Alagev (Associação 
Latino Americana de Gestores de 
Eventos e Viagens Corporativas) –, 
deslocar-se por motivos de trabalho está 
em alta, o que é uma ótima notícia para 
quem quer ver suas vendas decolarem. 

“Focada em oferecer atendimento de 
qualidade às agências de viagens, a 
SHOP HOTEL se renova constantemente 
ao investir no aprimoramento dos seus 
serviços e na capacitação do seu time 
de profissionais, o que, na prática, 
reflete diretamente no crescimento da 
empresa: de abril de 2017 a abril de 
2018, foram registrados incrementos de 
128% em número de vendas e de 50% 
no volume de clientes”, revela Gimenez.

SHUTTERSTOCK

NA SHOP HOTEL VOCÊ TEM: 

• Operações 100% on-line
• Atendimento rápido via 

chat e e-mail (das 8h às 
18h) de segunda a sexta-
feira

• Plantão trilíngue 24 
horas, inclusive aos finais 
de semana e feriados

• Comissionamento de 10%
• Pagamento por meio de 

faturamento de diárias e 
cartão de crédito em até 
8x sem juros

YOU FIND AT SHOP HOTEL:
• 100% on-line operations
• Quick support via chat and e-mail 

(from 8 a.m. to 6 p.m.) from 
Monday to Friday

• Trilingual 24-hour support, also 
on weekends and holidays

• Commission of 10%
• Payment by room nights billing 

and credit card in up to 8 
installments without interest

GO GET IT
Based on the three pillars of technology, interactivity and 
innovation, this self-booking works as an on-line system, 
guaranteeing quick and easy access to every service 
present in a trip, such as flights, hotels, transfers, car 
rental and travel insurance.
Offering the possibility of personalizing it according 
to the policy adopted by each company – which can 
include limiting value and minimum period of time to 
make the reservation in advance, among other items –, 
this platform is plenty of advantages: expense control, 
real-time monitoring of employees who are traveling, 
production of operational reports an total transparency 
with the client, since she or he can also use it. Hey, what 
is that like? Take it easy, we explain it! 
As a travel agent, you can (and must!) take advantage of the 
fact that SHOP HOTEL counts on integrations with the main 
self-booking systems of the market and therefore making the 
platform available for the company to which your passenger 
works, putting at its disposal a wide range of products and 
services to the trip. As a result, it’s up to you to do what you 
already do best: specialized management and advisory. 
“Using SHOP HOTEL’s self-booking, everybody 
wins: travel agencies, which find at our company 
competitive rates and special commissions, and the final 
consumers, who now count on a tailor-made service, 
which contributes to the optimization of operational 
performance and financial revenues,” says Fernando 
Gimenez, general manager at GRUPO TREND’s On-
line Travel Operator.
NUMBERS CAN PROVE IT
Responsible for between 60 and 70% of the total of travels 
throughout Brazil last year – according to data published 
by Alagev (Latin American Association of Event Managers 
and Corporate Travel) –, business trips are a current trend, 
great news for those who want to boost their sales. 
“Focused on offering the travel agencies high-quality 
service, SHOP HOTEL is often reinventing itself when 
investing in the improvement of its services and in the 
training of its professional team, which reflects directly 
in the growth of the company: between April 2017 
and April 2018, sales increased 128% and the 
volume of clients increased 50%,” says Gimenez.
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VACATION HOMES COLLECTION AMPLIA OPERAÇÕES, ABRE NOVO 

ESCRITÓRIO E INCREMENTA PRATELEIRA DE PRODUTOS

Sabe quem está de casa nova? A Vacation Homes Collection! Uma 
das líderes no segmento de locação de imóveis para temporadas de 
férias na Flórida, a empresa expandiu os negócios e inaugurou, em 

maio, um escritório em Miami, fortalecendo sua presença na Costa Oeste 
norte-americana e, de quebra, trazendo mais empreendimentos ao portfólio. 
Esta decisão não foi à toa: no ano passado, mais de meio milhão de 
brasileiros visitaram a cidade, número que faz do país o quarto maior 
emissor de turistas para o destino em todo o mundo. Polo gastronômico e 
de entretenimento, terra dos outlets e shopping centers, sede de eventos 
diversificados e colecionadora de praias lindíssimas, a região que parece 
ter tudo em abundância mostrou, no entanto, que a carência de “vacation 
homes” é uma realidade. E foi justamente para preencher esta lacuna que 
a VHC entrou em cena. 

MIAMI, WE’RE HERE!
VACATION HOMES COLLECTION EXPANDS ITS 
OPERATIONS, OPENS A NEW OFFICE AND INCREASES 
PRODUCTS
Do you know who has a new house? Vacation Homes 
Collection! One of the leaders of vacation house rental 
in Florida, the company has expanded its business and 
inaugurated, in May, an office in Miami, strengthening 
its presence on the North-American West Coast and also 
bringing more deals to the inventory. 
This wasn’t a random decision: last year, over half million 
Brazilians visited the city, number that makes Brazil the 
fourth largest country to send its tourists to this destination 
in the whole world. Pole of gastronomy and entertainment, 
land of outlets and shopping malls, house of different events 
and owner of beautiful beaches, the region which seems to 

MIAMI, CHEGAMOS!
FOTOS DIVULGAÇÃO VHC
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FOR RENT: VAI UM APÊ AÍ?
Ao contrário do que acontece em Orlando 
e Kissimmee, onde a procura é elevada 
por casas tipicamente americanas, a 
preferência do público que visita Miami 
tende a ser por apartamentos. Quem 
viaja em grupos pode comemorar: 
a companhia, cujo zelo para com a 
qualidade dos serviços e a comodidade 
do hóspede já é bastante conhecido 
no mercado, trabalhará, de maneira 
geral, com imóveis de um a três quartos, 
indicados para famílias ou grupos de 
amigos de até oito pessoas.
Outro destaque vai para os edifícios 
administrados com exclusividade pela 
VHC, que se responsabilizará não 
somente pelo processo de locação 
como, também, por toda a operação 
de hospitalidade. Exemplo disso é um 
prédio de 12 apartamentos localizado 
em South Beach, cada um com duas 
suítes e capacidade para receber seis 
hóspedes. Haverá, ainda, propriedades 
em outras áreas nobres da cidade, como 
Downtown, Coconut Grove e Aventura. 
DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Você, que conhece a VHC há algum tempo, 
sabe que a empresa não deixa a desejar 
em termos de facilidades, colocando ao 
alcance do visitante o maior número possível 
de serviços, certo? Pois a hospedagem nos 
apartamentos segue essa mesma premissa. 
Todos eles, independentemente do 
endereço ou do número de quartos, contam 
com enxoval completo (e de primeira linha!) 
de cama, mesa e banho e instalações 
elegantes e modernas, com sala de estar e 
cozinha equipada. 
Nada de se preocupar com arrumação 
e limpeza, abastecimento da geladeira 
ou decoração temática em caso de festas 
de aniversário ou outras comemorações 
especiais. Esses serviços podem ser 
contratados à parte, deixando o visitante 
livre para aproveitar a estada do jeito que 
preferir. 
E como não faltam motivos para agendar 
uma visita a Miami – encontros de 
negócios, participação em eventos 
corporativos ou boas e merecidas férias –, 
a localização dos apartamentos é um fator 
importante, com opções bem próximas do 
centro de convenções, por exemplo. “A 

cidade em si atende a todos os tipos de 
viajantes, assim como os apartamentos. 
Em Miami ou Orlando, a experiência que 
nós proporcionamos pode ser resumida 
em três palavras: conforto, privacidade e 
economia. Não existe uma maneira melhor 
que a outra de curtir a Flórida, mas, se 
somarmos esses atributos com a autonomia 
que só a estada em um imóvel alugado 
pode oferecer, o hóspede tem uma chance 
de ouro de fazer uma viagem que seja a 
sua cara”, comenta Fabio Cardoso, CEO 
da Vacation Homes Collection. 

INFORMAÇÃO QUENTINHA
Tem algum cliente com viagem 
marcada para Miami? Ótimo! 
Desde o mês de abril essas novas 
opções de hospedagem estão 
disponíveis por meio do sistema 
de reservas NATREND. Ah, sim! E 
caso você esteja se perguntando 
onde fica o novo escritório da 
VHC, anote o endereço: 538 
Meridian Ave, Miami Beach. 
HOT NEWS

Do you have a client with a trip to Miami? Great! 
Since April, these new options of accommodations 
are available through NATREND reservation 
system. Plus, if you’re wondering where the new 
VHC's office is located, take note of the address: 
538 Meridian Ave, Miami Beach. 

have everything in abundance, however, has shown 
that the lack of vacation homes is real. And VHC 
came to meet this need. 
FOR RENT: ARE YOU INTERESTED IN AN 
APARTMENT?
Contrary to what happens in Orlando and Kissimmee, 
where the traditional American houses are so popular, 
the preference of people who go to Miami is usually for 
apartments. Those who travel in groups can celebrate: 
the company, which is very famous in the market for 
high quality service and convenience to guests, will 
work in a general manner with properties having one 
up to three bedrooms, suitable for families or groups of 
friends up to eight people. 
It also should be highlighted those buildings managed 
with exclusivity by VHC, which will be responsible 
not only for the rental process but also for the whole 
maintenance. An example of that is a 12-apartment 
building located in South Beach, each one with two 
suites and capacity to accommodate six guests. Also, 
there will be properties in other noble areas of the city, 
such as Downtown, Coconut Grove and Aventura. 
DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE
Those who know VHC for some time also know that the 
company leaves nothing to be desired when it comes 
to convenience, making the highest number of services 
available to the guest, right? So this accommodation 
follows the same premise. All of them, regardless the 
address or number of rooms, count on a complete (and 
first-class!) household linen and elegant and modern 
facilities, with living room and equipped kitchen. 
There’s no need to worry about maintenance and 
house cleaning, food or themed decoration for 
birthday parties or other special celebrations. These 
services can be hired separately, so that the guest can 
feel free to enjoy the stay as she or he wishes. 
Since there are countless reasons to book a trip to 
Miami – business meetings, participation in corporate 
events or good and well-deserved vacation –, the 
location of the apartments is an important factor, with 
options near the convention center, for example. “The 
city itself fits for all profiles of travelers, as well as the 
apartments. In Miami or Orlando, the experience 
that we provide can be summed up by three words: 
comfort, privacy and economy. It doesn’t exist the 
best way to enjoy Florida, but, if we add these 
characteristics to the kind of autonomy that only the stay 
in a rented property can offer, the guest has a chance 
to take a personalized trip," says Fabio Cardoso, CEO 
at Vacation Homes Collection.

SHUTTERSTOCK



COM VOCÊS, NASHVILLE, MEMPHIS E NOVA ORLEANS,  

TRÊS ESTRELAS NORTE-AMERICANAS QUE LIDERAM AS PARADAS 

DO TURISMO MUSICAL NOS ESTADOS UNIDOS

Um clássico festival de música, com uma line-up recheada de atrações 
ecléticas, dedicadas a astros lendários do naipe de Johnny Cash, 
Tina Turner, B.B. King, Elvis Presley, Bob Dylan e Robert Johnson. 

Assim é o “Triângulo da Música” dos States, roteiro temático composto 
pelas cidades de Nashville, Memphis e Nova Orleans e feito no tom 
exato para atrair viajantes em busca de uma experiência multissensorial, 
na qual a audição é, de longe, o sentido que fala mais alto.

DANDO O PLAY
Capital mundial do country e endereço de gravadoras renomadas – responsá-
veis por álbuns de artistas como The White Stripes, Neil Young e R.E.M, entre 
outros nomes de peso –, para começar um tour ritmado pelas terras do Tio Sam 

FOLLOW THE MUSIC
LADIES AND GENTLEMEN, PLEASE WELCOME NASHVILLE, 
MEMPHIS AND NEW ORLEANS, THREE TOP NORTH-AMERICAN 
STARS OF THE MUSIC TOURISM IN THE UNITED STATES
A classic music festival, with a line-up plenty of eclectic attractions 
dedicated to legendary stars like Johnny Cash, Tina Turner, B.B. 
King, Elvis Presley, Bob Dylan and Robert Johnson. This is the 
“Music Triangle” of the United States, a theme itinerary composed 
of cities like Nashville, Memphis and New Orleans and created 
to the perfect rhythm to attract travelers looking for a multisensorial 
experience in which hearing is the most important ability by far.
PUT THE RECORD ON
Country music capital of the world and address of famous 
record labels – responsible for albums of artists such as The 
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não há lugar mais indicado do que Nashville, 
o coração do estado do Tennessee e apelida-
do, não sem razão, de “Cidade da Música”. 
Movido pelo som e rodeado por centenas de 
bares com apresentações ao vivo, chamados 
de “honky-tonks”, o destino dono de um 
repertório diversificado dá um show quando 
o assunto é lazer, entretenimento e cultura. 
Contando com a sua própria Broadway, é 
justamente por ali onde ficam alguns de seus 
principais símbolos, como o Hall da Fama da 
Música Country, o museu em homenagem a 
Johnny Cash e o histórico Ryman Auditorium, 
uma das mais importantes casas de espetáculos 
da capital e que, no passado, serviu de palco 
para o primeiro encontro de Johnny Cash com 
sua futura esposa, June Carter.
Partindo dali, outros dois lugares que 
definitivamente valem a visita são a Music 
Row, que esbanja editoras musicais e 
gravadoras, e o Centennial Park, onde pode 
ser encontrada uma réplica em tamanho real 
do icônico Partenon, de Atenas.

NO TOPO DO SUCESSO
Ainda no Tennessee, outra celebridade 
que desponta no cenário da boa música 
é Memphis, a cidade do blues e berço 
do rock que, como bônus, apresenta uma 
coletânea de marcos históricos.
Situada próxima da fronteira com os estados 
de Arkansas e Mississippi, a dica é dar um 
giro – repleto de cliques fotográficos, é claro! 
– por quatro pontos turísticos imperdíveis: 
a residência “Graceland”, que serviu de 
morada para Elvis Presley durante 20 anos; 
a futurística Arena da Pirâmide; o calçadão 
Riverside Drive, à beira do Rio Mississippi; e 
a Beale Street, via central do destino, batizada 
oficialmente como “Casa do Blues”.
Após visitar o Memphis Rock ‘n’ Soul Museum e 
o local onde Martin Luther King Jr. foi assassina-
do, hoje transformado no Museu Nacional de 
Direitos Civis, uma boa pedida para terminar o 
dia é no B.B. King Club, restaurante animado 
que é espetacular em todos os sentidos.

SOM NA CAIXA!
Direcionando os holofotes agora para o 
estado de Louisiana, quem entra em cena 
para brilhar é Nova Orleans, uma francesinha 
norte-americana tida como a mãe do jazz.
Extremamente charmosa e “swingada”, além 
de curtir o ritmo envolvente que toma conta 
de toda a cidade – sobretudo nas badaladas 
Bourbon Street e Frenchmen Street –, uma 
visita a “Nola”, como é apelidada, só é 
completa se incluir os seguintes hits na playlist 
dos visitantes: as belíssimas construções 
que enfeitam a região de French Quarter, o 
diversificado mercado de French Market e a 
graciosa praça Jackson Square, patrimônio 
histórico dos Estados Unidos. 
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SETLIST DO SHOW
Durante o trajeto entre Nashville, 
Memphis e Nova Orleans, algumas 
sugestões de paradas para incluir no 
roteiro são: a destilaria Jack Daniel’s, 
em Lynchburg; o Museu Tina Turner, em 
Brownsville; a Rota 61, retratada na 
canção “Highway 61 Revisited”, de Bob 
Dylan; e a mística Devil's Crossroads, 
em Clarksdale, conhecida como o local 
onde Robert Johnson vendeu a alma 
para o diabo em troca de sucesso. 

CONCERT SETLIST
Along the route between Nashville, Memphis 
and New Orleans, there are suggestions of some 
stops to include in the itinerary: Jack Daniel’s 
distillery, in Lynchburg; Tina Turner Museum, in 
Brownsville; Route 61, described in the Bob 
Dylan’s song “Highway 61 Revisited”; and 
the mystical Devil's Crossroads, in Clarksdale, 
known as the place where Robert Johnson sold 
his soul to the devil for obtaining success. 

White Stripes, Neil Young and R.E.M, among other 
popular names – there isn’t a better place than 
Nashville to begin a tour to the sound of the lands 
of Uncle Sam, the heart of Tennessee State and 
intentionally called as “Music City”. 
Moved by music and surrounded by hundreds of 
bars with live concerts, called “honky-tonks”, this 
destination is owner of a varied setlist which does 
a great job when it comes to leisure, entertainment 
and culture. Counting on its own Broadway, it’s 
right there where some of its main symbols are 
located, such as the Country Music Hall of Fame, 
the museum which pays homage to Johnny Cash, 
and the historic Ryman Auditorium, one of the most 
important music venues of the capital and which, 
in the past, was the place where Johnny Cash and 
his future wife, June Carter, first met.
Then, other two places which are definitely 
worthwhile visiting are the Music Row, having 
publishing houses and record labels, and the 
Centennial Park, where a life-size replica of the 
iconic Parthenon of Athens can be found.
ON THE TOP OF SUCCESS
Still in Tennessee, other celebrity that is in evidence 
in the good music scene is Memphis, the city of 
blues and the cradle of rock that, as a bonus, 
presents a collection of historic facts.
Located near the border between the States of 
Arkansas and Mississippi, the tip is to visit – and 
take so many pictures, of course! – four can’t-
miss tourist attractions: "Graceland”, which was 
Elvis Presley’s residence for 20 years; the futuristic 
Pyramid Arena; Riverside Drive, by the Mississippi 
River; and the Beale Street, central via of the 
region, officially called as “Home of the Blues”.
After visiting the Memphis Rock ‘n’ Soul Museum 
and the place in which Martin Luther King Jr. 
was murdered, currently the National Civil Rights 
Museum, a good option to end the day is at 
the B.B. King Club, a vibrant restaurant which is 
spectacular in every way.
PLAY SOME TUNES!
Putting a spotlight on Louisiana State, New Orleans 
now stars our show, since this little French American 
is considered the birthplace of jazz.
Extremely charming and exuding swing, in addition 
to enjoying this inviting rhythm which takes the 
entire city – mainly at the exciting Bourbon Street 
and Frenchmen Street –, a visit to “Nola”, as it 
is dubbed, it's only complete if the following hits 
are included in the tourists’ playlist: the beautiful 
constructions which decorate the region of French 
Quarter, the diversified market of French Market 
and the lovely Jackson Square, historic heritage of 
the United States.

NA PÁGINA ANTERIOR, RESPECTIVAMENTE: 
PARTE DA FACHADA DO JOHNNY CASH MUSEUM 
(NASHVILLE), LETREIROS LUMINOSOS DE BEALE 
STREET (MEMPHIS) E O COLORIDO DA REGIÃO DE 
FRENCH QUARTER (NOVA ORLEANS)
RESPECTIVELY, IN THE PREVIOUS PAGE: PART OF THE 
FACADE OF JOHNNY CASH MUSEUM (NASHVILLE), NEON 
SIGNS OF BEALE STREET (MEMPHIS) AND THE COLORFUL 
REGION OF THE FRENCH QUARTER (NEW ORLEANS)
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MUSEU TINA TURNER Tina Turner Museum
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DEDICAÇÃO E COMPROMETIMENTO EM ENTREGAR 
MUITO MAIS DO QUE RESULTADOS RESUMEM-SE A 
UMA PALAVRA: OPERAÇÕES, O MOTOR DO GRUPO 

TREND RESPONSÁVEL POR FAZER A RODA DO SEU 
NEGÓCIO GIRAR EM RITMO ACELERADO

Dotada dos poderes de prestatividade, visão de futuro, 
flexibilidade, capacidade contínua de reinvenção, 
rentabilidade financeira e otimização de tempo, a legião de 

operadores do GRUPO TREND tem em vista uma importante missão: 
transformar os seus propósitos, agente, em realidade.
É para atingir este objetivo que essa equipe de superespecialistas entra 
em ação, seguindo uma sequência conjugada – e emocionante! – dos 
verbos receber, planejar, sugerir, cotar, negociar, adequar, confirmar, 
emitir, acompanhar, ajudar, comemorar e respirar para, logo em 
seguida, recomeçar. Isso tudo não só pela sensação de dever cumprido 
que vem depois, mas, principalmente, pela forte motivação de querer 
fazer a diferença na experiência de viagem do seu passageiro.

SALES SQUAD
DEDICATION AND COMMITMENT TO PROVIDING 
MORE THAN GOOD RESULTS CAN BE SUMMED UP 
IN JUST ONE WORD: OPERATIONS, GRUPO TREND’S 
ENGINE RESPONSIBLE FOR MAKING YOUR BUSINESS 
MOVE FORWARD
Having powers like attentiveness, vision of future, flexibility, 
ability of continuous reinvention, financial profitability and 
optimization of time, the legion of employees of GRUPO 
TREND has an important mission: turning your purposes, travel 
agent, into reality. 
And to accomplish this goal, this team of super experts steps 
in, having in mind a conjugated – and exciting! – sequence 
of the verbs to receive, plan, suggest, quote, negotiate, 
adequate, confirm, issue, follow, help, celebrate and breathe 

ATENDENDO BEM

Esquadrão

DE VENDAS
v
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ROTINA DE ENCANTAR
Superar expectativas, concretizar sonhos 
e contribuir para que tudo ocorra dentro 
do planejado: três tarefas desafiadoras 
que só podem ser desempenhadas com 
excelência por quem domina a arte de 
se colocar no lugar do outro. “Além de 
compreender as peculiaridades de cada 
destino desse mundão – que vai de 
Buenos Aires a Bangkok, de Nova York à 
Nova Zelândia, por exemplo –, antes de 
tudo é preciso entender o que o viajante 
realmente busca, pois só assim será 
possível encontrar o caminho certo para 
direcioná-lo rumo a uma experiência 
absolutamente satisfatória”, explica 
Cristiane Jayme, gerente-executiva de 
Atendimento e Operações da holding.
SINÔNIMO DE AÇÃO
Sabe aquele “quê" a mais incluso 
nos pacotes da TREND, que tornam 
os serviços oferecidos cada vez mais 
personalizados? Pois bem, todos eles 
carregam as digitais dos profissionais de 
Operações, posicionados na linha de 
frente do “fazer acontecer” e responsáveis 
por botar a mão na massa com afinco.
“A equipe operacional é o ponto central 
da viagem de uma pessoa, pois é ela 
que tira do papel o que o departamento 

to restart again. This is not only because of the feeling 
of mission accomplished that comes later but mainly 
for the strong motivation of wanting to make the 
difference in your passenger's traveling experience.
ENCHANTING EVERY DAY
Exceeding expectations, making dreams come 
true and contributing to make everything right: 
three challenging tasks that can only be done with 
excellence by those who master the art of putting 
themselves in someone's shoes. “In addition to 
understanding peculiarities of each destination of 
this big world – which goes from Buenos Aires to 
Bangkok, from New York to New Zealand, for 
example –, first of all, it's necessary to understand 
what the traveler really is looking for, so that it will 
be possible to find the right way to take her or 
him in an absolutely satisfactory experience," says 
Cristiane Jayme, executive manager of Support 
Service and Operations at this holding.
SYNONYMOUS WITH ACTION
Do you know that special touch included in the 
packages of TREND, which makes the services 
offered more and more customized? Well, they all 
have the influence of these professionals working in 
the Operations department, placed in the frontline of 
the "make it happen" and responsible for getting the 
hands dirty.
“The operational team is the central via of anyone’s 
trip, because they put into practice those things which 
the Sales team has in theory, doing efforts to make 
all steps of leisure or business itinerary perfect,” says 
Amanda De Rousset, general manager of Operations 
at the holding. 
TREND WAY OF BEING
The Operations team’s focus has incorporated the 
essence of the company which, as you know well, 
is committed to providing not only products but 
also high-level experiences at a great cost-benefit. 
Exclusively intended to meet customers’ most 

de Vendas colocou, esforçando-se para 
que todas as etapas de um roteiro, de 
lazer ou corporativo, saiam perfeitas”, 
diz Amanda De Rousset, gerente-geral de 
Operação da holding.
JEITO TREND DE SER
O foco da turma de Operações segue 
à risca a essência da empresa, a qual, 
como você bem sabe, empenha-se em 
entregar não apenas produtos, mas, sim, 
experiências de alto nível a um ótimo 
custo/benefício. Voltado exclusivamente 
para atender às mais diferentes 
necessidades do cliente, entre as marcas 
registradas desse time – que, inclusive, 
responde pelo core business do GRUPO 
TREND – três merecem destaque: 
agilidade, eficiência e inovação. 
“Toda viagem traz consigo um objetivo. E, 
seja ele uma conquista, um desejo ou até 
mesmo um investimento, para alcançá-lo 
com mais facilidade é preciso contar com 
o suporte de uma equipe gabaritada, já 
que todo mundo concorda que atenção, 
empatia e préstimos impecáveis são uma 
combinação infalível para fazer com que 
as pessoas tenham a melhor experiência de 
viagem possível, isso a qualquer momento e 
independentemente do que elas precisem”, 
descreve Amanda De Rousset.
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UM POR TODOS E TODOS POR UM
Atuando nos bastidores para fazer das suas 
vendas, caro agente, um grande sucesso, 
para que o resultado entregue a você e ao 
seu cliente vá além do esperado, “união” 
é, aqui, palavra de ordem. As equipes de 
Atendimento e Operações trabalham lado 
a lado, a fim de, juntas, oferecerem um 
serviço de primeiríssima qualidade, acom-
panhando de perto do “olá” ao “até breve”. 
“Como um verdadeiro time, Operações não 
existe sem o Atendimento e o Atendimento 
não existe sem a área de Operações, a 
qual, inclusive, desempenha uma função 
primordial para o nosso negócio, visto 
que é a responsável por fazer com que a 
viagem do seu cliente seja inesquecível e 
ocorra sem quaisquer dificuldades”, pontua 
Andreia Ribeiro, gerente de Atendimento 
de Cruzeiro e das células Interior de São 
Paulo, Centro-Oeste e Minas Gerais, Norte 
e Nordeste e Sul da TREND.

TROCA DE EXPERTISES
Com um rol de excelentes parceiros de 
jornada, que incluem os melhores e mais 
respeitáveis fornecedores do mercado, 
os colaboradores do departamento de 
Operações também fazem acontecer 
quando o assunto é relacionamento. 
“Dias bons, dias ruins, mudanças, 
desafios... tudo isso faz parte da nossa 
vida. O diferencial, contudo, está na 
nossa reação diante dos percalços. 
E, tratando-se dessa equipe, essas 
dificuldades só servem para deixá-la 
mais forte, unida e focada em fazer 
com que tudo valha a pena e que os 
frutos colhidos sejam imensuráveis, 
tanto para o agente de viagens quanto 
para o consumidor final”, declara 
Fernando Prado, gerente da Central de 
Relacionamento, Abracorp, das células 
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo e à frente do chat da operadora.

NA FOTO DE ABERTURA, COLABORADORES DAS 
EQUIPES DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DO 
GRUPO TREND. AO LADO, DA ESQUERDA PARA 
A DIREITA: MONICA OLIVEIRA, AMANDA DE 
ROUSSET, ALINE VEIGA E VICTOR BERNARDI
IN THE FIRST PHOTO, EMPLOYEES OF THE SUPPORT 
SERVICE AND OPERATIONS TEAMS OF GRUPO TREND. 
NEXT, FROM LEFT TO RIGHT: MONICA OLIVEIRA, 
AMANDA DE ROUSSET, ALINE VEIGA E VICTOR BERNARDI

OS LÍDERES CAMILA SOLCIA, ALINE VEIGA, AMANDA DE ROUSSET, 
IMARA GASPERINI, CRISTIANE JAYME E LEONARDO ORTEGA. 
ABAIXO, DA ESQUERDA PARA A DIREITA: SARA BONAFIM, 
PALOMA CUNHA, JOSIANE PINHEIRO, CINTHIA AZEVEDO, 
MARIANE NASCIMENTO E NAIARA COSTA
THE LEADERS CAMILA SOLCIA, ALINE VEIGA, AMANDA DE ROUSSET, IMARA 
GASPERINI, CRISTIANE JAYME AND LEONARDO ORTEGA. BELOW, FROM 
LEFT TO RIGHT: SARA BONAFIM, PALOMA CUNHA, JOSIANE PINHEIRO, 
CINTHIA AZEVEDO, MARIANE NASCIMENTO E NAIARA COSTA
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different needs, three of the trademarks of 
this team – which is responsible for the core 
business of GRUPO TREND, by the way – 
should be highlighted: quickness, efficiency 
and innovation. 
“Every journey brings a goal, and whether 
it’s an accomplishment, a wish or even an 
investment, it’s necessary to count on the support 
of an expert team to easily reach it, since 
everyone agrees that attention, empathy and 
good service are an unbeatable combination 
to provide people the best traveling experience 
as possible, at any time and regardless they 
need," says Amanda De Rousset. 
ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE
Acting behind the scenes to make your sales, 
dear travel agent, a great success, “union” 
is the main word here, so that the results 
delivered to you and your customer can go 
beyond expected. The Support Service and 
Operations teams work together to offer a 
high-quality service, following closely from a 
"hello" to "see you". 
“As a real team, Operations doesn’t exist 
without the Support Service and the Support 
Service doesn’t exist without the area of 
Operations, which plays an essential role in 
our business, by the way, since it is responsible 
for making your client's travel unforgettable 
and without difficulties,” says Andreia 
Ribeiro, manager of Cruise Support Service 
and departments of São Paulo Countryside, 
Central-West and Minas Gerais, North and 
Northeast and South at TREND.   
KNOWLEDGE EXCHANGE
With a hall of excellent partners of journey, 
which include the best and most reputed 
suppliers of the market, the employees of 
Operations department also make it happen 
when it comes to business relationship.  
“Good days, bad days, changes, 
challenges… all these make part of our life. 
The different asset is, however, our reaction 
facing those issues. And, considering this 
team, these difficulties make them stronger, 
united and focused on making everything 
worthwhile and getting unmeasurable results 
for both travel agent and final consumer,” 

DEIXA COM A GENTE!
Trabalhando em conjunto com o 
departamento de Atendimento, 
entre as principais atribuições do 
time de Operações estão: 

 Formatação de roteiros
 Fluxo de reservas
 Confirmação
 SAC
 Plantão
 Suportes nacional e 
internacional

 Pós-travel

COUNT ON US!

Working together with the Support Service 
department, these are the main tasks of the 
Operations team:  
 Creation of itineraries
 Reservation flow
 Confirmation
 CSC (Customer Service Center)
 Shift work
 National and international support
 Post-travel

POR DENTRO DO NEGÓCIO
Liderados por Leonardo Ortega, 
diretor de Operações, este de-
partamento, considerado o “cora-
ção” da TREND, pulsa em ritmo 
acelerado, movido pelo talento e 
pela paixão de fazer, do seu dia 
a dia, algo sem igual. “Desde o 
início da sua história, o GRUPO 
TREND trabalha incessantemente 
para disponibilizar aos agentes 
de viagens todo o respaldo ne-
cessário para potencializarem 
suas vendas. E o que nos impul-
siona diariamente, nos levando 
sempre em frente? Nossas equi-
pes de Operações e Atendimen-
to, formadas por profissionais 
extremamente competentes, que 
entram em cena como a força 
motriz que faz o todo acontecer”, 
afirma. 

says Fernando Prado, manager of Customer Service, 
Abracorp (Brazil Business Travel Association), 
departments of São Paulo, Rio de Janeiro and Espírito 
Santo and responsible for the chat of the company.   
INSIDE THE BUSINESS
Led by Leonardo Ortega, Operations director, this 
department, considered to be the “heart” of TREND, 
pulses faster, moved by the talent and passion for 
making your daily life special. “Since the beginning of 
its history, GRUPO TREND incessantly works to provide 
the travel agents all support needed to boost their sales. 
And what is the thing that daily encourages us and 
makes us go ahead? Our Operations and Support 
Service teams, composed of extremely capable 
professionals, who step into the scene as the driving 
force which makes everything happen,” he says.

NO TOPO DA PÁGINA, OS COLABORADORES 
MATEUS GAUDIOSI E LARISSA LEAL, DE 
OPERAÇÕES. LOGO ACIMA, AS GERENTES 
AMANDA DE ROUSSET E CRISTIANE JAYME
ON THE TOP OF THE PAGE, THE EMPLOYEES 
MATEUS GAUDIOSI AND LARISSA LEAL, OPERATIONS 
TEAM. RIGHT ABOVE, THE MANAGERS AMANDA DE 
ROUSSET AND CRISTIANE JAYME
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#TAMOJUNTO

Colorida, vibrante e de uma beleza excepcional, não é por 
acaso que os primeiros versos da canção “Disparada”, do joão-
pessoense Geraldo Vandré (e os quais foram adaptados acima), 

sejam fontes de inspiração para falar sobre a cidade mais oriental do 
Brasil. Para se ter uma ideia do nível de encanto da capital paraibana, 
nem o sol aguenta ficar longe dela por muito tempo, considerando que, 
entre os mais de 5,5 mil municípios do país, é lá que ele nasce primeiro 
todos os dias. Emoldurada pelo Oceano Atlântico e endereço para 
algumas das praias mais lindas do território nacional, resistir aos 
seus atrativos é tarefa praticamente impossível.
Fundada em 1585 e detentora de incontáveis riquezas 
históricas, culturais, gastronômicas e, claro, naturais, 
Jampa – como é carinhosamente apelidada – conta 
ainda com outro trunfo: a alegria estampada no 
sorriso de seus moradores, mestres na arte de receber 
e de compartilhar excelentes dicas de passeios pela 
região. Quem comprova isso é Christiane Teixeira, uma 
pessoense animada que aceitou nos conduzir em uma 
viagem apaixonante por esse destino nordestino que é 
um verdadeiro ímã. Simbora partir nesta excursão por JP 
com a gente? Só se for agora!

JOÃO PESSOA IN LIVING COLOR
“GET YOUR HEART READY FOR THE THINGS THAT CHRIS 
WILL TELL YOU; SHE COMES FROM JAMPA, THE CAPITAL CITY 
OF PARAÍBA, WHICH WILL CERTAINLY PLEASE YOU”

Colorful, vibrant and exceptionally beautiful, it’s no wonder that the 
first verses of the song “Disparada”, written by the famous Brazilian 
singer of João Pessoa city Geraldo Vandré (and which was adapted 
above), are sources of inspiration to talk about the most eastern city of 
Brazil. To have an idea of the Paraíba’s capital city charms, not even 
the sun can stay away from there for a long time, considering that, 
among more than 5,500 municipalities of the country, it's right there 

that the sun rises first every day. Framed with the Atlantic 
Ocean and address of some of the most beautiful 

beaches of the national territory, it’s quite impossible 
to resist its enchantments.

Founded in 1585 and owner of much historic, 
cultural, gastronomic and, of course, 
natural wealth, Jampa – as it is 
affectionately dubbed – also counts 
on other trump: the happiness present 
on its citizens’ smile, experts at the art 
of welcoming and sharing excellent 
tips of tours around the region. 
Christiane Teixeira is the one who 
proves that, whose hometown is João 
Pessoa and who accepted taking us 
in an exciting journey throughout this 
Northeast destination which is a real 
magnet. Are you ready to join us in 
this tour of JP? So, let’s go!

FOTOS SHUTTERSTOCK

“PREPARE O SEU CORAÇÃO PRAS COISAS QUE A 

CHRIS VAI CONTAR; ELA VEM LÁ DE JAMPA, A CAPITAL 

PARAIBANA QUE COM CERTEZA VAI LHE AGRADAR”

CHRISTIANE TEIXEIRA É DIRETORA DA LUCK 
RECEPTIVO, EMPRESA ELEITA PELA AVIESP 
COMO O MELHOR RECEPTIVO DO BRASIL POR 
12 VEZES CONSECUTIVAS.

CHRISTIANE TEIXEIRA IS DIRECTOR AT LUCK 
RECEPTIVO, A COMPANY CHOSEN BY AVIESP 
AS THE BEST RECEPTIVE SERVICE OF BRAZIL FOR 
12 TIMES IN A ROW.

EM PESSOA
João Pessoa
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OLHA, ISSO AQUI TÁ MUITO BOM!
Dona de um tempero inconfundível, comer na cidade que é um prato cheio 
de boas pedidas é, sem dúvida alguma, uma das experiências imperdíveis 
na lista dos apaixonados pela chamada Porta do Sol brasileira.
“Para apreciar a autêntica comida paraibana, o restaurante Mangai 
é quase um ponto folclórico, apresentando um cardápio recheado de 
iguarias, como sovaco de cobra (feito à base de carne de sol), gororoba 
(preparado com mandioca, carne de charque e queijo) e peixes típicos, 
entre outras sugestões deliciosas. Já para provar a cozinha sertaneja, 
casada com frutos do mar, a dica é seguir para o NAU, especialista 
na mistura de ingredientes que resultam, por exemplo, em um risoto de 
camarão com queijo coalho de dar água na boca. Outro lugar para 
saborear uma comida nordestina requintada é o Roccia, restaurante 
comandado pelo premiado chef Onildo Rocha”, recomenda Chris.

WOW, THIS IS VERY GOOD!
Owner of such unique spice, eating something in this city, which has an open door for good 
meals, is for sure one of the can't-miss experiences on the list of the fans of the so-called Brazilian 
Gate of the Sun.  
“To try the authentic food of Paraíba, Mangai restaurant is like a folkloric spot, presenting a 
menu plenty of delicacies, such as sovaco de cobra (“snake's armpit”, made of dried meat), 
gororoba (“grub”, with manioc, beef Jerky and cheese) and traditional fish, among other delicious 
suggestions. To try country food combined with sea fruit, the tip is to visit the NAU, which 
specializes in the mix of ingredients that result in, for example, a mouthwatering shrimp risotto 
with cheese curd. Other place to try some sophisticated Northeastern food is Roccia, restaurant 
commanded by the award-winning chef Onildo Rocha,” Chris recommends.

COMO UMA ONDA NO MAR  
De essência litorânea, se tem um programa que cativa a nativos 
e turistas na cidade certamente ele envolve areia e água. 
“As principais atividades de lazer de João Pessoa giram em 
torno da praia, que é para onde vamos quando queremos 
tomar sol, comer caranguejo, jogar uma partida de vôlei, 
beber uma cervejinha, passear de bicicleta, andar de skate 
ou simplesmente caminhar pela calçadinha da orla, curtindo 
a brisa e as barraquinhas espalhadas por ali”, diz Christiane.
Ostentando uma costa de aproximadamente 24 km², quando 
o assunto é diversão à beira-mar o que não falta em Jampa são 
lugares para desbravar. “Mesmo na zona urbana, as praias 
de JP são de águas calmas e mornas, o que as torna perfeitas 
para toda a família. Entre as favoritas dos moradores destacam-
se a badalada Tambaú, um dos principais points do agito na 
cidade, e a tranquila Praia do Cabo Branco, que, além de 
maravilhosa, é excelente para a prática de esportes ao ar livre, 
inclusive à noite”, indica ela.

FRUTOS DO MAR NA CHAPA, UMA DAS ESPECIALIDADES 
DO PRESTIGIADO RESTAURANTE NAU
GRILLED SEA FRUIT, ONE OF THE SPECIALTIES OF THE 
FAMOUS NAU RESTAURANT

LIKE A WAVE ON THE SEA
Having in the beaches its essence, if there’s an activity that 
wins inhabitants and tourists’ heart in the city it probably 
involves sand and sea. “The main leisure activities of João 
Pessoa are related to beach, to where we go when we want 
to take a sunbath, eat some crab, play a volleyball match, 
drink a beer, ride a bike, ride a skateboard or just walk along 
the sidewalk by the seashore, enjoying the breeze and food 
booths spread all over there," says Christiane. 
With a coastline of about 24 km², when it comes to having fun 
at the beach there are many places to explore in Jampa. “Even in 
the urban zone, the beaches of JP have calm and warm waters, 
perfect for the whole family. Amongst the residents’ favorite ones, 
we can highlight the vibrant Tambaú, one of the main spots of 
the city, and the tranquil Praia do Cabo Branco (White Cape 
Beach) which in addition to being wonderful it’s excellent to play 
outdoor sports, also at night, by the way,” she says.

NA FOTO DE DESTAQUE, VISTA AÉREA DA FANTÁSTICA JOÃO 
PESSOA. ACIMA, RECORTE DA PRAIA DO TAMBAÚ
IN THE MAIN PHOTO, AERIAL VIEW OF THE FANTASTIC JOÃO PESSOA. 
ABOVE, PRAIA DO TAMBAÚ (TAMBAÚ BEACH)

DIVULGAÇÃO FACEBOOK NAU FRUTOS DO MAR
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AO TOQUE DA SANFONA
Questionada sobre o que um viajante não pode deixar de 
fazer na capital de ritmo quente e contagiante, Chris é rápida 
e precisa: dançar um forrozinho. “Às segundas-feiras temos o 
tradicional Forró dos Turistas, na Praia de Tambaú; às terças, 
uma opção é o Trio Pé de Serra, que faz a festa na Cachaçaria 
Dona Branca; às quartas, uma sugestão é o som que rola 
solto no Bar do Cuscuz; às quintas, um show animadíssimo, 
chamado “Parahyba Sim Sinhô!”; e, às sextas, aos sábados e 
domingos, sempre tem um forrozinho tocando por tudo que é 
lado, incluindo nos catamarãs, os quais levam os turistas para 
forrozear sobre as águas da região”, arremata ela. 

TO THE RHYTHM OF THE ACCORDION
Asked about what a traveler can’t miss in the capital of the vibrant and contagious 
rhythm, Chris is quick and precise: dancing forró. “On Mondays, we have the 
Traditional Forró dos Turistas (Forró of Tourists), at Praia de Tambaú (Tambaú Beach); 
on Tuesdays, an option is the Trio Pé de Serra (a Brazilian forró band), who takes 
the party at Cachaçaria Dona Branca; on Wednesdays, a suggestion is to listen 
to the music played at Bar do Cuscuz; on Thursdays, a very exciting concert called 
"Parahyba Sim Sinhô!”; and, on Fridays, Saturdays and Sundays, there's always 
some forró playing everywhere, including in the ferry boats, which take the tourists 
to "forrozear" (to dance forró) on the waters of the region," she says.

WHEN THE SECOND SUN ARRIVES
JP’s neighbor and washed by the Paraíba River, it’s in the most famous 
freshwater beach of the region which happens one of the greatest 
spectacles of the destination: the sunset. That’s because, paraphrasing 
Christiane, “since this is the land where the sun rises first, João Pessoa 
could never be satisfied with an ordinary dusk.”
“The city has the most romantic sunset of the world. The best place to 
watch it is from the Praia do Jacaré (Alligator Beach). In spite of being 
surrounded by establishments that play different musical genres, at 5 
p.m. the silence takes the place, announcing the beginning of a beautiful 
spectacle: the farewell of the sun, always with the company of Ravel’s 
Bolero, played by the saxophonist Jurandy do Sax in a boat which sails 
over the waters of the Paraíba River. It’s amazing! I have been there a 
million times and every time I got thrilled,” our guide says.

O ICÔNICO JURANDY DO SAX, QUE TOCA SAXOFONE 
AO PÔR DO SOL EM PLENO RIO PARAÍBA
THE ICONIC JURANDY DO SAX, WHO PLAYS SAXOPHONE 
ON THE PARAÍBA RIVER WHEN THE SUN SETS

QUANDO O SEGUNDO SOL CHEGAR
Vizinha à JP e banhada pelo Rio Paraíba, é na praia de 
água doce mais famosa da região que acontece um dos 
maiores shows do destino: o crepúsculo. Isso porque, 
parafraseando Christiane, “sendo a terra onde o sol 
nasce primeiro, João Pessoa jamais poderia se contentar 
com um poente qualquer”.
“A cidade tem o pôr do sol mais romântico do mundo. O 
melhor ponto para contemplá-lo fica às margens da Praia 
do Jacaré. Apesar de ser rodeada por estabelecimentos 
comerciais que tocam diversos gêneros musicais, às 17h o 
silêncio invade todos os lugares, anunciando o início de um 
lindo espetáculo: a despedida do sol, sempre acompanhada 
pelo Bolero de Ravel, tocado pelo saxofonista Jurandy do 
Sax de dentro de uma canoinha que navega pelas águas 
do Rio Paraíba. É incrível! Já fui lá milhares de vezes e toda 
vez fico emocionada”, descreve nossa guia.

DIVULGAÇÃO FACEBOOK BAR DO CUSCUZ

VINICIUS BACARIN/SHUTTERSTOCK.COM

PARTE DA FACHADA DO BAR DO CUSCUZ, EXCELENTE 
SUGESTÃO PARA CURTIR UM BOM FORRÓ
PART OF THE FAÇADE OF BAR DO CUSCUZ, EXCELLENT 
SUGGESTION TO ENJOY A GOOD FORRÓ
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24 HORAS EM...

UM ROTEIRO VAPT-VUPT PELA CIDADE PORTENHA E CHEIA DE ENCANTOS NA TERRA DOS HERMANOS

NUESTRO BUENOS AIRES QUERIDO
A QUICK ITINERARY THROUGHOUT THE ARGENTINIAN CITY FULL 
OF CHARMS IN THE LAND OF OUR HERMANOS
To the south, snow; to the north, salt flat; to the west, range of mountains; 
to the east, falls. And, considering this versatility of landscapes, the 
cosmopolitan Buenos Aires, which, in addition to being the capital 
city, it’s the main connection between many regions present in the 
map of Argentina. Visited by thousands of Brazilians every year and 
considered as one of the main gastronomic and cultural poles of the 
South America, given its high number of attractions, the city own its own 
deserves – a lot! – to be visited. Now, imagine combining it with other 
Argentinian destination, like Bariloche, Ushuaia, Mendoza or Salta. It's 
definitely "mucho gusto" (a pleasure)!
To help you a little bit with your planning, Segue Viagem shares 
below a list of tips for those who has only 24 hours to explore its 
enchantments. Spoiler alert: your passenger will love it. 

Tendo o imponente monumento do Obelisco como ponto de partida, é a 
pouquíssimos passos desse famoso cartão-postal que está o Teatro Colón, uma 
excelente sugestão para começar bem o dia. Datado de 1908 e reconhecido 
como uma das mais importantes casas de ópera do mundo, recebendo grandes 
espetáculos com frequência, por ali também são realizadas visitas guiadas pelas 
luxuosas instalações. Próximo ao teatro, outro símbolo histórico de destaque é 
a livraria El Ateneo Grand Splendid, um grandioso – e literalmente esplêndido 
– espaço cultural que já foi palco para ilustres apresentações artísticas e, hoje, 
abriga uma enorme coleção de livros, CDs, DVDs e belezas arquitetônicas.

9h TEATRO COLÓN E LIVRARIA EL ATENEO
COLÓN THEATER AND EL ATENEO BOOKSTORE

Ao sul, neve; ao norte, deserto de sal; a oeste, cordilheiras; a leste, 
cataratas. E, em meio a toda essa versatilidade de paisagens, a 
cosmopolita Buenos Aires, que, além de capital, é a principal 

conexão entre as diversas regiões presentes no mapa da Argentina. Visitada 
por milhares de brasileiros todos os anos e tida como um dos maiores polos 
gastronômicos e culturais da América do Sul, dado o seu elevado número 
de atrações, por si só a cidade já vale – e muito! – uma visita. Agora, 
imagine só casá-la com outro destino argentino, como Bariloche, Ushuaia, 
Mendoza ou Salta, por exemplo. É “mucho gusto” na certa!
Para te dar uma mãozinha com a programação, a Segue Viagem 
compartilha, abaixo, uma coleção de dicas para quem tem apenas 24 
horas para explorar seus encantos. Alerta de spoiler: seu passageiro 
vai adorar. 

NUESTRO BUENOS AIRES QUERIDO

SHUTTERSTOCK

Having the imposing monument of the Obelisk as 
starting point, the famous postcard of the Colón Theater 
is located few steps from there, an excellent region to 
start the day. Dated from 1908 and considered as 
one of the most important opera houses of the world, 
frequently hosting great spectacles, guided tours of its 
luxurious facilities are also carried out there. Close to 
the theater, other historical symbol in evidence is the 
El Ateneo Grand Splendid bookstore, a huge – and 
literally splendid – cultural space that has already been 
stage for famous artistic performances and, today, it 
comprehends a large collection of books, CDs, DVDs 
and architectonic beauties.
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AGENTE LEVA!
O GRUPO TREND tem pacotes para Buenos Aires. Destaque para a opção que inclui 1 
noite de hospedagem no Unique Palacio San Telmo, city tour regular, passeio regular de barco 
ao Delta do Tigre e show no restaurante Madero Tango (com jantar). Somente terrestre. O 
valor é a partir de USD 154 por pessoa, em apartamento duplo. Validade: 30/09/2018. 
Confira esta e outras ofertas pelo  4090 1688 ou 4090 1727.

Para os interessados em compras, Buenos Aires apresenta uma 
infinidade de lugares que não podem ficar de fora do itinerário. Entre 
os mais conhecidos estão as Galerías Pacífico, imponente shopping 
center situado na movimentada Rua Florida e que funciona em um 
edifício declarado Monumento Histórico Nacional. Contando com 
ampla rede de serviços, centro cultural, variada praça de alimentação e 
mais de 150 lojas e estandes de marcas internacionais, como Chanel, 
Adidas, Lacoste e Swarovski, durante uma visita ao local lembre-se de 
olhar para o teto, uma linda obra de arte à parte.

Seguindo para o bairro de Palermo, enfim chegamos a um dos redutos 
da boemia de Buenos Aires, uma ótima pedida para curtir a animada 
noite portenha. Dividido informalmente em sub-regiões, apelidadas 
de acordo com suas peculiaridades mais marcantes, entre os diversos 
“Palermos” existentes na capital, a badalação encontra-se reunida, 
principalmente, em dois: no Palermo Soho e no Palermo Hollywood, 
ambos superdescolados e rodeados por lojinhas alternativas, cafés, 
sorveterias, bares, restaurantes e baladas divertidíssimas.

Colorido, vibrante e multifacetado, o Caminito é um destino 
pra lá de icônico que transborda personalidade. Localizado 
no bairro La Boca, a cerca de 550 metros de distância a pé do 
estádio de futebol La Bombonera, e considerado uma galeria 
de arte a céu aberto, aproveite o passeio pela região para 
recomendar uma deliciosa caminhada em meio a inúmeras 
exposições artísticas, visitas aos bares, restaurantes e lojas de 
lembrancinhas e, claro, incontáveis registros fotográficos em 
um cenário adorado pelas lentes das câmeras.

Colorful, vibrant and multifaceted, Caminito is a very iconic attraction that 
exudes personality. Located in La Boca neighborhood, about 550-meter 
walk away from La Bombonera soccer stadium, and considered an open-air 
art gallery, take the opportunity to suggest a pleasant walk amongst countless 
artistic exhibitions, bars, restaurants and souvenir shops and, of course, 
uncountable pictures in a scenery loved by the lens of the cameras.

For those interested in shopping, Buenos Aires presents a big list of places that can’t be out of 
the itinerary. Galerías Pacífico are amongst the most famous of them, an imposing shopping 
mall located in the busy Florida Street and that is working inside a building declared National 
Historic Monument. Counting on many services, cultural center, diversified food court and 
more than 150 stores and stands of international brands, such as Chanel, Adidas, Lacoste 
and Swarovski, when visiting this place, don’t forget to look at the ceiling, it’s a work of art.

18h

16h

12h

CAMINITO

GALERÍAS PACÍFICO

PALERMO
PALERMO

CAMINITO 

GALERÍAS PACÍFICO (PACÍFICO GALLERIES)

SC IMAGE/SHUTTERSTOCK.COM

SHARPTOYOU/SHUTTERSTOCK.COM

Going to Palermo district, we finally arrived at one of the bohemian spots of Buenos 
Aires, a great option to enjoy the vibrant Argentinian night. Informally divided into 
sub-regions, named according to their most remarkable peculiarities, amongst these 
different "Palermos" in the capital, the hype is gathered mainly in two: Palermo 
Soho and Palermo Hollywood, both very exciting and surrounded by alternative 
shops, cafés, ice cream shops, bars, restaurants and excellent dance clubs.
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MENU À LA MESSI
SIX ARGENTINIAN RESTAURANTS THAT ARE TOP SCORER IN 
THE GASTRONOMY FIELD
Expert at making everyone’s mouth water, our Argentinian 
hermanos do a great job in both soccer and kitchen. A proof is 
the squad of stars that make part of its delicacy team, which those 
who haven't yet the pleasure to try them certainly have already 
heard about them, for sure. It’s no wonder! The call-up includes 
famous items: chorizo, parrillas (grilled meat), empanadas (baked 
pastry), alfajores (sweet sandwich cookie), dulce de leche (milk 
caramel), wine, maté (bitter infusion of leaves), Fernet (bitter spirit) 
– just to mention some of the representatives of its main team. 
With strong European influence – mainly Italian and Spanish – and 
marked by diversified cuisine as its natural landscapes, this land in 
which its people do a wonderful job with their feet, the spectacle 
out of the field is in charge of amazing chefs, who make the meal 
time a pleasant experience from the beginning to the end.
So, is your mouth watering right now? Get ready! Segue Viagem 
has prepared a special menu with six amazing Argentinian 
restaurants. 

Craques em deixar o mundo todo de boca aberta, nossos 
hermanos argentinos batem um bolão no futebol e também na 
cozinha. Prova disso é a seleção de estrelas que fazem parte 

do seu elenco de iguarias, as quais quem ainda não teve o prazer de 
provar certamente já deve ter ouvido falar. E não é para menos não! A 
lista de convocados nesta categoria é bem conhecida: bife de chorizo, 
parrillas, empanadas, alfajores, doce de leite, vinhos, mate, Fernet – 
isso citando apenas alguns dos representantes de seu time principal.
De forte influência europeia – sobretudo italiana e espanhola – e marcada 
por uma culinária tão diversificada quanto suas paisagens naturais, na 
terra que dá show com os pés, fora das quatro linhas o espetáculo fica 
a cargo de cozinheiros de mão cheia, que transformam o momento das 
refeições em uma experiência nota 10, do começo ao fim.
E aí, deu água na boca só de imaginar? Então chega mais! A 
Segue Viagem preparou um menu especial com seis restaurantes 
argentinos que, definitivamente, são a bola da vez. 

SEIS RESTAURANTES ARGENTINOS QUE 

SÃO ARTILHEIROS DA BOA MESA NO 

CAMPO DA GASTRONOMIA

FOTOS DIVULGAÇÃO

SHUTTERSTOCK

GASTRONOMIA

UM MENU À LA MESSI
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MADERO TANGO
Oferecendo dois espetáculos em um só lugar, o restaurante temático 
de Puerto Madero é o local exato para os interessados em apreciar o 
show promovido pela deliciosa união entre tango e gastronomia em 
um ambiente mágico, de frente para o belíssimo Rio da Prata. Aberto 
apenas para jantar e com um cardápio recheado de gostosuras típicas 
da culinária portenha – que inclui entradas, pratos principais, sobre-
mesas, bebidas, menu infantil e até opções sem glúten –, no Madero 
Tango é assim: todo pedido vem acompanhado por uma emocionante 
apresentação artística, especializada em aguçar diferentes sensações.

 https://www.maderotango.com/

MADERO TANGO
Offering two types of spectacles in just one place, this theme restaurant of Puerto Madero 
is the right place for those who are interested in watching the show promoted by the 
delicious partnership between tango and gastronomy in a magical environment, in front of 
the beautiful River Plate. Open just for dinner and with a menu full of traditional delicacies 
of the Argentinian cuisine – which includes starter, main course, dessert, beverages, kids 
menu and even gluten-free options –, at Madero Tango it’s like this: every order comes with 
an exciting artistic performance, expert at sharpening different senses.

CAFÉ TORTONI
Clássico portenho fundado em 1858, reúne, ao lado de muita história, 
diversificadas opções de pratos para diferentes tipos de ocasiões. 
Acomodado no coração de Buenos Aires, em um espaço supercharmoso 
que remete a uma confeitaria bem tradicional, entre os quitutes irresistíveis 
preparados ali estão sanduíches, tábua de queijos, bolos, tortas, mousses, 
café da manhã completo, chocolate com churros, cappuccinos e carnes 
nobres, como filé mignon, bife de chorizo e peito de frango, servidas com 
deliciosos acompanhamentos. Além das comidinhas, todas as noites os 
clientes são presenteados com animadas apresentações musicais. 

 http://www.cafetortoni.com.ar/br/ 

CAFÉ TORTONI
A classic Argentinian restaurant founded in 1858, it gathers, with much history, diversified options 
of dishes for different types of events. Located in the heart of Buenos Aires, in a very charming area 
that reminds a traditional bakery, sandwiches, cheese appetizers, pies, mousses, complete breakfast, 
chocolate with churro (fried-dough pastry), cappuccinos and prime meat, such as filet mignon, chorizo 
and chicken breast steak, served with delicious side dishes, are amongst the irresistible options 
prepared there. In addition to the meals, every night clients can watch exciting musical performances.

LA BRIGADA
Na cidade considerada um santuário para os carnívoros, 
um dos points imperdíveis para saciar a fome em uma 
boa churrascaria é o La Brigada, restaurante no bairro de 
San Telmo que tem como especialidade as famosíssimas 
parrillas. Dividido em cinco salões e refletindo na 
decoração o amor pelo futebol, como camisas, bolas e 
outros objetos relacionados ao esporte, mais do que um 
cardápio dos deuses, o local conta com uma rica adega, 
preenchida com excelentes rótulos de vinhos.

 http://www.parrillalabrigada.com.ar/

LA BRIGADA
In this city considered a sanctuary for the fans of beef, one of the can't-
miss spots to satisfy your hunger at a good steakhouse is La Brigada, 
located in San Telmo neighborhood, which specializes in those famous 
parrillas. Divided into five rooms and reflecting in the decoration its love 
for soccer, such as T-shirts, balls and other objects related to the sport, 
more than a menu of gods, this place counts on a rich wine cellar, plenty 
of excellent wine labels.
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ROJO TANGO, NO RESTAURANTE EL CABARET
Que tal um jantar refinado, com direito à entrada, prato principal, 
sobremesa e bebidas (com e sem álcool), servido durante um 
legítimo show de tango em um espaço pra lá de envolvente? Pois 
é exatamente essa a proposta do Rojo Tango, uma mistura entre 
música, performances artísticas e comida que mexe com todos os 
sentidos do corpo – a começar pelo paladar. Tendo como endereço 
o intimista restaurante El Cabaret, instalado no luxuoso Hotel Faena 
e inspirado nos clubes de tango da década de 1920, o programa 
é a pedida perfeita para os visitantes que desejam se deleitar à 
vontade com o tempero sem igual da capital argentina.

 https://www.rojotango.com/

ROJO TANGO, AT EL CABARET RESTAURANT
What about having a sophisticated dinner, with starter, main course, dessert and beverages 
(alcoholic and non-alcoholic), served during a legitimate tango performance in a cozy space? 
This is the proposal of Rojo Tango, mix of music, artistic performances and food that sharpens 
every sense of the body – starting from the palate. Located at the intimate El Cabaret restaurant, 
inside the luxurious Faena Hotel and inspired in those tango clubs of the 1920s, this is the 
perfect option for those who would like to enjoy the unique spice of the Argentinian capital city.

ASIA DE CUBA
Fruto do mix entre a culinária argentina e a cozinha 
internacional, o Asia de Cuba é um restaurante com uma 
pegada oriental que, ao cair da noite, se transforma 
também em bar e boate. Ótimo para saborear uma 
refeição completa, tomar um drink ou curtir um som, o 
“três em um” mais badalado de Puerto Madero é uma 
escolha certeira para os viajantes em busca de diversão 
à beira do Rio da Prata.

 http://www.asiadecuba.com.ar/

ASIA DE CUBA
Result of the mixture between Argentinian and international cuisine, Asia 
de Cuba is a restaurant with an Asian touch which, when the sun sets, it 
becomes a bar and dance club. Great to have a complete meal, have 
a drink or enjoy some music, this vibrant “three in one” of Puerto Madero 
is the right choice for those travelers looking for fun by the River Plate.

LA CABRERA
Exibindo uma decoração extremamente descolada e com um quê de 
sofisticação, o La Cabrera é um estabelecimento pitoresco que logo de 
cara chama a atenção dos famintos por experiências que inspiram o 
bom gosto. Localizada no cinematográfico bairro de Palermo, na casa 
tem de tudo um pouco: empanadas, saladas, tortillas, massas caseiras, 
grelhados, parrillas, vasta carta de sobremesas e um menu degustação, 
chamado “mediodía”, com três opções de entrada, pratos principais e 
bebidas (vinho, refrigerante ou água), cada uma delas combinada ao 
gosto do freguês e acompanhada por sorvetes caseiros.

 http://lacabrera.com.ar/

LA CABRERA
Showing an extremely modern decoration with a touch of sophistication, La Cabrera is 
a picturesque restaurant that right away catches the attention of those who are hungry for 
experiences that inspire good taste. Located in the cinematographic Palermo neighborhood, 
it has a little bit of everything: empanadas, salad, tortillas, homemade pasta, grilled food, 
parrillas, large menu of desserts and a tasting menu, called "mediodía", with tree options 
of appetizers, main courses and beverages (wine, soda or water), each one of them 
combined according to the client's preferences and with homemade ice cream.
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Um destino que transborda amor. 
Amor pelas artes, pela história, 
pelo tempo, pelo campo, pela 

gastronomia, pelo vinho, pela beleza, 
pela vida, ou, simplesmente, amor 
pelo amor. Quem já foi à italianíssima 
Toscana sabe que a região é, ao mesmo 
tempo, apaixonada e apaixonante.

Localizada no coração do belo país 
europeu, a charmosa Toscana é dividida 
em dez províncias, cada uma delas 
esbanjando paisagens bucólicas e 
experiências multissensoriais. Inclusive, 
aqui vão duas dicas infalíveis para quem 
quiser conhecê-las bem: a primeira é 
reservar no mínimo uma semana para 
explorar suas principais cidades; a 
segunda é fazer isso de carro, visto que 
muitos dos seus atrativos se encontram 
ao longo de graciosas estradinhas 
campestres, as quais, por sua vez, 
representam um ponto turístico à parte.
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TIRANDO O PÉ DO 
ACELERADOR 
Com certeza você está familiarizado com 
aquela correria típica das grandes metrópoles. 
Pois bem, na Toscana ela não existe. De ares 
clássicos e interioranos, na terra natal de Dante 
Alighieri, Leonardo Da Vinci, Michelangelo e 
Nicolau Maquiavel o tempo caminha em ritmo 
mais lento, o que é uma ótima inspiração para 
pisar no freio e curtir cada momento no melhor 
estilo “slow travel”, termo que, em português, 
significa aproveitar a viagem – e todas as suas 
surpresas – sem pressa.
Especialista, portanto, em proporcionar 
vivências emocionantes e duradouras, é natural 
que a região queridinha dos enamorados seja 
bastante procurada para casamentos, já que 
motivos para amá-la existem aos montes. Para 
comprovar isso, embarque com a gente rumo a 
Florença, Cortona, Siena, San Gimignano e San 
Miniato, cinco tesouros toscanos fascinantes. 
Preparado? Poi, andiamo!
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A CAPITAL 
MUNDIAL DAS 
ARTES 
Tal qual a Mona Lisa de Da Vinci, também 
é com olhar atento e sorriso estampado 
no rosto que muitos viajantes podem ser 
retratados enquanto passeiam pela capital 
da Toscana. E não é pra menos: como, 
afinal, resistir à Florença? 
Situada na província homônima e considerada 
um dos berços do Renascimento, uma das 
mais importantes expressões artísticas italianas, 
Firenze, como é chamada pelos nativos, até 
hoje mantém viva a chama que a transformou 
em um dos símbolos do movimento cultural, 
político e econômico que sacudiu a história da 
humanidade há mais de 500 anos. 

UMA HERANÇA DAS BOAS
Constituída por um patrimônio de valor 
inestimável, Florença é praticamente um museu 
a céu aberto, e parte de seu acervo pode 
ser encontrada no centro histórico, tombado 
em 1982 pela Unesco. A primeira parada 
sugerida é na grandiosa Duomo di Firenze, 
ou Catedral de Santa Maria del Fiore, que 
começou a ser construída no final do século 
13 e, atualmente, figura entre as cinco maiores 
igrejas da Europa. Após registrar lindas fotos 
da fachada e de seu interior, a recomendação 
é subir na cúpula e se deslumbrar com a vista 
da cidade. Além da catedral, também fazem 
parte do complexo do Duomo o Batistério 
de São João – erigido em homenagem ao 
santo padroeiro do destino em 1059 e um 
dos points preferidos dos visitantes por conta 
da “Porta do Paraíso”, um dos ícones da 
renascença florentina –, o campanário de 
Giotto e o Museo dell’Opera del Duomo. 
Avançando pelas ruelas ao redor da catedral, 
além de bares, restaurantes, sorveterias e 
lojas há uma ampla coleção de monumentos 
espalhados pelo caminho. Entre eles, destaque 
para a Piazza della Signoria, espaço cultural 
que abriga: o histórico Palazzo Vecchio, sede 
da prefeitura e de um museu; a Gallerie degli 
Uffizi, onde estão concentradas obras-primas 
de gênios como Raffaello Sanzio, Sandro 
Botticelli e Leonardo Da Vinci; e um festival de 

A travel destination that inspires so much love. Love for 
arts, history, time, green meadows, gastronomy, wine, 
beauty, life or just love for love. People who have been 
to the very Italian Tuscany know that the region is in 
love and lovable, at the same time.  
Located in the heart of this beautiful European country, 
the charming Tuscany is divided into ten provinces, each 
one of them presenting countless rustic landscapes and 
multisensorial experiences. By the way, here are two 
infallible tips for those who would like to get to know them 
very well: the first one is to take at least a week to explore its 
main cities; the second one is to do this by car, since many 
of its attractions are spread along beautiful bucolic roads, 
which represent a tourist attraction by its own, by the way.
TAKING IT EASY
You may be used to that busy routine of the big metropolises, 
for sure. Right, but it doesn’t exist in Tuscany. With a classic 
and countryside touch, in the hometown of Dante Alighieri, 
Leonardo Da Vinci, Michelangelo and Niccolò Machiavelli 
time goes by slowly, which is great inspiration to take it easy 
and enjoy every moment in the best “slow travel” style, in other 
words, enjoy the trip – and all its surprises – without haste. 
Expert, therefore, at providing exciting and lasting 
experiences, it’s natural that this region, which is the 
lovebirds' favorite one, is so much sought for weddings, 
since there are so many reasons to love it. To prove this, 
join us to Florence, Cortona, Siena, San Gimignano and 
San Miniato, five fascinating Tuscan treasures.  Are you 
ready? Poi, andiamo!
FLORENCE: THE WORLD CAPITAL OF ARTS
As well as Da Vinci’s Mona Lisa, it's also with attentive 
look and a smile on the face that many travelers can be 
described while visiting the capital of Tuscany. And it’s 
no wonder: how, after all, to resist Florence? 
Located in the homonym province and considered one of 
the cradles of Renaissance, one of the most important Italian 
artistic expressions, Firenze, as it's called by its inhabitants, 
still today keeps this flame that turned it into one of the icons 
of this cultural, political and economic movement alive and 
shook the history of mankind more than 500 years ago. 
VALUABLE HERITAGE
Constituted by priceless heritage, Florence is practically 
an open-air museum, and part of its collection can be 
found in the city’s historic center, declared a World 
Heritage by Unesco, in 1982. The first suggested stop is 
at the great Duomo di Firenze, or Cathedral of Saint Mary 
of the Flower, which started to be built in late 13th century 
and, currently, is amongst the five largest cathedrals in 
Europe. After taking beautiful photos of the facade and 
its interior, the suggestion is to go to the dome and get 
fascinated with the view of the city. Besides the cathedral, 
the Battistero di San Giovanni (Baptistery of Saint John) 
– built to pay homage to the patron saint of the city in 
1059 and one of the visitors’ favorite place because of 
the "Gates of Paradise", one of the Florentine Renaissance 
icons – the Campanile di Giotto (Giotto’s Campanile) and 
the Museo dell’Opera del Duomo (Museum of the Works 
of the Cathedral) also make part of the Duomo complex. 
Walking through the alleys that surround the cathedral, in 
addition to bars, restaurants, ice cream shops and stores 
there's an extensive collection of monuments spread all over 
the way. Among them, it should be highlighted the Piazza 
della Signoria, a cultural space which includes: the historical 
Palazzo Vecchio (Old Palace), city hall and museum; 
Gallerie degli Uffizi, where masterpieces of geniuses such 
as Raffaello Sanzio, Sandro Botticelli and Leonardo Da 
Vinci are gathered; and a festival of classic sculptures, like a 
replica of Michelangelo’s David, whose original version is a 
few steps away from there, at the Galleria dell'Accademia 
(Gallery of the Academy of Florence).
MORE TREASURES
Do you still have some energy? Great, because Florence 
has a lot more to offer! Before continuing, however, it’s 
worthwhile to touch the bronze boar at the Fontana del 
Porcellino (Wild Boar Fountain), near the Piazza della 
Repubblica. It sounds weird, doesn’t it? Just relax, we explain 
why: they say that this ritual brings luck for those who touch it.
Now that your success is guaranteed, time to go to the 
Ponte Vecchio (Old Bridge), one of the oldest and most 
admired icons of the capital. Built in the 14th century, it 

ACIMA, O PÔR DO SOL EM FLORENÇA, COM 
DESTAQUE PARA O PALAZZO VECCHIO (À ESQUERDA) 
E PARA A CATEDRAL DE SANTA MARIA DEL FIORE (À 
DIREITA). AO LADO, UMA AMOSTRA DAS OBRAS DE 
ARTE EXPOSTAS NA GALLERIE DEGLI UFFIZI
ABOVE, THE SUNSET IN FLORENCE, HIGHLIGHTING THE PALAZZO 
VECCHIO (TO THE LEFT) AND THE CATHEDRAL OF SAINT MARY 
OF THE FLOWER (TO THE RIGHT). NEXT, A SAMPLE OF THE 
WORKS OF ART EXHIBITED AT THE GALLERIE DEGLI UFFIZI

VOCÊ SABIA?
O Gepetto, criador do Pi-
nóquio, nasceu em Floren-
ça. Na verdade, não foi 
o marceneiro propriamente 
dito, mas Carlo Collodi, 
autor que deu vida a este 
personagem que, tempos 
depois, se tornaria um 
dos maiores clássicos da 
literatura infantil.

DID YOU KNOW?

Gepetto, Pinocchio's creator, was born in 
Florence. Actually, it wasn’t the carpenter 
himself, but Carlo Collodi, author who 
brought this character to life, which some 
time later would be one of the greatest 
classic characters of children's literature.
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esculturas clássicas, a exemplo de uma réplica do David, 
de Michelangelo, cuja versão original fica a poucos passos 
dali, na Galleria dell’Accademia.

OUTRAS PRECIOSIDADES
Tem fôlego sobrando? Ótimo, porque Florença ainda tem 
muito a oferecer! Antes de prosseguir viagem, no entanto, 
vale passar a mão no focinho dourado do javali da Fontana 
del Porcellino, próximo à Piazza della Repubblica. Parece 
estranho, não é? Calma que a gente explica o porquê: 
reza a lenda de que esse ritual dá sorte para quem o toca.
Agora que o sucesso está garantido, hora de partir para a 
Ponte Vecchio, um dos ícones mais antigos e prestigiados 
da capital. Erguida ainda no século 14, cruza o Rio Arno 
e, tendo joalherias e lojas de souvenires ao longo de sua 
extensão, conta com o Corredor Vasariano, passagem 
secreta construída durante a dinastia Médici, em 1565, 
para ligar o Palazzo Vecchio ao Palazzo Pitti.
Acompanhando o trajeto da ponte, uma excelente 
maneira de finalizar esse tour é justamente no luxuoso 

Palazzo Pitti. Imponente e de dimensões gigantescas, o 
palácio é, também, o endereço de diversos museus, tais 
como a Galleria del Costume, a Galleria d’Arte Moderna 
e o Museo delle Porcellane. Do lado de fora, a dica é 
aproveitar a beleza e a tranquilidade do Jardim de Boboli, 
um legítimo jardim real. 

CERCA DE UMA HORA 
DEPOIS...
Coladinha em Florença, outra atração imperdível para quem 
está circulando pela Toscana é, sem dúvida alguma, a co-
muna de Pisa. É ali que fica a célebre Torre de Pisa, que des-
de o século 12 mantém sua característica mais marcante: a 
leve inclinação para os lados, resultado de uma falha em 
seu projeto arquitetônico. Musa de criativos registros fotográ-
ficos e, nas horas vagas, campanário da Catedral de Pisa, 
chegar ao topo exige certo esforço: depois de comprar o in-
gresso, é preciso vencer mais de 290 degraus para, enfim, 
apreciar do alto a cidade onde nasceu Galileu Galilei – e 
que, como ele, é mestra em desafiar as leis da física.
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crosses the Arno River and having jewelry stores and souvenir 
shops along its extension, it counts on the Corridoio Vasariano 
(Vasari Corridor), an enclosed passageway created during 
the Medici dynasty, in 1565, to link the Palazzo Vecchio (Old 
Palace) to Palazzo Pitti (Pitti Palace).
Following the bridge route, an excellent way to finish this tour 
is just at the luxurious Palazzo Pitti (Pitti Palace). Imposing and 
with huge dimensions, the palace is also the address of several 
museums, such as the Galleria del Costume (National Museum 
of Costume), Galleria d’Arte Moderna (Museum of Modern 
Art) and Museo delle Porcellane (Porcelain Museum). Outside 
there, the tip is to enjoy the beauty and tranquility at the Boboli 
Gardens, a legitimate royal garden. 
ABOUT AN HOUR LATER…
Next to Florence, another can’t-miss attraction for those who are 
circulating through Tuscany is the village of Pisa, with no doubt. 
The famous Tower of Pisa is located right there, and since the 
12th century it keeps its most remarkable feature: a slight tilt, a 
result of an issue in its architectonic project. Inspiration for creative 
photos and, in the free time, campanile of Pisa Cathedral, 
reaching its top demands some effort: after buying a ticket, time 
to face more than 290 steps to finally enjoy the view of the city 
where Galileo Galilei was born from the top – and which is, like 
him, an expert at defying the laws of physics.
LIGHTS, CAMERA AND… CORTONA!
Amongst green hills, centennial relics and breathtaking 
landscapes, the atmosphere of romance takes Cortona. 
Cinematographic by nature, it's no wonder that many people 
would like to do as the main character of the movie “Under the 
Tuscan Sun” did and move to there, because this small village of 
Arezzo province definitely is “un amore a prima vista”. 
Although there’s a route with about 1h40 leaving from Florence 
(via highway), here it goes a suggestion for those who want 
to turn the way towards this Italian Hollywood into a pleasant 
experience: take this journey on the road SS71 – which 
connects Arezzo city to Cortona – and enjoy the 3-hour route 
to admire, among other grateful surprises, some impressive 
sunflower fields which bloom between June and August.  
A SIGHT FOR SORE EYES
If getting to the hill which holds up Cortona is a trip of real 
beauty, having the chance to get to know the destination doesn't 
let us down: thousands of attractions are gathered to honor the 
reputation of this little city with Etruscan roots, surrounded by 
majestic historic constructions.
To start off on the right foot, choose the millennial biforate 
doors, the entrance of the wall which leads straight to Piazza 
della Repubblica (Republic Square) and Pallazo Comunale 
(Municipal Building), monument created in the 13th century 
which is today the local government office and represents one 
of the most famous postcards of the region.
From there, through the alleys of its surroundings, other monuments 
of the village, near each other, are: Etruscan Academy Museum 
of the City of Cortona, Signorelli Theater (located at Piazza 
Lucca Signorelli – Lucca Signorelli Square) and the centenary 
Cortona Cathedral. Away from the downtown, there are two 
places that should be visited and they are Fortezza di Girifalco 
(Fortress of Girifalco), which presents a beautiful panoramic 
view, and Eremo Le Celle (Hermitage Le Celle), spiritual refuge 
founded around 1211 by Saint Francis of Assisi. 
THE SWEET AND BEAUTIFUL SIENA
Travelers who want to explore the medieval Siena won’t regret 
it. This little city was born to be photographed and it's a lifetime 
invitation to follow the heart – in this case, it's represented by 
the road SS222, which connects Florence to the destination. 

NA PÁGINA ANTERIOR, A ICÔNICA – E INCLINADA! 
– TORRE DE PISA. À ESQUERDA, A CHARMOSA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, NO CENTRO 
HISTÓRICO DE CORTONA
IN THE PREVIOUS PAGE, THE ICONIC – AND TILTED! – TOWER 
OF PISA. TO THE LEFT, THE CHARMING PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, IN THE HISTORIC CENTER OF CORTONA

Entre colinas verdejantes, relíquias seculares e paisagens arrebatadoras, o clima 
de romance é dominante em Cortona. Cinematográfica por natureza, não é raro 
querer imitar a protagonista do filme “Sob o Sol da Toscana” e se mudar de 
mala e cuia para lá, porque essa pequena comuna da província de Arezzo é, 
definitivamente, “un amore a prima vista”.
Embora exista um trajeto de 1h40 a partir de Florença (via autopista), aqui vai 
uma sugestão para quem quiser transformar o caminho rumo a essa hollywoodiana 
da Itália em uma prazerosa experiência: seguir viagem pela estrada SS71 – que 
liga a cidade de Arezzo a Cortona – e aproveitar o percurso de cerca de três 
horas para contemplar, entre outras gratas surpresas, os impressionantes campos 
de girassóis que florescem entre junho e agosto.

COLÍRIO PARA OS OLHOS
Se chegar até a colina que sustenta Cortona é uma jornada de pura beleza, ter a 
chance de conhecer o destino de pertinho também não decepciona: encantos mil 
se reúnem para honrar a boa fama da cidadezinha de raízes etruscas, cercada por 
majestosas construções históricas.
Para começar o passeio com o pé direito, aposte na milenar Porta Bifora, a entrada 
da muralha que conduz diretamente para a Piazza della Repubblica e para o Palazzo 
Comunale, monumento arquitetado no século 13 que, hoje, é sede do governo local 
e representa um dos cartões-postais mais famosos da região. 
Partindo dali pelas ruas do entorno, outros patrimônios da comuna, bem próximos entre 
si, são: o Museu da Academia Etrusca e da Cidade de Cortona, o Teatro Signorelli 
(situado na Piazza Lucca Signorelli) e a secular Catedral de Cortona. Mais afastados 
do centro, dois lugares que igualmente valem a visita são a suntuosa Fortezza di 
Girifalco, que descortina uma belíssima vista panorâmica, e o Eremo Le Celle, recanto 
espiritual fundado por São Francisco de Assis por volta de 1211.

GIOVANNI BOSCHERINO/SHUTTERSTOCK.COM



A doce e bela Siena
Viajantes que dedicam parte de seu itinerário para desvendarem a medieval Siena 
não se arrependem. A cidadezinha nasceu para as lentes da câmera e é um eterno 
convite para seguir o coração – no caso, aqui representado pela Estrada SS222, a 
qual conecta Florença ao destino. 
Chamada também de Via Chiantigiana, a sinuosa e extraordinariamente bela estrada 
é, ainda, a artéria principal da Rota do Vinho de Chianti, reunindo, de uma só vez, 
vinhedos, vinícolas, taças preenchidas com alguns dos melhores vinhos italianos, 
campinas verdejantes e cenários fabulosos, todos eles típicos desta que é uma das 
regiões mais visitadas da Toscana. 

A LENDA DESSA PAIXÃO
Capital da província de mesmo nome, segundo a mitologia romana, Siena foi 
fundada pelos filhos de Remo, o irmão gêmeo de Rômulo, considerado o fundador 
de Roma. Amamentados por uma loba quando bebês, a lenda de Remo e Rômulo é 
tão presente na cidade que há incontáveis referências a ela. Uma delas, inclusive, 
é uma escultura situada em frente à Catedral de Siena, tida como uma das grandes 
riquezas da arquitetura medieval – interna e externamente. 
Nesta comuna que transpira tradição e história por todos os poros, outro símbolo que 
transcende gerações é a ilustre Piazza del Campo, veia aorta local que é palco para 
um dos eventos mais importantes da cidade: o Palio di Siena, corrida de cavalos 
tradicional realizada sempre nos dias 2 de julho e 16 de agosto.
Seguindo na pitoresca praça em formato de meia-lua, mais alguns patrimônios 
podem ser encontrados por ali: o Palazzo Pubblico, edificado entre os séculos 13 
e 14, assim como o Museu Cívico, que fica em seu interior; a Fonte Gaia, datada 
originalmente do século 15; e a Torre del Mangia, monumento de meados de 1300, 
que brinda quem consegue chegar ao seu topo – depois de encarar uma escadaria 
bem estreita – com um panorama maravilhoso da região. 
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AO LADO, A MONUMENTAL FACHADA DA 
CATEDRAL DE SIENA. ACIMA, O CASAMENTO 
HARMÔNICO ENTRE NATUREZA E CONSTRUÇÕES 
HISTÓRICAS NA ENCANTADORA SAN GIMIGNANO
TO THE LEFT, THE MONUMENTAL FACADE OF SIENA CATHEDRAL. 
ABOVE, THE HARMONIC COMBINATION BETWEEN NATURE AND 
HISTORICAL BUILDINGS IN THE CHARMING SAN GIMIGNANO

Also known as Via Chiantigiana, this sinuous and extraordinarily beautiful 
road is also the main via of Chianti Wine Route, bringing together 
wineries, vineyards, glasses plenty of some of the best Italian wines, 
green meadows and fabulous landscapes, very traditional of this region 
which is one of the most visited of Tuscany. 
THE LEGEND OF THIS PASSION
Capital of the homonymous province, according to the Roman mythology, Siena 
was founded by Remus’ children, Romulus’ twin, considered to be the founder 
of Rome. Fed by a female wolf when they were babies, Remus and Romulus' 
legend is so present in the city that there are many references to it. One of them, 
by the way, it’s a sculpture in front of the Siena Cathedral, and it’s one of the 
greatest treasures of the medieval architecture – from the inside and outside. 
In this village which tradition and history are present everywhere, other symbol 
that transcends generations is the illustrious Piazza del Campo, local aorta 
artery which hosts one of the most important events of the city: Palio di Siena, a 
traditional horse race always carried out on July 2 and August 16. 
Also at the picturesque square that has the shape of a half-moon, some 
other monuments can be found there: Palazzo Pubblico (Town Hall), built 
between the 13th and 14th centuries, as well as the Civic Museum, 
placed inside it; Gaia Fountain, originally dated from the 15th century; 
and the Torre del Mangia (Tower of the Eater), a monument from the middle 
of 1300, which offers those who manage to reach the top a wonderful 
panorama of the region – after facing a very narrow staircase. 
SAN GIMIGNANO: THE TOP OF TUSCANY
According to the logical of the Math and Science or the philosophy of 
Humanities, a thing is right: when the base is solid, the structure is supposed 
to be more resistant, even to time. San Gimignano is there to prove it, and 
even with ups and downs, this village located in Siena province still keeps 
the greatest part of its architectonic formation from the Middle Age. 
Placed on the top of a hill between Florence and Siena and surrounded by 
several wineries, "La città delle belle Torri” (in English, "The town of beautiful 
towers”) is a genuine timeless elixir, in which art, history, gastronomy and 
nature are such a great combination.
A LITTLE AND LOVELY CITY
Called as “The Manhattan of the Middle Ages”, this city, which had its "Big 
Apple" era in the first three centuries of the millennium, was taken that time 
by about 72 skyscrapers in medieval style, built as symbols of wealth and 
power to accommodate the elite. Devastated in the middle of 1300 by 
diseases that killed two thirds of the population, San Gimignano went from 
glory to decadence, leaving as legacy much history and amazing ability 

San Gimignano:  
O PONTO ALTO DA TOSCANA
Seja sob a lógica de Exatas ou a filosofia de Humanas, uma questão é 
certa: quando a base é sólida, a estrutura tende a ser mais resistente, até 
mesmo ao tempo. San Gimignano está aí para provar o quanto isso é 
real, já que, mesmo passando por altos e baixos, a comuna, localizada 
na província de Siena, ainda mantém firme e forte grande parte de sua 
formação arquitetônica, remanescente da Idade Média.
Posicionada no alto de uma colina entre Florença e Siena e rodeada por 
uma série de vinícolas, “La città delle belle Torri” (em português, “A cidade 
das belas torres”) é um genuíno elixir atemporal, no qual arte, história, 
gastronomia e natureza formam uma baita de uma combinação.

PEQUENINA E ADORÁVEL
Apelidada de “Manhattan Medieval”, a cidade, que viveu seus tempos de “Big 
Apple” nos três primeiros séculos do milênio, foi tomada nessa época por algo 
em torno de 72 arranha-céus de estilo medieval, erguidos como símbolos de 
riqueza e poder para abrigar a elite. Assolada em meados de 1300 por doen-
ças que dizimaram dois terços da população, San Gimignano foi da glória à 
decadência, deixando como legado muita história e uma capacidade incrível 
de se reerguer para, posteriormente, ocupar lugar de destaque no turismo local.
Ao caminhar pelo centro histórico, com exceção de 13 das 72 casas-torres 
medievais que restam, é possível fazer um tour completo. Definitivamente vale 
uma visita à triangular Piazza della Cisterna, onde fica o poço que demarca o 
centro do destino, e à Piazza Duomo, endereço da milimetricamente ilustrada 
Catedral de San Gimignano e, também, do Palazzo Comunale, que serve 
como acesso à Torre Grossa, a mais alta da cidade.
Após perder-se por essas joias arquitetônicas, acrescente no roteiro um momento 
de descanso na prestigiada gelateria Dondoli, ideal para provar sorvetes de sa-
bores exóticos, como açafrão com pinhões, vinho espumante e ervas aromáticas.
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AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para a Toscana. Destaque para a 
opção de 9 dias/8 noites, que contempla os seguintes destinos: Assis, 
Florença, Lucca, Pisa, Roma, San Gimignano, San Miniato, Siena e 
Volterra. O pacote inclui: transfer in/out, hospedagem com café da 
manhã em hotéis categoria quatro-estrelas e guia acompanhante 
fluente em português. Destaque para o passeio de barco ou trem na 
região de Cinqueterre e para a possibilidade de participar do evento 
dedicado à trufa branca. Somente terrestre. O valor é a partir de  
10x € 131 por pessoa, em apartamento duplo. 

Confira esta e outras ofertas pelo  4090 1688 ou  
4090 1727.

“I have three nice memories of Tuscany. The first one is a 
visit to Siena, where I sat at a charming café on the edge of 
Piazza del Campo. It was amazing to feel and watch the 
time around me; I just can’t explain the feeling of the meeting 
between old and new. The second one was Pisa, in which 
the famous Tower of Pisa is located. Is the picture a cliché? 
Yes, it is! But it’s so beautiful! (laughs) Finally, the incredible 
sunset from the Ponte Vecchio (Old Bridge), in Florence, the 
only one spared by the Germans on the attack in 1944.”

Tenho três lembranças bacanas da 
Toscana. A primeira é a visita à cidade 

de Siena, onde fiquei sentado em um charmoso 
café à beira da Piazza del Campo. Foi sensacio-
nal sentir e ver o tempo ao seu redor; a sensação 
do encontro do novo com o antigo é inexpli-
cável. A segunda foi Pisa, onde se encontra a 
famosa Torre de Pisa. É clichê a foto? É! Mas é 
tão linda! (risos) Por fim, o incrível pôr do sol da 
Ponte Vecchio, em Florença, a única poupada 
pelos alemães no bombardeio de 1944."

Felipe Vailant
Foca Viagens 
Guarapari (ES)

to rebuild itself and be in evidence in the local tourism.
Walking through the historic center, with the exception 
of 13 from those 72 remaining medieval towers, it’s 
possible to take a complete tour. Definitely, you should 
visit the triangular Piazza della Cisterna (Cistern Square), 
address of the Cathedral of San Gimignano, which is 
illustrated in detail, and also the Palazzo Comunale 
(Municipal Palace), which allows the access to the Torre 
Grossa (Big Tower), the highest one of the city.
After visiting these architectonic treasures, add to the itinerary 
some time to relax at the famous Gelateria Dondoli (Italian-
style ice cream shop), perfect for trying exotic flavors of ice 
cream, with saffron and pine nuts, sparkling wine and herbs.  
SAN MINIATO: A STOP TO EAT AND DRINK
Less than an hour away from Florence, San Miniato is a 
village in the province of Pisa. Although equally beautiful 
and historically rich as its neighbors, it stands out, however, 
because other irresistible attraction: its gastronomy, 
considered to be a real immersive experience there. 
Fertile soil for the natural production of white truffles, these 
rare funguses are one of the reasons to attract a multitude 
of tourists interested in not only trying this delicacy of 
the international cuisine, evidenced in events like the 
White Truffle Fair in Tuscany, annually promoted every 
weekends of November, but also following the entire 
process that makes part of its literal hunting. 
FUNGUSES OF GODS
With indescribable flavor and aroma, those “tarufos 
biancos”, as they are called in Italian, are rare and they 
present a cultivation technique mastered only by nature. 
As a diamond, difficult to be found and fragile when 
handled, many peregrinations are necessary, which are 
the first step of the sensorial tour offered to tourists. 
Commonly carried out with the help of dogs trained 
to identify the location of these funguses by scent, after 
collecting them guided by a professional “truffle hunter", 
visitors go to a local restaurant in which they can check the 
preparation of a delicious dish starred by truffles. The best 
way of doing the digestion is getting to know its lovely 
historic center which, as the whole Tuscany, is deliciously 
inviting, from the beginning to the end.

San Miniato: 

A CATEDRAL DE SAN MINIATO, RODEADA 
PELAS BELEZAS NATURAIS DA CIDADE DAS 
TRUFAS BRANCAS
CATHEDRAL OF SAN MINIATO, SURROUNDED 
BY NATURAL BEAUTIES OF THE WHITE 
TRUFFLE CITY

UMA PARADA PARA 
COMER E BEBER
A menos de uma hora de distância de 
Florença, San Miniato é uma comuna da 
província de Pisa. Ainda que igualmente 
bela e rica em história quanto suas vizinhas, 
destaca-se, porém, graças a outro atrativo 
irresistível: a gastronomia, considerada, 
ali, uma legítima experiência imersiva. 
Terreno fértil para a produção natural das 
trufas brancas, é justamente este raro fungo 
um dos responsáveis por atrair uma legião de 
turistas, interessados não apenas em apreciar 
essa iguaria da cozinha internacional, 
ressaltada em eventos como a Feira de Trufas 
Brancas da Toscana, promovida anualmente 
nos finais de semana de novembro, mas 
também em vivenciar todo o processo que 
faz parte de sua literal caçada.

UM FUNGO DOS DEUSES
De sabor e aroma indescritíveis, os “tarufos 
biancos”, como são chamados em italia-
no, são uma preciosidade, apresentando 
técnicas de cultivo dominadas apenas pela 
natureza. Como um diamante difícil de ser 
encontrado e frágil ao ser manuseado, ren-
dem verdadeiras peregrinações, as quais 
integram a primeira etapa do tour sensorial 
proposto aos turistas.
Realizada geralmente com o auxílio de cães 
treinados para identificar a localização do 
fungo pelo cheiro, após a colheita guiada 
por um “trufeiro” profissional, os visitantes se-
guem para um restaurante local, onde acom-
panham a preparação de um saboroso prato 
estrelado pelas trufas. A melhor maneira de 
fazer a digestão é percorrer tranquilamente o 
gracioso centrinho histórico da cidade que, 
assim como toda a Toscana, é deliciosamen-
te envolvente do começo ao fim. 
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COMO CHEGAR 
Como não há voos diretos entre Brasil e Toscana, é preciso fazer ao menos 
uma conexão em cidades como Roma, Munique e Paris, por exemplo, tendo 
Florença como destino final. Para circular pela região, duas boas apostas são 
os trens, que partem de diferentes localidades europeias, e carros alugados. 

O QUE LEVAR 
As quatro estações do ano são bem definidas na Toscana, então a mala vai 
variar conforme o período da viagem. O verão costuma ser bem quente e 
abafado, mas o inverno não é tão rigoroso a ponto de exigir roupas de neve. 
De maneira geral, os itens que não podem faltar na bagagem são: roupas e 
sapatos confortáveis, protetores solar e labial, óculos de sol e repelente.

GASTRONOMIA 
Tendo a culinária como importante atração turística, a Toscana é um prato 
cheio quando o assunto é comida. Entre os quitutes típicos da região estão: 
a bistecca alla fiorentina, feita de carne bovina; o lampredotto, sanduíche 
tradicional recheado com estômago de boi; o pappardelle, massa 
geralmente servida ao molho de carne; e doces à base de amêndoas, 
como os biscoitos cantucci e ricciarelli e o bolo panforte.

FUSO HORÁRIO 
+4 (horário de Brasília).

IDIOMA 
Italiano.

QUANDO IR 
Para fugir das altas temperaturas do verão (junho a setembro), que podem 
ultrapassar os 30°C, e dos dias mais curtos do inverno (dezembro a 
março), a dica é optar pelos meses de primavera e outono, com clima mais 
ameno e termômetros oscilando, em média, entre 8°C e 20°C.

MOEDA 
Euro.

DOCUMENTAÇÃO 
Brasileiros que pretendem ficar na Itália por até 90 dias precisam apresentar 
apenas o passaporte, com validade superior a três meses, e seguro-viagem 
internacional, com cobertura igual ou superior a € 30.000,00. Nesse caso, 
não há necessidade de visto. Contudo, vale ressaltar que, como a imigração 
italiana pode pedir uma comprovação de disponibilidade financeira para que 
o visitante se mantenha no destino, recomenda-se ter em mãos: moeda local 
em espécie, cartão de crédito internacional, títulos de serviços pré-pagos e/ou 
documentos comprobatórios de fontes de renda no país.

PARA SABER MAIS:
HTTPS://WWW.VISITTUSCANY.COM/EN/ HTTP://EN.COMUNE.FI.IT/  
HTTP://WWW.FIRENZETURISMO.IT/EN/ HTTP://WWW.COMUNEDICORTONA.IT/  
HTTP://WWW.COMUNE.SIENA.IT/ HTTPS://WWW.COMUNE.SANGIMIGNANO.SI.IT
HTTPS://WWW.COMUNE.SAN-MINIATO.PI.IT/

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 220 V.
Plugues: como as tomadas seguem o padrão europeu, é indicado levar 
um carregador universal.
Ligações para o Brasil: basta discar 0055 + DDD + número do 
telefone ou 800 172 211 para ligações a cobrar.
Gorjetas: caso o atendimento recebido seja satisfatório, gorjetas são 
bem-vindas. Porém, esta não é uma prática obrigatória, visto que 
grande parte dos estabelecimentos já inclui uma taxa de serviço de 
aproximadamente 10% sobre o valor total da conta.



SERVICE
HOW TO GET THERE
There aren't direct flights between Brazil and Tuscany, so that it’s 
necessary to make at least one connection in cities like Rome, Munich 
and Paris, for example, having Florence as final destination. To 
circulate in the region, two good options are trains, which depart from 
different European localities, and rented cars. 

WHEN TO GO
To run away from the high temperatures of the summer (June to 
September), which can be above 30°C, and from those shorter 
days of the winter (December to March), the tip is to choose spring 
and autumn, with mild weather and thermometers between 8°C and 
20°C, in average.

WHAT TO TAKE
The four seasons of the year are clearly defined in Tuscany, so the 
wardrobe will vary according to the season of the trip. Summer 
uses to be hot and sweltering, but winter isn’t so harsh to take snow 
clothing. In general way, the items that can't be out of your baggage 
are: comfortable clothes and shoes, sunscreen for body and lips, sun 
glasses and repellent.

TIME ZONE
+4 (Brasília time).

LANGUAGE 
Italian.

GASTRONOMY
Having its gastronomy as important tourist attraction, Tuscany is a real 
banquet when it comes to good food. Those are the traditional delicacies 
of the region: bistecca alla fiorentina, made of beef; lampredotto, 
traditional sandwich filled with stomach of a cow; pappardelle, pasta 
generally served with meat sauce; and candies made of almonds, such 
as cantucci and ricciarelli biscuits and panfort cake.

CURRENCY
Euro. 

DOCUMENTS
Brazilians who intend to stay in Italy for up to 90 days need only the 
passport, valid for more than three months, and international travel 
insurance, with coverage equal or superior to € 30,000.00. In this 
case, there’s no need to require a visa. However, it should be highlighted 
that as the Italian immigration may require a proof of availability of funds, 
assuring that the visitor has financial conditions to stay in the destination, 
it’s recommended to have at hands: local currency in cash, international 
credit card, prepaid services for securities and/or documents that prove 
sources of income in the country.

USEFUL INFORMATION
Electric power: 220 V.
Plugs: as the plugs keep European standards, it’s recommend to take a 
universal adapter.  
Calls to Brazil: just dial 0055 + area code + phone number or 800 
172 211 to a collect call.
Tips: if the service offered is satisfactory, tips are welcome. However, this 
is not mandatory, since most establishments already include a service 
charge of about 10% of the total amount.

FURTHER INFORMATION: 
https://www.visittuscany.com/en/  
http://en.comune.fi.it/ 
http://www.firenzeturismo.it/en/  
http://www.comunedicortona.it/
http://www.comune.siena.it/  
https://www.comune.sangimignano.si.it
https://www.comune.san-miniato.pi.it/

SERVIÇO
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HOTEL INTERNACIONAL

PRÁTICO, ELEGANTE E COM 
SERVIÇOS DIFERENCIADOS, 
HOTEL DESPONTA COMO 
REFERÊNCIA EM QUALIDADE 
NA FORMOSA FLORENÇA

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Como agente de viagens, você sabe 
melhor do que ninguém que alguns 
bons dias na Itália pedem por uma 

estada nota dez. Se o destino for Florença, 
então, nem se fala! Charmosíssima e rica em 
história, a capital da Toscana oferece ótimas 
opções de hospedagem, muitas delas a um 
excelente custo/benefício. Uma dica que com 
certeza vai conquistar seu passageiro é o Best 
Western Plus® CHC Florence, próximo ao 
aeroporto (algo em torno de cinco minutos de 
carro) e a curta distância do centro histórico da 
cidade, berço da arte e cultura italianas.
PRIVACIDADE E COMODIDADE
Preparado para receber visitantes a lazer ou a 
negócios, o empreendimento é constituído por 
73 quartos, extremamente funcionais e dese-
nhados sob medida para que, ali, não exista 
nada além de bem-estar. No interior de cada 
um deles, todas as facilidades: TV a cabo ou 
com canais via satélite, rádio AM/FM, cafe-

teira, secador de cabelo, área de trabalho, 
internet wi-fi de alta velocidade, ar-condiciona-
do, cofre, telefone e ferro e tábua de passar 
roupa (os quais devem ser solicitados à parte).
De portas abertas para diferentes perfis de 
viajantes, o complexo disponibiliza, ainda, 
quatro acomodações adaptadas para 
pessoas com deficiência, garantindo que 
sua permanência em terras italianas seja de 
puro conforto. E por falar em conforto, vale 
a pena ressaltar as aconchegantes poltronas 
presentes nos quartos, o room service, 
disponível praticamente o dia inteiro, das 
7h às 23h, e a possibilidade de que um 
funcionário da recepção ligue em um horário 
pré-estabelecido para acordar o hóspede 
pela manhã – as famosas “wake-up calls”.  

BENVENUTO!
Com uma equipe fluente em inglês, italiano e 
francês e acessível 24 horas por dia, a comu-
nicação no Best Western Plus® CHC Florence 
está longe de ser um problema. Inclusive, o 
meio de hospedagem oferece uma série de 
recursos para que a estada seja livre de difi-
culdades: opera com check-in express e late 
checkout (este último mediante pagamento de 
taxa extra), conta com os serviços de um médi-
co de plantão, preparado para atender a qual-
quer emergência, e aceita bichinhos de estima-
ção, desde que sejam de pequeno porte. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Best Western Plus CHC Florence 
com o GRUPO TREND. Diárias a partir de € 49,50 por 
pessoa, em apartamento duplo.

BEST WESTERN 
PLUS® CHC FLORENCE

PRACTICAL, ELEGANT AND WITH SPECIAL SERVICES, 
THIS HOTEL IS A BENCHMARK IN QUALITY IN THE 
FAMOUS FLORENCE
As travel agents, you know better than anyone that 
some good days in Italy must have a great stay. 
Mainly if the destination is Florence! Very charming 
and rich in history, the capital of Tuscany offers great 
options of hotels, many of them at an excellent cost-
benefit. A tip that will definitely win your passenger’s 
heart is the Best Western Plus® CHC Florence, close 
to the airport (about five minutes by car) and a short 
distance away from the city’s historic center, cradle of 
Italian art and culture. 
PRIVACY AND CONVENIENCE
Prepared to receive leisure or business travelers, this 
hotel has 73 rooms that are extremely functional and 
perfectly planned, so that comfort can reign supreme. 
Every room has the following conveniences: cable 
TV or with satellite channels, AM/FM radio, 
coffeemaker, hair dryer, work station, high-speed 
wi-fi, air conditioner, safe, telephone and iron and 
ironing board (upon request).
With open doors for different profiles of travelers, 
the complex makes available four accommodations 
adapted for disabled people, guaranteeing that their 
stay in Italian lands be very comfortable. Speaking 
of which, it should be highlighted the cozy armchairs 
in the rooms, room service, available almost 
the whole day, from 7 a.m. to 11 p.m., and the 
possibility that an employee of the reception calls at 
a pre-established time to wake up the guest in the 
morning – the famous “wake-up calls”.  
BENVENUTO!
With a team fluent in English, Italian and French, at the 
guest’s disposal 24 hour a day, the communication at 
the Best Western Plus® CHC Florence is far from being 
a problem. Also, this hotel offers a series of resources 
so that the stay can be free of any difficulties: express 
check-in and late checkout (the last one upon an extra 
payment), it counts on the services of a doctor on duty, 
ready to help in any emergency, and it’s pet-friendly, 
since they are small.
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

Razões existem de sobra para estender 
a viagem do passageiro até Lucca, 
comuna italiana que dá um toque extra 

de beleza à região da Toscana: as icônicas 
muralhas, o conservado centro histórico, a 
maneira extraordinária como arte e arquitetura 
se entrelaçam a todo momento. Além disso, é 
neste singular destino onde se encontra o Best 
Western® Grand Hotel Guinigi, point ideal 
para recarregar as energias e se apaixonar um 
pouco mais pelo incrível país.
A EXCELÊNCIA ESTÁ NOS DETALHES
Transmitindo o típico acolhimento italiano, 
os 167 quartos são amor à primeira vista. O 
mobiliário distinto harmoniza perfeitamente 
com a decoração, e o conforto, um hóspede 
permanente, se faz presente o tempo inteiro, 
especialmente agora que as acomodações 
passaram por um intenso processo de renovação.  
Espaçosas, construídas à prova de som e dividi-
das entre Standard e suítes Família e Executiva, 
elas esbanjam estilo e, cada uma à sua maneira, 
dão as boas-vindas ao visitante. Entre os serviços 
comuns a todas as categorias estão o wi-fi grátis, 
secador de cabelo, cofre, ar-condicionado, TV 
LCD com canais por assinatura, mesa de traba-
lho, telefone, chaleira privativa (com chá e café 
oferecidos como cortesia) e frigobar. Mas não é 
só isso, não! Também podem ser solicitados, sem 
qualquer tipo de custo, um PlayStation e ferro e 
tábua de passar roupa, por exemplo. 
Vale ressaltar que há opções de apartamentos 
para fumantes e não fumantes e quartos especial-
mente adaptados para pessoas com deficiência. 
FACILIDADES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Mais do que oferecer fácil acesso aos 
principais atrativos turísticos de Lucca, o Best 
Western® Grand Hotel Guinigi disponibiliza um 
completíssimo café da manhã, salas de reuniões, 
academia com sauna, bar, estacionamento e 
um sofisticado restaurante, cujo cardápio inclui 
os tradicionais pratos toscanos, referências da 
culinária internacional, refeições preparadas 
de acordo com as necessidades do hóspede 
e saborosas cartas de vinhos e sobremesas. 

STAY IN STYLE AND GOOD SERVICE: IF YOUR 
PASSENGER IS GOING TO LUCCA, BET ON THE 
ADVANTAGES OFFERED BY THIS CHARMING 
FOUR-STAR HOTEL
There are many reasons to extend your passenger’s trip 
to Lucca, an Italian village which gives an extra touch 
of beauty to the region of Tuscany: iconic walls, the 
preserved historic center, an extraordinary way how 
art and architecture meet each other every time. In 
addition, it’s in this singular destination where the Best 
Western® Grand Hotel Guinigi is located, perfect for 
recharging energies and falling in love a little bit more 
with this incredible country. 
EXCELLENCE IS IN DETAILS
Transmitting the traditional Italian reception, its 167 
rooms are love at first sight. The distinct furniture 
perfectly harmonizes with the decoration, and 
comfort, a permanent guest, is present all the time, 
especially now that the accommodations have been 
intensively renovated.  
Large, soundproof and divided into Standard and 
Family and Executive suites, they exude style and each 
one, on its own way, welcomes the visitors. The common 
services for every categories are free wi-fi, hair dryer, 
safe, air conditioner, LCD TV with cable channels, 
work station, telephone, private tea kettle (with tea and 
coffee offered as a courtesy) and minibar. But there’s 
more! A PlayStation and iron and ironing board can be 
requested without additional costs, for example. 
Also, there are options of apartments for smokers and 
nonsmokers and rooms for disabled people. 
CONVENIENCES THAT MAKE THE DIFFERENCE
More than offering an easy access to the main tourist 
attractions of Lucca, the Best Western® Grand Hotel 
Guinigi provides a complete breakfast, meeting rooms, 
gym with sauna, bar, parking lot and a sophisticated 
restaurant, whose menu includes traditional Tuscan 
dishes, famous international dishes, meals prepared 
according to the need of the guest and delicious 
options of wine and dessert.

BEST WESTERN®  
GRAND HOTEL GUINIGI
UMA ESTADA À BASE DE 
REQUINTE E VOCAÇÃO 
PARA O ATENDIMENTO: SE A 
HOSPEDAGEM FOR EM LUCCA, 
APOSTE NAS VANTAGENS DESTE 
CHARMOSO QUATRO-ESTRELAS

AGENTE LEVA!
Hospede no Best Western Grand Hotel Guinigi 
com o GRUPO TREND. Diárias a partir de € 73 por 
pessoa, em apartamento duplo.
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COMBINE A BELEZA DE SIENA COM 
A EXCELÊNCIA DESTE MODERNO 
EMPREENDIMENTO E O RESULTADO SERÁ 
UM SÓ: SATISFAÇÃO TOTAL DO VIAJANTEFOTOS ARQUIVO HOTEL

Quando o destino for a lindíssima 
Siena, na Itália, não pense 
duas vezes: hospede seu cliente 

no NH Siena, hotel quatro-estrelas que 
não mede esforços em bem receber. 
Elegante por dentro e por fora, tem na 
localização privilegiada um diferencial 
importante, considerando que poucos 
passos o separam do coração da cidade 
– por exemplo, bastam dez minutos de 
caminhada para chegar à agitada Piazza 
del Campo e ao Duomo di Siena, catedral 
de estilo gótico que é um dos cartões-
postais da região. 
RECANTOS PARTICULARES
São 129 quartos no total, cuja decoração 
transparece capricho e bom gosto. 
Classificados em quatro categorias – 
Standard, Superior, Familiar XL e Suíte 
Junior –, muitos deles são emoldurados 

COMBINE THE BEAUTY OF SIENA WITH 
THE EXCELLENCE OF THIS MODERN HOTEL 
AND THE RESULT WILL BE ONLY ONE: TOTAL 
SATISFACTION OF THE TRAVELER

When the destination is the beautiful Siena, in Italy, 
don’t think twice: get your client a reservation at 
NH Siena, a four-star hotel which spares no efforts 
in welcoming warmly its guests. Elegant inside and 
out, its privileged location is an important asset, 
considering that the city's heart is only a few steps 
from there – for example, it just takes a 10-minute 
walk to arrive at the vibrant Piazza del Campo and 
Duomo di Siena, a Gothic cathedral that is one of 
the postcards of the region. 
PRIVATE PLACES
In total, there are 129 rooms, whose decoration 
shows perfection and good taste. Classified into 
four categories – Standard, Superior, Family XL 
and Junior Suite –, many of them have spectacular 
views available, characteristics of this destination 
that still keeps in its architecture many vestiges of 
the Middle Ages. 
Comfortably accommodating from three to six 
people and offering sharing rooms, advantageous 
for families and a numerous group, the highlights 
are the pet-friendly policy (cats and dogs), upon an 
extra fee, and free wi-fi access in all facilities. 
RANGE OF SERVICES
Having in mind a premium service, this hotel takes 
the accessibility too seriously: there are specific 
apartments for disabled people, elevators have 
buttons in Braille and its structure includes ramps, 
allowing the mobility for wheelchair users. To 
provide a more complete stay, NH Siena offers the 
guests late checkout on Sundays, valid until the end 
of the year, gym, 24-hour reception, three areas for 
meetings and events, sophisticated dinners at Al 
Rastrello restaurant and abundant breakfast buffet – 
by the way, there’s an option of breakfast for “early 
risers”, served upon availability. 

NH SIENA

por vistas espetaculares, características do 
destino que ainda guarda, na arquitetura, 
resquícios da época medieval. 
Acomodando confortavelmente de três a 
seis pessoas e oferecendo a possibilidade 
de hospedagem em quartos interligados, 
o que é vantajoso para famílias e grupos 
numerosos, os destaques vão para a 
política favorável a animais de estimação 
(cães e gatos), vinculada ao pagamento 
de uma taxa extra, e para o acesso 
gratuito e de qualidade à internet em todas 
as instalações.
LEQUE DE SERVIÇOS
Prezando pelo atendimento premium, 
o hotel leva acessibilidade a sério: há 
apartamentos específicos para pessoas 
com deficiência, os elevadores têm 
botões em braile e a estrutura inclui 
rampas, que favorecem o deslocamento 
em cadeiras de rodas. 
Para que a comodidade seja completa, 
o NH Siena presenteia os hóspedes com 
late checkout aos domingos, válido até o 
final do ano, sala de ginástica, recepção 
24 horas, três espaços adequados para 
reuniões e eventos, jantares sofisticados 
no restaurante Al Rastrello e farto buffet 
de café da manhã – inclusive, existe uma 
opção de café para “madrugadores”, 
que pode ser servida antes do horário 
mediante disponibilidade. 

AGENTE LEVA!
Hospede no NH Siena com o GRUPO TREND. Diárias 
a partir de € 69 por pessoa, em apartamento duplo.
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Uma proposta tentadora que envolve um carro, um 
mapa e muita disposição para viver experiências 
únicas no estado norte-americano que é especialista 

em promover grandes histórias. O plano? Desbravar os 
tesouros secretos do chamado “Sunshine State” (“O Estado 
Ensolarado”). O percurso? Cinco regiões apaixonantes, 
todas elas vizinhas a Orlando, a capital mundial da magia. 
As atrações inclusas no roteiro? Praias, festivais, vinícolas, 
cervejarias artesanais, refúgios naturais e muitas outras 
surpresas que a Segue Viagem apresenta agora para você. 
E aí, bora partir nesta road trip com a gente? Aperte o cinto 
e vamos nessa! 

ALONG THE ROADS OF FLORIDA
JOIN US IN THIS SURPRISING JOURNEY THROUGHOUT EXTRAORDINARY 
TRAVEL DESTINATIONS WHICH SURROUND THE MOST FAMOUS THEME 
PARKS OF THE WORLD

An inviting proposal that involves a car, a map and much energy to have unique 
experiences in the North-American State which specializes in promoting great 
stories. The plan? Exploring those secret treasures of the so-called “Sunshine 
State”. The route? Five lovely regions, all of them are Orlando’s neighbor 
cities, the magic capital of the world. What are the attractions included in 
the itinerary? Beaches, festivals, wineries, craft breweries, natural refuges and 
many other surprises that Segue Viagem now introduces to you. So, let’s take 
this road trip with us? Fasten your seat belt and come on! 
HEATING ENGINES
Before starting the trip of dreams throughout Florida, it’s important to 
know that the most efficient way to circulate at the travel destination 

EMBARQUE CONOSCO NESTA SURPREENDENTE VIAGEM POR 

DESTINOS FORA DO COMUM, SITUADOS NOS ARREDORES 

DOS PARQUES TEMÁTICOS MAIS FAMOSOS DO MUNDO

ID USA

FOTOS SHUTTERSTOCK

Pelas estradas
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NA FOTO DE ABERTURA, UMA DAS CURVAS 
QUE CONTORNAM O AUTÓDROMO DAYTONA 
INTERNATIONAL SPEEDWAY. ABAIXO, O 
LETREIRO QUE DÁ AS BOAS-VINDAS AOS 
VISITANTES DE DAYTONA BEACH

IN THE MAIN PHOTO, ONE OF THE TRACKS 
OF DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY. 
BELOW, A SIGN THAT WELCOMES DAYTONA 
BEACH’S VISITORS

SEAN PAVONE/SHUTTERSTOCK.COM

AQUECENDO OS MOTORES
Antes de dar a largada para uma viagem dos 
sonhos pela Flórida, é importante saber que a 
maneira mais eficiente de circular pelo destino 
com o máximo de liberdade e segurança é, 
sem dúvida, de carro. Além de contar com 
uma ampla rede de rodovias bem sinalizadas 
e conservadas, o processo de locação de 
veículos na região é prático, rápido e com 
ótimo custo/benefício, sobretudo quando se 
trata de empresas que são grandes nomes do 
segmento, como a Hertz. 
Dona de uma extensa frota, com opções de 
automóveis para todos os gostos e bolsos, a 
empresa americana oferece, ainda, uma série 
de conveniências exclusivas, como retirada e 
devolução dos carros em pontos espalhados 
por todo o estado, GPS integrado, pagamento 
eletrônico de pedágios, suporte técnico e 
seguro contra acidentes pessoais, apenas 
para citar algumas das facilidades.
Ah, sim, e não se esqueça: para alugar 
um carro nos States é preciso ter mais de 
21 anos – jovens com até 24 anos estão 
sujeitos ao pagamento de uma taxa adicional 
– e apresentar o passaporte e a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, 
ambos originais e dentro da validade, ok?
Chave do carro em mãos? Então é hora de 
pisar fundo no acelerador e cair na estrada! 
Nossa viagem percorrerá Clermont, Tampa, 
St. Petersburg/Clearwater, os parques na-
turais da Flórida Central e Daytona Beach, 
nossa primeira parada na terra onde o sol, 
definitivamente, brilha para todos.

with autonomy and safety is by car, with no doubts. In 
addition to counting on a wide well-maintained highway 
system with many traffic signs, the car rental process in the 
region is easy, quick and with a great cost-benefit, mainly 
when it comes to companies that have a huge presence in 
this segment, like Hertz. 
Owner of a large fleet, with options of cars to suit tastes and 
wallets, this American company also offers a series of exclusive 
conveniences, such as pickup and return of cars in locations 
spread all over the State, integrated GPS, toll electronic 
payment, technical support and personal accident insurance, 
just to mention some of the conveniences.  
And don’t forget it: to rent a car in America it's required to 
be over 21 years of age – young people up to 24 years of 
age are subject to an additional fee payment – and present 
passport and permanent National Driver’s License (CNH), 
both original and valid, ok?
Did you get the car keys? So, it’s time to accelerate and hit 
the road! Our journey will include Clermont, Tampa, St. 
Petersburg/Clearwater, the natural parks of Central Florida and 
Daytona Beach, our first stop in the land where the sun definitely 
shines on everyone.  
DAYTONA BEACH: MILES OF FUN
Sand on your feet, blue sea, temperatures that reach 30ºC 
in the summer (June to September), intense car races and the 
biggest bike festival of the planet. For those who are a fan 
of vibrant beaches and fun on wheels, Daytona Beach is a 
complete pit stop. 
Proud of its 37 km of coastline, with stretches that allow the 
car traffic by coastal drives, the most populated city of Volusia 
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Daytona Beach: 
CURTIÇÃO A MIL POR HORA

brinquedos radicais do Screamer's Park; 
o parque aquático Daytona Lagoon; os 
espetáculos artísticos do Daytona Beach 
Bandshell; e o Breakers Oceanfront 
Park, cantinho dominado pela natureza 
e bastante utilizado para a prática de 
esportes ao ar livre.

Ô MOTORISTA, PODE CORRER!
Sede para alguns dos eventos automobi-
lísticos mais emblemáticos da categoria, a 
cidade é uma superpotência para entusias-
tas de carros, motos e bicicletas, atraídos às 
centenas pelos programas eletrizantes que 
tomam conta da região ao longo do ano. 
Exemplos de atividades não faltam: Daytona 
500, tida como uma das principais etapas 
da “Stock Car” americana (conhecida como 
Nascar nos Estados Unidos); “Biketoberfest”, 
festival anual de motociclismo; Daytona Bike 
Week, período de dez dias marcado pela 
realização de uma das maiores reuniões de 
motocicletas e bikes do mundo, englobando 
ralis, shows e exposições; e o prestigiado 
Daytona International Speedway, autódro-
mo ultramoderno no qual é possível assistir a 
competições, conhecer as instalações e até 
mesmo pilotar um carro de corrida.

county seems like a movie scene, exuding kindness, 
joviality and an endless list of activities for those who are 
interested in deeply diving into fun.    
RIDING THE CREST OF A WAVE
As an authentic American beach, one of the largest leisure 
poles of this travel destination is located in the surroundings 
of Daytona's pier and shore, evidenced by a classical 
Ferris wheel. There, bars, cafeterias, restaurants, stores 
and other recreational areas take turns guaranteeing 
tourists and citizens limitless entertainment. If this is the first 
passenger’s visit, it should be highlighted the following: 
Slingshot and other extreme attractions of Screamer’s 
Park; Daytona Lagoon water park; artistic spectacles of 
Daytona Beach Bandshell; and Breakers Oceanfront Park, 
a place taken by nature and used for outdoor recreation.
SPEED IT UP, DRIVER!
Hosting some of the most emblematic motoring events 
of the category, this city is a superpower to tens of 
thousands of car, motorcycle and bike enthusiasts who 
come for those exciting activities that occupy these 
regions all over the year. There are many examples of 
those activities: Daytona 500, considered to be one of 
the main events of the American “Stock Car” (known 
as Nascar in the United States); “Biketoberfest”, annual 
motorcycle show; Daytona Bike Week, a ten-day 
event marked by one of the largest meetings between 
motorcycles and bikes of the world, including rallies, 
performances and exhibitions; and the famous Daytona 
International Speedway, ultramodern racetrack in which 
it's possible to watch competitions, visit its facilities and 
even drive a racing car. 
CLERMONT, AN ITINERARY STARRED BY WINE
Half an hour. This is the average time of car travel 
between Orlando and Clermont, a city called as 

ACIMA, O AGITO DA ORLA E O COLORIDO DO PÍER 
DE DAYTONA BEACH
ABOVE, VIBRANT LIFE AT DAYTONA BEACH SHORE 
AND ITS COLORFUL PIER

SEAN PAVONE/SHUTTERSTOCK.COM

Pé na areia, mar azul, temperaturas 
que chegam aos 30ºC nos meses de 
verão (junho a setembro), disputas 
automobilísticas acirradas e o maior 
encontro de motos do planeta. Para 
quem é fissurado por praias badaladas 
e emoção sobre rodas, Daytona Beach 
é um pit stop completo. 
Orgulhosa dos seus 37 km de costa 
litorânea, com trechos que permitem o 
trânsito de carros à beira-mar, a cidade 
mais populosa do condado de Volusia 
mais parece o cenário de um filme, 
esbanjando leveza, jovialidade e uma lista 
sem fim de atividades para os interessados 
em mergulhar de cabeça na diversão.
NA CRISTA DA ONDA 
Como uma autêntica praieira americana, 
é no entorno do píer e da orla de Daytona 
que fica um dos maiores polos de lazer do 
destino, sinalizado por uma clássica roda-
gigante. Por ali, bares, cafés, restaurantes, 
lojas e outros espaços recreativos se 
revezam para garantir entretenimento 
ilimitado a turistas e moradores. Caso esta 
seja a primeira visita do passageiro, vale 
ressaltar: a catapulta Slingshot e os demais 
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Clermont, 
UMA ROTA TRAÇADA PELO VINHO 

“Choice of Champions” not by chance. An inspiration to 
triathletes, runners and racing cyclists who find among its 
hills, lakes and green fields extra enthusiasm and energy 
for physical activities, the region owes its good fame to the 
exceptional production of wines. The conclusion is that in 
Clermont there are a couple of things in abundance: quality 
of life and a constant sense of well-being. 
FULL GLASSES 
Does your passenger with destination to Florida want to 
drink a toast to it? So, she or he will have so much of 
this in the sweet Clermont, fertile soil for both cultivation 
of Muscadine, North-American grapefruit, and the 
transformation process of this fruit into one of the most 
famous beverages of the planet.  
Like an Olympus for oenophiles (as the wine lovers use to 
be called), the tours exclusively planned to them include 
a visit to the famous Lakeridge Winery & Vineyards, the 
largest premium winery of the State. This business promotes 
guided tours along its vineyards, free tastings and a range 
of award-winning products, produced in loco. 
EVERY OTHER SIP OF WINE
When visiting Clermont, what about getting the opportunity 
to take a relaxing ride along the city and explore some of 
its postcards? Main tourist attractions include: Citrus Tower, 
which guarantees a panoramic – and spectacular! – view 
of the entire region; Presidents Hall of Fame, a museum 
which is a miniature of the White House and dedicated to 

FOTOS DIVULGAÇÃO FACEBOOK

Meia hora. Esse é o tempo médio 
de deslocamento, de carro, entre 
Orlando e Clermont, cidade não 
por acaso apelidada de “A escolha 
dos campeões”. Musa de triatletas, 
corredores e ciclistas, que encontram 
nas colinas, lagos e campinas 
verdejantes inspiração e fôlego 
extras para a prática de atividades 
físicas, a região também deve sua 
boa fama à produção de vinhos 
excepcionais. A conclusão disso tudo 
é que, em Clermont, duas coisas 
existem em abundância: qualidade 
de vida e uma constante sensação 
de bem-estar.
DE TAÇA SEMPRE CHEIA
É brinde que o seu passageiro com 
destino à Flórida quer? Então é brinde 
que ele vai ter à vontade na doce 
Clermont, terreno fértil tanto no cultivo 
da uva norte-americana, Muscadine, 
como no processo de transformação 
da fruta em uma das bebidas mais 
apreciadas do planeta.
Olimpo dos enófilos de carteirinha 
(nome conferido aos grandes fãs 

de vinho), em meio aos passeios 
desenhados exclusivamente para 
eles está uma visita à renomada  
Lakeridge Winery & Vineyards, 
maior vinícola premium do estado. O  
local promove tours guiados por 
seus vinhedos, degustações gratui-
tas e disponibiliza uma infinidade 
de produtos premiadíssimos, fabri-
cados in loco.

ENTRE UM GOLE E OUTRO
Na passagem por Clermont, que 
tal aproveitar o ensejo para dar 
uma voltinha descompromissada 
pela cidade e explorar alguns dos 
seus cartões-postais? Os points 
mais famosos são: o mirante de 
Citrus Tower, que garante uma vista 
panorâmica – e espetacular! – de 
toda a região; o Presidents Hall of 
Fame, museu que é uma miniatura da 
Casa Branca e dedicado à história 
política dos Estados Unidos; e o 
Waterfront Park, às margens do Lago 
Minneola e um convite irrecusável 
para exercitar o corpo e curtir um 
lindo pôr do sol.

ACIMA, DOIS ESPETÁCULOS PROMOVIDOS NA 
VINÍCOLA LAKERIDGE: UM SHOW MUSICAL E UMA 
TAÇA COM UM DE SEUS VINHOS
ABOVE, TWO SPECTACLES PROMOTED AT THE LAKERIDGE: A 
MUSICAL PERFORMANCE AND A GLASS WITH ONE OF ITS WINES
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Tampa: 
DO BUSCH GARDENS ÀS CERVEJARIAS

parque, com brinquedos “kids friendly”, 
shows, jogos e passatempos. Essas ativi-
dades ficam divididas em duas áreas cen-
trais: na animada Sesame Street Safari of 
Fun e no playground Treetop Treetop. Quer 
uma dica de ouro? Inclua no itinerário uma 
visita ao zoológico do Busch Gardens, 
habitado por mais de 300 espécies de 
animais e onde têm lugar experiências ins-
piradoras com os bichinhos. Dá para fazer 
safáris, tours guiados, visitas ao centro de 
atendimento e até mesmo alimentar aves, 
cangurus e flamingos, por exemplo. 

FORA DO PARQUE
Nos quesitos lazer e entretenimento, 
Tampa reúne um verdadeiro arsenal de 
atrativos para turista nenhum botar defeito. 
Para os cosmopolitas, o point queridinho 
é Riverwalk, calçadão às margens do Rio 
Hillsborough repleto de bares, restaurantes, 
lojas, espaços esportivos e centros culturais. 
Para os apaixonados por história, uma 
voltinha nos graciosos bondes que ligam 
o bairro latino de Ybor City ao centro é 
de lei. Para os ecoturistas, a bola da vez 
são os esportes aquáticos e os passeios 
de barco, bastante tradicionais na região. 
Agora, se o que o viajante gosta mesmo 
é de degustar novos sabores, ótimo! 

the political history of the United States; and Waterfront 
Park, by the Lake Minneola, an invitation to exercise 
and enjoy a beautiful sunset which no one can decline. 
TAMPA: FROM BUSCH GARDENS TO BREWERIES
Guess what: it has a very popular amusement park but it’s 
not Orlando, it has safari but it’s not in Africa, it has a yellow 
cable car but it’s not Lisbon and it has beer but it’s not a 
happy hour? There’s only one place in this world that has all 
those features: Tampa. The best part is that getting there isn’t 
a difficult task, since it’s only 1h30 away from Mickey’s land. 
Do you know what it means? It means that it’s time to get 
in the car once more and go towards more enchantments! 
THE STAR OF THE SHOW
Confirmed presence among the most visited tourist 
attractions of the State, Busch Gardens Tampa is 
a can’t-miss stop for adventurers. And no wonder! 
There’s no heart that doesn’t beat faster with those 
free falls, amazing cable cars and legendary roller 
coasters, such as the famous Montu, SheiKra and 
Kumba, with upside down loops, slopes of up to 
90-degree drop, 360-degree spiral on rails and 
many other challenging rides that give you butterflies 
in the stomach just to imagine them.    

O que é, o que é: tem um consagrado 
parque de diversões mas não é Orlando, 
tem safári, mas não é na África, tem 
bondinho amarelo, mas não é Lisboa e 
tem cerveja, mas não é happy hour? Só 
há um lugar no mundo que tem todas essas 
características: Tampa. A melhor parte é 
que chegar lá não é uma tarefa difícil, 
não, já que está a apenas 1h30 da terra 
do Mickey. Sabe o que isso significa? 
Que é hora de entrar no carro mais uma 
vez e ir em direção a mais encantos!
A ESTRELA DO PEDAÇO
Presença cativa entre os pontos turísticos 
mais visitados do estado, o Busch 
Gardens Tampa é uma parada imperdível 
para os aventureiros de plantão. E 
não é para menos! Não há coração 
que não bata mais depressa com as 
quedas livres, os teleféricos arrepiantes 
e as lendárias montanhas-russas, como 
as célebres Montu, SheiKra e Kumba, 
com loopings invertidos, descidas de 
até  90 graus de inclinação, giros sobre 
trilhos em 360 graus e diversas outras 
manobras desafiadoras que dão aquele 
friozinho na barriga só de imaginar. 
Para os pequeninos, por outro lado, a di-
versão fica por conta das áreas lúdicas do 

FOTOS DIVULGAÇÃO BUSCH GARDENS TAMPA (ACIMA) E PIXACHI/SHUTTERSTOCK.COM

NA IMAGEM PRINCIPAL, A EMOCIONANTE 
MONTANHA-RUSSA MONTU, DO BUSCH 
GARDENS. NO DETALHE, O GRACIOSO E 
TRADICIONAL BONDINHO AMARELO DE TAMPA
IN THE MAIN PICTURE, THE EXCITING MONTU ROLLER 
COASTER, AT BUSCH GARDENS. NEXT, THE LOVELY 
AND TRADITIONAL TAMPA’S YELLOW CABLE CAR
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Porque, para coroar, Tampa tem um roteiro 
cervejeiro de dar água na boca.
DESCE UMA GELADA
Na cidade onde não há espaço para 
preocupações, nada cai melhor do que 
uma boa cerveja. Atenção, então, fãs de 
uma geladinha: Tampa é o paraíso das 
cervejarias artesanais, com variações únicas 
da bebida que definitivamente caiu no gosto 
dos brasileiros e americanos. 
Anote aí as cervejarias mais conhecidas: 
Cigar City Brewing, que oferece as 
típicas degustações “on tap” (ou seja, 
direto da torneira); Coppertail Brewing 
Co., endereço da exótica e sazonal 
Captain Jack’s Stone Crab Stout, feita 
com garras de caranguejo; e Angry Chair 
Brewing, mestra na fabricação de cervejas 
artesanais superdiferentes, que levam em 
suas composições ingredientes como coco 
torrado, grãos de baunilha, marshmallow, 
morango e groselha, entre outras delícias.
Nunca é demais ressaltar que álcool e 
volante não combinam, certo? Por conta 
disso, um dos jeitos mais seguros de fazer o 
tour cervejeiro é optar pelo passeio realizado 
a bordo do “Brew Bus”, ônibus que serve 
drinks saborosíssimos enquanto passa pelas 
principais cervejarias do destino.

For kids, on the other hand, entertainment is up to 
the recreational areas of the park, with kid-friendly 
attractions, performances, games and pastimes. 
These activities are divided into two central areas: at 
the exciting Sesame Street Safari of Fun and Treetop 
Treetop playground. Do you want a hot tip? Add 
to the itinerary a visit to the Busch Gardens zoo, 
inhabited by more than 300 species of animals and 
where inspiring experiences with them are possible 
to happen. Things to do also include safaris, guided 
tours, a visit to the care center and even feeding the 
birds, kangaroos and flamingoes, for example.  
OUT OF THE PARK
Regarding leisure and entertainment, Tampa gathers 
a real range of attractions pleasing every tourist. For 
cosmopolitans, the most famous spot is Riverwalk, a 
boardwalk by the Hillsborough River plenty of bars, 
restaurants, stores, sports area and cultural centers. 
History lovers can’t miss a ride aboard the lovely cable 
cars which link the Latin district of Ybor City to downtown 
area. For ecotourists, water sports take place and also 
boat rides, very traditional in this region. Now, if the 
traveler really likes to try new flavors, great! Because, 
to top it off, Tampa has a mouthwatering beer itinerary. 
PLEASE, AN ICE-COLD BEER
In the city where there’s no room for worries, nothing 
better than a good beer. So, pay attention, beer 
lovers: Tampa is the paradise of craft beers, with 
unique variations of this drink that both Brazilians and 
Americans definitely love. 
Take note of the most popular breweries: Cigar City 
Brewing, which offers traditional beers on tap in 
the tasting room (in other words, right from the tap); 
Coppertail Brewing Co., address of the exotic and 
seasonal Captain Jack’s Stone Crab Stout, made of 
crab claws; and Angry Chair Brewing, expert at 
the production of very different craft beers, which 
have in their composition ingredients like toasted 
coconut, vanilla grains, marshmallow, strawberry and 
redcurrant, among other delicious beers. 

Highlighting that alcohol and drive don’t match is 
never too much, right? Thus, one of the safest ways to 
participate in a beer itinerary is to choose a tour aboard 
the "Brew Bus”, a bus that serves delicious drinks while 
people visit the main breweries of the destination. 
ST. PETERSBURG AND CLEARWATER: A DOUBLE 
DOSE OF LEISURE
Paradisiacal beaches, an average of 361 days of 
sun per year and countless cultural, recreational and 
gastronomical attractions. Do you know where to find 
all these things? In St. Petersburg and Clearwater, cities 
that are the perfect couple regarding the combination 
of activities, fun and stunning landscapes. Located in 
the peninsula which separates Tampa Bay and Gulf 
of Mexico, this region, which is famous for its calm 
waters and white sand, reaches the top rank when 
it comes to the American coast beauties. And this is 
exactly what we are going to show you next. 
BEACH MUSES 
With 56 km of different styles of beaches, the stretch that 
links St. Petersburg to Clearwater gathers legitimate pearls 
of sun, salt and sand all over the way. To check them 
closely, a suggestion of itinerary is to leave from North 
Beach, located in Fort De Soto, and travel by car towards 
the north region. The route can (and should!) include stops 
at places like the vibrant St. Pete Beach, considered to be 
one of the most beautiful beaches of America; the tranquil 
Belleair Shore, spawning ground of marine turtles; and the 
famous Clearwater Beach, known for many people as the 
best one of the beach region in Florida.

DIVULGAÇÃO CIGAR CITY BREWING

DIVULGAÇÃO FACEBOOK

DIVULGAÇÃO FACEBOOK

NO SENTIDO HORÁRIO, TRÊS CERVEJAS ARTE-
SANAIS PRODUZIDAS, RESPECTIVAMENTE, PELA 
CIGAR CITY, PELA COPPERTAIL E PELA ANGRY CHAIR
IN A CLOCKWISE DIRECTION, THREE CRAFT 
BEERS PRODUCED, RESPECTIVELY, BY CIGAR CITY, 
COPPERTAIL AND ANGRY CHAIR
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St. Petersburg & Clearwater 
LAZER EM DOSE DUPLA

mergulho, canoagem e passeio de 
caiaque, a Costa Oeste do estado 
oferece também muitos atrativos que 
vão além das rotas de praias. Os mais 
icônicos são: o Museu Dalí, detentor do 
maior acervo do pintor espanhol Salvador 
Dalí fora da Espanha; o Clearwater 
Marine Aquarium, aquário que serviu de 
set para as gravações do filme “Winter, 
o Golfinho”; e a animada aldeia John’s 
Pass Village & Boardwalk, área de lazer 
e entretenimento com boa infraestrutura 
turística – golfinhos podem ser observados 
dali com certa frequência.

OTHER CAN’T-MISS ATTRACTIONS
Besides shade, fresh water and genuinely beach 
activities, which include surfing, windsurfing, kitesurfing, 
parasailing, diving, canoeing and kayaking, the West 
Coast of the State also offers many attractions beyond the 
beaches. The most iconic are the following: Salvador Dalí 
Museum, owner of the largest collection of the Spanish 
painter out of Spain; Clearwater Marine Aquarium, 
which was the scenery for the movie "Dolphin Tale”; and 
the exciting John’s Pass Village & Boardwalk, leisure and 

Praias paradisíacas, uma média de 361 
dias de sol por ano e atrações culturais, 
recreativas e gastronômicas a perder 
de vista. Sabe onde encontrar tudo 
isso? Em St. Petersburg e Clearwater, 
cidades que formam um par perfeito 
quando se trata de combinar agito, 
diversão e paisagens deslumbrantes. 
Localizada na península que separa a 
Baía de Tampa e o Golfo do México, 
a região, famosa pelas águas calmas 
e areias claras, inclui uma seleção 
vencedora no ranking de beleza da 
costa americana. E é justamente isso 
que a gente mostra a seguir.
AS MUSAS DA ORLA
Com 56 km de praias de diversos 
estilos, o trecho que liga St. Petersburg 
a Clearwater reúne legítimas pérolas de 
sol, sal e areia por todo o caminho. Para 
conferi-las de pertinho, uma sugestão de 
roteiro é partir de North Beach, situada 
no parque Fort De Soto, e seguir de carro 
em direção ao norte. O trajeto pode (e 
deve!) incluir paradas em lugares como 
a badalada St. Pete Beach, considerada 
uma das praias mais bonitas dos States; a 
tranquila Belleair Shore, área de desova de 
tartarugas marinhas; e a ilustre Clearwater 
Beach, reconhecida por muitos como a 
melhor região praiana da Flórida.

OUTROS PONTOS IMPERDÍVEIS
Fora sombra, água fresca e atividades 
genuinamente costeiras, as quais incluem 
surfe, windsurfe, kitesurfe, parasailing, 

EM DESTAQUE, PIER 60, UM DOS ÍCONES DE 
CLEARWATER BEACH. ABAIXO, O MODERNÍSSIMO 
MUSEU DALÍ DE ST. PETERSBURG E, AO LADO, A 
EXUBERANTE NATUREZA DO PARQUE ESTADUAL 
PAYNES PRAIRIE PRESERVE
THE PHOTO HIGHLIGHTS THE PIER 60, ONE OF THE ICONS 
OF CLEARWATER BEACH. BELOW, THE VERY MODERN DALÍ 
MUSEUM OF ST. PETERSBURG. NEXT, THE EXUBERANT 
NATURE OF PAYNES PRAIRIE PRESERVE STATE PARK

TRAVELVIEW/SHUTTERSTOCK.COM

DIVULGAÇÃO
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Como se não bastasse ser a “região-mãe” 
das montanhas-russas, rodas-gigantes, 
carrosséis e toboáguas, o Sunshine State 
oferece, ainda, um leque completo de 
parques comandados pela natureza. Por 
exemplo, no norte da Flórida Central, na 
falta de um, existem três grandes complexos 
verdes: o Parque Estadual Paynes Prairie 
Preserve, o Parque Estadual Geológico 
Devil's Millhopper e o Parque Estadual de 
Ichetucknee Springs, todos eles representantes 
de peso do turismo ecológico e donos de 
características bem diferentes entre si.
UM LUGAR QUE É O BICHO
Casa para jacarés, bisões, cavalos selva-
gens e para algo em torno de 300 espé-
cies de pássaros, o Parque Estadual Paynes 
Prairie Preserve é uma reserva natural que 
inspira paz, serenidade e boas energias 
graças a um cenário revigorante – o qual, 
por sinal, pode ser contemplado a partir de 
uma torre de observação de 15 metros ins-
talada por ali.
Recomendado para caminhadas, trilhas, 
acampamentos, pescaria, hipismo, cano-
agem e demais atividades ecoturísticas, é 
fácil se deparar com alguns bichinhos no 
meio do passeio. Os melhores horários 
para encontrá-los são no começo da ma-
nhã e no final da tarde.

O PARAÍSO DAS ÁGUAS
Mergulho, canoagem, natação, observa-
ção de pássaros, parque infantil, pique-
niques, caminhadas e até casamentos. 
Guardou tudo isso na mente? Pois o 
Parque Estadual de Ichetucknee Springs 
é o palco perfeito para tudo o que você 
imaginar, oferecendo atrativos sob medida 
para os mais diferentes perfis de visitantes. 
Decorado por uma inspirada Mãe 
Natureza, o ápice de sua beleza pode 
ser encontrado, e certamente admirado, 
na indescritível Blue Hole Spring, cujas 
águas cristalinas, tingidas de azul-turquesa, 
hipnotizam os olhos (e as câmeras) de 
qualquer um. 

UMA FLORESTA HISTÓRICA

Cercado de verde, o Parque Estadual 
Geológico Devil's Millhopper mais 
parece a floresta encantada de um conto 
de fadas. Inclusive, se convencer disso 
é fácil, fácil. Quer uma dica? Basta 
caminhar em meio às suas graciosas 
árvores, em direção a um dos seus 
atrativos mais marcantes: uma cavidade 
em formato de tigela, com 36 metros de 
profundidade, que conduz os visitantes 
para uma fascinante floresta tropical em 
miniatura, situada em sua base. 

Flórida Central:   
O CIRCUITO DOS PARQUES NATURAIS

AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para a Flórida. Destaque para o 
roteiro de 5 noites em St. Petersburg, que inclui hospedagem no 
South Beach Condo Hotel, aéreo ida e volta voando Copa Airlines 
e locação de veículo Hertz pertencente ao grupo C (Toyota Corolla 
ou similar, com km livre e todas as proteções inclusas). A sugestão 
é fazer um roteiro de carro pelas vinícolas e pela trilha cervejeira 
da região. O valor é a partir de 10x USD 239 por pessoa, em 
apartamento duplo. Validade: 30/09/2018. 
Confira esta e outras ofertas pelo  4090 1688  
ou 4090 1727.

entertainment area with great tourist infrastructure – dolphins 
can be seen from there with a certain frequency.   
CENTRAL FLORIDA: THE NATURE PARKS CIRCUIT 
In addition to being the “hometown” of roller coasters, Ferris 
wheels, carrousels and water slides, the Sunshine State also 
offers a complete range of parks commanded by nature. For 
example, to the north of Central Florida, there are three great 
green complexes: Paynes Prairie Preserve State Park, Devil's 
Millhopper Geological State Park and Ichetucknee Springs 
State Park, all of them are huge representatives of ecotourism 
and owners of very different features if compared to each other. 
A WILDLIFE SPOT
Residence of alligators, bison, wild horses and about 300 
species of birds, the Paynes Prairie Preserve State Park is a 
natural reserve that provides peace, serenity and positive 
energies thanks to a pleasant landscape – which, by the way, 
can be admired from an observation tower with 15 meters 
high placed there. 
Perfect for walks, trails, camping, fishing, horseback riding, 
canoeing and other ecotourist activities, it's easy to come 
across some animals along the ride. The best periods to find 
them are early morning and late afternoon. 
WATER PARADISE
Diving, canoeing, swimming, birdwatching, kids park, 
picnics, walks and even weddings. Have you kept all these in 
your mind? That's exactly why Ichetucknee Springs State Park is 
the right place for whatever you imagine, offering tailor-made 
tourist attractions for those most different profiles of travelers.  
Decorated by the inspired Mother Nature, the apex of its beauty 
can be found and certainly admired at the indescribable area 
of the Blue Hole Spring, whose crystalline waters, painted 
turquoise, hypnotize everyone’s eyes (and cameras).  
HISTORICAL FOREST
Surrounded by green nature, the Devil's Millhopper 
Geological State Park most seems like an enchanted forest 
coming from a fairy tale. By the way, being convinced of this 
it’s very easy. Do you want a tip? Just walk through its amazing 
trees, towards one of its most memorable attractions: a bowl-
shaped cavity, with 36 meters of depth, which leads its visitors 
to a fascinating mini rain forest, located on its base.



UM POUCO DE TUDO

aí ?
CONHEÇA A GOURMET POPCORN CLUB, 

EMPRESA FUNDADA POR UM CASAL 
DE BRASILEIROS EM KISSIMMEE, NOS 

ESTADOS UNIDOS, QUE JÁ É UM ESTOURO
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pipoca
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WOULD YOU LIKE SOME 
PORCORN?
GET TO KNOW THE GOURMET POPCORN 
CLUB, A COMPANY FOUNDED BY A BRAZILIAN 
COUPLE IN KISSIMMEE, IN THE UNITED STATES, 
WHICH ALREADY IS A REAL BLAST
While, for some people, it has everything to do 
with amusement park, for others it really combines 
with movies and theater. Some people like it as a 
company at concerts and even at a soccer match. 
Truth is, there aren’t a right place and a right time 
to try it. Sweet or savory, popcorn is and probably 
will always be synonymous with leisure and 
entertainment. But, for a certain Brazilian couple, this 
popular food has an extra meaning: good business. 
For those who are hungry for success, the Gourmet 
Popcorn Club was an excellent insight. Opened 
in March 2018 by the business people Jonathas 
and Fabiana Meller, the goal of this company that 
is responsible for introducing to the market flavors 
that are literally out of the common is to win the 
taste and preference of tourists and inhabitants of 
the North-American city of Kissimmee, land of the 
most famous theme parks of the planet and official 
residence of fun. 
MIX OF FLAVORS
Result of the mixture of a classic snack with a 
good dose of innovation – and a generous pinch 
of creativity, it's important to highlight it –, if there's 
an ingredient in abundance in this family recipe 
is originality. “The popcorn produced and sold 
by Gourmet Popcorn Club are different from the 
traditional popcorn in every aspect, from the way of 
producing it and the selection of raw materials to the 
type of corn used. In addition, the company has also 
an extraordinary menu, with more than 30 options 
of flavors to suit every palate,” says Jonathas.
Presenting unusual – and delicious! – flavors of this 
popular snack, those are the range of possibilities 
offered to their customers: Cheese, with cheddar, 
bacon and cheddar, white cheddar, garlic and 
Parmesan cheese, among others; Candy, with the 

Enquanto, para uns, ela tem tudo 
a ver com parque de diversões, 
para outros combina mesmo com 

cinema e teatro. Há quem a deseje como 
companhia para shows e até quem a leve 
para uma partida de futebol. A verdade 
é que não existe um lugar e uma hora 
certos para saboreá-la. Doce ou salgada, 
a pipoca é e provavelmente sempre será 
sinônimo de lazer e entretenimento. Mas, 
para um casal de brasileiros, este popular 
alimento ganhou um significado extra: o 
dos bons negócios.
Para quem tem fome de sucesso, a 
Gourmet Popcorn Club foi uma excelente 
sacada. Inaugurada em março de 2018 
pelos empresários Jonathas e Fabiana 
Meller, o objetivo desta empresa, 
responsável por apresentar ao mercado 
sabores literalmente fora do comum, é 
conquistar o gosto e a preferência de 
turistas e moradores da cidade norte-
americana de Kissimmee, terra dos 
parques temáticos mais famosos do 
planeta e residência oficial da diversão. 

Uma explosão de sabor
Resultado da mistura de um clássico com 
boa dose de inovação – e uma generosa 
pitada de criatividade, vale dizer –, se 
tem um ingrediente que não falta nessa 
receita de família é a originalidade. “As 
pipocas produzidas e comercializadas 
pela Gourmet Popcorn Club diferem das 
pipocas tradicionais em tudo, do modo de 
fabricação e escolha das matérias-primas 
ao tipo de milho utilizado. Fora isso, a 
empresa disponibiliza, ainda, um cardápio 
sem igual, com mais de 30 opções de 
pipocas, para agradar a todos os tipos de 
paladares”, explica Jonathas.
Apresentando sabores inusitados — e 
deliciosos! — do idolatrado quitute, 
em meio ao leque de possibilidades 
ofertadas à clientela estão: Cheese, 
nas versões cheddar, cheddar e bacon, 
white cheddar, parmesão e alho, entre 
outras; Candy, com o best-seller caramelo 
e gostosuras à base de banana, uva, 
laranja, maçã, blueberry e canela; e 
Gourmet, cujas pipocas caramelizadas 
têm coberturas de chocolate ao leite, 
chocolate branco, chocolate amargo e 
até sabor bolo de aniversário, apenas 
para citar alguns exemplos. 

ACIMA, JONATHAS E FABIANA MELLER, OS FUNDADORES 
DA GOURMET POPCORN CLUB. NA PÁGINA SEGUINTE, O 
CHARMOSO FOOD TRUCK DA EMPRESA
ABOVE, JONATHAS AND FABIANA MELLER, FOUNDERS OF 
GOURMET POPCORN CLUB. NEXT PAGE, THE CHARMING FOOD 
TRUCK OF THE COMPANY

JONATHAS E FABIANA MELLER SÃO OS 
FUNDADORES DA GOURMET POPCORN CLUB, 
EMPRESA COM SEDE EM KISSIMMEE, NOS ESTADOS 
UNIDOS, E ESPECIALIZADA EM PIPOCAS GOURMET.

JONATHAS AND FABIANA MELLER ARE FOUNDERS 
OF GOURMET POPCORN CLUB, A COMPANY 
HEADQUARTERED IN KISSIMMEE, UNITED STATES, 
WHICH SPECIALIZES IN GOURMET POPCORN.
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best-seller caramel and delicious banana, grape, orange, apple, 
blueberry and cinnamon; and Gourmet, whose caramel popcorn 
comes with toppings like milk chocolate, white chocolate, dark 
and also birthday cake, just to mention some examples. 
POPCORN & ORLANDO: PERFECT MATCH
Clearly born to each other, joining these two symbols of 
happiness – turning them, respectively, into product and address 
of the same business – was an idea that suddenly appeared. 
“After almost 40 years living in Brazil and with a wide 
experience as Marketing executives, my wife and I decided 
that it was time to run our own business. With much research 
on what type of business to invest in, we saw an opportunity 
in the segment of gourmet popcorn, since we’ve always 
loved this product and also because it's universal, being 
consumed by people from many places, ages and social 
classes. And that’s how, after two years of planning and 
much hard work, we moved to the United States to make our 
dreams of running our own business come true and provide 
our family a better quality of life," says Meller.
AMERICA CAN’T RESIST IT
In addition to the factory and brick–and–mortar store, both 
located at the same area and less than 10 minutes by car 
away from the Walt Disney World Resort and Universal 
Orlando Resort™ theme parks, the Gourmet Popcorn Club 
also counts on a food truck, by which the company provides 
services at wedding ceremonies, birthday parties, graduation 
balls, commemorative days and other types of events – with 
special packaging. “Since we found in Florida a great growth 
potential, we decided to invest in multiple platforms to reach 
more and more customers. And the food truck, for example, 
has been a good choice, considering that we already have our 
schedule full of events for the next months," the owner affirms.
Speaking of planning and future, the goals for the business 
expansion keeps the essence of its product and it doesn't 
stop innovating. “Aiming to improve even more our services, 
soon we will open an on-line store which will allow us to 
embrace Orlando and other places of the United States. 
What do we expect? Making the Gourmet Popcorn Club 
a benchmark in this sector and expanding our production 
line to other sales channel, such as supermarkets, cafeterias, 
resellers, franchisees and so on,” says the businessman.

de 10 minutos de carro do 
Walt Disney World Resort 
e dos parques temáticos da Universal 
Orlando Resort™, a Gourmet Popcorn 
Club conta também com um food truck, 
por meio do qual a companhia atende a 
casamentos, aniversários, formaturas, datas 
comemorativas e demais tipos de eventos 
– inclusive com embalagens especiais. 
“Como encontramos na Flórida grande 
potencial de crescimento, decidimos 
apostar em múltiplas plataformas de 
atuação para atingir um público cada 
vez maior. E o food truck, por exemplo, 
se mostrou uma decisão acertada, 
considerando que já estamos com a 
agenda repleta de compromissos para os 
próximos meses”, afirma o proprietário.
E por falar em planejamento e futuro, as 
metas de expansão da empresa seguem 
à risca a essência do negócio e, por isso 
mesmo, não param de pipocar. “Visando 
aprimorar cada vez mais os nossos ser-
viços, em breve inauguraremos uma loja 
virtual que nos permitirá abraçar o público 
de Orlando e de outros lugares dos Esta-
dos Unidos. Nossa expectativa? Tornar a 
Gourmet Popcorn Club referência no setor 
e ampliar nossa linha de produção para 
outros canais de vendas, como supermer-
cados, cafés, revendedores, franquiados 
e por aí vai”, revela o empresário. 
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Pipoca & Orlando:  
par perfeito
Claramente feitos um para o outro, 
unir esses dois símbolos de alegria 
— transformando-os, respectivamente, 
em produto e endereço de um mesmo 
negócio — foi uma ideia que surgiu 
em um estalo. 
“Depois de quase 40 anos morando 
no Brasil e de uma vasta experiência 
como executivos de Marketing, eu e 
minha esposa decidimos que era hora 
de empreender. Pesquisando bastante 
sobre qual negócio abrir, vimos no 
segmento de pipoca gourmet uma ótima 
oportunidade de investimento, uma 
vez que sempre fomos apaixonados 
pelo produto e, também, porque ele é 
universal, sendo consumido por pessoas 
de diferentes origens, faixas etárias e 
classes sociais. Foi assim que, após dois 
anos de muito planejamento e trabalho 
duro, nos mudamos para os Estados 
Unidos para realizar o nosso sonho 
de empreender e de proporcionar uma 
qualidade de vida melhor para nossa 
família”, relembra Meller.

Irresistível até nos States
Além da fábrica e da loja física, ambas 
localizadas no mesmo espaço e a menos 

Caneta a postos? 
Anote aí o endereço da loja e da fábrica 

da Gourmet Popcorn Club nos States: 2926 

Vineland Rd, Kissimmee, FL 34786. Para mais 

informações, ligue para o número (409) 479 6283  

ou acesse www.gourmetpopcornclub.com.

DID YOU GET YOUR PEN? 

SO, TAKE NOTE OF THE ADDRESS OF GOURMET POPCORN CLUB STORE AND FACTORY 

IN THE UNITED STATES: 2926 VINELAND RD, KISSIMMEE, FL 34786. FOR FURTHER 

INFORMATION, CALL (409) 479 6283 OR VISIT WWW.GOURMETPOPCORNCLUB.COM.
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STAY HOME

UMA EXPERIÊNCIA CHAMADA “VACATION HOMES”: 

AGENTES DE VIAGENS E HÓSPEDES COMPROVAM QUE, 

DE FATO, ESTE É UM BOM NEGÓCIO

FOTOS ARQUIVOS VHC E PESSOAL

DE PORTAS  
SEMPRE ABERTAS

Vender não é tarefa fácil, disso não há 
dúvidas. É preciso dominar a arte de 
apresentar os argumentos certos nas 

horas certas e, ainda assim, saber ouvir “não” 
vez ou outra. Mas, acima de qualquer coisa, 
fundamental mesmo é conhecer bem o produto 
ou serviço que está sendo oferecido para a 
pessoa do outro lado da mesa – e, vale dizer, 
confiar nele (e em sua qualidade) de olhos 
fechados. É ter cada diferencial na ponta da 
língua e habilidade de sobra para mostrar que 
ninguém o conhece melhor do que você. 

OUR DOORS ARE ALWAYS OPEN 
AN EXPERIENCE CALLED “VACATION HOMES”: TRAVEL 
AGENTS AND GUESTS PROVE THAT, INDEED, THIS IS 
A GOOD DEAL 
Selling isn’t an easy task, we don't doubt this. We need to 
master the art of presenting right arguments at the right time 
and know how to listen to a "no" once in a while. However, 
above all, it’s essential to know well the product or service 
which has been offered the person who is on the other 
side of the table – and it’s worth saying that you must trust it 
(and its qualities) with your eyes closed. You must have each 
special asset on the tip of the tongue and be so much skillful 
to show that nobody knows it better than you. 
Today, for example, booking houses and not those good and 
traditional hotels is no longer a difficult thing. Companies 
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Hoje, por exemplo, vender hospedagem 
em casas, e não nos bons e tradicionais 
hotéis, não é mais um bicho de sete 
cabeças. Empresas como a Vacation 
Homes Collection chegaram ao mercado 
para profissionalizar e desmistificar 
todo o processo e, de quebra, oferecer 
uma estada tranquila e extremamente 
confortável para o passageiro – e para 
você também, agente, responsável por 
conduzir a venda do início ao fim. 
E você não está sozinho nessa! 
Como você bem sabe, o GRUPO 
TREND incorporou à sua estrutura 
uma Célula de Casas, composta 
por uma equipe especializada neste 
segmento e com a missão de ajudá-lo 
a concretizar toda e qualquer venda. 
Como uma consequência direta, este 
superatendimento se reflete também 

like Vacation Homes Collection have arrived to 
the market to make it professional, demystify all 
process and also offer the passenger a tranquil 
and extremely comfortable stay – and to you 
too, travel agent, who are responsible to make 
the deal from the begging to the end.
And you aren‘t alone! As you know well, GRUPO 
TREND has a Vacation House department, 
composed of a team who is expert at this segment 
and who intend to help you to close every deal. 
As a direct consequence, this very attentive support 
also reflects on the passenger’s experience, plenty 
of conveniences and tailor-made planned, so that 
words like "convenience" and "exclusive services" 
don't be out of the trip even for a minute. 
To prove that feeling like home even miles 
away is possible to happen – and, by the way, 
it's easy to sell and fall in love with –, Segue 
Viagem has talked to experts at the theme: 
travel agents and people who already had the 
opportunity to stay in these vacation homes, 
in Florida, which are getting more and more 
popular. The highlight is Zico's testimonial, ex-
soccer star of Flamengo and Brazilian national 
team, who has recently chosen one of the VHC 
properties to take a family trip to Orlando and 
its surroundings. Have a look!

“I loved the house. Very comfortable 
and many options of bedrooms. It has 
an area for kids to have fun, inside and 
outside, a good and relaxing swimming 
pool. This experience was very nice. Yes, 
I recommend it, because they are cozy 
and comfortable houses, accessible to 
families. Everything is very easy regarding 
cleaning. If you want to travel with your 
family, just ask a travel agent. And you, 
travel agent, just recommend the house 
that you won’t regret it: it’s the best. [The 
passenger] Will have tranquility, privacy, 
comfort and safety. This is the most 
important in a trip.”
Zico
Ex-soccer player of Flamengo and 
Brazilian national team

Adorei a casa. Muito 
aconchegante e com muitas 

opções de quartos. Tem área para as 
crianças brincarem dentro e fora, uma 
piscina boa, gostosa. Essa experiência 
foi muito legal. Recomendo sim, porque 
são casas acolhedoras, confortáveis 
e acessíveis a famílias. Tudo é muito 
fácil em termos de limpeza. Para quem 
quer sempre viajar com a família, é só 
procurar um agente de viagens. E você, 
agente de viagens, basta recomendar a 
casa que não tem erro: é nota dez. [O 
passageiro] Vai ter muita tranquilidade, 
privacidade, conforto e segurança. Isso 
que é importante em uma viagem.”

Zico 
Ex-craque do Flamengo e  
da Seleção Brasileira

QUEM JÁ FOI, RECOMENDA 
PEOPLE WHO HAVE BEEN THERE, RECOMMEND IT

na experiência do passageiro, recheada 
de facilidades e desenhada sob medida 
para que palavras como “comodidade” e 
“serviços exclusivos” não fiquem de fora da 
viagem nem por um minuto sequer. 
Para comprovar que se sentir em casa 
mesmo a quilômetros de distância é, 
sim, algo bem possível de acontecer 
– e, inclusive, fácil de vender e de se 
apaixonar –, a Segue Viagem conversou 
com quem mais entende do assunto: 
agentes de viagens e pessoas que já 
tiveram a chance de experimentar as 
cada vez mais populares “vacation 
homes”, na Flórida. O destaque vai para 
o depoimento de Zico, ex-craque do 
Flamengo e da Seleção Brasileira, que 
recentemente escolheu um dos imóveis 
da VHC para uma viagem em família a 
Orlando e região. Dê só uma olhada! 

Minha família e 
eu adoramos ficar 

hospedados em Davenport, 
no condomínio Champions 
Gate. A casa de oito quartos 
acomodou 15 pessoas. A 
localização é excelente, perto 
dos parques e restaurantes. 
Tínhamos todas as amenidades 
de um hotel/clube, juntamente 

com o conforto de 
uma casa.”

Zuleika Mueller
Curitiba (PR)

“My family and I loved to stay in 
Davenport, in Champions Gate 
condominium. The eight-bedroom 
house accommodated 15 people. 
The location is excellent, near 
parks and restaurants. We had all 
amenities of a hotel/club allied to 
the comfort of a house."



82 / SV

A Fox Travel é uma grande 
parceira do GRUPO TREND 

e, quando ficamos sabendo que a 
holding estava à frente da VHC, não 
hesitamos em conhecer e começar 
a vender este produto. Mas tem um 
detalhe: eu costumo conhecer ao 
vivo um produto antes de vendê-lo, 
então resolvi reservar uma casa com 
três quartos para passar o Natal e 
o Réveillon em Orlando. Foi uma 
experiência fantástica! A família 
adorou e eu, como profissional do 
trade, aprovei. A venda é muito prática 
e, as fotos, fiéis, pois as casas são 
novíssimas. Você recebe um voucher 
com a senha da fechadura e bingo! 
A casa é sua. É só digitar a senha e 
entrar, sem burocracias de check-in e 
filas de espera. Eu recomendo a VHC! 
Parabéns ao GRUPO TREND pela 
iniciativa de colocar mais este produto 
em seu portfólio.”

Sebastião Araújo 
Fox Travel
Araçatuba (SP)

A procura por aluguel 
de casas em Orlando 

tem crescido a cada ano. No 
sistema de reservas da TREND 
encontramos as melhores opções, 
com o diferencial de que a casa 
da qual mostramos as fotos ao 
cliente é, de fato, aquela que 
será alugada. Os passageiros 
que vão passar de 15 a 20 dias 
costumam optar pela casa, pois 
querem a experiência de viver o 
dia a dia dos moradores. Sem 
contar o “espaço gourmet” que 
a maioria dos imóveis possui e 
onde é possível preparar refeições 
especiais, tornando a estada 
sinônimo de integração entre 
amigos e familiares. Indico as 
casas e os serviços das “vacation 
homes” juntamente com a TREND 
por serem mais uma boa opção 
de venda para as agências de 

viagens.”

Christiane Fonseca 
Papagaios Tour 
Aracaju (SE)

Quando temos solicitações 
de viagens em família 

ou em grupos de amigos para 
destinos como Orlando, por 
exemplo, logo penso em ofertar 
hospedagem em casas. Isso não 
só pelo investimento, extremamente 
relevante e compensatório, mas 
também pela qualidade do produto, 
segurança, localização e prestação 
de serviços. Inclusive, dá até para 
contratar antecipadamente alguns 
serviços, como uma compra 
básica de alimentos, limpeza, 
aquecimento de piscina... Acredito 
também que o diferencial de tudo 
isso é a oportunidade de viver 
como um cidadão americano. Por 
tudo isso recomendo a Vacation 
Homes Collection, que nos dá a 
oportunidade de comercializar esse 
produto e a certeza de que nossos 
clientes estão fazendo o melhor 

negócio.”

Edvando Lopes 
Stella Maris Turismo 
Vitória (ES)

“Fox Travel is a great partner of GRUPO TREND 
and when we were told that the holding was 
commanding VHC, we didn’t hesitate to get to know 
and start selling this product. But there’s a thing: I 
got used to know a product in living color before 
selling it, so I decided to book a house with three 
bedrooms and spend Christmas and New Year's 
Eve in Orlando. It was an amazing experience! My 
family loved it and, as a professional of the trade, I 
approved it. Selling this is very practical and pictures 
are accurate, because they are fresh new houses. 
You are given a voucher with the lock password and 
bingo! The house is yours. Just type the password 
and get in, without check-in bureaucracies and 
waiting line. I recommend VHC! Congratulations to 
GRUPO TREND for the initiative of having added 
this product to the inventory."

The demand for houses for rent in Orlando 
has been growing each year. Through the 
reservation system of TREND we can find the 
best options, with the special asset that the 
house we show in the pictures to the customer 
is indeed the one to be rented. Those 
passengers who are going to spend between 
15 and 20 days use to choose the house, 
because they want to experience the citizens' 
day by day. Not to mention the “gourmet 
area” which most properties have and where 
it’s possible to prepare special meals, making 
the stay a synonymous with integration 
between friends and relatives.  
I recommend houses and services of vacation 
homes together with TREND because they are 
other good sales option for travel agencies."

“When we have demands for family trips 
or groups of friends to destinations such 
as Orlando, for example, I firstly think of 
offering a stay in a house. This is not only 
for the investment, extremely relevant and 
compensatory, but also for the quality 
of product, safety, location and service 
support. Also, it’s possible to previously 
hire some services, such as basic food 
shopping, housekeeping, swimming pool 
heating... I also believe that the main 
thing of all is the opportunity to live as 
an American citizen. For all these items I 
recommend Vacation Homes Collection, 
which gives us the opportunity to sell 
this product and that makes sure that our 
customers are closing the best deals."

FALA AÍ, AGENTE!
SPEAK UP, TRAVEL AGENT!

Em abril tive minha primeira experiência em uma casa em Orlando, e ainda estou apaixonada pela 
viagem. Literalmente me senti em casa. Tive a oportunidade de vivenciar um tipo diferente de viagem. 

Fiquei surpresa com a limpeza do imóvel e com todo o suporte oferecido ao hóspede. Tudo foi incrível, do 
começo ao fim, e muito disso se deve à estrutura e ao atendimento da VHC, que cuidou de 

todos os detalhes da hospedagem.”

Thalita Castanha
São Paulo (SP)

“On April, I had my first experience in a house in Orlando and I'm still in love with this trip. 
Literally, it felt like home. I had this opportunity to experience a different type of travel. I got 
surprised with the cleaning of the property and with all support offered to the guest. Everything 
was amazing, from the beginning to the end, and much of this is because of the structure and 
support service of VHC, which took care of all details regarding the stay.”
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TENDÊNCIA  

VAMOS FALAR DE TENDÊNCIAS

VOCÊ SABIA QUE CRESCE CADA VEZ 

MAIS A DEMANDA POR CASAS DE 

FÉRIAS DE ALTO PADRÃO NO EXTERIOR? 

EXPERT EM DESIGN DE INTERIORES NA 

FLÓRIDA EXPLICA O PORQUÊ 

LUXURY TREND
DID YOU KNOW THAT THE DEMAND FOR HIGH STANDARD VACATION 
HOUSES ABROAD HAS BEEN GROWING MORE AND MORE? THIS 
EXPERT AT INTERIOR DESIGN IN FLORIDA EXPLAINS WHY 
Staying in vacation houses when traveling to Florida is a habit that has 
already won the Brazilians’ heart. Its benefits you already know: privacy, 
autonomy to make your own schedule, possibility of accommodating large 
groups in just one place… And since every trip brings an opportunity to run 
away from the routine, why don’t you suggest your passenger a stay in a high 
standard property? Believe it, this is a trend that has been in evidence more 
and more and that reflects the very popular seek for experience.  
But, after all, what distinguishes a luxurious house from a "traditional" one? 
And, above all, why this aspect has become so much important for the 
traveler? Who explains this is Flávia Gueiros, interior designer for more than 
17 years and founder of FG Interiors, a company with office in Orlando, 
in the United States, and specialized in property decoration with premium 
profile. “Luxury is the description of good taste, finesse and sophistication. 
It’s present in each detail, from the quality of the furniture to the bed linen, 
with sheets with more than 1,000 threads, from the decoration to amenities 
for the guests. Luxury is the sum of all these, of all those amenities,” she says. 
At the same time in which this behavior translates the customer dynamics, whose 
tastes and preferences evolve day after day, it also benefits those suppliers who 
are present in this branch of the market. Sitting in the catbird seat, they have 
the chance to make their product special and even more attractive. Amongst 
many ways that can be chosen to reach this goal, one of them makes all the 
difference for the comfort of the guest: impeccable decoration. 
TRUTH IS THAT…
Adding to the environment elements that evoke luxury is something that goes 
much beyond the investment value. It involves, for example, the right choices 
of color scheme, structure and distribution of furniture, tailor-made curtains, 

ÁREA DE LAZER CHARMOSA E ACOLHEDORA DE 
UMA DAS CASAS QUE RECEBERAM O TOQUE DA 
FG INTERIORS
CHARMING AND COZY LEISURE AREA OF ONE OF THE 
HOUSES THAT HAD THE TOUCH OF FG INTERIORSFOTOS ARQUIVO FG INTERIORS

para o luxo

FLÁVIA GUEIROS É DESIGN DE INTERIORES HÁ 17 
ANOS E FUNDADORA DA FG INTERIORS, EMPRESA 
REFERÊNCIA EM DECORAÇÃO NA FLÓRIDA. 

FLÁVIA GUEIROS HAS BEEN AN INTERIOR DESIGNER 
FOR 17 YEARS AND FOUNDER OF FG INTERIORS, A 
BENCHMARK FOR DECORATION IN FLORIDA. 
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O hábito de se hospedar em casas de férias ao 
viajar para a Flórida já se disseminou e conquistou 
muitos brasileiros. As vantagens disso você sabe 

de cor e salteado: privacidade, liberdade para fazer o 
próprio horário, a possibilidade de acomodar grandes 
grupos em um único lugar... E como toda viagem traz 
consigo uma oportunidade de sair da rotina, por que não 
recomendar ao passageiro uma estada em um imóvel de 
alto padrão? Acredite, essa é uma tendência que tem se 
mostrado cada vez mais acentuada e que reflete a tão 
almejada busca por experiência.  
Mas, afinal, o que distingue uma casa luxuosa de uma 
“tradicional”? E, acima de tudo, por que esse aspecto 
tem se mostrado tão importante para o viajante? Quem 
explica é Flávia Gueiros, design de interiores há 17 
anos e fundadora da FG Interiors, empresa com sede 
em Orlando, nos Estados Unidos, e especializada na 
decoração de imóveis com perfil premium. “O luxo é a 
descrição do bom gosto, do requinte, da sofisticação. 
Está presente em cada detalhe, da qualidade da mobília 
à roupa de cama, com lençóis de mais de mil fios, da 
decoração aos mimos deixados para o hóspede. Luxo é o 
somatório de tudo isso, de todas essas amenidades”, diz. 

Ao mesmo tempo em que este comportamento traduz o 
dinamismo do consumidor, cujos gostos e preferências 
evoluem dia após dia, ele beneficia também os 
fornecedores presentes nesse nicho de mercado. Com a 
faca e o queijo nas mãos, eles têm a chance de diferenciar 
seu produto e torná-lo ainda mais atrativo. Entre os muitos 
caminhos que podem ser escolhidos para alcançar este 
objetivo, um deles faz toda a diferença para o bem-estar 
do hóspede: o capricho para com a decoração. 

A VERDADE É QUE...
Adicionar a um ambiente elementos que remetam ao 
luxo é algo que vai muito além do valor do investimento. 
Envolve, por exemplo, as escolhas certas das paletas de 
cores, a estrutura e a disposição dos móveis, cortinas sob 
medida, peças e quadros assinados e facilidades que só 
quem tem um mundo high-tech na ponta dos dedos pode 
usufruir. Não importa se o imóvel adota um conceito 
clean, moderno, contemporâneo ou convencional; a 
verdade é que o viajante está mais exigente e, justamente 
por isso, quer ter (e viver) uma experiência real de luxo.
Vale ressaltar que o destino escolhido influencia – e muito! 
– no padrão das casas. Miami e Orlando, cidades 
extremamente populares entre os brazucas, têm perfis 
completamente diferentes. Enquanto a primeira é arrojada 
e naturalmente sofisticada, colocando ao alcance do 
público mansões com lanchas particulares no píer, a 
segunda é mais provinciana e corriqueira, deixando o 
agito por conta dos parques temáticos e das inúmeras 
atrações – justamente por este motivo, é extremamente 
disputada por famílias com crianças. 
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“Hoje, as pessoas priorizam o conforto, o bem-estar e a tran-
quilidade. O crescimento na busca por casas de férias se 
deve a esses fatores. Hospedar-se em uma casa permite usu-
fruir o melhor dos dois mundos: a comodidade de estar em 
um ambiente familiar, a autonomia de gerenciar da cozinha à 
roupa e a possibilidade de curtir áreas de lazer privativas sem 
as formalidades típicas de um hotel”, explica Flávia. 

TRAÇANDO O PERFIL 
De acordo com a designer de interiores, que há mais de seis 
anos analisa o mercado norte-americano, dos visitantes que 
optam pelos imóveis de alto padrão, a maioria é composta 
por homens e mulheres de 30 a 45 anos, acompanhados por 
filhos e familiares e com disponibilidade para permanecer 
no destino entre sete e 15 dias. Logo em seguida aparecem 
os aposentados, igualmente interessados nas facilidades e 
comodidades oferecidas pelas "vacation homes". 
“O turismo pode ser ecológico, cultural, histórico... Mas o 
ponto em comum em todos eles é a experiência. E um projeto 
de decoração bem elaborado pode ser o pontapé inicial 
para uma experiência satisfatória”, afirma. Inclusive, um dos 
grandes desafios enfrentados por Flávia é fazer com que 
seus projetos atendam com excelência aos diferentes perfis 
de visitantes. Exemplo disso foi o trabalho desenvolvido 
com a Vacation Homes Collection, administradora de casas 
de férias na Flórida, do qual resultou uma opção irresistível 
para quem viaja em grupos numerosos: as megahomes. 
“A parceria começou com uma casa de 15 quartos estru-
turada como um hotel. Este foi um desafio ousado, já que 
cada quarto tinha seu frigobar, televisão, closet, cofre e por-
tas com fechadura digital. As áreas comuns tinham que ser 
pensadas como uma casa de férias, voltadas para o público 
mais eclético que pudéssemos imaginar. Tudo deveria estar cri-
teriosamente ao gosto do cliente, independentemente se fosse 
a organização de um jantar gourmet com personagens ou 
uma palestra motivacional que contasse com a presença de 
personalidades ilustres. O principal era encontrar o ponto de 
equilíbrio entre o luxo, o conforto e a praticidade”, comenta 
a fundadora da FG Interiors, que deve finalizar em julho a 
decoração de mais três megahomes. 

pieces and paintings signed by artists and conveniences that only who has 
a high-tech world on the fingertips can enjoy. It doesn’t matter if the property 
adopts a clean, modern, contemporaneous or conventional concept; the truth 
is that travelers are becoming more demanding and that's why they wish to 
have (and live) a real luxury experience.
It should be highlighted that the chosen destination influences – a lot! – the 
standard of the houses. Miami and Orlando, extremely popular cities among 
Brazilians, have completely different profiles. While the first one is innovative 
and naturally sophisticated, making mansions with private speedboats at the 
pier available to the public, the second one is more provincial and usual, 
promoting entertainment through theme parks and several attractions – that’s 
exactly why it’s so much sought by families with children. 
“Today, people prioritize comfort, the feeling of coziness and tranquility. The 
growth in vacation houses sales is because of these factors. Staying in a 
house allows people to enjoy the best of the two worlds: the convenience of 
being in a familial environment, the autonomy to manage from the kitchen 
to the laundry and the opportunity to use private leisure areas without the 
traditional formalities of a hotel," says Flávia. 
TRACKING THE PROFILE 
According to the interior designer, who has been analyzing the North-
American market for more than six years, regarding the visitors who choose 
these high standard properties, most of them are composed of men and 
women aged 30 to 45 years, with children and relatives with availability 
to stay in the destination between seven and 15 days. Then, retired people 
appear in second place, equally interested in conveniences and amenities 
offered by these vacation homes. 
“Trips can be ecologic, cultural and historic… But they all have the experience 
in common. And a well-elaborated project can be the starting point for a 
satisfactory experience,” she says. By the way, one of the biggest challenges 
faced by Flávia is to ensure that her projects meet with excellence those different 
profiles of visitors. As an example of this, we have the work developed with 
Vacation Homes Collection, vacation house manager in Florida, resulting in an 
irresistible option for those who travel in large groups: megahomes. 
“The partnership has begun with a 15-bedroom house structured as a hotel. 
This was a daring challenge, since each room had its minibar, television, closet, 
safe and doors with electronic lock. Their common areas should be planned as 
a vacation house, intended to the most eclectic profile that we could imagine. 
Everything should be perfectly according to the client’s preference, regardless 
if it was a gourmet dinner planning with characters or a motivational lecture 
counting on the presence of famous people. The main goal was to find the 
balance between luxury, comfort and convenience," says the founder of FG 
Interiors, who will finish the decoration of three more megahomes in July.

CONTATOS NA PALMA DA MÃO
Com uma equipe de 12 profissionais, reconhecidos 
no mercado pelo alto nível de excelência, a FG 
Interiors atende mais de 50 fornecedores de móveis 
e decoração, zelando pela qualidade e eficiência.  
Para conhecer mais sobre a empresa de Flávia Gueiros,  
acesse www.flaviagueiros.com ou escreva para  
flavia@flaviagueiros.com. 

O LUXO E A SOFISTICAÇÃO FALAM MAIS ALTO NA 
ELEGANTÍSSIMA SALA DE ESTAR, COMPROVANDO 
A IMPORTÂNCIA DA DECORAÇÃO NO AMBIENTE
LUXURY AND SOPHISTICATION OF THE VERY 
ELEGANT LIVING ROOM, PROVING THE 
IMPORTANCE OF DECORATING THE FACILITIES

INFORMATION CONTACT IN THE PALM OF THE HAND 
With a team composed of 12 employees, recognized by the 
market for the high excellence level, FG Interiors works for more 
than 50 furniture and decoration suppliers, always thinking about 
quality and efficiency. Get more info on Flávia Gueiros’ company at  
www.flaviagueiros.com or send an e-mail to flavia@flaviagueiros.com.
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PARCERIA

SHUTTERSTOCK

NOVOS PARCEIROS, NOVOS ARGUMENTOS DE VENDAS: 
CONFIRA O QUE ENTROU PARA O LEQUE DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS DO GRUPO TREND

SUPERVENDAS, ATIVAR!

BOAS-VINDAS À LA GS TRANSPORTATION
Talento em receber visitantes de braços abertos 
é uma arte que tem nome e sobrenome nos 
Estados Unidos: GS Transportation, empresa de 
receptivo que acaba de entrar para o time de 
parceiros da TREND e que é especializada em 
fazer com que seus clientes se sintam acolhidos 
ao desembarcarem na terra do Tio Sam.
Com sede em Los Angeles e atuação em alguns 
dos principais destinos norte-americanos, como 
San Diego e São Francisco, a companhia 
trabalha com uma gama enorme de serviços 
a fim de tornar a experiência do passageiro 
simplesmente impecável. A relação compreende 
transfers, tours temáticos, receptivo privado e 
semiprivado (familiar, individual e em grupos), 
transporte em limusine, van, sedan, SUV, 
miniônibus e ônibus e guias turísticos fluentes em 
português, inglês e espanhol. 
Além de contar com profissionais experientes e 
altamente capacitados, a GS Transportation dispõe 
de mais dois trunfos exclusivos: apoio técnico 24 
horas por dia, sete dias por semana, e pacotes 
formatados especialmente para viajantes brasileiros.

WELCOMING LIKE GS TRANSPORTATION
Being an expert at welcoming visitors 
with open arms is an art that has name 
and surname in the United States: GS 
Transportation, a receptive service 
company that has just joined the team of 
partners of TREND and that specializes 
in making its clients feel welcome when 
arriving in the land of Uncle Sam.
Headquartered in Los Angeles and 
present in some of the main North-
American destinations, such as San 
Diego and San Francisco, this company 
works with a large range of services 
in order to provide such a perfect 
experience to the passenger. The list 
includes transfers, theme tours, private 
and semi-private receptive service 
(familial, individual and in groups), 
transportation by limousine, van, sedan, 
SUV, minibus and bus and tourist guides 
who are fluent in Portuguese, English and 
Spanish. 
In addition to counting on experts and 
trained professionals, GS Transportation 
has more two exclusive trumps: 24-
hour technical support per day, seven 
days a week, and packages especially 
created to Brazilian travelers.

Firmar novos laços sem, contudo, deixar de fortalecer os antigos. 
Esta tarefa pode até parecer difícil em um primeiro momento, mas 
é desempenhada magistralmente pelo GRUPO TREND, já que 

corresponde à maneira mais eficiente de ampliar e aprimorar o elenco de 
produtos e serviços colocados à sua disposição, agente. 
Para cumprir esses objetivos, nada melhor do que buscar no trade fornecedores 
de qualidade comprovada, que compartilhem valores, credibilidade e 
comprometimento e tragam consigo oportunidades de negócio que sejam 
boas para você, para nós e, principalmente, para o cliente final, interessado 
em uma viagem sem dores de cabeça e com todas as comodidades possíveis.  
A Segue Viagem apresenta a seguir as novidades que movimentaram o 
portfólio TREND recentemente e que têm tudo para colocar as suas vendas 
lá no alto. Que tal conhecê-las agora mesmo?

SUPER SALES POWER, ACTIVATE! 
NEW PARTNERS, NEW SELLING ARGUMENTS: CHECK 
THE NEW ARRIVALS OF THE RANGE OF PRODUCTS AND 
SERVICES AT GRUPO TREND
Building new business relations without, however, giving up on 
strengthening the old ones. It may seem difficult at first sight, but 
GRUPO TREND can handle it, since it corresponds to the most 
efficient way of increasing and improving the range of products 
and services that are available to you, travel agent. 
To accomplish these goals, nothing better than looking for 
great suppliers in the trade, who share values, credibility and 
commitment and bring business opportunities that are good for 
you, for us and, mainly, for the final consumer, interested in a trip 
with no worries and with all convenience as possible.  
Segue Viagem introduces to you the novelties that have been recently 
shaken up the inventory of TREND and that has everything to boost 
your sales. What about getting to know them right now? 
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Desbravando os Estados Unidos de leste a oeste, a TREND 
acaba de adicionar à sua prateleira dois novos produtos, 
localizados na mais famosa dupla norte-americana: Nova 
York e Las Vegas. Começando pela Big Apple, é ali que 
fica o Lotte New York Palace, hotel de altíssimo padrão 
e estrategicamente posicionado na Madison Avenue, a 
aproximadamente dez minutos de caminhada da Times 
Square.
De categoria cinco-estrelas e tido como uma das referências 
de luxo no rol hoteleiro da cidade que nunca dorme, o 
meio de hospedagem é pet friendly e dispõe de 909 
requintados aposentos, os quais são divididos em dois 
setores: The Palace e The Towers, tendo este último como 
principais características a privacidade e o elevado nível 
de personalização, além de compreender os 14 andares 
mais altos do edifício. Para a comodidade dos hóspedes, a 
estrutura como um todo conta com centro fitness, spa, área 
para eventos, business center, consultoria de um concierge, 
refeições servidas no quarto, bares, restaurantes e transporte 
gratuito para Wall Street e para o distrito dos teatros, entre 
outras facilidades. 
Partindo para o Oeste americano, o destino final é o 
moderno e arrojado Tropicana Las Vegas Casino Hotel 
Resort, que chega ao portfólio TREND com tarifas pra lá de 
competitivas. Totalmente repaginado e localizado na ilustre 
Strip, centro pulsante de Las Vegas, o empreendimento 
tem acomodações para todos os estilos de viajantes, 
classificadas em Deluxe, Suítes e Villas e marcadas por 
peculiaridades exclusivas. Contudo, cabe ressaltar, todas 
são equipadas com wi-fi, TV LED, lençóis 300 fios, mesa 
de trabalho, cofre eletrônico e colchões Euro Top Serta, por 
exemplo. 
A sofisticação também está presente nas instalações comuns 
e nas inúmeras opções de entretenimento proporcionadas 
aos visitantes. Ao longo da estada, é possível curtir a 
academia, piscina, spa, salão de beleza, apresentações 
artísticas, salas para conferências e reuniões, as múltiplas 
opções de bares e restaurantes e até mesmo um cassino, 
voltado para quem deseja testar a sorte nesta que é 
conhecida como “Cidade do Pecado”. 

AO LADO, A VISTA ESPETACULAR E TODA A 
MODERNIDADE DO LOTTE NEW YORK PALACE. 
ABAIXO, FACHADA DO ARROJADO TROPICANA LAS 
VEGAS CASINO HOTEL RESORT
TO THE LEFT, STUNNING VIEW AND THE MODERN VISUAL OF 
LOTTE NEW YORK PALACE. BELOW, FACADE OF THE CUTTING-
EDGE TROPICANA LAS VEGAS CASINO HOTEL RESORT

AS QUERIDINHAS DA AMÉRICA:  
NOVIDADE EM DOBRO NA PRATELEIRA DE PRODUTOS TREND

AMERICAN SWEETHEARTS: DOUBLE DOSE OF NOVELTIES IN 
THE INVENTORY OF TREND 

Exploring the United States from East to West, TREND has just 
added to its inventory two new products, located in the famous 
North-American duo: New York and Las Vegas. Starting at Big 
Apple, this is the address of Lotte New York Palace, a very high 
standard hotel strategically located on Madison Avenue, about 
10-minute walk away from the Times Square.

A five-star hotel and considered one of the benchmarks for 
luxury hotels of the city that never sleeps, this is a pet-friendly 
establishment and has 909 sophisticated accommodations, 
divided into two sectors: The Palace and The Towers, the last one 
has as main features privacy and great level of personalization, 
in addition to occupying those higher 14 floors of the building. 
For guests’ convenience, the structure as a whole counts on a 
fitness center, spa, venue for events, business center, concierge 
service, meals served in the room, bars, restaurants and free 
transportation to Wall Street and districts of theaters, among 
other advantages. 

Traveling to the American West, the final destination is the 
modern and cutting-edge Tropicana Las Vegas Casino Hotel 
Resort, which has been incorporated into the inventory of TREND 
with very competitive rates. Totally renovated and located on 
the popular Strip, bustling region of Las Vegas, this hotel has 
accommodations for every profile of traveler, classified into 
Deluxe, Suites and Villas and marked by exclusive peculiarities. 
However, it should be highlighted that they are all equipped with 
wi-fi, LED TV, 300-thread-count sheets, work station, electronic 
safe and Euro Top Serta mattress, for example. 

Sophistication is also present in the common facilities and in the 
several options of entertainment provided to the guests. During 
the stay, it’s possible to enjoy the gym, swimming pool, spa, 
beauty shop, artistic performances, conference and meeting 
rooms, multiple options of bars and restaurants and even a 
casino, intended to those who would like to try their luck in this 
place that is known as "Sin City". 
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DEZ VEZES MAIS CARIBE NO NATREND

TEN TIMES MORE CARIBBEAN AT NATREND
Unique beaches, crystalline-water sea, white 
sand, sun shining bright and summer almost 
the whole year. If you already have so many 
reasons to suggest the Caribbean to your 
passenger, imagine now with ten new options 
of hotels in the region that has recently been 
added to NATREND: deal made, for sure. 
Presenting features such as comfort, hospitality, 
sophisticated facilities, attentiveness, 
conveniences and privileged locations, these 
establishments that have just arrived are 
distributed in six different – and hypnotizing 
– Caribbean destinations: Aruba, Barbados, 
Bonaire, Mexico, Dominican Republic and 
St. Maarten.
It’s no wonder that Aruba is the first on the list: 
the island comprehends at least half of the 
hotels added to the inventory, like the four-star 
Divi Dutch Village Beach Resort, Divi Aruba 
Beach Resort All Inclusive, Divi Village Golf 
& Beach Resort and Divi Aruba All Inclusive 
Resort, in addition to the Tamarijn Aruba All 
Inclusive, more economic.
Also part of the Divi Resorts chain, there are 
other three fresh new hotels here, which are 
located, respectively, in Barbados, Bonaire 
and St. Maarten. Take note of their names: 
Divi Southwinds Beach Resort, Divi Flamingo 
Beach Resort & Casino and Divi Little Bay 
Beach Resort, a trio plenty of attractions for the 
entire family and marked by the high standard 
of the brand.
Regarding the vibrant Cancun, in Mexico, 
the novelty is the Cancun Bay Resort, a hotel 
by the beach with complete infrastructure for 
leisure and business travels. It includes relaxing 
rooms and suites, venues for meetings and 
events and spa services, for example.  
Last but not least, the highlight is the Sanctuary 
Cap Cana, in the charming region of Cap 
Cana, Dominican Republic. This luxurious 
resort by the sea, for adults only, gathers 184 
sophisticated accommodations, among suites 
and villages, located 15 minutes away from 
Punta Cana International Airport. The complex 
also offers five restaurants, six bars, 24-hour 
room service, five swimming pools (one of 
them with salt water), Jacuzzi, welcome drink 
and day and night entertainment, among other 
special assets.

ACIMA, A BELA PRAIA DO DIVI 
FLAMINGO BEACH RESORT & 
CASINO. AO LADO, MASSAGEM 
COM PEDRAS QUENTES, OPÇÃO 
DO DIVI SOUTHWINDS BEACH 
RESORT. À ESQUERDA, RECORTE 
DA ÁREA DA PISCINA DO DUTCH 
VILLAGE BEACH RESORT
ABOVE, THE BEAUTIFUL BEACH OF 
DIVI FLAMINGO BEACH RESORT 
& CASINO. NEXT, HOT STONE 
MASSAGE, OPTION OF DIVI 
SOUTHWINDS BEACH RESORT. TO 
THE LEFT, SWIMMING POOL AREA 
OF DUTCH VILLAGE BEACH RESORT

e situados, respectivamente, em Barbados, 
Bonaire e St. Maarten. Anote aí o nome 
deles: Divi Southwinds Beach Resort, Divi 
Flamingo Beach Resort & Casino e Divi Little 
Bay Beach Resort, trio recheado de atrações 
para toda a família e marcado pelo padrão 
elevado da marca.
Já na badalada Cancún, no México, a boa 
nova fica por conta do Cancun Bay Resort, 
meio de hospedagem pé na areia que dispõe 
de completa infraestrutura para viagens a lazer 
e a negócios. O empreendimento inclui quartos 
e suítes descontraídos, espaços para reuniões 
e eventos e serviços de spa, por exemplo.  
Por último, o destaque vai para o Sanctuary 
Cap Cana, na encantadora região de Cap 
Cana, na República Dominicana. O luxuoso 
resort à beira-mar, exclusivo para adultos, 
reúne 184 sofisticadas acomodações, 
entre suítes e vilas, e está a 15 minutos de 
distância do Aeroporto Internacional de Punta 
Cana. O complexo disponibiliza, ainda, 
cinco restaurantes, seis bares, room service 
24 horas, cinco piscinas (uma delas com 
água salgada), jacuzzi, welcome drink e 
entretenimento garantido durante o dia e a 
noite, entre outros diferenciais. 

Praias fora de série, mar cristalino, areias 
claríssimas, sol tinindo e verão praticamente 
o ano inteiro. Se motivos para recomendar 
o Caribe ao seu passageiro já não 
faltavam, imagine agora, com dez novas 
alternativas de hospedagem na região 
recentemente incorporadas ao NATREND: 
é negócio na certa. 
Compartilhando de características como 
conforto, hospitalidade, instalações de 
primeira linha, prestatividade, conveniências e 
localização privilegiada, os empreendimentos 
que acabaram de chegar estão distribuídos 
por seis diferentes – e hipnotizantes – destinos 
caribenhos: Aruba, Barbados, Bonaire, 
México, República Dominicana e St. Maarten.
Não é por acaso que Aruba é a primeira da 
lista: a ilha concentra pelo menos metade dos 
empreendimentos adicionados ao portfólio, 
como os quatro-estrelas Divi Dutch Village 
Beach Resort, Divi Aruba Beach Resort All 
Inclusive, Divi Village Golf & Beach Resort 
e Divi Aruba All Inclusive Resort, além do 
Tamarijn Aruba All Inclusive, de categoria 
mais econômica.
Também pertencentes à rede Divi Resorts 
estão outros três hotéis, novinhos por aqui, 
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Um hotel onde aspectos como diversão, 
luxo e conforto não só são hóspedes 
cativos, como, também, se mesclam à 
programação e à aura de leveza que 
toma conta do lugar. Assim pode ser 
descrito o inconfundível Beverly Hills 
Marriott, o destino dos sonhos para quem 
vai à Califórnia em busca de experiências 
diferenciadas. E o melhor: tudo isso a 
pouquíssimos passos da famosa Rodeo 
Drive, o coração pulsante de Los Angeles, 
e com condições comerciais negociadas 
com exclusividade pelo GRUPO TREND. 
Ostentando o reconhecido selo de qua-
lidade Marriott e o design inovador e 
requintado já tradicional da rede, o 
empreendimento reflete, da fachada 
ao interior de cada uma de suas insta-
lações, o zelo para com os detalhes. 
Ótimo exemplo disso são seus quartos, 
superaconchegantes e espaçosos inde-
pendentemente da categoria escolhida 
– Guest Room, Pure Allergy Friendly e 
Bedroom Suite. 

NA FOTO PRINCIPAL, PARTE DA 
ÁREA DE LAZER DO BEVERLY 
HILLS MARRIOTT. AO LADO, O 
CHARME E O ACONCHEGO DAS 
INSTALAÇÕES
IN THE MAIN PHOTO, PART OF THE 
LEISURE AREA OF BEVERLY HILLS 
MARRIOTT. NEXT, CHARMING AND 
COZY FACILITIES

Anfitrião nato, todas as acomodações 
contemplam TV LCD com canais de  
filmes premium, cafeteira, ar-condiciona-
do, secador de cabelo, rádio-relógio, 
mesa de trabalho, colchão com pillow 
top (que apresenta estofamento mais con-
fortável), ferro e tábua de passar roupa e 
wi-fi de excelente qualidade como corte-
sia, entre outros mimos. Para completar, 
há aposentos adaptados para pessoas 
com deficiência. 
Indicado para passageiros em viagem de 
férias ou executiva, o empreendimento se 
esmera no quesito conforto, colocando 
ao alcance dos visitantes uma relação 
gigantesca de diferenciais, tais como 
academia, piscina externa, banheira de 
hidromassagem, oito salas flexíveis para 
reuniões e eventos (com capacidade 
para até 300 pessoas), estacionamento 
com taxa adicional e o clássico The 
Beverly Hills Marriott Restaurant, espaço 
sofisticado onde são servidos café da 
manhã, almoço e jantar.

BEVERLY HILLS MARRIOTT, AN 
AMERICAN HOTEL LIKE THOSE IN 
THE MOVIES

A hotel where items like fun, luxury and 
comfort are not only permanent guests 
but are also connected to the schedule of 
activities and to the pleasant aura that takes 
the place. The singular Beverly Hills Marriott 
can be described like that, the destination 
of dreams of those who go to California 
looking for unique experiences. And the 
best: everything a few steps away from 
Rodeo Drive, Los Angeles’ vibrant heart, 
and with business conditions negotiated 
with exclusivity by GRUPO TREND. 

Presenting the famous Marriott seal of 
quality and cutting-edge and sophisticated 
design, which is a traditional feature of 
this hotel chain, the building reflects, from 
the facade to the interior of each facility, 
its perfect details. As an example, we can 
mention its very cozy and large rooms, 
regardless the category – Guest Room, 
Pure Allergy Friendly and Bedroom Suite. 

Innate host, every accommodation 
comprehends LCD TV with premium movie 
channels, coffeemaker, air conditioner, hair 
dryer, clock radio, work station, pillow top 
mattress (which presents more comfortable 
stuffing), iron and ironing board and 
excellent wi-fi service as a courtesy, among 
other amenities. To top it off, there are 
adapted rooms for disabled people. 

Suggested for both leisure and business 
trips, this hotel is committed to comfort, 
making a large list of special assets 
available to its guests, like gym, outdoor 
swimming pool, hydromassage tub, eight 
flexible rooms for meetings and events 
(for up to 300 people), parking lot upon 
additional fee and the classic The Beverly 
Hills Marriott Restaurant, a sophisticated 
area where breakfast, lunch and dinner 
are served. 

BEVERLY HILLS MARRIOTT, UMA HOSPEDAGEM DE CINEMA NOS EUA
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SUN, SHADOW AND FRESH WATER AT 
TABAOBÍ SMART HOTEL

For those who are looking for leisure and 
relaxation in a ecologic refuge surrounded by 
nature, the tip is to choose Porto de Galinhas, 
region in Pernambuco where the “sea-colored 
village” is located – most known as “Tabaobí”, 
in Tupi, and easily translated as "dream", in 
universal language –, guaranteeing stay and 
fun for the entire family. 

Located 300 meters away from Praia 
do Cupe (Cupe Beach), coral reefs 
and vestiges of Atlantic Forest, if there’s 
something in abundance there these are 
the revitalizing sceneries, trademarks of 
this Northeastern hotel that has everything 
to do with comfort. Its 94 apartments can 
prove it, they are large and well-decorated 
(expanding to 142), putting at the guests' 
disposal all conveniences to make this their 
best experience ever. 

Comfortably accommodating up to four 
people – including disabled visitors –, all 
“smart rooms” at Tabaobí count on wi-fi 
(courtesy), LCD TV, split air conditioner, 
minibar, electronic safe, closet, telephone, 
heated shower, shower amenities and a 
pleasant balcony with view to two outdoor 
swimming pools, which make part of the 
hotel infrastructure.

Still talking about sophisticated facilities, 
it should be highlighted its gastronomy, 
represented by its own restaurant, whose 
menu offers the visitors real delicacies 
of the regional cuisine, served at the 
continental breakfast (included in the room 
night price) and à la carte, available for 
lunch and dinner.

Regarding services, some benefits provided 
by Tabaobí stand out, like free parking 
lot, 24-hour reception, with bilingual 
clerks, and special honeymoon packages, 
which include sparkling wine and theme 
decoration in the couple's room.

DESTAQUE DA ÁREA DE 
LAZER DO TABAOBÍ SMART 
HOTEL FICA POR CONTA 
DAS PISCINAS, CONFORME 
FOTO ACIMA. À ESQUERDA, 
TODA A COMODIDADE DAS 
INSTALAÇÕES
THE SWIMMING POOLS OF 
TABAOBÍ SMART HOTEL ARE 
THE SPECIAL HIGHLIGHT OF ITS 
LEISURE AREA, AS THE PHOTO 
ABOVE SHOWS. TO THE LEFT, COZY 
ACCOMMODATIONS

do Tabaobí contam com wi-fi (cortesia), 
TV LCD, ar-condicionado split, frigobar, 
cofre eletrônico, armário, telefone, ducha 
aquecida, amenidades de banho e uma 
agradável varanda com vista para as 
duas piscinas ao ar livre, que fazem par-
te da infraestrutura do empreendimento.
Ainda no rol de instalações de primeira 
linha, outro destaque vai para a gastro-
nomia, representada por um restaurante 
próprio, cujo cardápio reserva aos visi-
tantes verdadeiras iguarias da culinária 
local, apreciadas tanto por meio do café 
da manhã continental (incluso no valor 
da diária), quanto pelo menu à la carte, 
disponível no almoço e no jantar.
Já no setor de serviços, alguns benefícios 
ofertados pelo Tabaobí merecem desta-
que, como o estacionamento gratuito, a 
recepção ininterrupta, com atendimento 
feito por funcionários bilíngues, e paco-
tes especiais de lua de mel, os quais in-
cluem espumante e decoração temática 
no quarto do casal.

Para quem está à procura de lazer 
e sossego em um recanto ecológico 
cercado por natureza, a dica é optar por 
Porto de Galinhas, região pernambucana 
onde fica a “aldeia da cor do mar” – 
mais conhecida como “Tabaobí”, em 
tupi, e facilmente traduzida por “sonho”, 
na linguagem universal –, com estada e 
diversão garantidas para toda a família. 
A 300 metros da Praia do Cupe, entre 
coqueiros, arrecifes de corais e resquícios 
de Mata Atlântica, se tem algo que existe 
em abundância por ali são cenários 
revigorantes, marcas registradas deste 
empreendimento nordestino que tem tudo a 
ver com bem-estar. Prova disso são seus 94 
apartamentos, amplos e bem decorados 
(e em fase de ampliação para 142), que 
colocam ao alcance dos hóspedes todas 
as comodidades necessárias para que a 
sua experiência seja a melhor possível. 
Acomodando confortavelmente até qua-
tro pessoas – incluindo visitantes com 
deficiência –, todos os “smart rooms” 

SOL, SOMBRA E ÁGUA FRESCA NO TABAOBÍ SMART HOTEL
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All inclusive, pet friendly, com o Oceano 
Atlântico logo à frente e exibindo um parque 
aquático entre uma de suas inúmeras 
atrações. Você sabe onde fica esse sonho de 
lugar? Em Beberibe, cidade ao leste da costa 
cearense que reúne praias cinematográficas, 
falésias magníficas, dunas emocionantes e 
um dos maiores representantes hoteleiros da 
região: o Hotel Parque das Fontes.
Distante cerca de 90 km do Aeroporto 
Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, 
o empreendimento que é sinônimo de 
férias é, também, parada certeira para os 
viajantes que almejam por sombra, água 
fresca, ótima gastronomia e programas de 
lazer e entretenimento a perder de vista. 
Para coroar, os hóspedes têm à disposição 
três tipos de acomodações – apartamentos, 
suítes e chalés –, distribuídas em diferentes 
categorias e trazendo consigo um 
excelente custo/benefício. 
A oferta de atividades recreativas é ampla, 
garantindo a famílias com crianças boas 
doses de alegria e divertimento. Neste 
sentido, vale ressaltar o Kids Club, o salão 

ACIMA, PARTE DA IRRESISTÍVEL 
ÁREA DA PISCINA, COM ATRATIVOS 
VOLTADOS ÀS CRIANÇAS. À 
DIREITA, EXEMPLO DE UMA DAS 
ACOMODAÇÕES, QUE TRADUZEM 
TRANQUILIDADE E DESCONTRAÇÃO
ABOVE, PART OF THE IRRESISTIBLE 
SWIMMING POOL AREA, WITH 
ATTRACTIONS INTENDED TO CHILDREN. 
TO THE RIGHT, AN EXAMPLE OF ONE OF 
ITS ACCOMMODATIONS, PROVIDING 
TRANQUILITY AND RELAXATION

de jogos, a quadra de tênis, o lago para 
pescaria, a pista de corrida, o playground, 
o minigolfe, a sauna e a pracinha. Mas não 
é só isso, não! Fazendo jus ao seu nome, 
o Parque das Fontes dispõe ainda de um 
complexo aquático imperdível, fechado 
apenas às terças-feiras para manutenção. 
O point é equipado com espelho d’água, 
toboágua, rampa molhada, bar e, é claro, 
muitas piscinas de variados estilos – nos 
tamanhos adulto e infantil –, incluindo 
semiolímpicas, em formato de correnteza 
e uma adaptada para a prática de vôlei 
aquático, por exemplo. 
Para manter o pique em meio a tantas 
atividades, nada melhor do que aproveitar 
os intervalos entre uma e outra para 
recarregar as energias em um dos bares e 
restaurantes instalados no local. Sabe por 
quê? O hotel oferece aos hóspedes um 
completíssimo serviço all inclusive, no qual 
estão contemplados, das 7h às 23h, farto 
café da manhã, almoço, jantar, chá da 
tarde, aperitivos diversos, ceia e bebidas 
(alcoólicas nacionais e não alcoólicas).

PARQUE DAS FONTES HOTEL: UNLIMITED 
FUN BY THE SEA

An all-inclusive and pet-friendly hotel which 
faces the Atlantic Ocean and has a water 
park as one of its countless attractions. Do you 
know where this place of dreams is located? 
In Beberibe, a city on the east coast of Ceará 
which gathers cinematographic beaches, 
magnificent cliffs, exciting sand dunes and 
one of the main hotel representatives of the 
region: Parque das Fontes Hotel. 

About 90 km away from Pinto Martins 
International Airport, in Fortaleza, this hotel 
which is synonymous with holidays is also the 
right stop for those travelers willing to enjoy 
shade, fresh water, great gastronomy and 
several leisure and entertainment activities. 
To top it off, guests have at their disposal 
three types of accommodations – apartments, 
suites and chalets –, distributed in different 
categories and offering excellent cost-benefit. 

The range of recreational activities is wide, 
guaranteeing its guests with kids good doses 
of joy and fun. Thus, it should be highlighted 
facilities like Kids Club, game room, tennis 
court, lake for fishing, running lane, playground, 
mini golf, sauna and leisure area. But it doesn’t 
stop there! To live it up to its name, Parque das 
Fontes (which means Fountains Park) has also 
a can’t-miss water complex that is closed only 
on Tuesdays for maintenance. This attraction 
is equipped with reflecting pool, slide, water 
ramp, bar and, of course, many different types 
of swimming pool – for adults and children 
–, including semi-Olympic swimming pools, 
stream pool and one adapted for water 
volleyball, for example. 

To get energy with so many activities, nothing 
better than taking some time to recharge it 
in one of the bars and restaurants there. Do 
you know why? This hotel offers its visitors 
a complete all-inclusive service, including 
abundant breakfast, lunch, dinner, afternoon 
tea, several appetizers, supper and beverages 
(national alcoholic and non-alcoholic drinks), 
from 7 a.m. to 11 p.m.

HOTEL PARQUE DAS FONTES: DIVERSÃO ILIMITADA À BEIRA-MAR
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com churrasqueira e uma piscina particular. 
Operando em regime all inclusive, no 
Coliseum sempre haverá um serviço de 
primeiríssima qualidade e um cardápio 
recheado de opções a qualquer hora do 
dia ou da noite – com bebidas (alcoólicas 
ou não) inclusas no pacote. Proporcionando 
uma estada e tanto ao longo de todo o ano, 
é na temporada de férias que o resort ganha 
ainda mais visibilidade, preenchendo dias 
inteiros com diversão. 
Isso porque, quando o assunto é lazer, dá para 
escolher entre atividades envolvendo piscinas 
(adulto e infantil), quadra poliesportiva, 
salão de jogos (com pingue-pongue, sinuca, 
xadrez e tabuleiro de damas), sala de 
ginástica, área de massagem, capela e até 
mesmo o Coliseum Music, palco frequente 
para baladinhas casuais. Para as crianças, 
o destaque vai para o playground, para a 
fazendinha (onde é possível dar mamadeira 
para bezerrinhos, passear de charrete e 
brincar com coelhos e porquinhos-da-índia) e 
para as atividades promovidas à beira-mar e 
em espaços reservados para o público mirim, 
como o Coliseum Kids e o Kid’s Point. 

Uma obra de arte arquitetônica situada em meio 
a um paraíso esculpido pela natureza: assim 
é o Coliseum Beach Resort, empreendimento 
sob medida para quem deseja fugir da rotina 
e colecionar boas lembranças no belíssimo 
litoral de Beberibe, cidade cearense a apenas 
85 km da capital Fortaleza. Inspirado no 
lendário Coliseu de Roma, o complexo é 
dono de uma infraestrutura monumental, cuja 
decoração rústica, que deixa os tijolos à 
mostra, confere um charme extra ao local. 
Situado bem em frente ao estonteante mar da 
Praia das Fontes, quem se hospeda por ali pode 
usufruir as instalações amplas e funcionais. 
O resort conta com 150 apartamentos, 
divididos em quatro categorias: Standard, 
com capacidade máxima para acomodar 
confortavelmente duas pessoas; Superior Vista 
Mar, que dispõe de uma varanda e dois 
quartos (sendo um casal e outro twin); Superior 
Plus Vista Mar, ideal para admirar a paisagem 
de um ângulo privilegiado; e Suíte Imperial, 
que possui unidades de até quatro quartos 
com varanda, vista para o azul esverdeado 
do oceano e aposentos exclusivos, como sala 
de estar com TV, sala de jantar, cozinha, deck 

COLISEUM BEACH RESORT: A FAMILY-SIZED 
ALL-INCLUSIVE HOTEL IN CEARÁ
An architectonic work of art located into a 
paradise sculpted by nature: this is the Coliseum 
Beach Resort, a tailor-made hotel for people 
who would like to run away from the daily life 
and collect good memories on the very beautiful 
coast of Beberibe, a city in Ceará State that is 
only 85 km away from Fortaleza capital city. 
Based on the legendary Colosseum of Rome, 
the complex has monumental infrastructure, 
whose rustic decoration made of brick wall 
grants extra charm to the place. 
Facing the stunning sea of Praia das Fontes 
(Fountains Beach), its guests can enjoy the 
large and functional facilities. This resort 
counts on 150 apartments divided into four 
categories: Standard, with maximum capacity 
to comfortably accommodate two guests; 
Superior Sea View, which has a balcony and 
two rooms (double and twin); Superior Plus Sea 
View, perfect for admiring the landscape from 
a privileged angle; and Imperial Suite, which 
has units of up to four rooms with balcony, 
view to the greenish-blue ocean and exclusive 
rooms, such as living room with TV, dining room, 
kitchen, deck with barbecue grill and a private 
swimming pool.  
An all-inclusive hotel, at Coliseum there will 
always be offered high-quality service and 
a menu full of options at any time of the day 
or night – with beverages (alcoholic or non-
alcoholic drinks) included in the package. 
Providing a stay in style throughout the year, this 
resort has even more visibility during vacation 
seasons, with whole days of fun.  
That’s because when it comes to leisure it’s possible 
to choose activities involving swimming pools (for 
adults and children), multipurpose sports court, 
game room (with ping pong, snooker, chess and 
checkers), gym, massage room, chapel and even 
the Coliseum Music, often hosting a casual party. 
For kids, the highlight is the playground, the little 
farm (where it's possible to feed calves, take rides 
in a carriage and play with bunnies and guinea 
pigs) and activities at the beach and special 
areas for the young guests, like the Coliseum Kids 
and Kid’s Point. 

NA FOTO PRINCIPAL, A AMPLA 
ESTRUTURA DO COLISEUM BEACH 
RESORT. À ESQUERDA, HÓSPEDES 
SE DIVERTEM NO ESPAÇO 
RESERVADO À FAZENDINHA, 
ONDE AS CRIANÇAS INTERAGEM 
COM OS DÓCEIS BICHINHOS
IN THE MAIN PHOTO, THE LARGE STRUCTURE 
OF COLISEUM BEACH RESORT. TO THE LEFT, 
GUESTS HAVE FUN ON THE LITTLE FARM 
AREA, IN WHICH CHILDREN CAN BE IN 
CONTACT WITH THOSE DOCILE ANIMALS

COLISEUM BEACH RESORT: UM ALL INCLUSIVE TAMANHO FAMÍLIA NO CEARÁ
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O portfólio de hotelaria nacional do GRUPO 
TREND acaba de ganhar um reforço de peso: 
o Vila Galé Touros, empreendimento que 
será inaugurado no dia 1º de agosto e que 
desde já carrega no DNA uma marca de 
qualidade e respeito no mercado. Instalado 
na apelidada “esquina do Brasil”, conhecida 
também como a cidade potiguar de Touros, 
o complexo encanta já à primeira vista, 
dada a proximidade com a capital Natal e 
com a vila de São Miguel do Gostoso, duas 
joias do litoral do Rio Grande Norte situadas, 
respectivamente, a 80 e a 25 km de distância. 
Ostentando uma infraestrutura gigantesca, o 
número de acomodações impressiona: são 
514 no total, divididas em 330 apartamentos 
Standard, 122 apartamentos Família, oito 
unidades adaptadas para pessoas com 
deficiência, 60 suítes e dois bangalôs de luxo. 
Todas as categorias são equipadas com TV 
com canais por assinatura, internet sem fio 
de alta velocidade, secador de cabelo, ar-
condicionado, ventilador de teto, frigobar, 
banheira (separada da ducha para maior 
conforto) e uma agradável varanda com 

ACIMA, PARTE DA ÁREA EXTERNA 
DO VILA GALÉ TOUROS. AO LADO, 
EXEMPLO DE COMO SERÃO AS 
ACOMODAÇÕES DO RESORT
ABOVE, PART OF THE EXTERNAL 
AREA OF VILA GALÉ TOUROS. 
NEXT, AN EXAMPLE OF HOW THE 
ACCOMMODATIONS AT THE RESORT 
WILL LOOK LIKE

rede. Vale ressaltar que há, ainda, opções de 
quartos conjugados.
No que diz respeito às áreas de lazer e às 
conveniências proporcionadas aos visitantes, 
esses são dois espetáculos à parte. Aqui vão 
alguns exemplos do que poderá ser encontrado 
na unidade: centro aquático, sala de jogos, 
quadra poliesportiva, biblioteca, campo de 
futebol, pista de cooper, academia, enfermaria, 
centro de convenções, Baby Copa e Club 
Nep, sendo este último um espaço reservado a 
crianças de 4 a 12 anos e equipado com piscina 
infantil, jogos, playground, sala de TV, cinema 
e  fraldário. Outro diferencial é o Satsanga Spa, 
centro de longevidade e vitalidade que oferece 
serviços de saúde, beleza e bem-estar, os quais 
podem ser contratados à parte.
Trabalhando em regime all inclusive, os 
hóspedes do Vila Galé Touros terão ali 
um recanto e tanto voltado à gastronomia. 
Quatro bares e seis restaurantes estarão à sua 
disposição, com menus especializados nas 
cozinhas regional e internacional e colocando 
à mesa uma dezena de boas pedidas para os 
mais diversos tipos de paladares.  

VILA GALÉ TOUROS, THE FRESH NEW ALL-
INCLUSIVE HOTEL OF RIO GRANDE DO 
NORTE
The national inventory of GRUPO TREND 
has now a huge partner: Vila Galé Touros, 
a hotel that will be inaugurated on August 1st 
and already carries in the DNA a well-reputed 
and high quality brand in the market. Located 
in the popular “corner of Brazil”, also known 
as the city of Touros, the complex charms 
every visitor at first sight, given its proximity 
to Natal capital city and to the village of São 
Miguel do Gostoso, two treasures of the State 
coastline located, respectively, 80 and 25 km 
of distance. 
Having a huge infrastructure, the number of 
accommodations impresses: there are 514 in 
total, divided into 330 Standard apartments, 
122 Family apartments, eight units adapted 
for disabled people, 60 suites and two luxury 
bungalows. All categories are equipped with 
TV with cable channels, high-speed wireless 
connection, hair dryer, air conditioner, ceiling 
fan, minibar, bathtub (apart from the shower 
for more convenience) and a pleasant balcony 
with hammock. It should be highlighted that 
there are also options of connecting rooms.
Regarding leisure areas and conveniences 
provided to the guests, they all are 
spectacular. Here are some examples of what 
can be found there: aquatic center, game 
room, multipurpose court, library, soccer field, 
jogging track, gym, medical center, convention 
center, Baby Copa (Baby Pantry) and Club 
Nep, this last one is for children aged 4-12 
years and equipped with swimming pool for 
kids, games, playground, TV room, movie 
theater and pantry. Other special asset is the 
Satsanga Spa, a wellness center that offers 
health, beauty and wellness services, which 
can be hired separately.
With all-inclusive meal plan, the guests of 
Vila Galé Touros will have a gastronomy 
refuge. Four bars and six restaurants will be 
at their disposal, with menu that specializes in 
regional and international cuisine, offering a 
set of options to please every taste.

VILA GALÉ TOUROS, O MAIS NOVO ALL INCLUSIVE DO RIO GRANDE DO NORTE
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NOBILE HOTELS: THE ACES FULL INCLUDED 
IN THE PORTFOLIO OF BUSINESS PRODUCTS

As a poker game, one of the secrets for the 
success within the business industry is to have 
an ace in the hole. Not depending on luck, 
we have gathered here three joker cards 
of GRUPO TREND’s product catalogue for 
those who would like to bet on the roulette of 
opportunities and bring down the house when 
it comes to corporate sales market. They are: 
Grand Hotel Rayon by Nobile, Nobile Hotel 
Guarujá and Nobile Suítes Manaus Airport, 
the successful aces full of Nobile Hotels, which 
are plenty of good novelties.  
Reopened last February, the Grand Hotel 
Rayon, for example, is working again in the 
heart of Curitiba city with some great news: 
the signature of Nobile hotel chain and 
completely refurbished facilities. Synonymous 
with quality and sophistication, in addition to 
its 158 accommodations equipped with wi-
fi, cable TV, workstation and noise reduction 
windows, this hotel presents excellent business 
infrastructure, with area for events, business 
center, parking lot and the can't-miss Garbo 
restaurant, with a menu full of delicacies of the 
international cuisine.
In São Paulo, business people’s favorite 
Brazilian State, the highlight is the Nobile Hotel 
Guarujá, former Blue Tree Towers, which now 
integrates the inventory of TREND managed by 
this hotel chain that is a symbol of innovation. 
Having available 105 apartments with balcony 
– and, in some categories, with incomparable 
view to the sea of Praia da Enseada (Enseada 
Beach) –, meeting rooms, swimming pool, 
sauna and a recently inaugurated pleasant 
gastronomic center located on the top floor are 
some of the conveniences offered.
Regarding the North region of the country, if 
your passenger’s destination is the capital city 
of Amazonas, take note of this suggestion of 
accommodation: Nobile Suítes Manaus Airport. 
Right choice for leisure and business travelers, 
its strategic location makes the access to Distrito 
Industrial III, Eduardo Gomes Airport, Vasco e 
Vasquez Convention Center and Praia da Ponta 
Negra (Ponta Negra Beach) much easier. Adapted 
for disable people, this complex includes gym, 
swimming pool, lobby bar, restaurant and delicious 
breakfast, included in the room night price. Its large 
and innovative rooms guarantee its guests total 
privacy and comfort.

NA PRIMEIRA FOTO, À ESQUERDA, UMA DAS ACONCHEGANTES 
ACOMODAÇÕES DO GRAND HOTEL RAYON. AO LADO, A 
LINDÍSSIMA VISTA PARA A PRAIA DA ENSEADA, MARCA 
REGISTRADA DO NOBILE HOTEL GUARUJÁ. ACIMA, FACHADA 
DO NOBILE SUÍTES MANAUS AIRPORT
IN THE FIRST PHOTO, TO THE LEFT, ONE OF THE COZY ACCOMMODATIONS 
AT GRAND HOTEL RAYON. NEXT, THE BEAUTIFUL VIEW TO PRAIA DA 
ENSEADA (ENSEADA BEACH), TRADEMARK OF NOBILE HOTEL GUARUJÁ. 
ABOVE IT, FACADE OF NOBILE SUÍTES MANAUS AIRPORT

Já em São Paulo, estado brasileiro queridinho dos 
executivos, o destaque vai para o Nobile Hotel 
Guarujá, antigo Blue Tree Towers, que agora in-
tegra a prateleira da TREND sob a administração 
da rede hoteleira que é símbolo de inovação. 
Dispondo de 105 apartamentos com varanda 
– e, em determinadas categorias, com uma vista 
inigualável para o mar da Praia da Enseada –, 
entre algumas das facilidades oferecidas estão 
salas de reunião, piscina, academia, sauna e um 
agradável centro gastronômico, recém-inaugura-
do e localizado na cobertura do prédio.
Seguindo para o Norte do país, se o destino 
do seu passageiro for a capital do Amazonas, 
anote esta sugestão: Nobile Suítes Manaus Air-
port. Escolha acertada para viagens a lazer e 
a trabalho, a localização estratégica favorece o 
acesso ao Distrito Industrial III, ao Aeroporto Edu-
ardo Gomes, ao Centro de Convenções Vasco 
e Vasquez e à Praia da Ponta Negra. Adaptado 
para pessoas com deficiência, o complexo inclui 
academia, piscina, lobby bar, restaurante e farto 
café da manhã, já contemplado na diária. Os 
quartos, amplos e arrojados, garantem privaci-
dade e conforto totais ao hóspede.

Assim como no pôquer, um dos segredos 
para o sucesso no mundo dos negócios é ter 
as melhores cartas na manga. E para não 
precisar depender da sorte, reunimos aqui três 
coringas do catálogo de produtos do GRUPO 
TREND para quem quiser apostar em cheio na 
roleta das oportunidades e quebrar a banca no 
mercado das vendas corporativas. São eles: o 
Grand Hotel Rayon by Nobile, o Nobile Hotel 
Guarujá e o Nobile Suítes Manaus Airport, trio 
com o naipe de sucesso da Nobile Hotéis que 
está repleto de boas novas. 
Reaberto no último mês de fevereiro, o Grand 
Hotel Rayon, por exemplo, volta a operar no 
coração da cidade de Curitiba com duas su-
pernovidades: a assinatura da rede Nobile 
e instalações totalmente modernizadas. Sinô-
nimo de qualidade e sofisticação, além das 
158 acomodações equipadas com wi-fi, TV a 
cabo, estação de trabalho e janelas antirruído, 
o empreendimento apresenta excelente infra-
estrutura corporativa, com área de eventos, 
business center, estacionamento e o imperdível 
restaurante Garbo, com um cardápio rechea-
do de iguarias da culinária internacional.

NOBILE HOTÉIS: UMA TRINCA DE ASES NO PORTFÓLIO CORPORATIVO

STUDIO COMPACT - MOACIR FRANCISCO
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Conforto, praticidade e uma localização 
que não poderia ser mais convidativa 
para quem está de passagem pela 
capital cearense: Avenida Beira-Mar, na 
badalada Praia do Meireles, em frente 
à tradicionalíssima Feira de Artesanato 
Beira-Mar. O nome desse paraíso? Oásis 
Atlântico Imperial, um hotel majestoso 
que reluz em meio às comodidades de 
uma grande cidade e à singularidade 
característica da natureza nordestina.
Com vista direta para o oceano, logo na 
entrada o empreendimento já impressiona os 
visitantes com um talento inegável na arte de 
bem receber. E a boa impressão não para 
por aí não, já que, partindo em direção aos 
quartos, outra grata surpresa aguarda pelos 
hóspedes que buscam instalações amplas 
e funcionais, associadas a um serviço de 
excelência para viagens a lazer e a negócios.
Categorizadas entre Standard (vista interna), 
Superior (vista para a piscina ou para os 
jardins) e Superior Frente Mar, todas as 136 
acomodações contam com ar-condicionado, 
secador de cabelo, TV a cabo, minibar, 

A CONVIDATIVA PISCINA DO 
OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL, 
PERFEITA PARA BOAS HORAS 
DE MERGULHO. AO LADO, A 
PRIVACIDADE DAS TRANQUILAS 
ACOMODAÇÕES
THE INVITING SWIMMING POOL OF 
OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL, PERFECT 
FOR SPENDING SOME HOURS 
SWIMMING. NEXT, THE PRIVACY OF 
THE TRANQUIL ACCOMMODATIONS

cofre eletrônico, telefone e acesso à internet. 
O hotel ainda oferece às famílias facilidades 
consideráveis, como quartos conjugados 
e a possibilidade de acrescentar um berço 
ou cama extra nos apartamentos duplos – 
sempre mediante disponibilidade, vale dizer.
Seguindo para o campo de conveniências 
e entretenimento, o Oásis comprova sua 
autêntica vocação com uma vasta lista de 
mordomias, que abrangem: piscina (adulto), 
serviço de toalhas (praia e piscina), espelho de 
água para colocação de espreguiçadeiras, 
academia, recepção 24 horas abastecida 
com jornais do Brasil e do exterior, room 
service, lavanderia, serviço de câmbio, salas 
de conferência, centro de convenções com 
capacidade para até 1.700 pessoas, dois 
bares e o prestigiado restaurante Atlântico, 
especializado em iguarias das cozinhas local 
e internacional.  Além disso, três lojas de moda 
praia, uma da Havaianas e uma focada 
em brownies estão integradas ao meio de 
hospedagem, bem como uma churrascaria e 
uma unidade da Pizza Hut – em breve será 
inaugurada uma casa de açaí. 

OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL: SOVEREIGN IN 
THE HEART OF FORTALEZA CITY
Comfort, convenience and a location that couldn’t 
be more inviting for those who are passing 
through this city of Ceará: Beira-Mar Avenue, at 
the vibrant Praia do Meireles (Meireles Beach), 
in front of the very traditional Feira de Artesanato 
Beira-Mar (Beira-Mar Craft Fair). What is the 
name of this paradise? Oásis Atlântico Imperial, 
a majestic hotel which shines amongst the 
convenience of a big city and the characteristic 
singularity of the Northeastern nature.
With view to the ocean, right at the entrance 
of the hotel guests get impressed by the 
undeniable talent for the art of welcoming. And 
the good impression doesn’t stop there, since 
other great surprise waits for those guests who 
are looking for large and functional rooms, 
associated with an excellent service for leisure 
and business trips.
Categorized as Standard (inside view), Superior 
(pool or garden view) and Superior Seafront, 
all of its 136 accommodations count on air 
conditioner, hair dryer, cable TV, minibar, 
electronic safe, telephone and internet access. 
This hotel also offers the families considerable 
conveniences, such as connecting rooms and 
the possibility of adding a cradle or extra bed 
in double apartments – always upon availability, 
it’s worth mentioning.
Talking about convenience and entertainment, 
the Oásis proves its authentic talent through a 
large list of privileges, which include: swimming 
pool (adult), towel service (beach and swimming 
pool), reflecting pool for deck chairs, gym, 24-
hour front desk with Brazilian and international 
newspapers, room service, laundry, exchange 
service, conference room, convention center with 
capacity of up to 1,700 guests, two bars and the 
famous Atlântico restaurant, which specializes in 
delicacies of the local and international cuisine. 
In addition, three beachwear stores, Havaianas 
store and a bake shop focused on brownies 
make part of the structure, as well as a steakhouse 
and a Pizza Hut unit – an açaí shop will be 
inaugurated soon. 

OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL: SOBERANO NO CORAÇÃO DE FORTALEZA
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COLUNISTAS

O México tem sido um destino muito procurado pelos brasileiros. E, 
apesar de a maioria optar pela região do mar do Caribe, o país 
oferece muito, mas muito mais que belas praias. Neste ano, rodei de 
bicicleta por esse lugar surpreendente, saindo da Cidade do México e 
indo até Cancún. Complexo, o país pode ser explorado considerando 
três diferentes vertentes turísticas: cultural, gastronômica e a de natureza. 
A capital é uma das cidades com mais museus do mundo, 
destacando-se o Museu de Antropologia, que conta muito da história 
pré-hispânica, e os museus e casas sobre Frida Khalo e Diego 
Rivera. Por todo o território mexicano estão espalhadas centenas 
de ruínas das civilizações pré-hispânicas, como astecas e maias, 
por exemplo. É incrível ver como a tradição, a cultura, a tecnologia 
(principalmente quando vinculada a construções e à agricultura) e a 
história influenciam a vida da população. E conhecer esses lugares 
foi uma das coisas mais valiosas de toda a viagem.
O México é um país com um território grande e, assim como no 
Brasil, cada região tem sua particularidade gastronômica e cultural: 
taco árabe e mole em Puebla, mezcal (bebida alcoólica destilada) e 
tlayuda (espécie de pizza mexicana) em Oaxaca...
Quando saí das áreas montanhosas, comecei a descer e a 
finalmente encontrar o calor. Ainda antes de chegar ao mar, passei 
por um lugar chamado Bacalar, onde fica uma lagoa de sete cores 
que, definitivamente, foi uma das atrações mais lindas que já vi. O 
mais impressionante era perceber que, dentre os muitos turistas do 
mundo todo, ainda são poucos os brasileiros. 
A costa caribenha é realmente incrível, com um mar feito do azul 
mais bonito e lindas ilhas. Qualquer tipo de turista pode encontrar o 
que procura nesse país tão vasto; é só sair um pouco do lugar-comum 
que a maioria inclui em seus roteiros. As praias são imperdíveis, sem 
a menor dúvida, mas também vale muito a pena ir ao coração do 
México e conhecer, de fato, sua cultura incrível. É estar presente 
onde tanta história aconteceu e sair de lá muito mais rico. 
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AS PRAIAS SÃO IMPERDÍVEIS, SEM A MENOR 
DÚVIDA, MAS TAMBÉM VALE MUITO A PENA 
IR AO CORAÇÃO DO MÉXICO E CONHECER, DE 
FATO, SUA CULTURA INCRÍVEL

MEXICO: RICH IN EVERY WAY
“ITS BEACHES ARE AMAZING, FOR SURE, BUT IT’S WORTH VISITING THE HEART 
OF MEXICO AND GETTING TO KNOW, INDEED, ITS AMAZING CULTURE”
Mexico has been a tourist destination very sought by the Brazilians. And, in spite 
of most of them choosing the region of the Caribbean sea, this country offers more, 
much more than beautiful beaches. This year, I traveled by bike throughout this 
surprising place, from Mexico City to Cancun. People can explore this complex 
country considering three different tourist aspects: culture, gastronomy and nature. 
Its capital is one of the cities with the highest number of museums in the world, 
highlighting the National Museum of Anthropology, which tells us much about 
the pre-Hispanic history, and those museums and houses regarding Frida Khalo 
and Diego Rivera. All over the Mexican territory thousands of construction ruins of 
pre-Hispanic civilizations are spread, such as the Aztecs and Mayas. It’s amazing 
to see how tradition, culture, technology (mainly when related to building and 
agriculture) and history have been influencing its people's life. And getting to know 
these places was one of the most valuable things of the entire journey.
Mexico is a country with a large territory and, like Brazil, each region has its 
gastronomic and cultural particularity: Arab tacos and mole sauce in Puebla, 
mezcal (a type of distilled alcoholic beverage) and tlayuda (a type of Mexican 
pizza) in Oaxaca…
When I left the mountain areas, I started to explore other regions and finally found warm 
weather. Before reaching the sea, I passed through a place called Bacalar, where you 
can find a lake with seven colors which definitely was one of the most beautiful tourist 
attractions that I’ve ever seen. The most impressive of all was to realize that amongst 
those several tourists from all over the world, there were only a few Brazilians. 
The Caribbean coast is really amazing, with a sea made of the most beautiful blue 
shade and wonderful islands. All tourists can find what they are looking for in this 
vast country; you just need to be a little out of the ordinary itineraries which most 
people do. Its beaches are amazing, for sure, but it’s worth visiting the heart of 
Mexico and getting to know, indeed, its amazing culture. It’s to be present where so 
much history was made and leave the country much richer.
Carioca, Pedro Vianna has a degree in Architecture, but his true passion is creativity. He believes that turning 
million ideas into something real is hard, but making them come true is a feeling that everyone should experience. 
pedvianna@gmail.com

México: riqueza em todos os sentidos

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

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

ATLIXCO, PUEBLA (MÉXICO)
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8 maneiras para ganhar dinheiro 
durante uma viagem

O mundo não se tornou somente globalizado, mas globalizado e 
digital! Inclusive, hoje em dia, com acesso à internet e aptidão para as 
mídias digitais, basta uma boa ideia para trabalhar de qualquer lugar 
do planeta. Já imaginou, por exemplo, estar em Miami e trabalhar para 
empresas em São Paulo ou na Europa, fazendo seu próprio horário e sem 
enfrentar horas no trânsito? Acredite: isso é possível. Só depende de você 
adquirir habilidades digitais, conhecer as ferramentas certas e ter sempre 
uma internet de boa qualidade por perto. Separamos oito receitas para 
aumentar a sua renda enquanto curte uma incrível viagem. Confira só:
1. Blogueiro: produzir conteúdo de um segmento específico e postar em 
um blog pode ser uma ótima fonte de receita.
2. Vendedor on-line: se você tem o sangue comercial nas veias, pode 
comprar e revender produtos usados no Mercado Livre ou Elo7, por 
exemplo, ganhando uma margem de lucro sobre cada negociação.
3. Youtuber: basta ter uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e 
fazer vídeos instrutivos – ou só divertidos mesmo.
4. Analista de redes sociais: empresas e agências têm terceirizado a gestão 
de suas redes sociais. Você pode cobrar um valor fixo para fazer esse 
trabalho e ainda prestar serviços para vários negócios simultaneamente.
5. Autor de e-books: você pode criar e-books e vendê-los na 
Amazon, apenas para citar um exemplo. O ideal é escrever vários 
para garantir uma renda fixa interessante.
6. Consultor on-line: para essa modalidade, você precisa conhecer 
bem um assunto e ter experiência no ramo. As reuniões podem 
acontecer via Skype e serem cobradas por hora de consultoria.
7. Professor de idiomas: que tal dar aulas particulares pelo Skype? 
Não vai faltar interação e você ainda pode estar em qualquer lugar 
para atender seus alunos.
8. Fotógrafo: coloque a criatividade para trabalhar e produza diversas 
fotos de destinos, pessoas, atividades e objetos, entre muitas outras 
opções. Então, basta vendê-las para bancos de imagens, como o 
Dreamstime. 

JÁ IMAGINOU ESTAR EM MIAMI E TRABALHAR PARA 
EMPRESAS EM SÃO PAULO OU NA EUROPA, FAZENDO 
SEU PRÓPRIO HORÁRIO E SEM ENFRENTAR HORAS 
NO TRÂNSITO? ACREDITE: ISSO É POSSÍVEL
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8 WAYS TO EARN MONEY DURING A TRIP
“HAVE YOU EVER IMAGINED LIVING IN MIAMI AND WORKING FOR COMPANIES 
IN SÃO PAULO OR IN EUROPE, DOING YOUR OWN SCHEDULE WITHOUT 
FACING LONG HOURS CAUGHT IN TRAFFIC JAM? BELIEVE IT: THIS IS POSSIBLE"
The world has not only become globalized, but globalized and digital! By the way, 
currently, with access to the internet and aptitude for digital media, it just needs 
a good idea to work from any place of the planet. Have you ever imagined, for 
example, living in Miami and working for companies in São Paulo or in Europe, 
doing your own schedule without facing long hours caught in traffic jam? Believe it: 
this is possible. It only depends on you to develop digital skills, know the right tools 
and have always a good-quality internet within your reach. We have eight tips on 
increasing your income while you enjoy an incredible trip. Check them out:
1. Blogger: producing content of a specific segment and posting it on a blog can 
be a great source of income. 
2. On-line salesperson: if you have the DNA of sales in your veins, you can buy 
and resell used products via Mercado Livre or Elo7 (Brazilian on-line shops), for 
example, earning a profit margin on each deal. 
3. YouTuber: just keep and idea on mind, a camera in your hand and make 
instructive videos – or just funny ones. 
4. Social media analyst: companies and agencies have outsourced the 
management of their social media. You can fix an amount to do this and also work 
for many companies at the same time. 
5. E-book author: you can create e-books and sell them via Amazon, for example. 
A good idea is to write many of them to guarantee an interesting fixed income. 
6. On-line consultant: for this modality, you need to have a good knowledge on a 
subject and have experience in this branch. You can hold conferences via Skype 
and charge for hour per consultancy. 
7. Teacher of foreign languages: what about giving private lessons via Skype? 
Interaction is guaranteed and you can still be anywhere to meet your students.  
8. Photographer: make your creativity work and start to produce several pictures 
of destinations, people, activities, objects, among many other options. So, just sell 
them for stock photography companies, such as Dreamstime.  
Mauricio Salvador is president of the Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Brazilian Association of E-commerce), 
author of five books of digital business, Comschool CEO and e-commerce consultant. mauricio@comschool.com.br

Mauricio Salvador é presidente da Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico, autor de cinco livros de negócios digitais, CEO 

da Comschool e consultor de e-commerce.  
mauricio@comschool.com.br
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ALHAMBRA É O EDIFÍCIO MAIS IMPRESSIONANTE 
QUE EU JÁ VI. QUIS VIVER E MORRER LÁ, MAS 
SAÍ ANTES QUE ME EXPULSASSEM

GRANADA, TIERRA SOÑADA POR MI
“ALHAMBRA IS THE MOST IMPRESSIVE BUILDING THAT I’VE EVER SEEN. I 
WANTED TO LIVE AND TO DIE THERE, BUT I LEFT BEFORE THEY EXPEL ME”
I confess that I only felt in Spain when I went to Granada. I was coming 
from the north of the country, and it's not like there wasn't a Spain before: it 
had an idea, a language that didn't touch me as I had dreamed the land of 
Don Quixote would do. Maybe my Moorish eyes showed me the vestiges left 
along the city, the last Arabian spot in European lands; perhaps the Andalusian 
way of talking and acting reminded me those immigrants in São Paulo who 
originated my friends and neighbors’ family.  
I was enchanted by the beauty and mystical environment of the hybrid Moorish 
culture, architecture and gipsy flamenco. The streets plenty of bitter oranges 
perfumed everywhere, from the Plaza de Toros (Toros Square) to Alhambra – 
etymologically, in Arabic, it’s “Al Hamra” (the red one). Alhambra is the most 
impressive building that I’ve ever seen: I spent hours contemplating it, thinking 
about how it was possible such beautiful and rich details in arabesques and 
tiles, works in marble and mosaics... It was necessary many skillful people, on 
a level that I didn't know until then, to build this fortress. I wanted to live and to 
die there, but I left before they expel me. 
In my long walks through the streets of the city, I've found a treasure: the “carmen 
granadino”, a traditional construction that has a green area, a mix of garden, 
orchard and vegetable garden, with fountains of running water and the soul 
of Alhambra. This made me wish I could build a carmen to remember always 
those gipsy claps, followed by the virile tap dance of flamenco, the orange 
trees and rose bushes, reading Lorca and eating fava bean with jamón (ham), 
stuck in a moment of endless pleasure and contemplation in the explosion of 
love of Granada.
Ivan Achcar has been a chef for over 16 years, a researcher at the Brazilian and countryside cuisine and considered by the 
market one of the main specialists in meat of the country. He was a judge of “Cozinheiros em ação" reality show, GNT 
channel. ivan_achcar@me.com

Granada, tierra soñada por mi

Ivan Achcar é chef há mais de 16 anos, pesquisador das cozinhas brasileira 
e caipira e apontado pelo mercado como um dos principais especialistas em 
carnes do país. Foi jurado do reality show “Cozinheiros em ação”, da GNT. 

ivan_achcar@me.com

Confesso que só me senti na Espanha quando entrei em 
Granada. Eu vinha do norte do país, e não é que não 
houvesse Espanha antes: tinha um traço, uma língua que 
não me tocara a alma como sonhara que a terra de Don 
Quixote o faria. Talvez meus olhos mouros me mostrassem 
os vestígios deixados pela cidade, o último reduto árabe 
em terras europeias; talvez o jeito de falar e agir andaluzes 
me fizessem lembrar os imigrantes que em São Paulo deram 
origem às famílias dos meus amigos e vizinhos.  
Fui encantado pela beleza e pela mística ambiência 
da híbrida cultura mudéjar, da arquitetura e do flamenco 
gitano. As ruas repletas de laranjas amargas perfumaram 
tudo, da Plaza de Toros a Alhambra – etimologicamente, 
Alhambra, em árabe, é "Al Hamra" (a vermelha). Alhambra 
é o edifício mais impressionante que eu já vi: passei horas 
em contemplação, pensando como era possível tamanha 
beleza e riqueza de detalhes nos arabescos e ladrilhos, 
nos trabalhos em mármore e mosaicos... Foram necessários 
muitos homens hábeis, em um nível para mim até então 
desconhecido, para construir tal fortaleza. Quis viver e 
morrer lá, mas saí antes que me expulsassem. 
Entre as longas caminhadas pelas ruas da cidade descobri 
um tesouro: o “carmen granadino”, construção típica que 
contém uma área verde anexa, misto de jardim, pomar e 
horta, com fontes de água corrente e a mesma alma de 
Alhambra. Isso me fez sonhar em construir um carmen para 
que eu possa viver lembrando das palmas ciganas, seguidas 
do sapateado viril do flamenco, das laranjas e das roseiras, 
lendo Lorca e comendo favas com jamón, preso em um 
momento de eterno prazer e contemplação na explosão de 
amores de Granada. 

CORTE DOS LEÕES, ALHAMBRA (ESPANHA)
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Sim, esse agente sou eu

Há exatos 35 anos eu iniciava minha carreira no Turismo. Naquele 
tempo não havia tanta tecnologia e o agente de viagens era um 
profissional imprescindível, como um mago que, com sua bola de 
cristal, conseguia visualizar todos os destinos e mistérios inerentes à 
viagem de seus passageiros.
De lá pra cá o tempo passou e a era das cavernas foi substituída por 
uma avalanche de recursos, criados para oferecer aos consumidores 
informação imediata. Minha bola de cristal ficou apagada e opaca: a 
tecnologia sugou sua luz e não deixou nada no lugar.
Diante desse cenário, como voltar a ser o profissional que fomos 
um dia? Como provar aos nossos passageiros que temos um olhar 
clínico sobre toda a cadeia produtiva do setor? Como convencê-los 
de que o acompanhamento durante todo o processo de uma viagem 
é fundamental para que o lúdico aconteça? Como? Como? Como?
Eu não tenho luz própria, como a tela de um computador. Mas sei 
decifrar sonhos e indicar o caminho certeiro para alcançar a plena 
satisfação de viajar. Posso dizer tantas coisas, dar tantas dicas, 
compartilhar mil experiências. Sei, por exemplo, o ângulo ideal 
para ver o pôr do sol, o lugar que faz o melhor câmbio, a época 
certa para conhecer determinado destino, o custo/benefício de um 
assento conforto em uma classe executiva, o sabor de uma trufa, a 
musicalidade em uma savana africana e até mesmo o seguro perfeito 
para solucionar alguma eventualidade que possa bater à porta.
Percebo, então, que o meu cristal possui uma fonte inesgotável 
de energia. Claro que também conto com a ajuda dos recursos 
tecnológicos, os quais hoje são essenciais. Mas, em vez de uma 
percepção limitada de navegações digitais, prefiro eu mesmo conduzir 
meu barco, deixando de achar como algo seria para afirmar com 
convicção como realmente é. Eu invisto no meu lado profissional 
trocando imagens virtuais por experiências reais e por carimbos no 
passaporte, pois assim consigo fazer a diferença e entender que não 
sou apenas um emissor de pedidos. Sou um velho mago que, ao bater 
minha varinha, quebro a dureza do cotidiano comum, transformando-o 
em um universo cheio de luz. Afinal, esse agente de viagens sou eu. 

COMO VOLTAR A SER O PROFISSIONAL QUE FOMOS UM 
DIA? COMO CONVENCER QUE O ACOMPANHAMENTO 
DURANTE UMA VIAGEM É FUNDAMENTAL PARA QUE O 
LÚDICO ACONTEÇA? COMO? COMO? COMO?
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YES, I AM THAT AGENT
“HOW CAN WE BECOME AGAIN THAT KIND OF PROFESSIONAL WHO 
WE USED TO BE? HOW CAN WE CONVINCE THEM THAT THE FOLLOW-UP 
DURING A TRIP IS CRUCIAL TO MAKE IT HAPPEN? HOW? HOW? HOW?"
Exactly 35 years ago I started my career in Travel and Tourism. There wasn’t so 
much technology in that time and the travel agent was an essential professional, 
like a wizard who with his crystal ball was able to visualize every travel 
destination and mystery inherent to his passengers' travel. 
Time went by and the prehistoric era was substituted for an avalanche of 
resources, created to offer the consumers immediate information. My crystal ball 
got weak and dull: technology absorbed its light, leaving a mess. 
Before this scenery, how can we become again that kind of professional who we 
used to be? How can we prove to our passengers that we have a keen eye for the 
whole productive chain of this sector? How can we convince them that the follow-up 
during the entire process of a trip is crucial to make it happen? How? How? How?
I don’t have my own light, like the screen of a computer has. But I know how to decipher 
dreams and show the right way to reach the complete satisfaction of traveling. I can tell 
them so many things, give so many tips, share thousands of experiences. I know, for 
example, the ideal angle to see the sunset, the place which offers the best exchange 
rate, the perfect time to visit certain travel destinations, the cost-benefit of a comfort seat 
in business class, the taste of a truffle, the musicality in an African Savannah and even 
the right travel insurance to solve any eventuality that may happen.  
Then, I realize that my crystal has an infinite source of energy. Of course, I 
also count on the support of technological resources, which are essential today. 
However, I’d rather sail my boat by myself, not guessing how something would 
be but affirming with conviction how something really is, than have a limited 
perception of digital browsing. I invest in my professional career changing 
virtual pictures for real experiences and stamps in my passport, so that I can 
make the difference and understand that I’m not only an issuer of orders. I'm an 
old wizard who by shaking a magic wand wants to break the toughness of the 
daily routine, turning it into a universe full of light. After all, I am that travel agent.
Lucas Resende is a travel agent and director at La Nave Turismo. Graduated from Law School granted by Federal 
University of Uberlândia, in Minas Gerais, he is author of books, such as "Vertigens afins" and "O criador de faisões".

Lucas Resende é agente de viagens e diretor da La Nave 
Turismo. Formado em Direito pela Universidade Federal 

de Uberlândia, em Minas Gerais, é autor dos livros 
“Vertigens afins” e “O criador de faisões”.
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São Paulo recebe anualmente cerca de 
15 milhões de visitantes. Esse número vem 
crescendo ano a ano, e muito disso se deve ao 
turismo de negócios e eventos, responsável por 
mais da metade de todo o público que vem à 
capital paulista. Estes são segmentos de extrema 
relevância para a economia, pois, além de 
injetarem receita com hospedagem, mobilidade, 
transporte, alimentação etc., movimentam o setor 
em que o profissional viajante atua. 
De acordo com o Visite São Paulo, entidade 
privada que trabalha para incrementar o turismo 
por meio da captação e do apoio a eventos, 
os segmentos que mais realizam encontros 
são: Medicina, Técnico & Científico e Ciência, 
Tecnologia & Comunicação.
Capital latino-americana dos eventos e número 
um no Brasil no ranking da ICCA (International 
Congress and Convention Association) entre os 
destinos que mais sediam eventos internacionais 
associativos, São Paulo vem mostrando todo seu 
potencial também no lazer. Nos últimos anos, a 
ocupação dos hotéis aos finais de semana vem 
aumentando, fruto de um trabalho integrado 
de promoção da cidade como destino de 
entretenimento, cultura, compras e gastronomia. 
Se até pouco tempo essas características eram 
vistas como complementares aos visitantes que 
vinham a negócios ou eventos, hoje o cenário é 
diferente: cada vez mais esses elementos são a 
razão principal da viagem.
São Paulo reúne a cultura de diversos povos, 
trazendo 20 mil restaurantes especializados em 
mais de 50 tipos de cozinhas, shows e espetáculos 
nacionais e internacionais, parques – como o do 
Ibirapuera, reconhecido mundialmente como um 
dos melhores parques urbanos –, arquitetura, 
grafites e murais únicos que dão cor frente à 
urbanização, ruas especializadas para compras 
e muito mais.
Metrópole global, São Paulo está pronta para 
receber ainda mais visitantes. Seja qual for a 
motivação, os agentes de viagens têm papel 
fundamental para apresentar os atributos do 
destino e contribuir para que a experiência do 
viajante seja única. 

“Os agentes de viagens 
têm papel fundamental 

para apresentar os 
atributos de São Paulo 
e contribuir para que a 
experiência do viajante 

seja única”

TONI SANDO é presidente-executivo 
do Visite São Paulo e presidente 
da União Nacional dos Convention 
& Visitors Bureaus e Entidades de 
Destinos (Unedestinos).

SÃO PAULO,  
FROM BUSINESS TO LEISURE
“TRAVEL AGENTS HAVE AN ESSENTIAL ROLE, 
WHICH IS TO SHOW THE ATTRIBUTES OF SÃO 
PAULO AND CONTRIBUTE TO A SINGULAR 
EXPERIENCE OF THE TRAVELER”
São Paulo annually welcomes around 15 million 
visitors. This number has been increasing year after 
year and much of this is because of the business 
tourism, responsible for more than a half of these 
people who come to the capital of São Paulo. These 
are extremely relevant segments to the economy: in 
addition to generating revenue with hotels, mobility, 
transportation, food etc., they give a boost to the 
sector in which this traveler works.   
According to the Visite São Paulo, private organization 
that works to increase tourism through cash inflow and 
support of events, the segments that most promote those 
meetings are: Medicine, Technical & Scientific and 
Sciences, Technology and Communication. 
Latin-American capital of events and number one in 
Brazil on the list of the ICCA (International Congress 
and Convention Association), among the destinations 
which host more international associative events, 
São Paulo has been showing all its potential also 
in leisure. In the last years, hotel reservations have 
been growing during the weekends, a result of an 
integrated work to promote the city as a destination 
of entertainment, culture, shopping and gastronomy. 
If these characteristics have been considered as 
complementary by the visitors who used to come for 
business or meetings, today this scenery is different: 
more and more these elements have been seen as the 
main reason of the trip.
São Paulo gathers the culture of several peoples, bringing 
20,000 restaurants which specialize in more than 50 
types of cuisine, concerts and national and international 
spectacles, parks – like the one of Ibirapuera, considered 
to be one of the best urban parks worldwide –, 
architecture, graffiti and unique murals which colors the 
city, districts for shopping and much more. 
A global metropolis, São Paulo is ready to host more 
visitors. Whatever the motivation, travel agents have 
an essential role, which is to show the attributes of this 
destination and contribute to a singular experience of 
the traveler.

TONI SANDO is executive president of Visite 
São Paulo and president of União Nacional dos 
Convention & Visitors Bureaus e Entidades de Destinos 
– Unedestinos (National Union of Convention & Visitors 
Bureaus and Destinations Entities).

SÃO PAULO,  
DOS NEGÓCIOS 
AO LAZER
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ALÔ, agente!
Você já deve saber, mas vale a pena reforçar que, desde o início 
de abril, a TREND está com novos números de telefone. Anote aí: 
4090 1688 (atendimento regional), 4090 1755 (atendimento 
institucional) e 4090 1727 (Central de Relacionamento) – este último 
é direcionado a agências de viagens que não constam na cartela 
de clientes dos executivos de Vendas da operadora. Ah, sim! Ao 
entrar em contato com a empresa, não precisa discar DDD e nem se 
preocupar com o preço, pois todas as chamadas têm o custo de uma 
ligação local.

HELLO, TRAVEL AGENT!
You might already know this but it’s worthwhile highlighting that, since the beginning 
of April, TREND has new contact numbers. Take note: 4090 1688 (regional support 
service), 4090 1755 (institutional support service) and 4090 1727 (Support Service) 
– this last one is intended to travel agencies that aren’t included in the Sales executives’ 
clients base. Pay attention! When contacting the company, you don’t need to dial the area 
code or get worried about the fee, since they all have local call price.

DE PEITO ABERTO  
PARA O TURISMO

Valorizar o contato com você, agente, e com os demais 
profissionais que atuam no trade turístico é, de longe, uma das 
grandes marcas registradas da TREND. E é justamente deste 

relacionamento próximo, confidente quase, que derivam algumas 
das principais iniciativas da empresa, responsáveis por chacoalhar 
o setor como um todo e por mantê-lo sempre preparado para mais 
e mais vendas.
Este cenário explica por que os últimos meses foram tão cheios: 
além de Semana Temática Estados Unidos, Amigos da TREND e 
participação em diversos eventos, uma Convenção de Vendas foi 
realizada, reunindo os profissionais que vão às ruas diariamente 
para promover os produtos e serviços da companhia e, como bônus, 
intensificar o laço que os une a você. Vamos ficar por dentro de tudo 
o que aconteceu de abril para cá?

ESPAÇO GRUPO TREND

OPEN DOORS FOR TOURISM 
Appreciating the friendship with you, travel agent, 
and with other professionals who work in the tourism 
trade is one of the trademarks of TREND, by far. And 
it’s just from this close relationship, almost confidant, 
that some of the main initiatives of the company 
derives, responsible for shaking the sector as a whole 
and keeping it ready for more and more sales. 

This scenery explains why the last months were so 
busy: in addition to the United States Themed Week, 
Friends of TREND and participation in many events, 
there was a Sales Convention, gathering those 
professionals who daily go visiting travel agencies 
to promote products and services offered by the 
company and, as a bonus, strengthen the tie that 
binds them to you. Let’s get updated with everything 
that has happened since April?

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND
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TOTALLY FOCUSED ON THE UNITED STATES
During five whole days, the Sales team of GRUPO TREND was dedicated to the 
United States Themed Week, an action promoted between May 21 and 25 all 
over Brazil. It’s easy to understand the reason: highlighting products and services 
linked to this destination that Brazilians love and, at the same time, boosting sales 
– both for travel agencies and for the business unit as a whole. 
To accomplish this goal, executives, promoters and leaders of the company visited 
about 2,000 partners and distributed a printed brochure, plenty of packages and 
special offers. This material included destinations in Florida, such as Orlando and 
Kissimmee, options to the region of California, New York and Las Vegas and 
the famous theme parks that are part of the Walt Disney World Resort, Universal 
Orlando Resort™ and SeaWorld Parks & Entertainment complexes.

Durante cinco dias inteiros, a equipe de Vendas do GRUPO 
TREND se dedicou à Semana Temática Estados Unidos, ação 
promovida entre os dias 21 e 25 de maio em todo o Brasil. 
O motivo é fácil de entender: ressaltar produtos e serviços 
vinculados ao destino, queridinho entre os brasileiros, e, ao 
mesmo tempo, alavancar as vendas – tanto das agências de 
viagens quanto da unidade de negócio como um todo. 
Para alcançar este objetivo, executivos, promotores e líderes 
da companhia visitaram cerca de 2 mil agências parceiras e 
distribuíram um caderno impresso, recheado de pacotes e ofertas 
especiais. O material contemplou destinos da Flórida, como 
Orlando e Kissimmee, opções voltadas às regiões da Califórnia, 
Nova York e Las Vegas e os célebres parques temáticos 
pertencentes aos complexos Walt Disney World Resort, Universal 
Orlando Resort™ e SeaWorld Parks & Entertaintment.

O último trimestre foi repleto de prêmios para a TREND! 
Pelo 11º ano consecutivo, os agentes associados 
à Aviesp (Associação das Agências de Viagens 
Independentes do Interior do Estado de São Paulo) 
elegeram a empresa como a melhor consolidadora 
hoteleira do país, decisão que rendeu à operadora mais 
um Top Aviesp. A votação foi realizada de janeiro a 
março deste ano pelo trade do interior paulista e o troféu 
foi entregue em 12 de abril, durante a 40ª Aviesp: Expo 
de Negócios em Turismo, em Campinas (SP). 
Pouco mais de um mês depois, a companhia foi 
reconhecida pela US Travel Association e Brand USA, 
por meio da premiação Chairman’s Circle Honors, 
como uma das maiores vendedoras de Estados Unidos 
do mundo – junto com a TREND, apenas outras três 
empresas eram brasileiras. 
Também veio conquista no segmento de locação de carros: 
Ana Kuba, à frente do departamento de Marketing do 
GRUPO TREND, recebeu, da locadora Movida, o prêmio 
“Top 30 Agências”, que reflete o ótimo desempenho da 
empresa neste nicho. Para coroar o mês de maio, a TREND 
brilhou nas vendas de 2017 do Beto Carrero World e 
arrebatou o segundo lugar na categoria “Operadoras”, 
trazendo mais uma gratificação para casa.

Foco total nos STATES

QUANTO MAIS TROFÉUS, melhor!

ESEQUIEL SANTOS, GERENTE DE VENDAS E RELACIONAMENTO, COM TOP AVIESP 2018. AO 
LADO, ANA KUBA, DIRETORA DE MARKETING, COM TROFÉU ENTREGUE PELA MOVIDA
ESEQUIEL SANTOS, SALES AND BUSINESS RELATIONS MANAGER, WITH TOP AVIESP 2018. TO THE RIGHT, 
ANA KUBA, MARKETING DIRECTOR, WITH THE TROPHY OFFERED BY MOVIDA
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TROPHIES: THE MORE, THE BETTER
The last quarter was plenty of awards for TREND! For the 11th year in a row, the agents associated 
to the Aviesp – Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado de 
São Paulo (Association of Independent Travel Agencies of the Countryside of the São Paulo State) 
elected the company as the best hotel consolidator of the country, a decision that awarded the 
tour operator a Top Aviesp. The voting was carried out from January to March of this year by the 
trade of São Paulo’s countryside and the trophy was delivered on April 12, during the 40th Aviesp: 
Tourism and Business Fair, in Campinas (SP). 
A little bit more than a month later, the company was awarded a Chairman’s Circle Honors by the US 
Travel Association and Brand USA and acknowledged as one of the main sellers of the destination 
United States of the world – together with TREND, there were only three more Brazilian companies. 
There was also an accomplishment regarding car rental: Ana Kuba, in charge of the Marketing 
department at GRUPO TREND, received the "Top 30 Agências” prize (Top 30 Agencies) by 
Movida, which reflects the great performance of the company in this branch. To top it off, TREND 
stood out in May regarding sales of Beto Carrero World in 2017 and took the second place in the 
category “Operators”, bringing another prize to the house.

EXECUTIVOS DE VENDAS POSAM COM AGENTES DE VIAGENS VISITADAS 
DURANTE SEMANA TEMÁTICA ESTADOS UNIDOS 
SALES EXECUTIVES POSE WITH THOSE TRAVEL AGENTS VISITED DURING THE 
UNITED STATES THEMED WEEK
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NA PRIMEIRA FOTO, REPRESENTANTES DO GRUPO TREND DURANTE 
ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA. EM SEGUIDA, CLIQUE TIRADO NO 24º 
SALÃO PARANAENSE DE TURISMO
IN THE FIRST PHOTO, REPRESENTATIVES OF GRUPO TREND, DURING 
THE BRAZTOA BUSINESS MEETING. THEN, PHOTO TAKEN AT THE 24TH 
TOURISM FAIR OF PARANÁ

SIDE BY SIDE WITH THE TRADE
In March, Braztoa Business Meeting celebrated its 49th edition and, as usual, 
representatives of GRUPO TREND were there to talk to travel agents and check 
closely the market trends. During the event, held at the Frei Caneca Convention 
Center, in São Paulo (SP), some novelties were introduced to the audience, like the 
widening of the national and international hotels inventory, which brings special 
rate conditions for both high and low seasons. 
Speaking of which, it also should be highlighted the participation in the 24th 
Tourism Fair of Paraná, promoted from April 26 to 28, in Curitiba (PR). Motivated 
by the possibility of networking, part of the Sales team of the group was present 
and took the chance to evidence even more the recent initiatives of the company, 
such as the 3.0 version of NATREND reservation system.

LADO A LADO com o trade
Em março, o Encontro Comercial Braztoa chegou à 49ª edição 
e, como de praxe, representantes do GRUPO TREND estiveram 
lá para conversar com os agentes de viagens e observar de 
perto as tendências do mercado. Durante o evento, sediado no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP), algumas 
novidades foram apresentadas ao público, como a ampliação 
do portfólio de hotelaria nacional e internacional, que chega com 
condições tarifárias diferenciadas para alta e baixa temporadas. 
E por falar em feiras e eventos do trade, destaque também para 
a participação no 24º Salão Paranaense de Turismo, promovido 
de 26 a 28 de abril na cidade de Curitiba (PR). Motivada pela 
possibilidade de networking, parte da equipe de Vendas do 
grupo marcou presença e aproveitou a chance de ouro para 
reforçar as mais recentes iniciativas da empresa, como a versão 
3.0 do sistema de reservas NATREND, por exemplo.

ANDRÉ LARA

GUSTAVO MAGALHÃES TEIXEIRA

MONICA DANTAS

VENDAS: gente nova no pedaço
Tem mudança na nossa área de Vendas! A partir de agora, André Lara é o novo supervisor da 
regional São Paulo Interior, coordenando a equipe de executivos que atuam por ali e zelando pela 
qualidade do trabalho e pelo cumprimento das metas. Ele responderá diretamente para Esequiel 
Santos, gerente de Vendas e Relacionamento e com atuação focada no atendimento a esta regional. 
E já que o interior paulista está em pauta, vale ressaltar a contratação de Gustavo Magalhães 
Teixeira, executivo de Vendas para a região de Campinas e cidades adjacentes, como Piracicaba, 
Limeira, Americana, Rio Claro e Araras. Acumulando experiência de 19 anos no setor de viagens 
e Turismo, ele chegou para fortalecer o relacionamento com as agências e oferecer todo o suporte 
necessário – e o leque de produtos TREND, claro – para incrementarem suas vendas. 
Quer mais novidades? Assim como Teixeira, o time de São Paulo Interior ganhou o reforço de 
Monica Dantas, antes supervisora de Atendimento na TREND. Hoje, ela atua como executiva de 
Vendas e tem sob sua responsabilidade as agências localizadas nos seguintes destinos: Boituva, 
Indaiatuba, Itapetininga, Itu, Itupeva, Jundiaí, Sorocaba, Tatuí, Tietê, Valinhos, Vinhedo e Votorantim.

SALES: NEW PEOPLE IN THE HOUSE
There’s a change in our Sales department! From now on, André Lara is the new supervisor of São Paulo's countryside department, 
coordinating the team of executives who works there and being responsible for the quality and accomplishment of goals. He will 
report to Esequiel Santos, Sales and Business Relations manager and focused on the support of this department. 
Since São Paulo’s countryside is being discussed, it should be highlighted the hiring of Gustavo Magalhães Teixeira, Sales executive 
for the region of Campinas and surrounding cities, such as Piracicaba, Limeira, Americana, Rio Claro and Araras. With 19 years 
of experience in the sector of Travel and Tourism, he came to strengthen the relationship with the travel agencies an offer all support 
needed – and the range of TREND products, of course – to boost your sales.  
Do you want to know more? As well as Teixeira, the team of São Paulo’s countryside now counts on Monica Dantas, who was 
previously the supervisor of Support Service at TREND. Today, she works as a Sales executive and is responsible for the travel 
agencies located in the following destinations: Boituva, Indaiatuba, Itapetininga, Itu, Itupeva, Jundiaí, Sorocaba, Tatuí, Tietê, 
Valinhos, Vinhedo and Votorantim.
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Foi com a bola no pé e disposição de sobra que mais de 60 convidados 
desembarcaram em Porto Alegre (RS) para prestigiar a primeira edição de 
2018 do já tradicional “Amigos da TREND”. Parceiros, líderes da operadora 
– entre os quais o diretor-geral Luis Paulo LUPPA – e agentes de viagens da 
capital gaúcha, do Rio de Janeiro e de São Paulo entraram em campo na 
célebre Arena do Grêmio e jogaram futebol ao lado de grandes nomes do 
esporte, como Marcelinho Carioca, Mauro Galvão, Paulo Nunes e Tinga.
Tudo começou no dia 18 de maio, quando o grupo foi recepcionado com um 
jantar balanceado e ficou em concentração. No dia seguinte, um sábado, os 
participantes foram distribuídos em quatro equipes, em cujos uniformes estava 
estampada a marca de cada apoiador oficial: Aruba, Omnibess, Travel Ace 
e Turistur. Após três disputadas partidas, o time estrelado por Tinga sagrou-se 
vencedor e a camisa azul que levava o nome da ilha caribenha brilhou forte. 
Depois de levantada a taça, o minicampeonato foi encerrado com samba 
e feijoada em uma ação descontraída, que selou o relacionamento de 
negócios e de amizade que une os participantes. “Ficamos muito felizes com 
o resultado, porque esta é a essência do ‘Amigos da TREND’. Queremos ver 
todo mundo se abraçando e sorrindo, independentemente do placar final. 
Não é à toa que já faz quase 10 anos que promovemos este evento. Não se 
trata de ganhar ou perder: o intuito é mostrar que, com a gente, existe um laço 
de respeito e de cumplicidade dentro e fora da empresa”, comemora LUPPA.  
A opinião é compartilhada por Mario Antonio, diretor de Vendas do 
GRUPO TREND. Para ele, além de estimular o contato mais próximo com 
os profissionais que compõem a cadeia produtiva do setor de Turismo – 
e, por consequência, zelar por números sempre melhores para todos –, a 
iniciativa é interessante porque tem o poder de deixar uma impressão positiva 
na mente dos convidados por um longo período de tempo. “Muitas vezes 
visito agências de viagens quatro, cinco anos após participarem e eles fazem 
questão de relembrar isso. Para muitos, este é um momento a ser guardado 
para o resto da vida”, ressalta ele. 

AMIGOS DA TREND:  
TALENTO E NETWORKING 
ABREM O PLACAR
FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND

FRIENDS OF TREND: TALENT AND 
NETWORKING SCORE THE OPENER
Dominating the ball and with so much energy, more than 60 
guests arrived in Porto Alegre (RS) to participate in the first edition 
of 2018 of the already traditional “Friends of TREND”. Partners, 
leaders of the company – including the director general Luis 
Paulo LUPPA – and travel agents of Rio Grande do Sul’s capital, 
Rio de Janeiro and São Paulo came on the field of the famous 
Arena do Grêmio (Grêmio Arena) and played soccer together 
with big stars of the sport, such as Marcelinho Carioca, Mauro 
Galvão, Paulo Nunes and Tinga. 

It all started on May 18, when the group was received with 
a balanced dinner and stayed at the hotel. The next day, a 
Saturday, the soccer players were distributed in four teams, 
whose uniforms had a logo of each official sponsor: Aruba, 
Omnibees, Travel Ace and Turistur. After three intense matches, 
the team starred by Tinga was the winner and the blue T-shirt 
that brought the name of the Caribbean island stood out. 

After raising the cup, the mini championship was ended with 
samba and feijoada (Brazilian traditional dish) in a relaxing 
action which celebrated the business relations and friendship 
that bring together the attendees. “We are very happy with this 
result because this is the essence of ‘Friends of TREND’. We want 
to see everybody getting along with each other and smiling, 
regardless the final score. It’s no wonder that it has almost 10 
years that we promote this event. It’s not about winning or losing: 
the intention is to show that there's a tie of respect and partnership 
with us inside and outside the company," celebrates LUPPA.  

Mario Antonio, Sales director at GRUPO TREND, shares the 
same opinion. To him, in addition to encouraging a closer 
contact with the professionals who make part of the production 
chain of the Tourism sector – and, consequently, looking for 
higher numbers for everyone –, the initiative is interesting 
because it has the power of making a good impression on 
our guests for a long time. “I often visit travel agencies four, five 
years after the event and they make a point of remembering this. 
For many of them, it’s a moment to be remembered for the rest 
of their lives,” he says.

OS LÍDERES LUIS PAULO LUPPA, MARIO ANTONIO E PAULO ZIBULL, DO GRUPO TREND, COM OS JOGADORES MARCELINHO 
CARIOCA, MAURO GALVÃO, PAULO NUNES E TINGA. AO LADO, MEDALHAS QUE FORAM ENTREGUES AOS VENCEDORES 
ABOVE, THE LEADERS LUIS PAULO LUPPA, MARIO ANTONIO AND PAULO ZIBULL, FROM GRUPO TREND, WITH THE SOCCER 
PLAYERS MARCELINHO CARIOCA, MAURO GALVÃO, PAULO NUNES AND TINGA. TO THE RIGHT, MEDALS GIVEN TO THE WINNERS
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PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2018 DO AMIGOS DA TREND 
FOI REALIZADA EM PORTO ALEGRE (RS) E, ALÉM 
DA DIRETORIA DO GRUPO TREND E DOS QUATRO 
ÍDOLOS DO FUTEBOL NACIONAL, CONTOU COM A 
PRESENÇA DE UM SELETO GRUPO DE AGENTES 
DE VIAGENS 
THE FIRST EDITION OF FRIENDS OF TREND IN 2018 
WAS CARRIED OUT IN PORTO ALEGRE (RS) AND, IN 
ADDITION TO THE GRUPO TREND’S DIRECTORS AND 
THE FOUR STARS OF THE NATIONAL SOCCER, IT ALSO 
COUNTED ON A SELECT GROUP OF TRAVEL AGENTS



110 / SV

CONVENÇÃO DE VENDAS 2018:  
TIME DE CRAQUES ENTRA EM CAMPO

Um evento que já virou tradição no calendário 
do Turismo nacional e que é feito por um time 
de craques, os quais carregam em seu DNA 
uma nobre missão: enxergar além dos números 
e agregar valor às vendas. Depois dessa dica 
ficou fácil saber do que estamos falando, certo? 
Da Convenção de Vendas do GRUPO TREND, 
é claro! O encontro, realizado anualmente, teve 
“Geração Valor” como mote, apresentando já no 
tema um dos pontos essenciais da companhia. 
Promovido entre 7 e 10 de junho no Casa 
Grande Hotel Resort & Spa, na cidade paulista 
do Guarujá, o evento contou com a participação 
da diretoria e de 150 colaboradores das áreas 
de Vendas, Marketing, Operação e Atendimento. 

2018 SALES CONVENTION: TEAM OF 
STARS TAKES THE FIELD
ACTIVITIES, TRAINING, AWARDING AND MUCH 
KNOWLEDGE EXCHANGE: GET TO KNOW WHAT 
HAPPENED IN THE EVENT THAT GATHERED THE SALES 
ARMY OF GRUPO TREND

An event that already became a tradition in the national 
Tourism calendar and that is planned by stars, who carry 
in their DNA a noble mission: seeing beyond numbers 
and adding value to sales. After this tip, it’s easier to 
guess what we are talking about, is it right? About the 
Sales Convention of GRUPO TREND, of course! This 
annual meeting had as slogan “Generation Value", 
already presenting in the theme one of the essential 
features of the company. 
Held on June 7 to 10, at Casa Grande Hotel Resort & 
Spa, in Guarujá, São Paulo State, the event counted 
on the participation of the board of directors and 150 

Dinâmicas, treinamentos, premiações e muita 
troca de conhecimento: descubra o que rolou no 

evento que reuniu o exército de Vendas  
do GRUPO TREND

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND
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EQUIPE DE VENDAS DO GRUPO TREND PRESTIGIA CONVENÇÃO 2018, 
REPLETA DE ATIVIDADES E DINÂMICAS. DESTAQUE PARA A PARTICIPAÇÃO DOS 
DIRETORES MARIO ANTONIO, LEONARDO ORTEGA E LUIS PAULO LUPPA
SALES TEAM OF GRUPO TREND ATTENDS THE 2018 CONVENTION, PLENTY OF 
ACTIVITIES AND GROUP DYNAMICS. HIGHLIGHTING THE PARTICIPATION OF THE 
DIRECTORS MARIO ANTONIO, LEONARDO ORTEGA AND LUIS PAULO LUPPA

O líder Luis Paulo LUPPA esteve presente do primeiro ao último 
dia e contribuiu decisivamente para o êxito do encontro, 
dialogando com a equipe e aprofundando-se sobre suas 
necessidades.  
AGENDA LOTADA
A programação foi marcada por uma série de palestras e 
bate-papos, colocando em pauta atividades relacionadas à 
venda de aéreo e à atuação dos departamentos de Produtos 
Nacionais e Internacionais, por exemplo. Neste mesmo 
contexto, aproveitando o clima de troca de experiências, 
os diretores Leonardo Ortega (Operações) e Mario Antonio 
(Vendas) apresentaram um panorama geral sobre suas 
respectivas áreas e compartilharam planos de médio e longo 
prazos a fim de gerar mais e mais vendas até o final do ano. 
Para completar, foram incorporadas à grade capacitações 
ministradas pela Omnibees e pelos patrocinadores do evento, 
os quais, por sua vez, correspondem a importantes players do 
setor de viagens e Turismo: Avianca, Avis Budget, Movida, 
Pontual Receptivo, Porto de Galinhas, Travel Ace Assistance, 
Travelplan, Turistur Turismo, Unidas e Vila Galé Hotéis. Com 
todo o exército de Vendas reunido, o intuito de cada uma 
dessas ações foi ressaltar a importância da TREND para os 
respectivos negócios e traçar novas estratégias de vendas, 
incrementando os resultados para ambas as partes. 
Mas nem só de palestras foi feita a programação. Recheada 
de atividades multissensoriais, um dos destaques foi uma 
comovente dinâmica em grupo, que consistia na montagem 
de diversas bicicletas e colocava em prática conceitos como 
trabalho em equipe, atenção ao briefing, cumprimento de 
prazos e escolha e utilização das ferramentas corretas. Outra 
iniciativa que foi encarada com simpatia pelos participantes 
envolveu a construção de uma ponte por onde passaria 
um trem, objetivo que demandava comunicação intensa, 
responsabilidade, senso de cuidado e colaboração mútua. 
E os bons frutos não pararam por aí! Durante a convenção foram 
realizados sorteios de brindes, jantar com a apresentação da 
banda Live 7 Sax Percussion DJ e a premiação dos colaboradores 
que obtiveram o melhor desempenho em Vendas em 2017. 
Foram reconhecidos os profissionais com maior percentual 
de cumprimento da meta, maior crescimento em relação a 
2016, maior receita e, ainda, os que brilharam nas vendas 
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employees of Sales, Marketing, Operations and Support 
Service departments. The leader Luis Paulo LUPPA was 
present from the first to the last day and contributed 
decisively to the success of this meeting, discussing with 
the team and getting updated on their necessities.  
FULL SCHEDULE
The schedule was marked by a series of lectures and 
talks, evidencing activities related to the sales of flight 
tickets and the performance of National and International 
Products departments, for example. In this same thought 
and taking advantage of this vibe of experience 
exchange, the directors Leonardo Ortega (Operations) 
and Mario Antonio (Sales) brought a general background 
on their respective areas and shared medium and long-
term plans, in order to generate more and more sales until 
the end of this year. 
To top it off, training courses were given by Omnibees 
and sponsors of the event, which, by their turn, correspond 
to important players of the Travel and Tourism industry: 
Avianca, Avis Budget, Movida, Pontual Receptivo, 
Porto de Galinhas, Travel Ace Assistance, Travelplan, 
Turistur Turismo, Unidas and Vila Galé Hotels. With the 
entire Sales army gathered, the goal of each one of 
these actions was to highlight the importance of TREND 
for these respective businesses and create new sales 
strategies, increasing results for both parties. 
But the schedule wasn't made only of lectures. Plenty 
of multisensorial activities, one of the highlights was a 
touching group dynamic, consisting of assembling several 
bikes and put into practice concepts like teamwork, 
attention to briefing, deadline meeting and choice and 

EVENTO CONTOU COM UMA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO, QUE 
RECONHECEU O ÓTIMO DESEMPENHO EM VENDAS DE SETE 
COLABORADORES. OS PRESENTES FORAM ENTREGUES POR 
CRISTIANE JAYME E POR MARIO ANTONIO
THE EVENT COUNTED ON AN AWARDING CEREMONY, WHICH 
RECOGNIZED THE GREAT SALES PERFORMANCE OF SEVEN 
EMPLOYEES. CRISTIANE JAYME AND MARIO ANTONIO 
DELIVERED THE PRIZES

de hotelaria nacional. Os vencedores foram: 
Alessandra Castilho, Arley da Silva, Karoline 
Lima, Luciana Pereira, Marcos Ferreira, Rafael 
Zilioli e Sergio Reis. 
SALDO PRA LÁ DE POSITIVO
Sucesso absoluto de público e crítica, a 
Convenção 2018 deixou um importante 
legado: acima de tudo, o GRUPO TREND 
vende qualidade, variedade, solidez e 
expertise, com o diferencial de que é 
inovação que corre nas veias de seu time. 
“É sempre muito bom passarmos esses dias 
juntos, em um ambiente fora do escritório, 
para fortalecermos nosso relacionamento, 
acertarmos os pontos e engajarmos 
nossos colaboradores, certos de que, 
juntos, continuaremos crescendo por meio 
daquilo que fazemos de melhor: vendas. 
E isso não só de produtos ou serviços, 
mas, principalmente, de uma marca que é 
sinônimo de qualidade e credibilidade no 
mercado”, declara LUPPA. 
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Patrocinadores:
Sponsors:

PARTICIPANTES POSAM APÓS FINALIZADA DINÂMICA QUE 
ENVOLVEU A MONTAGEM DE BICICLETAS E SE EMOCIONAM 
COM DESFECHO. MAIS ABAIXO, JANTAR QUE TEVE A 
APRESENTAÇÃO DA BANDA LIVE 7 SAX PERCUSSION DJ
ATTENDEES POSE AFTER FINISHING THE GROUP DYNAMIC 
WHICH INVOLVED THE BIKE ASSEMBLING AND THEY FELT 
TOUCHED BY THE RESULT. BELOW, DINNER THAT HAD THE 
PERFORMANCE OF LIVE 7 SAX PERCUSSION DJ BAND

use of the correct tools. Other initiative that was viewed with 
sympathy by the attendees involved the construction of a 
bridge on which a train would pass, a goal that demanded 
intense communication, responsibility, sense of care and 
mutual support.
And there are more positive results! During the convention, 
there were a raffle of gifts, dinner with performance of Live 7 
Sax Percussion DJ band and the ceremony which awarded 
the employees who had the best Sales performance in 
2017. Those professionals with higher percentage of goal 
achievement, greater growth in relation to 2016, higher 
revenue and also those who were in evidence regarding 
national hotel sales were recognized. These are the winners: 
Alessandra Castilho, Arley da Silva, Karoline Lima, Luciana 
Pereira, Marcos Ferreira, Rafael Zilioli and Sergio Reis. 
MORE THAN A POSITIVE BALANCE
Absolute success with audience and critics, the 2018 
Convention left an important legacy: above all, GRUPO TREND 
sells quality, variety, solidity and expertise, with the special 
asset that innovation runs through the veins of its team. “It’s 
always great to spend these days together, outside the office, 
to strengthen our relationship, arrange things and engage our 
employees, sure that together we will keep growing through 
what we do best: selling. And this is not only about products 
or services, but mainly about a brand that is synonymous with 
quality and credibility in the market," says LUPPA.








