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EDITORIAL

Amigo, chegamos ao fi m de mais um ano, 
de mais um ciclo. Enquanto o Turismo 
se reinventa e se transforma a cada dia, 

adaptando-se às exigências e às novas necessidades 
dos viajantes, o cenário político do Brasil também se prepara para mudar 
de rumo, abrindo espaço para o novo presidente do país.
Como tudo está em constante movimento e evolução, nossa responsabili-

dade cresce ainda mais, já que de nós depende 
o ir e vir de muita gente. Enquanto TREND, esta-
mos vinculados a todos os elos da cadeia pro-
dutiva da indústria de viagens, batalhamos por 
negociações exclusivas, entregamos nas mãos 
do agente um portfólio que é feito de qualida-
de do começo ao fi m.  Enquanto profi ssionais, 
entregamos suor e dedicação para que a marca 
continue referência em excelência. 
Ao longo deste ano o mercado teve altos e 
baixos, sim, mas é essa imprevisibilidade que faz 

os nossos olhos brilharem, é esse desafi o de superarmos os concorrentes 
e, principalmente, a nós mesmos o nosso combustível de todos os dias. 
Se 2019 vai ser melhor? Tenho tudo para acreditar que sim, porque aqui 
no GRUPO TREND a gente não sabe o que é pegar leve. A gente defi ne 
uma meta e faz de tudo para dobrar e até triplicar esta meta, porque a 
ela estão relacionados os nossos resultados, a nossa força.
Agora que estamos no último trimestre 
do ano, nosso gás continua o mesmo 
daquele que tínhamos em janeiro. E 
posso garantir que, do que depender 
de nós, 2019 vai trazer 365 
oportunidades para chutarmos para 
o gol. Isso vale para nós, para os 
agentes, para os fornecedores e para 
os grandes players do mercado. Se 
um cresce, todos crescem junto.
Comecei e vou terminar o ano com o 
mesmo mantra: pra cima!

Um forte abraço,

LUPPA FALANDO

Luis Paulo LUPPA
Diretor-geral do 
GRUPO TREND
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LUPPA SPEAKS
“SINCE EVERYTHING HAS BEEN MOVING AND 
EVOLVING, OUR RESPONSIBILITY GROWS EVEN 
MORE, BECAUSE MANY PEOPLE'S DEPARTURE AND 
ARRIVAL DEPEND ON US”
Dear friend, we have reached the end of another year, 
another cycle. While the Tourism reinvents and changes 
itself day by day, getting adapted to travelers’ demands 
and new interests, the Brazilian political scenario gets ready 
to change its way, opening space for a new president.
Since everything has been moving and evolving, our 
responsibility grows even more, because many people's 
departure and arrival depend on us. As TREND, we are 
tied to every link of the productive chain in the travel industry, 
we fi ght for exclusive negotiations, we provide a portfolio to 
travel agents that is plenty of quality from beginning to end.  
As professionals, we work hard and with total dedication 
so that the brand keeps being a benchmark of excellence. 
Throughout this year, the market had ups and downs, of 
course, but it’s this unpredictability that catches our attention, 
it’s this challenge of overcoming the competition and mainly 
ourselves our everyday fuel. Is 2019 going to be better? 
I believe so, because here at GRUPO TREND we don’t 
know how to go easy on work. We defi ne a goal and do 
everything to double it until triplicating this goal, because 
our results and our strength are related to it.
Now that we are in the last quarter of the year, our energy 
remains the same as we had in January. And I’m sure that, 
depending on us, 2019 will bring 365 opportunities to 
score. This is for us, for travel agents, for suppliers and for 
great players of the market. If one grows, everyone else 
grows together.
I has started and I’m going to end the year with the same 
mantra: here we go!

Best regards,

Luis Paulo LUPPA 
Director general at GRUPO TREND
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Its reputation has already won the trade and 
transcended all the borders of the globe. Still, 
year after year, the number of its visitors is even 
higher, attracting passengers as a magnet for the 
tradition and constant innovation. This is Orlando, 
the first North-American city to exceed the number 
of 70 million tourists (record reached in 2017) and 
which, in spite of a present time already plenty of 
enchantments, promises to surprise us even more in 
the near future. 
Often present on the list of most sought-after 
international destinations by Brazilians, the region 
that is synonymous with fun – and good business, it’s 
important to highlight it – has much potential and is 
full of reasons able to boost your sales, travel agent. 
Who presents each one of them is Patrick Yvars, 
Travel Industry Sales director for Latin America at Visit 
Orlando and the guest of honor of this Segue Viagem 
for a chat with so much information, valuable tips and 
fresh news, exclusively shared with you. How about 
getting updated on everything right now? 
SV: Last year, Orlando registered a record number 
of 72 million tourists, and thousands of Brazilians 
are among them. What differs the city from other 
destinations?
Orlando is a multicultural place, which includes 
many different attractions, intended to all ages and 
preferences. Even those who have already been to 
there come back again, because every day there 
are new options of leisure, entertainment, themed 
attractions, restaurants and activities in the parks, just 
to mention some examples. Considering this, Brazilian 
travelers have a strong connection with the city for 
some specific reasons. The first one of them is related 
to the theme parks, of course, which offer attractions 
for the entire family.

Sua reputação já ganhou o trade 
e superou todas as fronteiras do 
globo. Ainda assim, ano após 

ano, é cada vez maior o número de 
visitantes que a procuram, atraídos 
como ímãs pela tradição e pela 
inovação constante. Essa é Orlando, 
a primeira cidade norte-americana a 
superar a marca de 70 milhões de 
turistas (recorde atingido em 2017) e 
que, apesar do presente já recheado 
de encantos, promete surpreender 
ainda mais em um futuro bem próximo.

Sempre constando na lista dos destinos 
internacionais mais desejados pelos 
brasileiros, a região que é sinônimo 
de diversão – e de bons negócios, 
vale ressaltar – tem potencial de sobra 
e está repleta de motivos capazes de 
fazerem as suas vendas, agente, irem 
longe. Quem nos apresenta cada um 
deles é Patrick Yvars, diretor de Vendas 
para a América Latina do Visit Orlando 
e o convidado de honra desta Segue 
Viagem para um bate-papo turbinado 
de informações, dicas preciosas e 
novidades quentinhas, compartilhadas 

"EVEN THOSE WHO HAVE 
ALREADY BEEN TO ORLANDO 
COME BACK AGAIN, BECAUSE 
EVERY DAY THERE ARE NEW 
OPTIONS OF LEISURE AND 
ENTERTAINMENT"

MESMO QUEM  

JÁ FOI PARA ORLANDO 

NÃO CONSEGUE 

DEIXAR DE VISITÁ-LA 

NOVAMENTE, POIS  

A CADA DIA SURGEM 

NOVAS OPÇÕES  

DE LAZER E 

ENTRETENIMENTO 

exclusivamente com você. Que tal ficar 
por dentro de tudo agora mesmo?

SV: No ano passado, Orlando 
recebeu o número recorde de 72 
milhões de turistas, entre os quais 
figuram centenas de milhares de 
brasileiros. O que difere a cidade 
de outros destinos?
Orlando é um lugar multicultural, que 
agrega inúmeras atrações diferentes, 
direcionadas a todas as idades e 
gostos. Mesmo quem já foi não 
consegue deixar de visitá-la novamente, 
pois a cada dia surgem novas opções 
de lazer, entretenimento, programações 
temáticas, restaurantes e atividades nos 
parques, somente para citar alguns 
exemplos. Neste sentido, os viajantes 
brasileiros têm forte afinidade com a 
cidade por algumas razões específicas. 
A primeira delas, é claro, se refere aos 
parques temáticos, os quais oferecem 
atrações para toda a família.

SV: Além dos complexos Disney, 
Universal e SeaWorld, quais 
você diria que são os pontos 
mais procurados no destino?
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Destaco os outlets, os shopping 
centers e os centros de entretenimento, 
como Disney Springs e a área da 
International Drive, localizada em 
meio a uma grande variedade 
de serviços voltados aos turistas. 
Fora desse roteiro, entre as demais 
atividades que vêm ganhando cada 
vez mais espaço na agenda turística 
da cidade estão: sua agitada vida 
noturna; passeios culturais ao estilo 
do Florida Film Festival e dos museus 
de belas-artes; os jogos de basquete 
do Orlando Magic; experiências 
exclusivas, como dirigir um carro de 
corrida, voar em um avião biplano 
aberto de 1930 ou pilotar um 
aerobarco pela selva; e os Festivais 
de Gastronomia, que reúnem um rico 
cardápio especializado nas culinárias 
internacional e vegetariana, por 

exemplo, e promovem a degustação 
de vinhos e cervejas artesanais. 
Por falar em gastronomia, uma boa 
pedida, inclusive, é o Magical Dining 
Month, evento organizado pelo Visit 
Orlando no qual é possível saborear 
refeições completas (com entrada, 
prato principal e sobremesa) pelo 
preço fixo de USD 35, em mais de 
100 restaurantes da região. Além de 
tudo isso, há ainda os bairros locais 
para serem explorados, como Winter 
Park, The Milk District, Mills 50 e 
Thornton Park.
SV: Como você descreveria o 
perfil do brasileiro que viaja 
à cidade? O que ela oferece 
como diferencial para ele?
A maior parte do público brasileiro que 
visita Orlando é formada por famílias 
que ficam, em média, nove noites 

SV: In addition to Disney, Universal and SeaWorld 
complexes, what are the most sought-after attractions 
of the destination in your opinion?
I would say outlets, shopping malls and entertainment 
centers, such as Disney Springs and the area of 
International Drive, located among a wide variety of 
services intended to tourists. Out of this itinerary, among 
other activities that are getting more and more space 
in the city's tourist agenda are: its vibrant nightlife; 
cultural tours in the style of the Florida Film Festival and 
the fine arts museums; the Orlando Magic basketball 
games; unique experiences such as driving a racing 
car, flying an open biplane from 1930, or driving an 
airboat through the jungle; and Gastronomy Festivals, 
which bring a rich menu that specializes in international 
and vegetarian cuisine, for example, and promote the 
tasting of wines and craft beers. Speaking of which, 
a good option is, by the way, the Magical Dining 
Month, an event planned by Visit Orlando in which 
it's possible to have complete meals (with appetizer, 
main course and dessert) for the fixed price of USD 
35, in more than 100 restaurants of the region. In 
addition, there are also the local neighborhoods to be 
explored, like Winter Park, The Milk District, Mills 50 
and Thornton Park.
SV: How would you describe the profile of Brazilians 
who visit the city? What is the special thing that 
Orlando offers to them?
Most of the Brazilian travelers who visit Orlando is 
composed of families that stay, on average, nine nights 
in the city. Then, travelers looking for fun, entertainment 
and good shopping. In common, most first-time tourists 
have a dream of enjoying the theme parks and shopping 
at malls and outlets of the region, while those who have 
already been to there check the novelties, visit again 
their favorite parks and have other experiences. I think 
that Orlando please much the Brazilians because of all 
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“EVERY YEAR, THERE ARE 
INAUGURATIONS OF NEW 
SPACES IN THE PARKS. IN 
2018, WE HAD FAST & 
FURIOUS – SUPERCHARGED 
RIDE, TOY STORY LAND 
AND THE INFINITY FALLS”

EM TODOS OS 

ANOS HÁ A 

INAUGURAÇÃO DE 

ESPAÇOS NOS 

PARQUES. EM 2018 

TIVEMOS A 

ATRAÇÃO FAST & 

FURIOUS – 

SUPERCHARGED, A 

TOY STORY LAND E 

AS CORREDEIRAS DE 

INFINITY FALLS 

na cidade. Na sequência aparecem 
os viajantes em busca de diversão, 
entretenimento e boas compras. Em 
comum, a maioria dos turistas de 
primeira viagem tem o sonho de 
passear pelos parques temáticos e 
fazer compras nos shopping centers e 
outlets da região, enquanto os que já 
a conhecem aproveitam para conferir 
as novidades, retornar aos seus 
parques preferidos e vivenciar outras 
experiências. Creio que Orlando 
agrade muito aos brasileiros em virtude 
da soma de todos esses aspectos e 
também devido à proximidade, ao 
clima e à língua portuguesa, bastante 
falada por ali, fator que facilita 
bastante a comunicação.

SV: Quais você diria que foram 
as principais novidades de 
Orlando anunciadas ao longo 
de 2018?
Todos os anos, especialmente na área 
dos parques, há inaugurações de 
novos espaços. No decorrer de 2018 
tivemos o lançamento, no Universal 
Studios Florida™, da atração Fast & 
Furious – Supercharged, inspirada na 
franquia “Velozes & Furiosos” e cuja 
montanha-russa, em funcionamento 
desde o início de maio, proporciona 
aos visitantes toda a emoção das 
corridas de rua. No Disney’s Hollywood 

Studios, a área temática da Toy Story 
Land foi o destaque da temporada. 
Já no SeaWorld a principal novidade 
ficou por conta do lançamento das 
corredeiras radicais do Infinity Falls, 
ideais para mergulhar fundo na 
diversão. Saindo dos parques, entre 
os destaques temos a StarFlyer, torre 
de 137 metros de altura situada ao 
lado do ICON Orlando 360™ (a 
roda-gigante que é um dos símbolos 
do destino) e que descortina uma vista 
privilegiada para até 24 pessoas, as 
quais balançam simultaneamente, no 
ar, a 96 km por hora.

SV: O que devemos esperar 
para o futuro? Você pode 
adiantar alguma informação?
Turismo é o que faz o coração de 
Orlando bater mais forte. Para o 
próximo ano teremos novidades 
na International Drive e também no 
Aeroporto Internacional de Orlando, 
o qual ganhará um novo terminal 
ao lado da estação de trem de alta 
velocidade, que conectará Miami a 
Orlando em um percurso de apenas 
três horas. Além disso, o que mais 
reservamos para 2019? Certamente 
novas atrações nos parques e uma 
programação intensa nos festivais 
gastronômicos e na vida cultural da 
cidade. 

these factors and also the proximity, the weather and the 
Portuguese language, much spoken there, aspects that 
make the communication a lot easier.
SV: In your opinion, what were the main novelties of 
Orlando announced throughout 2018? 
Every year, mainly in the area of parks, there are 
inaugurations of new spaces. Throughout 2018, we 
had the launch of Fast & Furious – Supercharged ride, at 
Universal Studios Florida™, inspired in “Fast & Furious” 
franchise and whose roller coaster, opened since the 
beginning of May, offers the visitors the adrenaline of 
street races. At Disney’s Hollywood Studios, the theme 
area of Toy Story Land was the highlight of the season. 
At SeaWorld, the main novelty was in charge of the 
launch of the extreme falls of the Infinity Falls ride, perfect 
for a deep dive into fun. Leaving the parks, we have 
the StarFlyer among the highlights, a 137-meter high 
tower next to the ICON Orlando 360™ (the Ferris 
wheel that is one of the symbols of the destination) and 
that has a privileged view for up to 24 people, who 
simultaneously sway in the air at 96 km per hour.
SV:  What should we expect for the future? Can you 
reveal some information? 
Tourism is what makes the heart of Orlando beat 
faster. For the next year we will see novelties on 
International Drive an also at Orlando International 
Airport, which will have a new terminal next to the 
high-speed rail, connecting Miami to Orlando in only 
three hours. In addition, what else do we reserve for 
2019? Certainly, new attractions in the parks and an 
intense schedule related to gastronomic festivals and 
the cultural scene of the city.
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FARRA OU 
FOLGA? 

TEM FERIADÃO 
PRA TODO MUNDO

RAFAEL NEDDERMEYER/LIGASP

ESPECIAL
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DE TUDO UM POUCO: 
DAS GRANDES CIDADES QUE SE TRANSFORMAM EM 

PURA FOLIA AOS DESTINOS INTERNACIONAIS COM 

NOVAS EXPERIÊNCIAS E SOSSEGO DE SOBRA

CARNIVAL SPECIAL ARTICLE 

PARTY OR NOT? HOLIDAY FOR 
EVERYONE
A LITTLE BIT OF EVERYTHING: FROM THE BIG 
CITIES THAT PLAN REAL CELEBRATIONS TO 
INTERNATIONAL DESTINATIONS WITH NEW 
EXPERIENCES AND MUCH RELAXATION

Ooh, Carnival… For many people it’s time to 
celebrate and these fi ve days of holiday change 
the routine of Brazil, from streets to TV broadcasting, 
inviting multitudes to listen to music, dance and to 
a genuinely green and yellow fun. Diversity speaks 
louder, cultural and artistic movements explode in 
colors and glitter, and cities from north to south are 
made of smiles and much samba during this period. 
At the same time, there are people who prefer a long 
relaxation in order to get away from all these parties 
and fi nd a refuge in international destinations, close 
enough to cross the boundaries in a few days, far away 
enough to relax and know a new place. Considering 
this, we can conclude that there isn’t a best way to 
enjoy this big party. The Carnival has a place for 
everyone: for fans of street parades, for samba school 
lovers and for people who don’t mind changing a 
good party for a new and calmer experience abroad. 
We still have some months ahead, but it's time to 
start thinking about the best way to support the 
travelers. After all, what type of trip do they prefer? 
To help you with it, Segue Viagem has prepared 
an exclusive Carnival special article, selecting four 
regions in Brazil that have everything to do with 
party and four international destinations neighboring 
our country that can be visited without issues if the 
goal is to enjoy the holiday just sightseeing. 
The best thing is that each place brings a tip on a hotel, 
which takes into account aspects like location, quality 
of services and special conveniences that are offered to 
the guests. How about leafi ng through the pages right 
now and anticipating this celebration with us?

Ah, o Carnaval... Época 
de folia para muita gente, 
esses cinco dias de feriadão 

mudam a rotina de todo o Brasil, 
das ruas à programação da 
televisão, convocando verdadeiras 
multidões para a música, para 
a dança e para a alegria 
genuinamente verde e amarela. 
A diversidade fala mais alto, 
manifestações culturais e artísticas 
explodem em cores e em brilho e 
é de sorrisos e de muito samba no 
pé que as cidades de norte a sul 
do país passam a ser feitas. 
Ao mesmo tempo, há quem prefi ra 
aproveitar o descanso prolongado 
para fugir deste agito todo e se 
refugiar em destinos internacionais, 
perto o bastante para cruzar as 
fronteiras em tão poucos dias, 
longe o sufi ciente para descansar 
e conhecer um lugar novo. 
O que podemos concluir disso 
tudo é que não existe um jeito 
melhor que o outro para curtir 
esta grande festa. O Carnaval 
tem espaço para todos: para os 
fãs de bloquinhos de rua, para 

os apaixonados pelos desfi les 
das escolas de samba e para 
as pessoas que trocam de bom 
grado a folia por uma experiência 
nova e mais tranquila no exterior. 
Ainda faltam alguns meses para ele 
chegar, mas já é hora de começar 
a pensar na melhor maneira de 
atender o viajante. Afi nal de con-
tas, que tipo de viagem ele prefe-
re? Para ajudar você com isso, a 
Segue Viagem preparou um espe-
cial exclusivo de Carnaval, selecio-
nando quatro regiões no Brasil que 
têm tudo a ver com a festa e quatro 
destinos internacionais vizinhos ao 
nosso país que podem ser visitados 
sem quaisquer problemas se o intui-
to for curtir os dias de folga turistan-
do por aí. 
O mais legal de tudo é que cada 
lugar traz uma dica de hospeda-
gem, a qual leva em consideração 
aspectos como localização, qua-
lidade nos serviços e diferenciais 
oferecidos aos hóspedes. Que tal 
folhear página por página agora 
mesmo e antecipar esta farra com 
a gente?
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SALVADOR (BA)
CIRCUITO BARRA-ONDINA: 4,5 KM DE FOLIA NO DESTINO 

QUE É UMA FESTA O ANO INTEIRO

Na cidade que leva para as 
ruas cerca de dois milhões 
de pessoas por dia durante o 

Carnaval, é atrás do trio elétrico que 
visitantes e locais se aglomeram para 
celebrar a maior festa popular do 
planeta. Uns em camarotes, outros na 
turma dos abadás, muitos na “pipoca” 
– isto é, em desfi les gratuitos ou então 
na área fora das cordas de isolamento 
dos trios pagos –, mas todos no mesmo 
clima de brincadeira e diversão.
Contando com sete circuitos ofi ciais, 
distribuídos por diversas regiões e com 
atrações para agradar a diferentes tipos 
de foliões, um dos mais badalados é o 
da Barra-Ondina, percurso realizado 
entre as praias Barra e Ondina que tem 
duração aproximada de cinco horas.
Caminho dos vários trios elétricos, 
comandados por artistas e bandas 
como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, 
Daniela Mercury e Chiclete com 
Banana, por exemplo, é por lá 
ainda que estão os camarotes mais 
badalados da capital que é mestre em 
fazer a galera tirar o pé do chão.

BARRA-ONDINA CIRCUIT: 4.5 KM OF PARTY IN A DESTINATION 
THAT IS A REAL CELEBRATION THE WHOLE YEAR
In a city which takes to the streets about two million people a day 
during the period of Carnival, it’s following bands on a fl oat that visitors 
and locals get together to celebrate the greatest popular party of the 
planet. Some people in luxury boxes, others together with the crew of 
abadás (kind of a Carnival and colorful shirt that can be customized), 
many partiers in the “pipoca” – in other words, people who follow free 
parades or when they are outside the caution rope of paid parades –, 
but everyone in the same vibe of celebration and fun.
Counting on seven offi cial circuits, happening in different regions 
and with attractions that please every profi le of visitor, one of the 
most popular is Barra-Ondina, a route that includes Barra and 
Ondina beaches, lasting about fi ve hours.
Itinerary of several bands on a fl oat, represented by artists such 
as Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury and Chiclete 
com Banana, for example, it’s also possible to fi nd there the most 
famous luxury boxes of this capital that masters the art of making 
people make some noise.
TIP: QUALITY HOTEL & SUÍTES SÃO SALVADOR
Location: less than 30 minutes away from Salvador International 
Airport and Ondina district by car.
Accommodations: 304 rooms, divided into Superior Queen, 
Superior Twin, Superior Suite and Luxury Suite.
Leisure/business infrastructure: swimming pool, restaurant, bar, gym, 
conference and meeting rooms, business center, auditorium and 
congress center.
Amenities: free wi-fi  and parking lot, 24-hour reception and room service.
Conveniences: small pets are allowed, wheelchair accessibility, 
rooms adapted for disabled people, crib (available upon request) and 
exclusive luggage storage (before check-in and after checkout). 

À ESQUERDA, TRIO ELÉTRICO COMANDADO 
POR IVETE SANGALO. ACIMA, A ANIMAÇÃO DO 
CHICLETE COM BANANA E DO CIRCUITO BARRA-
ONDINA, RESPECTIVAMENTE
TO THE LEFT, BAND ON A FLOAT LED BY IVETE 
SANGALO. ABOVE, THE GOOD VIBE OF CHICLETE COM 
BANANA AND BARRA-ONDINA CIRCUIT, RESPECTIVELY

DICA: QUALITY HOTEL & SUÍTES 
SÃO SALVADOR
Localização: a menos de 30 minu-
tos de carro do Aeroporto Internacio-
nal de Salvador e do bairro Ondina.
Acomodações: 304 quartos, di-
vididos nas categorias Superior 
Queen, Superior Twin, Suíte Supe-
rior e Suíte Luxo.
Infraestrutura de lazer/negó-
cios: piscina, restaurante, bar, 
academia, salas de conferências 
e reuniões, business center, auditó-
rio e centro de congressos.
Comodidades: wi-fi  e estaciona-
mento gratuitos e recepção e servi-
ço de quarto 24 horas.
Diferenciais: entrada permitida para 
bichinhos de estimação de pequeno 
porte, acessibilidade para cadeiran-
tes, quartos adaptados para pessoas 
com defi ciência, berço (disponível 
mediante solicitação) e área exclusi-
va para guardar bagagens (antes do 
check-in e depois do checkout).
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DIVULGAÇÃO FACEBOOK BLOCO BAIÃO DE RUA

JULIA LANARI

Arrastando uma verdadeira 
multidão, que chegou à marca 
de 3,8 milhões de pessoas em 

2018, conforme balanço da prefeitura, 
o Carnaval de Beagá tem crescido 
a passos largos nos últimos anos, 
fi rmando-se, não por acaso, como um 
dos maiores do Brasil.
Resultado de planejamento, organização 
e serviços inovadores, pensados para 
atender plenamente às necessidades 
do público, na data marcada por 
shows, desfi les de rua, ônibus gratuitos 
para os festeiros de plantão e até um 
cardápio temático oferecido por bares e 
restaurantes participantes do “Carnaval 
Gastrô”, o ponto de encontro da galera 
se dá, sobretudo, na Savassi, área nobre 
da capital mineira que é sinônimo de 
agito 365 dias por ano.
Tomado por estabelecimentos comerciais, 
blocos de rua e foliões unidos por uma 
alegria contagiante, entre os lugares 
da região que bombam de turistas e 
moradores estão as praças da Liberdade e 
Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi), 
as ruas Sergipe e Tomé de Souza e as 
avenidas Do Contorno e Getúlio Vargas, 
que, situadas bem próximas umas das 

outras, formam um belíssimo horizonte de 
purpurinas, confetes e serpentinas.

BELO HORIZONTE (MG)

THE TIP TO CELEBRATE CARNIVAL IN THE CAPITAL OF MINAS GERAIS 
IS SAVASSI, THE FAVORITE NEIGHBORHOOD OF PARTYGOERS
Gathering a huge crowd, which reached the number of 3.8 million 
people in 2018, according to data provided by the City Hall, 
Carnival festivity in Beagá (Belo Horizonte city) has been growing fast 
over the time, consolidating itself as one of the main parties of Brazil.
A result of planning, organization and innovative services, 
created to fully meet the needs of the audience, on a date plenty 
of concerts, street parades, free bus for partiers and even a 
themed menu offered by bars and restaurants that participate 
in "Carnaval Gastrô”, the meeting point is mainly in Savassi, 
noble area of the capital city that is synonymous with 365 days 
a year of celebration.
Taken by commercial establishments, street parades and 
partygoers united by catching happiness, some of the places 
of the region that attract tourists and citizens are Liberdade and 
Diogo de Vanconcelos (Savassi Square) squares, Sergipe and 
Tomé de Souza streets and Do Contorno and Getúlio Vargas 
avenues, which, located very close to each other, compose a 
beautiful horizon of glitter, confetti and streamer.
TIP: RADISSON BLU SAVASSI
Location: a block away from Do Contorno Avenue, Savassi district, 
central-south region of the city.
Accommodations: 160 rooms, divided into Superior Rooms, 
Deluxe Rooms and Business Class Rooms.
Leisure/business infrastructure: gym, restaurant, business center, 
meeting rooms and auditorium.
Amenities: free wi-fi , 24-hour reception and room service and 
laundry service (upon an additional fee).
Conveniences: L’Occitane amenities, Portuguese, English and 
Spanish support, One Touch app (it simplifi es the access to 
services and presents information on Blu hotels), Grab & Run 
options (express breakfast, daily served from 5 a.m. to 6 a.m.), 
sauna, late checkout, rooms adapted for disabled people and 
parking lot with valet (paid separately).

PARA PULAR O CARNAVAL, A DICA DE “FERVO” NA CAPITAL MINEIRA 

É SAVASSI, BAIRRO QUERIDINHO DOS FOLIÕES

À ESQUERDA, TRIO ELÉTRICO PUXA O ANIMADO CARNAVAL 
DE RUA EM BELO HORIZONTE. NO TOPO, BLOCO BAIANAS 
OZADAS, NA PRAÇA AFONSO PENA. LOGO ACIMA, FOLIÕES 
ACOMPANHAM O BLOCO BAIÃO DE RUA
LEFT, A BAND ON A FLOAT LEADS THE VIBRANT STREET 
CARNIVAL IN BELO HORIZONTE. AT THE TOP, BAIANAS OZADAS 
STREET PARADE, IN AFONSO PENA SQUARE. RIGHT ABOVE, 
PEOPLE FOLLOW  BAIÃO DE RUA STREET PARADE

DICA: RADISSON BLU BELO 
HORIZONTE SAVASSI
Localização: a um quarteirão da Ave-
nida do Contorno, no bairro Savassi, 
região Centro-Sul da cidade.
Acomodações: 160 quartos, dividi-
dos nas categorias Superior Rooms, 
Deluxe Rooms e Business Class Rooms.
Infraestrutura de lazer/negócios: 
academia, restaurante, centro de 
negócios, salas para reuniões e 
auditório.
Comodidades: wi-fi  gratuito, recepção 
e room service 24 horas e serviço de 
lavanderia (mediante custo adicional).
Diferenciais: amenidades L’Occitane, 
atendimento em português, inglês 
e espanhol, aplicativo One Touch 
(simplifi ca o acesso aos serviços e 
apresenta informações sobre os ho-
téis Blu), opção Grab & Run (café da 
manhã express, servido das 5h às 6h 
diariamente), sauna, late checkout, 
quartos adaptados para pessoas 
com defi ciência e estacionamento 
com manobrista (cobrado à parte).
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RIO DE JANEIRO (RJ)
TRADIÇÃO, AGITO E BELAS PRAIAS: 

TRÊS QUESITOS NOTA 10 DO CARNAVAL NA BARRA DA TIJUCA

Bailes, blocos, escolas de samba, 
trios elétricos, shows, festas 
privadas… O Carnaval no Rio 

de Janeiro é assim: um conjunto de 
eventos que formam uma das festas 
populares mais celebradas do mundo.
Reunindo algo em torno de sete milhões 
de foliões, sendo 1,5 milhão composto 
somente por turistas, na cidade tida 
como berço nacional do samba, além 
do desfi le de adereços, fantasias 
e carros alegóricos que invadem o 
Sambódromo da Marquês de Sapucaí, 
a diversão segue a todo vapor também 
por suas vias públicas, tomadas por 
cortejos dos mais variados temas, 
fi gurinos e estilos musicais. Alguns 
deles, inclusive, bem famosos, como 
o Monobloco, o Sargento Pimenta e o 
Cordão da Bola Preta, isso para citar 
apenas alguns exemplos.
E falando sobre o clássico Carnaval 
de rua, um dos principais endereços 
cariocas para se jogar na folia 
é a Barra da Tijuca, bairro que 
cede espaço para a passagem de 
dezenas de bloquinhos, concentrados 
principalmente ao longo da Avenida 
Lúcio Costa.

TRADITION, FUN AND BEAUTIFUL BEACHES: STRAIGHT-A 
ITEMS OF CARNIVAL IN BARRA DA TIJUCA DISTRICT
Balls, parades, samba schools, bands on a fl oat, concerts, 
private parties… Carnival in Rio de Janeiro is like this: a 
set of events that compose one of the most celebrated and 
popular parties of the world.
Gathering something about 7 million people, of which 1.5 million 
are tourists, in the city considered the national cradle of samba, 
in addition to a parade plenty of accessories, costumes and 
allegorical fl oats that take the Marquês de Sapucaí Sambadrome, 
fun is everywhere, spread all over streets with other parades of 
different themes, costumes and music styles. Some of them, by the 
way, very famous, such as Monobloco, Sargento Pimenta and 
Cordão da Bola Preta, just to mention some examples.
Talking about the classic street Carnival, one of the main 
carioca addresses to enjoy the festival is Barra da Tijuca, a 
neighborhood that gives space to dozens of street parades, 
mainly concentrated along Lúcio Costa Avenue.
TIP: RADISSON HOTEL BARRA RIO DE JANEIRO
Location: Barra da Tijuca district, less than a 10-minute walk 
away from the BRT (Brazilian Rapid Transit) and less than 10 
minutes away from Jardim Oceânico subway station by car.
Accommodations: 378 rooms, divided into Superior Queen, 
Superior Twin, Luxury Queen and Business Class Queen.
Leisure/business infrastructure: swimming pool for adults and 
children, 24-hour fi tness center, restaurant, lobby bar, snack 
shop, meeting rooms, business center equipped with Apple’s 
Macintosh computers, and exchange offi ce.
Amenities: 24-hour reception and room service, free wi-fi  
and parking lot with valet paid separately. 
Conveniences: wheelchair accessibility, rooms adapted for 
disabled people and express breakfast served from 5 a.m.

NA FOTO MAIOR, DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA UNIÃO 
DA ILHA DO GOVERNADOR. NO TOPO, MONOBLOCO 
AGITA O CARNAVAL DE RUA. LOGO ACIMA, O 
TRADICIONAL BLOCO CORDÃO DA BOLA PRETA
IN THE LARGEST PHOTO, PARADE OF UNIÃO DA ILHA DO 
GOVERNADOR SAMBA SCHOOL. AT THE TOP, MONOBLOCO 
SHAKES THE STREET CARNIVAL. RIGHT ABOVE, THE 
TRADITIONAL CORDÃO DA BOLA PRETA STREET PARADE

DICA: RADISSON HOTEL 
BARRA RIO DE JANEIRO
Localização: Barra da Tijuca, a 
menos de 10 minutos a pé do BRT 
(sigla em inglês para Transporte 
Rápido por Ônibus) e a menos de 
10 minutos de carro da estação de 
metrô Jardim Oceânico.
Acomodações: 378 quartos, 
divididos nas categorias Superior 
Queen, Superior Twin, e Luxo 
Queen e Business Class Queen.
Infraestrutura de lazer/negócios: 
piscinas adulto e infantil, fi tness 
center 24 horas, restaurante, lobby 
bar, snack shop, salas de reuniões, 
business center equipado com com-
putadores Macintosh, da Apple, e 
casa de câmbio.
Comodidades: recepção e serviço 
de quarto 24 horas, wi-fi  gratuito 
e estacionamento com serviço de 
manobrista pago à parte.
Diferenciais: acessibilidade para ca-
deirantes, quartos adaptados para 
pessoas com defi ciência e café da 
manhã express a partir das 5h.



/ 17

PA
UL

O 
PIN

TO
/L

IG
AS

P

VERGANI FOTOGRAFIA/SHUTTERSTOCK.COM

LUCIANO MARQUES/SHUTTERSTOCK.COM

Celebrado na rua, no sambódromo 
ou em festas espalhadas por uma 
série de bairros, o Carnaval da 

maior cidade do Brasil é igualzinho a 
ela: gigante e democrático. Somente em 
2018, por exemplo, além dos tradicionais 
desfi les das escolas de samba realizados 
no Anhembi – responsáveis por reunir 
aproximadamente 120 mil pessoas –, 
outro grande impulsor da festa paulistana 
foram seus mais de 400 blocos de 
rua, os quais, segundo dados ofi ciais 
da prefeitura, atraíram cerca de 12,3 
milhões de foliões do período que vai do 
pré ao pós-Carnaval.
Como polo fi nanceiro, comercial, gastro-
nômico e cultural de São Paulo, é claro 
que a Avenida Paulista não poderia fi car 
de fora dessa badalação. Vizinha dos 
principais locais por onde passam alguns 
dos bloquinhos mais tradicionais da capi-
tal, como a Rua Augusta, a Rua da Conso-
lação, a região de Pinheiros e o centro da 
cidade, e dispondo de infraestrutura com-
pleta nos quesitos hotelaria, mobilidade e 
atrativos turísticos para viajantes a lazer e 
a negócios, para quem busca agitação ao 
lado de conforto e comodidade esse é o 
endereço perfeito para literalmente entrar 
com tudo na avenida.

SÃO PAULO (SP)

WHY THE REGION OF PAULISTA AVENUE IS ONE OF 
THE MAIN SPOTS OF THE CITY TO CELEBRATE WITH 
TOTAL COMFORT
Celebrated in the street, in the sambadrome or at parties in a series 
of neighborhoods, the Carnival of the most important city of Brazil 
is like it: huge and democratic. Only in 2018, for example, in 
addition to traditional parades of samba schools held at Anhembi 
– responsible for gathering about 120,000 people –, other great 
motivation of São Paulo's party was its more than 400 street 
parades, which attracted about 12.3 million people before and 
after Carnival, according to offi cial data provided by the City Hall.
As the fi nancial, business, gastronomic and cultural pole of 
São Paulo, of course that Paulista Avenue couldn't be out of 
this vibrant season. Neighboring the main places that are 
route of some of the most traditional street parades in São 
Paulo, such as Augusta Street, Consolação Street, the region 
of Pinheiros district and the city’s downtown, and having a 
complete infrastructure when it comes to hospitality, mobility 
and tourist attractions for leisure and business travelers, 
for those who are looking for fun allied with comfort and 
convenience this is the perfect address to shake the avenue.
TIP: RADISSON PAULISTA 
Location: a block away from the Paulista Avenue and fi ve 
minute-walk away from the subway.
Accommodations: 371 rooms and suites, divided into Superior 
Queen, Superior Twin, Executive Queen, Executive Twin, Luxury 
Twin, Luxury King and Executive Suite.
Leisure/business infrastructure: swimming pool, restaurant, bar, 
gym, meeting and conference rooms.
Amenities: free wi-fi , parking lot, 24-hour reception and 
room service.
Conveniences: breakfast included in the fee, patisserie 
(specializing in cakes and candies), Wine Bar with cellar, 
crib available upon request, parking lot with valet, wheelchair 
accessibility and rooms adapted for the disabled people. 

POR QUE A REGIÃO DA AVENIDA PAULISTA É UM DOS PRINCIPAIS 

POINTS DA CIDADE PARA CAIR NA FOLIA COM TODO O CONFORTO

NO DESTAQUE, A ALEGRIA E O COLORIDO DA ESCOLA 
DE SAMBA ROSAS DE OURO. ACIMA, BLOCO “TARADO 
NI VOCÊ” E DESFILE NA REGIÃO DA AVENIDA PAULISTA, 
RESPECTIVAMENTE
IN THE MAIN PHOTO, THE PLEASANT AND COLORFUL 
PRESENTATION OF ROSAS DE OURO SAMBA SCHOOL. 
ABOVE, “TARADO NI VOCÊ” STREET PARADE AND A COSTUME 
PARADE IN THE REGION OF PAULISTA AVENUE, RESPECTIVELY

DICA: RADISSON PAULISTA

Localização: a um quarteirão 
da Avenida Paulista e a cinco 
minutos a pé do metrô.
Acomodações: 371 quartos e 
suítes, divididos nas categorias 
Superior Queen, Superior Twin, 
Executivo Queen, Executivo 
Twin, Luxo Twin, Luxo King e 
Suíte Executiva.
Infraestrutura de lazer/negó-
cios: piscina, restaurante, bar, 
academia e salas para reuni-
ões e conferências.
Comodidades: wi-fi  gratuito, 
estacionamento, recepção e 
serviço de quarto 24 horas.
Diferenciais: café da manhã 
incluso na diária, pâtisserie 
(especializada em bolos e doces), 
Wine Bar com adega, berço 
disponível mediante solicitação, 
estacionamento com manobrista, 
acessibilidade para cadeira de 
rodas e quartos adaptados para 
pessoas com defi ciência.
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Para quem quer curtir o Carnaval 
ao som de muito tango não há 
lugar melhor do que Buenos 

Aires, a capital argentina que está 
entre as preferidas dos viajantes 
interessados em fugir um pouco que 
seja da tradicional folia verde e 
amarela.
Reunindo atrações históricas, gastro-
nômicas e culturais, além de visitar 
os pontos turísticos espalhados por 
seu Microcentro a dica é explorar 
as peculiaridades de cada uma de 
suas regiões, representadas pela 
diversidade de Palermo, pelo agito 
de Puerto Madero, pelas lojinhas de 
San Telmo, pelo charme da luxuosa 
Recoleta e, claro, pela famosa Rua 
Caminito, situada no bairro La Boca.
Agora, se o passageiro não abre 
mão de prestigiar a festa mais 
popular do mundo, sem problemas, 
porque a capital portenha tem a sua 
própria celebração carnavalesca, 
menos badalada do que a do Brasil, 
é verdade, mas também marcada 
por desfi les (chamados de “murgas”), 
que tomam conta das ruas da cidade.

BUENOS AIRES (ARGENTINA)

IF THE INTENTION IS TO GET AWAY FROM THE BRAZILIAN 
CELEBRATION, BET ON THE LAND OF THE HERMANOS
For those who would like to enjoy the Carnival listening to 
much tango, there’s no better place than Buenos Aires, the 
Argentinian capital that is among the favorite ones of Brazilian 
travelers interested in getting away from the traditional green 
and yellow celebration. 
Offering historical, gastronomic and cultural activities, in addition 
to visiting the tourist attractions along its Microcenter the tip is to 
explore the peculiarities of each one of its regions, represented by 
the diversity of Palermo, the vibrancy of Puerto Madero, the stores 
of San Telmo, the charm of the luxurious Recoleta and, of course, 
by the famous Caminito Street, located in La Boca district.
Now, if the passenger doesn't give up on participating in the 
most popular party of the world, don't worry, because the 
Argentinian capital has its own Carnival festival, less busy 
than the one in Brazil, it's true, but also with parades (called 
"murgas"), which take the streets of the city.
TIP: ROCHESTER CLASSIC HOTEL
Location: in the heart of the Argentinian capital, a few steps away 
from the subway and only six minute-walk from the famous Obelisk 
(postcard of the destination).
Accommodations: rooms and suites divided into nine categories: 
Double Standard Room, Twin Standard Room, Luxury Twin Room 
with Living Room, Superior Suite with Microwaves, Luxury Double 
Room with Living Room, Twin Classic Room with Microwaves, 
Triple Standard Room, Junior Suite with Living Room and Loft.
Leisure/business infrastructure: gym, restaurant, lobby bar and 
business center.
Amenities: wi-fi , 24-hour reception, room service and laundry (the 
last one upon an extra fee).
Conveniences: pillow menu, concierge, breakfast buffet (paid 
separately), exclusive and free luggage storage (before check-in 
and after checkout) and soundproofi ng room.

SE A IDEIA É ESCAPAR DA FOLIA BRAZUCA, VALE A 

PENA APOSTAR NA TERRA DOS HERMANOS

NA FOTO PRINCIPAL, RECORTE DE PUERTO 
MADERO. ACIMA, A TRANQUILIDADE DE PALERMO 
E CLIQUE TIRADO NA FAMOSA RUA CAMINITO, 
RESPECTIVAMENTE
IN THE MAIN PHOTO, PUERTO MADERO. ABOVE, THE 
TRANQUILITY OF PALERMO AND PHOTO TAKEN AT THE 
FAMOUS CAMINITO STREET, RESPECTIVELY

DICA: ROCHESTER CLASSIC HOTEL
Localização: no coração da capital 
argentina, a poucos passos do metrô e 
a apenas seis minutos a pé do famoso 
Obelisco (cartão-postal do destino).
Acomodações: quartos e suítes 
divididos em nove categorias: Quarto 
Duplo Standard, Quarto Twin Standard, 
Quarto Twin de Luxo com Área de 
Estar, Suíte Superior com Micro-ondas, 
Quarto Duplo de Luxo com Área de 
Estar, Quarto Twin Classic com Micro-
ondas, Quarto Triplo Standard, Suíte 
Júnior com Área de Estar e Loft.
Infraestrutura de lazer/negócios: 
academia, restaurante, bar do 
lobby e business center.
Comodidades: wi-fi , recepção 24 
horas, serviço de quarto e lavande-
ria (esta última mediante pagamento 
de uma taxa).
Diferenciais: menu de travesseiros, 
balcão para informações turísticas, 
buffet de café da manhã (pago à 
parte), área exclusiva e gratuita 
para guardar bagagens (antes do 
check-in e depois do checkout) e 
quartos com isolamento acústico.
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DMITRY CHULOV/SHUTTERSTOCK.COM

SANTIAGO (CHILE)

THE DESTINATION IS PERFECT FOR TRAVELERS WHO WISH 
TO CELEBRATE THE CARNIVAL FAR AWAY FROM FESTIVITIES
Outdoor walks, historical and cultural attractions, 
excellent gastronomy, vibrant nightlife and unlimited 
fun for all ages: if this is the perfect Carnival defi nition 
for your passengers, defi nitely the destination for them 
is Santiago, the Chilean capital that has a little bit of 
everything and it’s also a great option for those who 
prefer to get away from the Brazilian festivities. 
Gathering in the region of the historic center most part 
of its postcards, a quick walk through the surroundings 
is enough to know some of the main attractions, such 
as Plaza de Armas (square), Santiago Metropolitan 
Cathedral, Central Market and National Museum of 
Fine Arts.
In addition, the itinerary can be complemented with 
many unforgettable attractions, such as a visit to the La 
Chascona house and museum, which was the residence 
of the poet Pablo Neruda (who won a Nobel Prize 
in Literature), and a visit to Santa Lucía Hill, a natural 
refuge whose belvedere presents a panoramic view of 
the city, enriched by the endless beauty of the Andes. 
TIP: GALERIAS HOTEL
Location: Santiago’s downtown, a few steps away from 
some of the main tourist attractions of the city, such as 
Plaza de Armas.
Accommodations: 162 rooms, divided into King 
Standard, Twin Standard, Double + Additional Bed and 
Junior Suite categories.
Business/leisure infrastructure: swimming pool, bar, 
restaurant, gym and convention and event center.
Amenities: toiletries, air conditioning and cable TV.
Conveniences: free wi-fi , individual heating and special 
offers for themed events such as happy hours and 
romantic nights, for example.

O DESTINO É FEITO SOB MEDIDA PARA OS VIAJANTES QUE QUEREM 

PULAR O CARNAVAL BEM LONGE DA FARRA

À ESQUERDA, A CÉLEBRE PLAZA DE ARMAS DE 
SANTIAGO. ACIMA, RESPECTIVAMENTE, MERCADO 
CENTRAL E RECORTE DE CERRO SANTA LUCÍA
TO THE LEFT, THE FAMOUS PLAZA DE ARMAS OF 
SANTIAGO. ABOVE, RESPECTIVELY, CENTRAL MARKET 
AND SANTA LUCÍA HILL

Caminhadas ao ar livre, atrativos 
histórico-culturais, excelente gas-
tronomia, vida noturna animada 

e diversão sem limites para todas as ida-
des: se essa for a defi nição perfeita de 
Carnaval para o seu passageiro, defi ni-
tivamente o destino indicado para ele é 
Santiago, a capital chilena que reúne de 
tudo um pouco e, de quebra, surge como 
uma excelente opção para quem prefere 
escapar da folia brasileira.
Concentrando na região do centro 
histórico grande parte de seus cartões-
postais, basta uma rápida caminhada 
pelos arredores para conhecer alguns 
dos principais, como a Plaza de Armas, 
a Catedral Metropolitana de Santiago, o 
Mercado Central e o Museu Nacional de 
Belas Artes.
Além dessas, o roteiro pode ser 
complementado com mais uma porção 
de atrações imperdíveis, tais como uma 
visita à casa-museu La Chascona, que 
serviu de morada para o poeta Pablo 
Neruda (ganhador do Prêmio Nobel 
de Literatura), e um passeio até Cerro 
Santa Lucía, refúgio natural cujo mirante 
apresenta uma vista panorâmica da 
cidade, coroada pela beleza sem fi m da 
Cordilheira dos Andes.

DICA: HOTEL GALERIAS

Localização: no centro de 
Santiago, a poucos passos de 
alguns dos principais pontos 
turísticos da cidade, como a 
Plaza de Armas.

Acomodações: 162 quartos, 
divididos nas categorias King 
Standard, Twin Standard, 
Doble + Cama Adicional e 
Suíte Júnior.

Infraestrutura de lazer/ne-
gócios: piscina, bar, restau-
rante, academia e centro de 
convenções e eventos.

Comodidades: amenidades 
de higiene pessoal, ar-condi-
cionado e TV a cabo.

Diferenciais: wi-fi  gratuito, ca-
lefação individual e promoções 
especiais para eventos temáti-
cos, como happy hours e noites 
românticas, por exemplo.
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DENIS KABANOV/SHUTTERSTOCK.COM

SHUTTERSTOCK

MONTEVIDÉU (URUGUAI)

THE SOUTH-AMERICAN CITY IS AN INVITATION TO 
ENJOY THE HOLIDAY WITH OR WITHOUT A PARTY 
THAT CAN’T BE TURNED DOWN 
Exuding natural and urban beauties, Montevideo offers its visitors 
a relaxing stay and also a series of activities, many of them 
found in one of its main spots: the region of Old City. Among its 
attractions are, for example, the historical Independence Square, 
the monumental Salvo Palace, the majestic Solís Theater and 
many stores, bars and restaurants for those tourists who want to 
take it easy while Carnival parties take place in Brazil.
However, if during the trip you miss those street parades and 
traditional street festival, great! Montevideo owns the title of the 
longest Carnival in the world and people who visit the city have 
the chance to enjoy a vibrant Carnival schedule, composed of 
parades along the streets (also known as "corsos barriales") and 
the traditional Llamadas, popular party that celebrates African 
infl uences, such as Candomblé, through a parade with drums, 
costumes and much energy. 
TIP: DAZZLER BY WYNDHAM MONTEVIDEO
Location: Punta Carretas district. By car, about 10 minutes away 
from the Old City and 40 minutes away from Montevideo 
International Airport.
Accommodations: 249 apartments, from 28 to 56 m², divided 
into Classic Matrimonial, Classic Twin, Classic Triple, Superior 
Matrimonial, Superior Twin and Vip.
Leisure/business infrastructure: panoramic swimming pool, gym, 
spa (with dry and wet saunas and Scottish shower, exclusive for 
guests over 16), Jacuzzi, relax area, restaurant and business center.
Amenities: breakfast (already included in the fee), courtesy wi-fi , 
wake-up call service, free luggage storage (before check-in and 
after checkout) and toiletries.
Conveniences: an eco-friendly and pet-friendly hotel, crib (upon 
availability), 24-hour emergency medical care, concierge, bike 
and car rental (the last one with previous reservation) and rooms 
adapted for disabled people. 

A CIDADE SUL-AMERICANA É UM CONVITE IRRECUSÁVEL 

PARA CURTIR O FERIADÃO COM OU SEM FOLIA

À ESQUERDA, FACHADA DO PALÁCIO SALVO. 
ACIMA, RECORTE DA CIDADE VELHA E TEATRO 
SOLÍS, RESPECTIVAMENTE 
TO THE LEFT, FACADE OF SALVO PALACE. ABOVE, 
OLD CITY AND SOLÍS THEATER, RESPECTIVELY

Esbanjando belezas naturais e 
urbanas, Montevidéu oferece 
aos seus visitantes uma estada 

para descanso e, também, para uma 
série de atividades, muitas das quais 
reunidas em um de seus principais 
destinos: a região da Cidade Velha. 
Entre os atrativos encontrados por ali 
estão, por exemplo, a histórica Praça 
Independência, o monumental Palácio 
Salvo, o majestoso Teatro Solís e 
diversas lojas, bares e restaurantes 
feitos sob medida para os turistas que 
querem ir com calma enquanto a folia 
de Carnaval rola solta no Brasil.
Contudo, se no meio da viagem bater 
saudade dos bloquinhos e das tradicio-
nais festas de rua, ótimo! Montevidéu 
é detentora do título de Carnaval mais 
longo do mundo e quem a visita tem a 
chance de curtir uma animada progra-
mação carnavalesca, composta por 
desfi les pelas vias da cidade (conheci-
dos também como “corsos barriales”) e 
pelas tradicionais Llamadas, festa popu-
lar que celebra as infl uências africanas, 
como é o caso do Candomblé, por 
meio de uma parada ao som de tambo-
res, fantasias e muita alegria.

DICA: DAZZLER BY WYNDHAM 
MONTEVIDEO
Localização: bairro de Punta Carretas. 
De carro, está a cerca de 10 minutos 
da Cidade Velha e a 40 minutos do 
Aeroporto Internacional de Montevidéu.
Acomodações: 249 apartamentos, de 
28 a 56 m², divididos nas categorias 
Classic Matrimonial, Classic Twin, 
Classic Triple, Superior Matrimonial, 
Superior Twin e Vip.
Infraestrutura de lazer/negócios: 
piscina panorâmica, academia, spa 
(com saunas seca e molhada e du-
cha escocesa, exclusivas para maio-
res de 16 anos), jacuzzi, área de 
relax, restaurante e business center.
Comodidades: café da manhã (já 
incluso na diária), wi-fi  cortesia, 
serviço de despertar, espaço gratuito 
para guardar bagagens (antes do 
check-in e depois do checkout) e 
amenidades de higiene pessoal.
Diferenciais: eco-friendly e pet friendly, 
berço (mediante disponibilidade), 
serviço médico de emergência 24h, 
concierge, locação de bicicleta e de 
carro (este último com reserva prévia) 
e quartos adaptados para pessoas 
com defi ciência.
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CARTAGENA (COLÔMBIA)

THE RIGHT PLACE FOR A CARNIVAL HOLIDAY BASED ON 
SHADE AND FRESH WATER
Cartagena de Indias or just Cartagena for close friends: listed 
by Unesco as a World Heritage Site, washed by the waters of 
the Caribbean and a highlight when it comes to the infallible 
combination of stretch of sand, bright sun and inviting sea. 
With natural landscapes able to make the heart beat faster, 
the Colombian city has also many other treasures, reserved for 
those tourists who would like to enjoy the Carnival holiday to 
recharge energies.
Although the possibility of relaxing on the beach is inviting, it's 
worthwhile including in the itinerary a tour of the Walled City 
region, which is the old center of the destination (surrounded by 
a wall, as its name already tells) and the collection of historical 
monuments and colonial big houses, beautiful to watch and 
take photos, of course. 
TIP: CARTAGENA PLAZA HOTEL
Location: by the sea, at Playa de Bocagrande, less than 10 
km away from Cartagena International Airport and less than 
5 km from the historic center.
Accommodations: 311 apartments, divided into Standard, 
Superior City View, Superior Ocean View, Habitaciones 
Temáticas, Woman Room, Executive Room, Junior Suite and Suite.
Business/leisure infrastructure: panoramic swimming pool, 
restaurants, bar, disco, convention center, VIP meeting room 
and venue for social events (such as birthdays, graduations 
and weddings).
Amenities: courtesy wi-fi , parking lot, room service, fi rst-aid 
station, medical assistance, exclusive and free luggage storage 
(before check-in and after checkout) and laundry (additional cost).
Conveniences: Kids Club and Teen Club, beach umbrella 
and chair (upon availability), musical performances, rooms 
adapted for disabled people and beach service, babysitter and 
shoeshiner (available upon an extra fee).

O LUGAR CERTEIRO PARA UM CARNAVAL À 

BASE DE SOMBRA E ÁGUA FRESCA

NO DESTAQUE, CENTRO HISTÓRICO DE 
CARTAGENA. ACIMA, A BELEZA DAS ILHAS 
ROSÁRIO E A IGREJA DE SAN PEDRO CLAVER, 
RESPECTIVAMENTE
IN THE MAIN PHOTO, HISTORIC CENTER OF CARTAGENA. 
ABOVE, BEAUTIFUL ROSARIO ISLANDS AND SAN PEDRO 
CLAVER CHURCH, RESPECTIVELY

Cartagena de Índias ou 
simplesmente Cartagena 
para os mais íntimos: 

tombada pela Unesco como 
Patrimônio Histórico da 
Humanidade, banhada pelas águas 
do Caribe e um destaque e tanto 
quando se trata da combinação 
infalível entre faixa de areia, sol 
brilhante e mar convidativo.
Detentora de paisagens naturais 
que têm o dom de fazer bater forte 
o coração, a cidade colombiana 
guarda ainda muitos outros tesouros, 
reservados aos viajantes que desejam 
aproveitar a folga de Carnaval para 
recarregarem as energias.
Embora a possibilidade de fi car 
de pernas para o ar à beira-mar 
seja tentadora, é sempre válido 
incluir no roteiro uma voltinha pela 
região da Cidade Amuralhada, que 
corresponde ao centro antigo do 
destino (cercado por uma muralha, 
como o nome já indica) e a uma 
coleção de monumentos históricos 
e casarões coloniais, tidos como 
chamarizes para os olhos e, é claro, 
para as lentes das câmeras. 

DICA: HOTEL CARTAGENA PLAZA
Localização: à beira-mar da Playa de 
Bocagrande, a menos de 10 km do 
Aeroporto Internacional de Cartagena e a 
menos de 5 km do centro histórico.
Acomodações: 311 apartamentos, divi-
didos nas categorias Standard, Superior 
City View, Superior Ocean View, Habita-
ciones Temáticas, Woman Room, Quarto 
Executivo, Suíte Júnior e Suíte.
Infraestrutura de lazer/negócios: piscina 
panorâmica, restaurantes, bar, discoteca, 
centro de convenções, sala de reuniões 
VIP e espaço para eventos sociais (como 
aniversários, formaturas e casamentos).
Comodidades: wi-fi  cortesia, estaciona-
mento, serviço de quarto, enfermaria, 
assistência médica, área exclusiva e 
gratuita para guardar bagagens (antes 
do check-in e depois do checkout) e la-
vanderia (cobrada à parte).
Diferenciais: Kids Club e Teen Club, 
empréstimo de guarda-sóis e cadeiras 
de praia (mediante disponibilidade), 
shows musicais, quartos adaptados para 
pessoas com defi ciência e serviços de 
praia, baby-sitter e engraxate (disponíveis 
por meio de pagamento de taxa extra).
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LICIANE ROSSETTO
24h Escritório de Viagens
Porto Alegre (RS)

“A Áustria foi um destino que me surpreendeu 
positivamente. Tive a oportunidade de visitar três 
cidades incomparáveis: Viena, Salzburgo e Innsbruck. 
A população local é muito gentil e com sorriso 
hospitaleiro. Os vinhos são outra agradável surpresa, 
e Viena tem vinhedos dentro dos limites da cidade. 
Os sabores austríacos também deixaram saudades! As 
cidades são limpas e organizadas, ao mesmo tempo 
acolhedoras e convidativas para aprazíveis caminhadas. 
Cultura e aventura estão harmoniosamente presentes. 
Recomendo muito a visita: seja nas feiras de Natal, 
em dezembro, passando pelos eventos e festivais de 
verão entre junho e agosto ou no agradável outono, a 
Áustria vale a pena o ano inteiro!”

GERLANE LINHARES FERNANDES
Cays Turismo
Brasília (DF)

PELO MUNDO

Se tem alguém que precisa manjar de destinos ao redor do globo 
com certeza esse alguém é o agente de viagens. Afi nal, não há 
conteúdo no mundo que se compare à possibilidade de viver uma 

nova cultura ao vivo e a cores, de treinar os ouvidos para entender os 
mais variados dialetos e de perceber, enfi m, que cada lugar tem sua 
própria essência e uma história que vale a pena ser contada.  
O mais legal de tudo é que, mesmo lidando com Turismo diariamente, 
algumas regiões têm o poder de surpreender esses profi ssionais, deixando 
gravado em sua memória um tipo de conhecimento que jamais vai se perder, 
se esvair ou desaparecer: aquele que vem com as experiências. A convite 
da Segue Viagem, cinco agentes abriram o coração e contaram sobre 
destinos que, hoje, têm um signifi cado todo especial em sua vida. Saca só!

VIAJAR, 
O VERBO DA VEZ

"As Maldivas sempre foram meu destino dos sonhos e quando consegui realizar 
a viagem foi simplesmente incrível. Banhada pelo Oceano Índico, tem cerca de 
1.190 ilhas, muitas delas totalmente desertas. Lá é um verdadeiro paraíso, pois 
faz sol quase o ano todo e o mar azul-turquesa é um convite para mergulhar e 
se deparar com as belezas de seus recifes de corais. O luxo dos resorts e seus 
bangalôs sobre as águas é superindicado para casais que buscam relaxamento 
e conexão com a natureza. A viagem foi marcante: descobri que um elopement 
wedding é superviável (quando apenas os noivos participam da cerimônia), e 
poder eternizar este momento tendo seu álbum na mala não tem preço.”

“The Maldives were always the destination of my dreams and when I took this trip it was really amazing. 
Washed by the Indian Ocean, it has about 1,190 islands, many of them are totally desert. It’s a real paradise, 
because it’s sunny almost the whole year and its turquoise sea is an invitation to dive and admire the beauty 
of its coral reefs. The luxury resorts and their bungalows on the water are strongly recommended for couples 
looking for relaxation and connection with nature. The trip was remarkable: I found out that an elopement 
wedding is super affordable (when only bride and groom participate in the ceremony) and eternizing this 
moment having a photo album as a souvenir is priceless."

ERICA KLAIN
Mug Viagens
Lajeado (RS)

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

VERB TO TRAVEL, THE NEXT BIG THING
If there’s a person who needs to know about destinations around the globe this person certainly 
is the travel agent. After all, there’s no content in the world that can be compared to the 
possibility of experiencing a new culture in living color, training the ears to understand different 
dialects and then realizing that each place has its own essence and a story that should be told. 
The best thing is that even dealing with Tourism daily, some regions have the power to surprise 
these professionals, leaving in their memory a kind of knowledge that will never be lost, vanish 
or disappear: the one that comes with experiences. Segue Viagem invited fi ve travel agents 
to open their hearts and comment on destinations that have a special meaning in their lives 
today. Check it out!

“Austria was a destination that positively surprised me. I had the 
opportunity to visit three incomparable cities: Vienna, Salzburg and 
Innsbruck. The local people are very kind and with a welcoming 
smile. Wines are other pleasant surprise; Vienna has vineyards 
within the limits of the city. I also miss the Austrian fl avors. Cities 
are clean and organized, and at the same time cozy and inviting 
for relaxing walks. Culture and adventure are harmoniously 
present. I strongly recommend a visit: whether at Christmas fairs, in 
December, summer events and festivals between June and August 
or in the pleasant autumn, Austria can be visited the whole year!”
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QUER APARECER AQUI? 
Envie seu depoimento para 
segueviagem@trendoperadora.com.br

ROGÉRIO GASPAR
Labecasse Turismo
Belo Horizonte (MG)

“A Croácia é um país encantador, com um grau de segurança muito 
satisfatório, povo cordial e amável e, principalmente, lindas praias de 
águas cristalinas, que a transformam em um lugar muito agradável de se 
conhecer. Vale a pena começar o passeio pela charmosa cidade costeira 
de Dubrovnik, no Mar Adriático, e subir suas muralhas para apreciar 
a vista. Outra possibilidade é circular pelas ruas no interior da cidade 
murada (Old Town) e depois tomar um banho de mar. A estada permite 
conhecer os países vizinhos, como Montenegro e Bósnia e Herzegovina, e 
as ilhas croatas, como Korcula, Hvar e Brac. Split, Zadar e a capital Zagreb 
são igualmente belas. Um dos pontos altos é visitar o Parque Nacional 
Plitvice, considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco e a 
pouco mais de 100 km de Zadar. De modo geral, a Croácia tem excelente 
estrutura turística, facilitando a permanência de todos os visitantes.”

“Croatia is a charming country, with a very satisfactory degree of security, friendly and 
kind people and, mainly, beautiful beaches with crystalline waters, which make it a 
very pleasant place to meet. It’s interesting to begin from the charming coastal city of 
Dubrovnik, in the region of the Adriatic Sea, and climb its walls to admire the view. 
Other possibility is to walk through the Old Town and then taking a sea bath. Staying 
there allows us to visit the neighboring countries, such as Montenegro and Bosnia and 
Herzegovina, and the Croatian islands, like Korcula, Hvar and Brac. Split, Zadar and the 
Zagreb capital city are equally beautiful. One of the main attractions is to visit the Plitvice 
Lakes National Park, considered World’s Natural Heritage by Unesco and a little bit more 
than 100 km away from Zadar. In general, Croatia has an excellent tourist structure, 
making the stay of all travelers easier.” 

“Dubai, um lugar mágico e rico em cultura que amei conhecer. 
Eu me encantei com suas atividades exóticas, como o safári no 
deserto, no qual você faz um passeio em 4x4 e fi naliza o dia 
com um jantar em meio ao pôr do sol e em um cenário belís-
simo. Neste tour ainda dá para fazer um divertido passeio de 
camelo e fechar com uma animada festa junto aos beduínos, 
momento em que tive a oportunidade de ver uma brasileira 
que mora lá e faz shows de dança do ventre. Foi maravilhoso. 
Amei tudo que vi e vivi. Presenciar a cultura daquele povo me 
encantou: a maneira de viver, de comer, de se vestir e a própria 
história da cidade, erguida em meio a um deserto e onde estão 
também praias e parques, similares aos encontrados na Europa 
e nos Estados Unidos. Por tudo que Dubai tem, este é o meu 
destino favorito. Recomendo aos meus clientes.”

VALDINEIDE DE CARVALHO

Voo Viagens e Turismo 

Itabaiana (SE)

“I went to Los Angeles with a group of friends, 
which made this destination even more 
special. The city has awesome beaches, 
theme parks, Beverly Hills and many other 
tourist attractions. The can’t-miss things to do 
include visiting the Walk of Fame, the Dolby 
Theatre, where the Oscar ceremony is held, 
and the Madame Tussauds wax museum, 
where people can take several funny pictures." 

“Dubai, a magical place and rich in culture that I loved to visit. I was 
enchanted by its exotic activities, such as desert safari, in which you take 
a 4x4 ride and end the day with a dinner at sunset and in a beautiful 
scenery. It’s also possible to take a funny camel riding tour and fi nish 
with a vibrant party together with Bedouins, moment in which I had the 
opportunity to watch a Brazilian woman who lives there who is a belly 
dancer. It was amazing. I loved everything that I saw and experienced. 
Having contact with the culture of these people won my heart: the way 
of living, eating, dressing and the history of the city, built in the middle 
of the desert and where there are beaches and parks, similar to those 
found in Europe and the United States. For everything that Dubai has, 
this is my favorite destination. I recommend it to my clients.”

“Fui para Los Angeles com uma 
turminha de amigos, o que tornou 
o destino ainda mais especial. 
A cidade tem praias incríveis, 
parques temáticos, Beverly Hills 
e vários pontos turísticos. Os 
passeios imperdíveis incluem 
conhecer a Calçada da Fama, o 
Dolby Theatre, onde é realizada 
a cerimônia do Oscar, e visitar o 
museu de cera Madame Tussauds, 
que rende várias fotos divertidas.” 
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TREND AMPLIA PARTICIPAÇÃO NO SEGMENTO MUNIDA DE PORTFÓLIO COM 

TARIFAS EXCLUSIVAS E NOVOS REFORÇOS EM SEU TIME DE VENDAS

SURFANDO NA ONDA 
DOS CRUZEIROS

Às vésperas do início da temporada 
2018/2019 de cruzeiros no Brasil, que 
compreende o período de novembro a abril, 

a TREND VIAGENS atraca no pedaço, trazendo a 
bordo um oceano de novidades. Para começar, o 
departamento da empresa especializado no assunto 
tem agora um novo comandante: Jonas Dahmer, 
profi ssional com 16 anos de experiência em 
cruzeiros que chegou à operadora para compartilhar 
seu know-how e ajudar os agentes de viagens a 
incrementarem suas vendas.

SURFING ON THE WAVE OF CRUISES 
TREND EXPANDS THE PARTICIPATION IN THE 
SEGMENT HAVING A PORTFOLIO WITH 
EXCLUSIVE RATES AND NEW PEOPLE IN ITS 
SALES TEAM
Almost starting the 2018/2019 season of cruises in 
Brazil, which comprehends the period from November 
to April, TREND VIAGENS moors its boat, bringing an 
ocean of novelties. To begin, the department of the 
company that specializes in this subject has now a 
new captain: Jonas Dahmer, a professional with 16 
years of experience with cruises who has arrived to the 
tour operator to share his know-how and help the travel 
agents to boost their sales.  

FOTO SHUTTERSTOCK
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“Minha principal expectativa é 
fazer com que nossos parceiros e 
colaboradores conheçam a fundo 
este produto fascinante, vendendo-o 
com propriedade e segurança e, 
por consequência, fortalecendo 
seus argumentos de negociação, 
aprendendo como adequá-lo a 
diferentes perfi s de passageiros”, 
afi rma Dahmer. 

Somando, assim, expertise e um 
diversifi cado portfólio, composto por 
mais de 30 companhias de cruzeiros 
marítimos e fl uviais, a empresa mergulha 
de cabeça nesse mercado, o qual, 
segundo dados divulgados pela CLIA 
(sigla em inglês para Associação 
Internacional de Cruzeiros), foi o 
responsável pela movimentação de 26,7 
milhões de turistas ao redor do globo.

UMA MARÉ DE BOAS VENDAS
Reunindo em sua prateleira produtos 
com valores acessíveis e excelentes 
condições de pagamento, além de 
destinos nacionais a empresa trabalha 
com rotas internacionais, oferecendo 
aos passageiros opções para todos 
os gostos e bolsos. 
“Um dos maiores diferenciais da 
TREND é, sem dúvida alguma, seu 
leque de fornecedores, que abrange 
dos roteiros mais clássicos aos mais 
exóticos e se mantém em constante 

“My main goal is to encourage our partners 
and employees to know more this fascinating 
product, selling it with accuracy and authority 
and, consequently, strengthening their selling 
arguments, learning how to adequate it to 
different profi les of passengers,” Dahmer affi rms. 
With expertise plus a diversifi ed portfolio, 
composed of more than 30 maritime and fl uvial 
cruise lines, the company dives into this market, 
which, according data provided by CLIA (Cruise 
Lines International Association) was responsible 
for the travel of 26.7 million tourists of the globe. 
SEASON OF GOOD SALES
Having in its inventory products with attractive 
prices and excellent payment conditions, in 
addition to national destinations, the company 
offers international routes, providing to the 
passengers options for all tastes and budgets. 
“One of the main conveniences of TREND is, for 
sure, its range of suppliers, which comprehends 
from the most classic itineraries to the most exotic 
ones and it has always been growing. Here, 
the agents can fi nd, for example, the traditional 
Disney Cruise, perfect for family with children, 
and the fantastic World Cruises, which provide 
a unique experience for those who dream of 
traveling around the world,” the expert explains.
It’s also should be highlighted that, in this 
segment, TREND counts on luxury services and 
fresh new itineraries, including destinations such 
as Cuba and India.
AND FOR THE TRAVEL AGENTS...
As it’s usual at GRUPO TREND, guaranteeing 
special advantages to travel agents is among 
the holding's main concerns – and, of course, 
they wouldn’t be out of the advantages of this 
high standard service package.
“In addition to a very competitive commission, 
the travel agents has at their disposal a series 
of benefi ts with TREND, such as personalized 
support, exclusive quotes, operational support 
(with step-by-step guidelines) and quick service. 
Factors like those make us stand out, being 
relevant in the trade," he concludes.

expansão. Conosco, os agentes 
podem encontrar, por exemplo, o 
tradicional Disney Cruise, ideal para 
famílias com crianças, e os fantásticos 
World Cruises, que proporcionam 
uma experiência única para quem 
sonha em dar uma volta ao mundo”, 
explica o especialista.
Vale ressaltar ainda que, dentro 
deste segmento, a TREND conta com 
serviços de luxo e itinerários recém-
lançados, que contemplam destinos 
como Cuba e Índia.

E PARA OS AGENTES DE VIAGENS…
Como já é praxe no GRUPO TREND, 
garantir vantagens diferenciadas aos 
agentes de viagens está entre as 
maiores preocupações da holding – 
e é claro que eles não deixariam de 
levar um “algo a mais” nesse pacotão 
de serviços de primeira linha.
“Fora um comissionamento supercom-
petitivo, com a TREND os agentes de 
viagens têm à sua disposição uma 
série de benefícios, entre os quais 
atendimento personalizado, cotações 
exclusivas, suporte operacional (inclu-
sive com informações enviadas via 
passo a passo) e agilidade no aten-
dimento. São fatores como esses que 
nos colocam em posição de grande 
destaque e relevância diante do tra-
de”, fi naliza o especialista.

“IN ADDITION TO A VERY COMPETITIVE COMMISSION, THE TRAVEL AGENTS HAS AT THEIR DISPOSAL A SERIES 
OF BENEFITS WITH TREND, SUCH AS PERSONALIZED SUPPORT, EXCLUSIVE QUOTES, OPERATIONAL SUPPORT 

AND QUICK SERVICE", AFFIRMS THE SPECIALIST JONAS DAHMER

“FORA UM COMISSIONAMENTO SUPERCOMPETITIVO, COM A TREND OS AGENTES 

DE VIAGENS TÊM À SUA DISPOSIÇÃO UMA SÉRIE DE BENEFÍCIOS, ENTRE OS QUAIS 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO, COTAÇÕES EXCLUSIVAS, SUPORTE OPERACIONAL E 

AGILIDADE NO ATENDIMENTO”, AFIRMA O ESPECIALISTA JONAS DAHMER
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COMO USAR E ABUSAR DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

DA SHOP HOTEL PARA ADICIONAR CADA VEZ MAIS 

LUCRATIVIDADE AO SEU NEGÓCIO

UM CLIQUE DE OURO

Na rede das boas vendas, 
a regra é clara: quem tem 
acesso rápido e prático a 

informações preciosas sai na frente em 
relação à concorrência. E é justamente 
para te dar um empurrãozinho nesta 
corrida rumo ao sucesso que a SHOP 
HOTEL larga em disparada para 
compartilhar com você, agente, ofertas, 
negociações e insights exclusivos.
Entre os recursos que vêm sendo utilizados 
pela empresa com a fi nalidade de estreitar 
os laços de relacionamento com os seus 
clientes estão ações de marketing digital 
totalmente alinhadas com a essência 
da On-line Travel Operator do GRUPO 
TREND, as quais reúnem duas de suas 
principais características: expertise 
operacional e tecnologia de ponta.

TUDO EM PRIMEIRA MÃO
Contando com uma equipe comercial 
engajada na busca pelas melhores 
tarifas e condições de mercado, para 
que todos os acordos fechados cheguem 
rapidinho ao seu conhecimento a 
SHOP HOTEL está investindo em três 
linhas de frente específi cas: envio de 
e-mails marketing às terças e quintas-
feiras, postagens periódicas em 
diferentes mídias sociais e produção de 
informativos, os quais, a cada edição, 
trazem novidades quentinhas – e 
imperdíveis! – para você.
Vale lembrar que, além de excelentes 
promoções, o conteúdo preparado pela 
empresa vem recheado de conhecimento, 
englobando, por exemplo, o calendário 
de eventos corporativos programados na 

A GOLDEN CLICK
HOW TO USE SHOP HOTEL’S 
COMMUNICATION CHANNELS TO 
BOOST EVEN MORE YOUR SALES

In the good sales game, the rule is clear: 
those who have quick and functional access 
to valuable information get the pole position 
in relation to the competition. And it's just 
to encourage you in this race for success 
that SHOP HOTEL got a head start to share 
with you, agent, offers, negotiations and 
exclusive insights.
Among the resources that have been used by 
the company with the goal of strengthening 
relationship ties with its clients are digital 
marketing actions totally aligned with the 
essence of the GRUPO TREND’s On-line 
Travel Operator, which have two of its main 
features: operational expertise and cutting-
edge technology.
FIRST-HAND INFORMATION
Counting on a business team committed 
to looking for the best market rates and 
conditions, in order to let you know about 
the new deals faster SHOP HOTEL has been 
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capital paulista e dicas de como gerenciar 
reservas on-line, solicitar ajuda nos canais 
de suporte da companhia, ampliar sua 
margem de rentabilidade e garantir o 
melhor câmbio em reservas internacionais.

VENDAS EM DESTAQUE
Focada em entregar a você todas as 
condições necessárias para fechar 
negócio, a SHOP HOTEL iniciou também 
a divulgação de promoções mensais em 
seu site e em suas redes sociais, como 
Instagram, Facebook e LinkedIn. Para fi car 
por dentro de tudo, basta seguir a empresa 
em um desses canais e aproveitar as 
vantagens que só ela consegue te oferecer.
“Neste momento, quem entrar no site da 
SHOP HOTEL terá acesso a uma série 
de ofertas de hotelaria nacional e inter-
nacional e, também, a um superespecial 
com os principais resorts do Brasil a tari-
fas imbatíveis. O endereço você já sabe: 
www.shophotel.com.br. Faça a sua cota-
ção agora mesmo e não perca nenhuma 
venda para as OTAs”, garante Fernando 
Gimenez, gerente-geral da empresa.

investing in three specifi c pillars: forwarding 
of e-mail marketing on Tuesdays and 
Thursdays, periodically posts on different 
types of social media and production of 
newsletters, which bring fresh – and can’t-
miss – news every edition to you.
It should be highlighted that in addition to 
excellent offers, the content prepared by the 
company is plenty of knowledge, including, 
for example, the business calendar with 
events scheduled in the capital of São Paulo 
and tips on how to manage reservations 
on-line, request support in the channels of 
the company, expand your profi t margin 
and guarantee the best exchange rate in 
international bookings.  
FOCUSING ON SALES 
Intending to provide all required conditions 
to close a deal to you, SHOP HOTEL has 
also started the promotion of monthly offers 
on its website and social media, such as 
Instagram, Facebook and LinkedIn. To keep 
up with everything, just follow the one of the 
company’s channels and get the opportunity 
that only it offers.
“People who is accessing SHOP HOTEL 
website right now will fi nd a series of 
national and international hotels offers and 
also a very special promotion with the main 
resorts in Brazil and unbeatable rates. The 
address you already know: www.shophotel.
com.br. Send your request for quotation to 
us and don’t lose any sales for the OTAs,” 
Fernando Gimenez guarantees, general 
manager of the company.

“PEOPLE WHO IS ACCESSING SHOP HOTEL WEBSITE RIGHT NOW WILL FIND A SERIES OF NATIONAL AND 
INTERNATIONAL HOTELS OFFERS AND ALSO A VERY SPECIAL PROMOTION WITH THE MAIN RESORTS IN BRAZIL AND 
UNBEATABLE RATES. SEND YOUR REQUEST FOR QUOTATION TO US AND DON’T LOSE ANY SALES FOR THE OTAS,” 

FERNANDO GIMENEZ GUARANTEES, GENERAL MANAGER OF THE COMPANY

“NESTE MOMENTO, QUEM ENTRAR NO SITE DA SHOP HOTEL TERÁ ACESSO A UMA 

SÉRIE DE OFERTAS DE HOTELARIA NACIONAL E INTERNACIONAL E, TAMBÉM, A UM 

SUPERESPECIAL COM OS PRINCIPAIS RESORTS DO BRASIL A TARIFAS IMBATÍVEIS. FAÇA 

A SUA COTAÇÃO AGORA MESMO E NÃO PERCA NENHUMA VENDA PARA AS OTAS”, 

GARANTE FERNANDO GIMENEZ, GERENTE-GERAL DA EMPRESA

QUER RECEBER O CONTEÚDO DA 
SHOP HOTEL EM PRIMEIRA MÃO?
ENTÃO ANOTE AÍ ALGUNS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA 
COMPANHIA: 
Site: http://www.shophotel.com.br
Instagram: @shop_hotel
Facebook: www.facebook.com/shophotel
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/shop-hotel
Para solicitar o recebimento dos 
informativos da empresa é só entrar 
em contato pelo chat, escrever 
para comercial@shophotel.com.br 
ou atualizar os seus dados com 
departamento de cadastro por meio do 
e-mail cadastro@trendoperadora.com.br.

ARE YOU INTERESTED IN RECEIVING FIRST-
HAND INFORMATION FROM SHOP HOTEL? 
SO, TAKE NOTE OF SOME COMMUNICATION 
CHANNELS OF THE COMPANY: 
Website: http://www.shophotel.com.br
Instagram: @shop_hotel
Facebook: www.facebook.com/shophotel
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shop-hotel
To receive newsletters, just send your request via chat, 
an e-mail to comercial@shophotel.com.br or update your 
data with the customer base management by forwarding 
an e-mail to cadastro@trendoperadora.com.br. 
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VACATION HOMES COLLECTION DIVULGA QUAIS SÃO OS RESORTS DE MAIOR DEMANDA 

EM KISSIMMEE; SAIBA POR QUE ELES SÃO LÍDERES EM VENDAS E EM QUALIDADE

Ao avaliar o portfólio da Vacation Homes Collection uma 
característica logo salta aos olhos: as melhores casas de 
temporada da Flórida estão ali. Para coroar, muitas delas 

estão instaladas em resorts que são legítimos polos de lazer, 
proporcionando boas e longas horas de diversão aos viajantes.
Em meio a este leque gigantesco de oportunidades  de vendas, a 
Segue Viagem foi verifi car quais são os resorts operados pela empresa 
que estão entre os mais procurados pelo público. E a resposta tem tudo 
a ver com o motivo que leva tanta gente para os Estados Unidos: os 
cinco mais populares fi cam na região de Kissimmee, a curta distância 
do Walt Disney World Resort (algo entre 10 e 20 minutos de carro). 
Se agora você estiver se perguntando como saber qual deles é o mais 
indicado para o passageiro que tem os States como próximo destino, 
não se preocupe. Essa dúvida a gente tira já, ao apresentar um 
panorama geral de todos. 

TOP FIVE
VACATION HOMES COLLECTION LISTS THE TOP RESORTS IN KISSIMMEE; 
KNOW WHY THEY ARE LEADERS IN SALES AND QUALITY
Analyzing the portfolio of Vacation Homes Collection, we fi nd a characteristic 
that catches attention: the best vacation houses of Florida are there. To top it off, 
many of them are located in resorts that are a real leisure pole, providing good 
and long hours of fun to the travelers 
Considering this wide range of sales opportunities, Segue Viagem has checked 
the resorts managed by the company that are among the most-sought after ones 
by the passengers. And the answer has everything to do with the reason that takes 
so many people to the United States: the most popular of them are situated in the 
region of Kissimmee, a short distance away from the Walt Disney World Resort 
(something about 10 and 20 minutes by car). 
If you’re now wondering how to know which of them is the most suitable for 
the passenger who has the States as destination, don't worry. We answer this 
question by presenting a general overview of all. 
STOREY LAKE: 5 minutes away from the Lake Buena Vista Outlet, 10 minutes 
away from the Disney complex and in a neighborhood, which offers easy access 
to restaurants and entertainment, location is an important asset. Versatile, the resort 
has a little bit of everything: two and three-room apartments, townhomes (two or 
three fl oors) with four and fi ve rooms and houses offering fi ve to eight bedrooms. 
In other words, it’s possible to lodge couples and families with up to 20 people.

OS CINCO MAIS TOPS
FOTOS DIVULGAÇÃO VHC
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STOREY LAKE: a 5 minutos do Lake Buena Vista Outlet, a 10 
minutos do complexo Disney e em uma vizinhança que oferece 
fácil acesso a restaurantes e entretenimento, a localização é um 
diferencial importante. Versátil, o resort reúne um pouco de tudo: 
apartamentos de dois e três quartos, townhomes (casas geminadas 
de dois ou três andares) de quatro e cinco cômodos e casas de 
cinco a oito dormitórios. Em outras palavras, pode acomodar de 
casais a famílias de até 20 pessoas. 
SERENITY: com imóveis novinhos e preços convidativos, este 
resort foi feito sob medida para viajantes em busca de custo/
benefício. Constituído exclusivamente por townhomes de três 
quartos e três banheiros, o ponto forte do lazer está no clube do 
condomínio, com piscina e salas de ginástica e de jogos. Além 
disso, cada unidade disponibiliza varanda com piscina privativa 
para as crianças. 
CHAMPIONS GATE: dono de casas belíssimas, de quatro a 
oito quartos, este megacomplexo tem no Club House seu grande 
destaque. A infraestrutura impressiona: restaurante, três piscinas, 
lazy river (rio com correnteza), tobogã, academia, cinema, espaço 
para eventos, quadras de tênis e campos de futebol e golfe – este 
último projetado pelo campeão internacional Greg Norman. 
BELLA VIDA: com casas de três a nove dormitórios, todas com piscinas 
privativas e uma elegância extraordinária, este resort é constituído 
por um clube supercompleto, com piscina, jacuzzi, parquinho e 
salas de ginástica e de jogos. A localização é igualmente excelente: 
pertinho de lojas de conveniência, restaurantes e até mesmo de um 
Walmart 24 horas.
SONOMA: viajantes interessados em casas grandes e luxuosas 
encontram no Sonoma Resort tudo o que procuram. Exibindo design 
inovador e sofi sticação em cada detalhe, os imóveis podem ter de 
quatro quartos a 15 suítes. O endereço é privilegiado, ao lado 
do shopping The Loop (a céu aberto) e muito próximo de outlets e 
campos de golfe. Os visitantes ainda podem curtir uma agradável 
área de lazer, composta por clube com piscina voltada para o 
lago e sala de ginástica. 

SERENITY: with brand new properties and attractive prices, this resort is perfect for 
tourists looking for a cost-benefi t deal. Exclusively composed of townhomes with three 
bedrooms and three bathrooms, the main leisure attraction is the condominium club, 
with swimming pool, gym and game rooms. In addition, each unit has balcony with 
private swimming pool for children. 
CHAMPIONS GATE: having beautiful houses, from four to eight bedrooms, 
the Club House of this megacomplex is the main highlight. The infrastructure is 
impressive: restaurant, three swimming pools, lazy river, slider, gym, movie theater, 
venue for events, tennis court, soccer fi eld and golf course – the last one designed 
by the international champion Greg Norman. 
BELLA VIDA: with houses providing from three to nine bedrooms, private swimming pools 
and extraordinary elegance, this resort is composed of a super complete club, with 
swimming pool, Jacuzzi, children’s park, gym and game rooms. The location is equally 
excellent: near convenience stores, restaurants and also a 24-hour Walmart.
SONOMA: travelers interested in big and luxury houses fi nd in Sonoma Resort 
everything they need. Showing innovative and sophisticated design in each detail, 
the houses have from four bedrooms to 15 suites. The address is perfect, next to The 
Loop (open-air shopping mall) and near outlets and golf courses. Visitors can also 
enjoy a pleasant leisure area, composed of a club with swimming pool with view 
to the lake and gym.  
VHC IS THE BEST OPTION
• Cinematographic houses and in perfect conditions;
• Teams of inspection, maintenance and housekeeping;
• 24-hour service, with Portuguese-speaker consultants; 
• A large list of personalized services, additionally paid; 
• The guest can stay in the house chosen (and not in a similar one);
• Options of properties with bedrooms and bathrooms on the fi rst fl oor, ideal for 

disabled people.

SE É VHC, É TUDO DE BOM
 Casas cinematográfi cas e em 
perfeitas condições;

 Equipes próprias de inspeção, 
manutenção e limpeza;

 Atendimento 24 horas, inclusive 
com colaboradores fl uentes em 
português; 

 Ampla oferta de serviços personali-
zados, contratados à parte;

 O viajante se hospeda na casa esco-
lhida por ele (e não em uma similar);

 Opções de imóveis com quartos e 
banheiros no primeiro andar, ideais 
para pessoas com defi ciência.

NA FOTO DE ABERTURA, RECORTE DA ÁREA DE LAZER DO SONOMA 
RESORT. NO TOPO, À ESQUERDA, SALA DE GINÁSTICA DO MESMO 
COMPLEXO. LOGO ACIMA, ESPAÇO DE CINEMA DO CHAMPIONS GATE
IN THE OPENING PHOTO, LEISURE AREA OF SONOMA RESORT. IN 
THE TOP LEFT-HAND CORNER, GYM OF THE SAME COMPLEX. RIGHT 
ABOVE, MOVIE THEATER OF CHAMPIONS GATE
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AMÉRICA DO NORTE

BEM-VINDO AO DESTINO CANADENSE QUE COMBINA O MELHOR DOS 

DOIS UNIVERSOS E É RECHEADO DE EXCELENTES PEDIDAS

Um tour de compras e gastronomia
toronto:

TORONTO: SHOPPING AND GASTRONOMY TOURS
WELCOME TO THE CANADIAN DESTINATION THAT COMBINES THE BEST OF BOTH 

WORLDS AND IT’S PLENTY OF EXCELLENT OPTIONS

DIVULGAÇÃO TURISMO DE TORONTO
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C
omer, comprar e amar: três verbos 
regulares no roteiro de muitos turistas 
com destino a Toronto, a metrópole 

que pode ser indicada de olhos fechados 
para quem é fã de gastronomia e ótimas 
compras. E não faltam números para com-
provar que este cenário é, de fato, uma 
realidade: somente no setor de bares, 
restaurantes e afi ns, essa canadense que 
é símbolo da diversidade reúne algo em 
torno de 7,5 mil estabelecimentos (segun-
do dados ofi ciais do governo), especiali-
zados na culinária originária de diferentes 
partes do mundo.
Esta característica, que por si só 
comprova o quanto a cidade leva jeito 
para ser anfi triã, é comum também 
ao comércio local, marcado pela 
pluralidade de shopping centers, lojas e 
produtos multimarcas, os quais, inclusive, 
são comercializados a um vantajoso 
custo/benefício e, por isso mesmo, são 
verdadeiros chamarizes para visitantes 
que não dispensam um bom desconto.

A Toronto da boa mesa
Irresistível em todos os sentidos, a maior 
cidade do Canadá domina a arte de 
satisfazer o apetite – e comer ali deixa 
de ser uma necessidade e se transforma 
em uma autêntica experiência de viagem. 
Além das delícias típicas da região, como 
a batata frita coberta por queijo e molho 
de carne (Poutine) e o sanduíche de carne 
de porco (Peameal Bacon), há a possibi-
lidade de degustar iguarias clássicas das 
cozinhas norte-americana, asiática, italia-
na, espanhola, mexicana e até brasileira, 
isso para citar apenas alguns exemplos. 
Esbanjando restaurantes veganos, bares 
temáticos e lounges ideais para um drink 
descompromissado, não há quem não se 
sinta representado quando chega a hora 
de almoçar ou jantar. Para tornar o tour 
gastronômico ainda mais completo, não 
deixe de recomendar ao passageiro uma 
dupla de festivais anuais de dar água 
na boca: o Summerlicious, realizado 
em julho, e o Winterlicious, promovido 
entre janeiro e fevereiro, eventos cujos 
restaurantes participantes oferecem 
aos clientes uma seleção de cardápios 
exclusivos a preços fi xos. 

A Toronto das boas compras
De baterias recarregadas, hora de curtir 
outra atividade que tem tudo a ver com 
viagens: fazer compras. Neste caso, difícil 
mesmo é escolher por onde começar, 

visto que a lista de endereços próprios à 
atividade não para de crescer. 
Localizado no coração da cidade e tido 
com um dos principais centros comerciais 
da região, para quem quer encontrar de 
tudo um pouco o CF Toronto Eaton Centre 
é uma escolha acertada. Afi nal, o lugar 
concentra mais de 250 opções de lojas 
de marcas e estilos variados, como as 
célebres Apple, GAP, Lindt e Michael 
Kors. Para os que buscam por produtos 
sofi sticados, a dica é uma só: seguir para 
o Yorkville Village, shopping situado em 
um dos bairros mais chiques do destino e 
que é palco para a Semana de Moda de 
Toronto (Toronto Fashion Week).
Agora, se o objetivo for encher as 
malas sem gastar muito, não pense 
duas vezes antes de indicar o Toronto 
Premium Outlets, que reúne boutiques 
de grifes renomadas, tais quais Armani, 
Guess, Hugo Boss e Levi´s, com 
descontos imperdíveis.
Durante o inverno, o point de compras 
mais recomendado é, sem sombra 
de dúvidas, o PATH, polo comercial 
subterrâneo com mais de 30 km 
de extensão e que abrange uma 
infi nidade de lojas, serviços de lazer 
e conveniências para os visitantes – 
tudo isso em um ambiente quentinho e 
protegido do frio. 

Eat, shop, love: three regular verbs in the itinerary of many tourists 
going to Toronto, a metropolis that can be strongly suggested to 
fans of gastronomy and great shopping. Here are numbers to 
prove that this scenario is, indeed, a reality: just considering the 
sector of bars, restaurants and other related aspects, this Canadian 
city, which is symbol of diversity, gathers something about 
7,500 establishments (according to offi cial government data), 
specializing in gastronomy from different places of the world. 
This characteristic, which proves by itself how the city is an 
expert at hosting its guests, is also common if we think about 
local businesses, marked by the plurality of shopping malls, 
multi-brand stores and products, which, by the way, are 
commercialized at an advantageous cost-benefi t deal and 
that’s why they are very attractive for good discount lovers. 
GOOD TASTE OF TORONTO
Irresistible in every way, the largest city of Canada masters the 
art of satisfying the appetite – and eating there is not only a 
necessity but also an authentic travel experience. In addition to 
those delicious, traditional dishes of the region, such as French 
fries, with cheese and meat gravy poured on top (Poutine) 
and pork loin sandwich (Peameal Bacon), people can also 
try classic dishes of North American, Asian, Italian, Spanish, 
Mexican and even Brazilian gastronomy, just to mention some. 
Having so many vegan restaurants, theme bars and lounges that 
are ideal for a relaxing drink, no one can feel not represented 
when it's time to lunch or eat dinner. To make this gastronomic 
tour even more complete, don’t forget to suggest your passenger 
a duo of annual mouthwatering festivals: Summerlicious, carried 
out in July, and Winterlicious, promoted in January and February, 
events whose restaurants that participate in offer the customers a 
selection of exclusive menus at fi xed prices. 
GOOD SHOPPING OF TORONTO
Energy recharged, time to enjoy other activity that has 
everything to do with trips: shopping. In this case, deciding 
from where to begin is a diffi cult thing, since the list of 
addresses doesn’t stop growing. 
Located in the heart of the city and considered as one of the main 
commercial centers of the region, the CF Toronto Eaton Centre is 
the right choice for those who wish to fi nd a little bit of everything. 
After all, the place includes more than 250 options of stores selling 
different brands and styles, such as the famous Apple, GAP, Lindt 
and Michael Kors. If your clients look for sophisticated products, 
the tip is just one: the Yorkville Village, a shopping mall located in 
one of the most elegant neighborhoods of the destination and in 
which the Toronto Fashion Week happens.
Now, if the goal is to buy without spending a lot, don't think 
twice before suggesting Toronto Premium Outlets, which 
gathers boutiques of worldwide known brands, such as 
Armani, Guess, Hugo Boss and Levi’s, with attractive discounts.
During the winter, the most recommended place to buy is, for 
sure, the PATH, an underground shopping mall with more than 
30 km of extension and that comprehends a variety of stores, 
leisure services and conveniences for the visitors – everything in 
a warm environment, protected from the cold weather.
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#TAMOJUNTO

É a cerca de uma hora de carro de Orlando que um destino 
comandado por coloridos blocos de montar atrai crianças e adultos 
do mundo inteiro graças a um incrível poder mágico: transportá-los 

diretamente para o universo da imaginação. Seu nome? Winter Haven, 
cidade do estado norte-americano da Flórida que serve de abrigo para 
um de seus principais cartões-postais, o LEGOLAND® Florida Resort.
Perfeito em todos os aspectos para famílias acompanhadas por 
crianças de 2 a 12 anos, no parque que oferece mais de 50 
atrações protagonizadas pelos tradicionais brinquedos de LEGO a 
diversão é garantida. Mas além do paraíso dos “monta-
montas”, Winter Haven reserva ainda muitas outras 
surpresas para seus visitantes. Quem nos conta algumas 
delas é a brasileira Melissa Batulevicius, gerente de 
Vendas Internacionais do complexo que mora há 22 
anos em Orlando e aceitou dar uma mãozinha para 
nós, desenhando um tour sob medida para os viajantes 
que querem fugir do comum na terra onde a diversão 
rola solta. Pronto para ler esse completíssimo manual de 
instruções? Então, mãos à massa!

CONNECTING PIECE BY PIECE
A TOUR OF THE SURROUNDINGS OF THE LOVELY WINTER 
HAVEN CITY, GUIDED BY A BRAZILIAN WOMAN WHO 
KNOWS ALL ABOUT THE LEGOLAND ADDRESS, IN FLORIDA

It’a about an hour from Orlando by car that a destination 
commanded by colorful building blocks attracts children and adults 
from all over the world thanks to an incredible magical power: 
taking them straight to the universe of imagination. Its name? 
Winter Haven, a city of the North-American State of Florida that 
houses one of its main postcards, the LEGOLAND® Florida Resort.

Perfect in every aspect for families with children from 2 
to 12 years old, in the park that offers more than 

50 attractions starred by traditional LEGO toys 
fun is guaranteed. However, in addition to the 
paradise of "building blocks", Winter Haven 
has also many other surprises for its visitors. 

Who tells us about some of 
them is the Brazilian Melissa 
Batulevicius, Iternational Sales 
manager of the complex who 
has been living for 22 years in 
Orlando and accepted to help 
us, creating a tailor-made tour for 
those travelers who wish to run 
away from the common rides in 
the land of fun. Are you ready to 
read these complete guidelines? 
So, let’s go!

FOTOS DIVULGAÇÃO LEGOLAND

UM ROTEIRO PELOS ARREDORES DA GRACIOSA CIDADE DE 

WINTER HAVEN, GUIADO POR UMA BRASILEIRA QUE SABE 

TUDO SOBRE O ENDEREÇO DO LEGOLAND, NA FLÓRIDA

PEÇA POR PEÇA
ENCAIXANDO

MELISSA BATULEVICIUS É GERENTE DE 
VENDAS INTERNACIONAIS DO LEGOLAND® 
FLORIDA RESORT E ESCOLHEU ORLANDO 
COMO RESIDÊNCIA HÁ 22 ANOS.

MELISSA BATULEVICIUS WORKS AS AN 
INTERNATIONAL SALES MANAGER AT 
LEGOLAND® FLORIDA RESORT AND IT HAS BEEN 
22 YEARS THAT SHE LIVES IN ORLANDO.
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MAIS DIVERSÃO, POR FAVOR!
Fora o astro principal da região, outro atrativo vinculado 
ao complexo diz respeito aos meios de hospedagem que 
fi cam bem ao lado, fornecendo, por sua vez, uma legítima 
experiência sensorial aos visitantes. “No LEGOLAND® Florida 
Resort temos dois hotéis nos quais as crianças podem continuar 
a brincadeira até a hora de dormir. Aliás, antes de irem para 
cama elas podem participar da nossa animada “Pijama Party” 
(em português, “Festa do Pijama”), realizada no saguão do 
Legoland Hotel, a pouquíssimos passos do parque. Durante 
o verão, os holofotes se voltam para o parque aquático 
LEGOLAND® Florida Water Park, uma excelente sugestão de 
programa para todos”, recomenda a brasileira.

MORE FUN, PLEASE!
In addition to the main star of the region, other attractions related to the complex are 
the hotels located next door, providing, by its turn, a real sensorial experience to 
the guests. “We have two hotels at LEGOLAND® Florida Resort in which children 
can play until bedtime. By the way, before going to bed they can participate in 
our funny "Pijama Party”, held in the Legoland Hotel lobby, just a few steps away 
from the park. During the summer, the spotlight turns to LEGOLAND® Florida Water 
Park, an excellent suggestion of activity for everyone,” she says.

PRIMEIRO PASSO: O SÍMBOLO DA CIDADE  
Tendo o LEGOLAND como atração principal, é claro que o 
parque onde a brincadeira toma conta do pedaço ocupa 
um lugar privilegiado no itinerário dos turistas. “Paraíso de 
qualquer pessoa que passou a infância brincando de LEGO, 
o LEGOLAND® Florida Resort vale muito a pena. São mais de 
50 milhões de pecinhas que formam esculturas, personagens 
e miniaturas de famosos pontos turísticos ao redor do globo, 
permitindo ainda que os pequenos brinquem com seus blocos 
e montem suas próprias fantasias. Além disso, o local exibe 
belos e históricos jardins botânicos, uma impressionante árvore 
Banyan – plantada como uma muda em 1939 –, show de ski 
e um espetáculo noturno por meio do qual é possível assistir, 
utilizando um par de óculos 3D, pecinhas coloridas caindo 
em formato de fogos de artifício”, explica Melissa.

OS PEQUENOS SE DIVERTEM NAS PISCINAS DO 
LEGOLAND® FLORIDA WATER PARK
CHILDREN HAVE FUN IN THE SWIMMING POOLS OF 
LEGOLAND® FLORIDA WATER PARK

FIRST STEP: THE SYMBOL OF THE CITY

Having LEGOLAND as the main attraction, of course that the park 
where fun takes place has a privileged place in the tourists’ itinerary. 
“A paradise for everyone who spent the childhood building with 
LEGO blocks, LEGOLAND® Florida Resort is a can’t-miss attraction. 
There are more than 50 million blocks that build sculptures, 
characters and miniatures of famous tourist attractions around the 
world, allowing kids to play with their blocks and build their own 
fantasies. In addition, the place owns beautiful and historical botanic 
gardens, an impressive Banyan tree – planted as a seedling in 
1939 –, ski performance and a night spectacle through which it’s 
possible to watch, wearing 3D glasses, little colorful pieces falling 
like fi reworks," Melissa explains. 

NA FOTO DE ABERTURA, A FACHADA COLORIDA DO LEGOLAND® FLORIDA 
RESORT. ACIMA, AS DIVERTIDAS ESTÁTUAS FEITAS DE LEGO
IN THE MAIN PHOTO, COLORFUL FACADE OF LEGOLAND® FLORIDA RESORT. ABOVE, 
LOVELY STATUES BUILT OF LEGO
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E O SEGREDO ESCONDIDO DOS NATIVOS É...
Questionada sobre os diferenciais da cidade, Melissa é categórica. 
“Essa é uma pergunta muito boa e acho que a resposta não é tão 
simples. Os moradores gostam muito de ir à praia. Aqui temos a 
possibilidade de visitar o Golfo do México e destinos situados às 
margens do Oceano Atlântico, perfeitos para curtir o mar. Contudo, 
é importante salientar que o crescente número de visitantes do Brasil 
faz com que as empresas estejam cada vez mais interessadas em ter 
entre suas equipes pessoas que falam português, o que eu considero 
um grande diferencial. No LEGOLAND® Florida Resort, por exemplo, 
estamos constantemente investindo na contratação de pessoal para 
atender nossos visitantes e fazer da experiência deles por aqui um 
momento inesquecível”, salienta ela. 

AND THE LOCALS' HIDDEN SECRETS ARE...
Questioned about the special aspects of the city, Melissa is categorical. “This is a good 
question and I think that the answer is not that easy. The locals love to go to the beach. Here 
we have the possibility of visiting the Gulf of Mexico and destinations located on the shores of 
the Atlantic Ocean, perfect for enjoying the sea. However, it’s important to highlight that the 
growing number of Brazilian visitors makes companies get interested in having Portuguese-
speaking people in their teams, and I consider it a very special thing. At LEGOLAND® Florida 
Resort, for example, we are constantly investing in hiring staff to support our visitors and make 
their experience here an unforgettable moment,” she says.

NEXT STOP: SHOPPING AND GASTRONOMY
Talking about other two activities that are always present in the itinerary of those who 
travel to the States, the list of good options has excellent items. 
“About shopping, tourists have a large list of places to choose, such as Premium Outlets 
of the International Drive and Lake Buena Vista, The Mall at Millenia, Florida Mall and 
the classic Walmart, Brazilians’ old friend. In relation to the tips on gastronomy, if I tell 
you “hamburgers” I’m sure that you will laugh. But, indeed, this is a dish that is part of 
our day by day. And I'm not only talking about the big fast-food restaurants! I’m talking 
about the possibility of trying gourmet hamburgers and tasting a little bit of the authentic 
local fl avor. Among other traditional delicacies here, I also highlight the pork ribs with 
barbecue sauce and, for dessert, an exclusivity of LEGOLAND® Florida Resort: fried 
apples with ice cream, simply the best”, our guide suggests.

MAÇÃS FRITAS COM SORVETE: UM DOS QUITUTES 
PREFERIDOS DOS VISITANTES
APPLE FRIES WITH ICE CREAM: ONE OF THE VISITORS’ 
FAVORITE DESSERTS

PRÓXIMA PARADA: 
COMPRAS E GASTRONOMIA
Partindo para outras duas atividades sempre presentes no 
roteiro de quem viaja aos States, a lista de boas pedidas 
segue caprichada. 
“No quesito compras, os turistas têm uma ampla lista de lugares 
para escolher, como os Premium Outlets da International Drive 
e Lake Buena Vista, o The Mall at Millenia, o Florida Mall e o 
clássico Walmart, já um velho conhecido dos brasileiros. Com 
relação a dicas sobre gastronomia, se eu falar “hambúrgueres” 
tenho certeza de que vocês vão rir. Mas, de fato, esse é um prato 
que faz parte do nosso dia a dia. E eu não me refi ro somente 
às grandes cadeias de fast food, não! Falo da possibilidade de 
provar os hambúrgueres gourmet e consumir um pouco do autêntico 
sabor local. Entre outras delícias típicas daqui, destaco também as 
costelas de porco com molho barbecue e, para sobremesa, uma 
exclusividade do LEGOLAND® Florida Resort: maçãs fritas com 
sorvete, simplesmente imperdíveis”, sugere nossa guia.

EXPERIÊNCIA LEVADA A SÉRIO: EQUIPE TEM 
COLABORADORES QUE FALAM PORTUGUÊS
EXPERIENCE TAKEN TOO SERIOUSLY: THE TEAM HAS 
EMPLOYEES WHO SPEAK PORTUGUESE
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AMSTERDÃ, HAIA, ROTERDÃ OU ZWOLLE? 
AQUI TEM ESPAÇO PARA AS QUATRO 
REPRESENTANTES DOS PAÍSES BAIXOS, 
QUE ESTÃO EM ALTA QUANDO O ASSUNTO 
É RESPIRAR ARES DE LIBERDADE

FOTOS HOLLAND ALLIANCE

Holanda  a  z

VAMOS FALAR DE TENDÊNCIAS
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ACIMA, RECORTE DA MULTIFACETADA 
AMSTERDÃ. AO LADO, FACHADA DO PEACE 
PALACE (PALÁCIO DA PAZ), EM HAIA
ABOVE, THE MULTIFACETED AMSTERDAM. 
NEXT, FACADE OF THE PEACE PALACE, HAGUE

AMSTERDAM MARKETING

Um destino sem espaço para preocupações, no qual dedicar-se 
de corpo e alma aos prazeres da vida é a atividade favorita dos 
viajantes. E não poderia ser diferente! Afinal, como resistir a um 

passeio de bicicleta sob uma brisa refrescante, a uma volta de barco por 
canais históricos, a uma xícara de café acompanhada de stroopwafels 
(waffles holandeses), a uma foto diante de um jardim de tulipas ou à 
oportunidade de viver isso tudo e muito mais em um único lugar? Pode até 
parecer sonho, mas, acredite, a Holanda é desse jeitinho mesmo: um país 
plural que encanta justamente por suas singularidades.

Plena e plana
Chamada oficialmente de Países Baixos por ser dividida em doze províncias 
– duas delas de fato batizadas de Holanda, sendo uma do Norte e outra do 
Sul – e também por ter mais de 25% do seu território situado abaixo do nível 
do mar, a terra natal de Vincent van Gogh inspira bem-estar sob qualquer 
ponto de vista. 
De proporções territoriais e populacionais semelhantes às do estado do Rio 
de Janeiro, é ao longo de 41,5 mil km² de extensão que seus 17 milhões de 
habitantes recebem visitantes do mundo inteiro, dando um verdadeiro show 
de tolerância e respeito à diversidade. Inclusive, se tem uma palavra que 
resume bem tal europeia é essa: diversidade.
Urbana, bucólica, histórica, moderna, esportista, gastronômica, baladeira e 
cultural, todos são bem-vindos à Holanda, uma pequena gigante facilmente 
explorada por meio de conexões ferroviárias e que nos convida para um tour 
por Amsterdã, Haia, Roterdã e Zwolle, quatro de suas estrelas principais.

PELOS BAIRROS DE AMSTERDÃ
No mapa, a capital holandesa é uma cidade só. Porém, basta caminhar ou 
andar de bike por suas ruas para perceber que, na real, Amsterdã acomoda 
vários lugares peculiares, o que é uma excelente notícia para os passageiros 
que buscam uma novidade a cada esquina. Por sinal, uma dica para 
fugir ainda mais do convencional é ir além da região central, onde ficam 
cartões-postais como a Praça Dam, o Palácio Real e o Museu de Amsterdã, 
explorando os muitos tesouros espalhados no entorno.

HOLLAND FROM A TO Z
AMSTERDAM, HAGUE, ROTTERDAM OR ZWOLLE? HERE 
THERE’S A PLACE FOR FOUR REPRESENTATIVES OF THE 
NETHERLANDS THAT STAND OUT WHEN IT COMES TO 
BREATHING THE AIR OF FREEDOM
A destination with no room for worries, in which giving 
heart and soul to the pleasures of life is the travelers' favorite 
activity. No wonder! After all, how to resist a bike tour with a 
fresh breeze, a boat ride through historical canals, a couple 
of coffee with stroopwafels (Dutch waffles), a picture in front 
of a tulip garden or the opportunity to experience it all and 
much more in only one place? It may sound like a dream but, 
believe it, Holland is like this: a plural country that enchants 
for its singularities.
Flat and fabulous
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Um roteiro passo a passo
Dividida em bairros bastante distintos en-
tre si, desbravar Amsterdã significa ir ao 
encontro de um universo de possibilidades 
para todos os gostos e perfis de viajantes.
Para os ecléticos, por exemplo, uma 
sugestão é curtir as áreas verdes e a 
atmosfera cosmopolita dos distritos de 
Bos en Lommer e De Baarsjes. Já para os 
fãs de história, a parada obrigatória é a 
praça Museumplein, que abriga os museus 
Rijksmuseum, Van Gogh, Stedelijk e Moco 
e está localizada no bairro de Zuid. Aos 
apaixonados por arquitetura, quem não 
pode ficar de fora do itinerário é Noord, o 
reduto de construções antigas e modernas 
ao estilo do NDSM Wharf, espaço cultural 
instalado em um antigo estaleiro.
Quer badalação? Então anote aí dois points 
imperdíveis: o De Pijp, onde é possível 
visitar o Albert Cuyp (maior mercado a céu 
aberto da Europa) e participar da Heineken 
Experience, promovida pela marca de 
cerveja holandesa, e o Distrito da Luz 
Vermelha, conhecido internacionalmente 
como um dos maiores polos de lazer e 
entretenimento noturno do país.
Agora, se a viagem for em família, os 
endereços que reúnem bares, restaurantes, 
lojas e centros culturais estão concentrados 
sobretudo entre as vizinhanças de 
Westerpark e Oud-West, na Amsterdam 
West, e no bairro de Oost, na zona leste 
da cidade.

Flat and fabulous
Officially called Netherlands for being divided into 
twelve provinces – two of them baptized as Holland, 
indeed, one to the North and the other one to the 
South – and also for having more than 25% of its 
territory located below sea level, Vincent van Gogh’s 
homeland inspires wellness from every point of view. 
With similar territorial and population proportions to Rio 
de Janeiro State, it’s along 41,500 km² of extension 
that its 17 million citizens welcome visitors from all 
over the world, doing a great job when it comes to 
tolerance and respect for diversity. By the way, if there’s 
a word that perfectly describes this European country 
is: diversity.
Urban, bucolic, historic, modern, sportive, 
gastronomic, vibrant and cultural, everybody is 
welcome to Holland, a little giant easily explored 
via train connections and that invites us to a tour of 
Amsterdam, Hague, Rotterdam and Zwolle, four of its 
main stars.
ALONG THE NEIGHBORHOODS OF AMSTERDAM
On the map, the Dutch capital is only one city. 
However, walking or riding a bike through its 
streets is enough to notice that actually Amsterdam 
includes many peculiar places, which is excellent 
news for those passengers who look for new things 
every corner. By the way, a tip to run away from a 
conventional sightseeing is to go far beyond the 
central region, where postcards such as Dam Square, 
Royal Palace and Amsterdam Museum are located, 
exploring those many treasures in its surroundings.
Step-by-step itinerary
Divided into distinct neighborhoods that are very 
different from one another, exploring Amsterdam 
means to find a universe of possibilities for all tastes 
and profiles of travelers.
For eclectic people, for example, a suggestion is to enjoy 
green areas and the cosmopolitan atmosphere of districts 
like Bos en Lommer and De Baarsjes. For fans of history, 
the can’t-miss attraction is the Museumplein Square, which 
includes museums like Rijksmuseum, Van Gogh, Stedelijk 
and Moco and it’s located in Zuid district. Architecture 
lovers can’t miss the Noord, a region comprehending old 
and modern buildings like the one of NDSM Wharf, a 
cultural space located in a former shipyard.
Do you want to party? So, take note of two places: 
De Pijp, where it’s possible to visit the Albert Cuyp (the 
largest open-air market of Europe) and participate in the 

AS IMPRESSIONANTES CASAS CUBO, EM 
ROTERDÃ, CHAMAM A ATENÇÃO PELO 
FORMATO DIFERENCIADO E PELO AMARELO DAS 
CONSTRUÇÕES
THE IMPRESSIVE CUBE HOUSES, IN ROTTERDAM, 
CATCH THE ATTENTION FOR THEIR DIFFERENT SHAPES 
AND THE YELLOW COLOR OF THE CONSTRUCTIONS

HAIA:  
A PRAIA DA REALEZA
Sede da monarquia constitucional 
holandesa, Haia não só ocupa a posição 
de centro político como também a de 
destino com um amplo leque de atrativos, 
que variam desde programas histórico-
culturais a atividades ao ar livre.
A menos de 40 minutos de distância (tanto 
de trem quanto de carro) da capital, para 
começar o passeio com o pé direito a 
melhor maneira é alugar uma bicicleta e sair 
pedalando entre um ponto turístico e outro.
Tendo como início do percurso os prédios 
da Binnenhof, que formam o coração 
político do país, outros monumentos 
históricos pertinho dali são: a Real Galeria 
de Arte Mauritshuis, onde está exposto o 
quadro “Garota com Brinco de Pérola”, 
de Johannes Vermeer (considerado a 
Mona Lisa holandesa), os museus Escher 
in het Paleis e Panorama Mesdag – neste 
último repousa a impressionante obra de 
Hendrik Willem Mesdag, de 120 metros 
de comprimento e 14 metros de altura, 
que transporta o visitante para o século 19 
– e o Palácio Noordeinde, utilizado como 
local de trabalho pelo rei.
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Heineken Experience, promoted by the Dutch beer brand, 
and the Red Light District, internationally known as one of the 
largest night leisure and entertainment poles of the country.
Now, if it’s a family trip, the addresses which gather bars, 
restaurants, stores and cultural centers are mainly concentrated 
between Westerpark and Oud-West, Amsterdam West, and 
the Oost district, eastern side of the city.
HAGUE: THE ROYAL BEACH
Headquarters of the Dutch constitutional monarch, Hague 
not only has the position of political center but also of a 
destination offering wide range of attractions, which can vary 
from historical and cultural programs to open-air activities. 
Less than 40 minutes away from the capital (by both train 
and car), to start off on the right foot, the best way is to rent a 
bike and ride it from one tourist site to another. 
Having as starting point the buildings of Binnenhof, which 
compose the political heart of the country, these are other 
historical monuments near there: Mauritshuis Art Museum, 
where the Johannes Vermeer’s "Girl with a Pearl Earring" 
(considered the Dutch Mona Lisa) is exhibited,  Escher in 
het Paleis and Panorama Mesdag museums – the last one 
is the house of Hendrik Willem Mesdag’s impressive work, 
with 120 meters long and 14 meters high, which takes the 
visitor to the 19th century – and Noordeinde Palace, used 
as an office by the king.
Do you think it’s over? No way! Not to mention a series 
of stores, art galleries, restaurants, theaters, festivals and 
natural beauties, it's in Hague that the free and light-hearted 
Scheveningen is located, the most popular beach of 
Holland, which is an invitation to fun on the seaside. 
THE FUTURISTIC ROTTERDAM
Rotterdam is about 40 minutes away from Amsterdam by 
train, the second largest city of Holland, considered one of 
the most modern of the country.
Owner of vanguard architecture, the metropolis that 
practically had to be rebuilt after the Second World War 
today shows proudly an authentic art collection, starred by 
skyscrapers and by the largest maritime port of Europe.
In a car, bike, boat or even a water bus ride, it’s worthwhile 
admiring four symbols of the destination: the Cube Houses 
(Kubuswoningen), in the shape of a die inclined at 45°, 
Rotterdam Centraal Station that, in addition to a railway 
station, is an architectonic model for photography; the 
Market Hall (Markthal), whose facade in shape of a 
horseshoe gives space to a gastronomic pole plenty of 
regional dishes; and Kunsthal Museum, considered a 
cultural icon because of the quality of its collection and the 
impressive and contemporary design. 
Going forward, the opportunity is ideal to closely check 
the engineering of the Erasmus Bridge, which crosses the 
Nieuwe Maas River, and get to know Kinderdijk, a town 
less than an hour away by car from Rotterdam and famous 
for its 19 windmills, recognized as one of the most important 
postcards of Holland. 
GREEN AND HISTORICAL ZWOLLE
On one side, a medieval center; on the other side, trees, 
trees and more trees. This is the scene that welcomes the 
visitors in Zwolle, the main city in the region around Ijssel 
River and only 1 hour away from Amsterdam by train. 
A member of the so-called Hanseatic Towns – a trading 
league dating from the 14th and 15th centuries and 
composed of seven municipalities –, chosen as the greenest 
city of Europe in 2006, in Zwolle nature and history walk 
side by side and can be admired on a tour full of charm, 
culture and lots of fresh air.
Among the riches comprehended there, the highlight goes to 
the centennial buildings, which include facades, walls, the 
Sassenpoort gate and the star-shaped canal that surrounds the 
historic center – as well as the Saint Michael’s Church and the 
Museum de Fundatie, which in its turn is the house of works of 
artists such as Vincent van Gogh and Piet Mondrian – and to 
those several wooded parks, such as the Wezenlanden Park, 
perfect for enjoying good winds of Holland.

TODO O CHARME DE ZWOLLE, CIDADE SITUADA 
AO REDOR DO RIO IJSSEL
THE CHARMING ZWOLLE, CITY LOCATED 
AROUND THE IJSSEL RIVER

Pensa que acabou? Que nada! Fora uma série de lojas, galerias de arte, 
restaurantes, teatros festivais e belezas naturais, é em Haia que fica ainda a 
linda, leve e solta Scheveningen, a praia mais popular da Holanda que é um 
convite direto para a diversão à beira-mar.

A FUTURÍSTICA ROTERDÃ
A aproximadamente 40 minutos de trem de Amsterdã está Roterdã, a segunda 
maior cidade da Holanda, tida ainda como a mais moderna do país.
Dona de uma arquitetura vanguardista, a metrópole que teve de ser praticamente 
reconstruída após a Segunda Guerra Mundial hoje exibe, orgulhosa, uma 
autêntica coleção de obras de arte, protagonizadas por arranha-céus e pelo 
maior porto marítimo da Europa.
Durante um passeio de carro, de bicicleta, de barco ou até de ônibus 
aquático, vale a pena apreciar quatro símbolos do destino: as Casas Cubo 
(Kubuswoningen), residências com o formato de um dado inclinado a 45°; a 
Estação Central, que, além de ferroviária, serve como modelo arquitetônico para 
lentes fotográficas; o Mercado Municipal de Roterdã (Markthal), cuja fachada em 
forma de ferradura cede espaço a um polo gastronômico recheado de iguarias 
da culinária regional; e o Museu Kunsthal, tido como um ícone cultural pela 
qualidade do seu acervo e pelo design de status arrojado e contemporâneo.
Seguindo adiante, a oportunidade é ideal para conferir de perto a engenharia da 
Ponte Erasmus, que cruza o rio Nieuwe Maas, e de conhecer Kinderdijk, povoado 
a menos de uma hora de carro de Roterdã e famoso por seus 19 moinhos de 
ventos, reconhecidos como um dos mais importantes cartões-postais da Holanda. 

A VERDE E HISTÓRICA ZWOLLE
De um lado, um centro medieval; do outro, árvores, árvores e mais árvores. Esse 
é o cenário que recepciona os visitantes em Zwolle, a principal cidade da região 
situada ao redor do Rio Ijssel e distante de Amsterdã a apenas 1h de trem. 
Integrante da chamada Hanseatic Towns – liga comercial datada dos séculos 14 
e 15 e formada por sete municípios – e eleita em 2006 como a cidade mais 
verde da Europa, em Zwolle natureza e história caminham juntas, podendo ser 
admiradas em um passeio cheio de charme, cultura e muito ar puro.
Entre as riquezas condensadas por ali, o destaque vai para as construções 
centenárias, que englobam fachadas, muralhas, o portão Sassenpoort e o canal 
em formato de estrela que rodeia o centro histórico – bem como a Igreja Gótica de 
São Miguel e o Museu de Fundatie, o qual, por sua vez, abriga obras de artistas 
como Vincent van Gogh e Piet Mondrian – e para os inúmeros parques arborizados, 
como o Park de Wezenlanden, perfeitos para curtir os bons ventos da Holanda. 
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24 HORAS EM...

MERGULHE EM UM TOUR POR ESSA METRÓPOLE MULTIFACETADA QUE, ALÉM DE UNIR DIFERENTES 
CORRENTEZAS, REPRESENTA UM DOS MAIORES HUBS DO CONTINENTE AMERICANO

PANAMA CITY: BETWEEN THE ATLANTIC AND THE PACIFIC
DIVE INTO THIS MULTIFACETED METROPOLIS THAT, IN ADDITION TO 
JOINING DIFFERENT CURRENTS, IT REPRESENTS ONE OF THE GREATEST 
HUBS OF THE AMERICAN CONTINENT
More than a shortcut between two oceans or a connection to the Caribbean and 
North America, Panama is a city plenty of attractions, which deserves an exclusive 
itinerary to be explored. That’s because there are several tourist attractions there, 
which include from the best Caribbean-like beaches to the cosmopolitan cities, 
perfect for being seen, felt and admired even by those who have a tight schedule.
By the way, speaking of which, the capital of the country seems to be made for 
tourists who are passing by, gathering all requirements needed to a quick ride, 
of course, but full of historical richness, natural beauties, great discoveries and, 
for sure, lots of shopping. And believe it: everything within 24 hours. Aren’t you 
convinced? So, watch the clock and check it out!

Criado para agilizar a travessia de navios entre o Atlântico e o Pacífi co, o cartão-
postal do Panamá é um engenhoso sistema com mais de 80 km de extensão, 
que movimenta as embarcações para cima ou para baixo por meio da força da 
água. Datado de 1914 e tido como uma das maiores construções de todos os 
tempos, para os viajantes que estão na capital – ou seja, de frente para o Pacífi co 
– o local mais indicado para visita é a eclusa de Mirafl ores, cujos programas 
abrangem exposições, cinema 3D, restaurante, lojas de lembrancinhas e, 
principalmente, a observação do intenso vaivém da frota marítima.

8h CANAL DO PANAMÁ
PANAMA CANAL 

Mais do que um atalho entre dois oceanos ou uma conexão rumo ao 
Caribe e à América Norte, o Panamá é um lugar cheio de atrativos, 
que merece um roteiro exclusivo para ser desbravado. Isso porque 

o que não falta ali são pontos turísticos, os quais englobam desde praias ao 
melhor estilo caribenho a cidades cosmopolitas, ideais para serem vistas, 
sentidas e apreciadas até mesmo por quem está com o tempo apertado.
Aliás, por falar em tempo, a capital do país parece ter sido feita para 
os turistas que estão de passagem, reunindo todos os requisitos para um 
passeio rápido, sim, mas repleto de riquezas históricas, belezas naturais, 
grandes descobertas e, claro, ótimas compras. E acredite: tudo isso dentro 
de 24 horas. Duvida? Então dê o play no cronômetro e comprove! 

CIDADE DO PANAMÁ: 
ENTRE O ATLÂNTICO E O PACÍFICO

FOTOS SHUTTERSTOCK

Created to make the crossing of ships between the Atlantic 
and the Pacifi c faster, this Panama’s postcard is an ingenious 
system over 80 km in length that moves the vessels up or 
down by the force of the water. Dated from 1914 and 
considered as one of the largest constructions of all times, 
for travelers in the capital – in other words, facing the Pacifi c 
– the most recommended place to visit is Mirafl ores Visitor 
Center, whose activities include exhibitions, 3D movies, 
restaurant, souvenir stores and, mainly, the observation of 
the intense work of the marine fl eet.
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AGENTE LEVA!
O GRUPO TREND tem pacotes para o Panamá. Destaque para a opção que inclui 
hospedagem de 1 noite com café da manhã no Riu Plaza Panama Hotel, transfer in/
out e seguro-viagem. O valor é a partir de USD 120 por pessoa, em apartamento 
duplo. Pacote válido para embarques realizados até janeiro de 2019, exceto em 
feriados, Natal e Réveillon. Confira esta e outras ofertas pelo 4090 1688. 
Confira esta e outras ofertas pelo  4090 1688.

Conhecido também como Amador Causeway, o calçadão que conecta a ca-
pital às ilhas Naos, Perico, Culebra e Flamenco é um antigo forte de proteção 
do Canal de Panamá, atualmente transformado em uma via de lazer, cultura e 
entretenimento. Situado às margens do Pacífico e propício para ser explorado 
a pé, de carro ou bicicleta, durante uma voltinha por ali é possível conhecer 
ainda o Museu da Biodiversidade (chamado de Biomuseu), tirar lindas fotos 
no letreiro com o nome do país e degustar a culinária local nos bares ou res-
taurantes espalhados pela vizinhança.

Seguindo pela Cinta Costera, que proporciona um belo contraste visual 
entre as zonas antiga e moderna da cidade, chegamos ao Casco 
Antiguo (ou Casco Viejo), um dos cenários para as aventuras vividas 
por James Bond no filme 007 – Quantum of Solace e tombado como 
Patrimônio Histórico pela Unesco. Exibindo vários casarões seculares e 
reunindo alguns dos símbolos mais icônicos da nação – a exemplo da 
Catedral Metropolitana do Panamá, do Palácio Presidencial (ou Pala-
cio de las Garzas) e do Museu do Canal Interoceânico do Panamá –, 
o local histórico também é cercado por convidativos bares, restaurantes 
e boates, ótimas apostas para o viajante que quer curtir a vida noturna 
desse destino que é mestre em promover encontros grandiosos.

Objetivo principal de grande parte dos visitantes, fazer com-
pras no destino é, de fato, um bom negócio, considerando a 
presença de inúmeras grifes renomadas, que vendem produ-
tos a preços bem menores do que os praticados no Brasil. In-
clusive, entre os endereços preferidos de quem deseja encher 
as malas, destacam-se os seguintes: Metromall, que oferece 
transporte gratuito do aeroporto e conta com lojas da 
Adidas, Calvin Klein e Lacoste, entre outras marcas; Multi-
plaza, caracterizado pela variedade de estabelecimentos 
voltados a diferentes tipos de gostos e bolsos; e o Albrook 
Mall, com mais de 700 empreendimentos e o qual figura 
como um dos maiores shopping centers da região.
Main goal of most of the visitors, to go shopping in this destination is, indeed, a 
good deal, considering the presence of many famous brands, which sell products 
at very lowest prices that those in Brazil. By the way, these are the favorite addresses 
of those who wish to go home with a lot of things: Metromall, which offers free 
transfer to the airport and counts on Adidas, Calvin Klein and Lacoste stores, among 
other brands; Multiplaza, characterized by the variety of establishments intended to 
different tastes and budgets; and the Albrook Mall, with more than 700 stores and 
considered one of the largest malls of the regions.

Also known as Amador Causeway, the boardwalk that connects the capital to the Naos, Perico, 
Culebra and Flamenco Islands is an old protection fort of Panama Canal, currently transformed 
into a leisure, culture and entertainment pole. Located on the shores of the Pacific and perfect 
for exploring on foot, by car or bicycle, during a trip there you can also visit the Museum of 
Biodiversity (called Biomuseo), take beautiful pictures in front of the sign with the name of the 
country and try the local cuisine in bars or restaurants found along the neighborhood.

18h

14h

11h

CENTROS COMERCIAIS
SHOPPING MALLS

Taking the Cinta Costera route, which provides a beautiful visual contrast between the old 
and the modern zones of the city, we arrive at Casco Antiguo (or Casco Viejo), one of the 
sets for James Bond’s adventures in the movie 007 – Quantum of Solace and listed as World 
Heritage by Unesco. With several old big houses and gathering some the most iconic symbols 
of the nation – such as the Metropolitan Cathedral of Panama, Presidential Palace (or Palacio 
de las Garzas) and Interoceanic Canal Museum –, the historical place is also surrounded by 
comfortable bars, restaurants and dance clubs, great options for those tourists who would like to 
enjoy the nightlife of this destination which masters the art of promoting great meetings.

CALZADA DE AMADOR
CALZADA DE AMADOR

CASCO ANTIGUO
CASCO ANTIGUO
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CINCO RESTAURANTES CARIBENHOS QUE DÃO 

UM SHOW NOS QUESITOS REQUINTE, SERVIÇOS 

IMPECÁVEIS E GASTRONOMIA DE PRIMEIRA

FOTOS DIVULGAÇÃO

SHUTTERSTOCK

para todos os gostos
CANCÚN

GASTRONOMIA



/ 43

CANCUN FOR ALL TASTES
FIVE CARIBBEAN RESTAURANTS THAT DO A GREAT JOB WHEN 
IT COMES TO SOPHISTICATION, IMPECCABLE SERVICES AND 
EXCELLENT GASTRONOMY
In the city that is owner of natural charm, which makes everyone 
feel good, the palate has already a special place among the senses 
often sharpened in the region. A proof of this, by the way, can be 
closely checked in several establishments, which offer the tourists 
very pleasant experiences in addition to a menu plenty of options.  
Having from famous international fast-food restaurants to a wide 
range of restaurants that specialize in the cuisine coming from 
different places of the globe, it’s also possible to try the rich 
authorial cuisine in Cancun, a result of the legacy left by the Mayan 
civilization and its beach essence, more than propitious to the 
consumption of sea fruit.
In order to satisfy your hunger, Segue Viagem has selected fi ve 
tips on restaurants that offer pleasant tastes, from the fi rst to the last 
bite. Are you not sure? So, make yourself at home and check it out!

Na cidade dona de encantos naturais que fazem um bem danado 
aos olhos, o paladar também tem espaço garantido entre os 
sentidos frequentemente aguçados na região. Prova disso, inclusive, 

pode ser conferida de pertinho por meio de inúmeros estabelecimentos, 
que oferecem aos turistas, além de um cardápio recheado de opções, 
verdadeiras experiências comandadas pelo prazer.
Reunindo desde grande redes internacionais de fast food a um 
vasto menu de restaurantes especializados na culinária originária de 
diferentes lugares do globo, em Cancún é possível degustar ainda a 
rica gastronomia autoral, fruto das heranças deixadas pela civilização 
maia e de sua essência litorânea, mais que propícia ao consumo de 
frutos do mar.
Para que você não fi que só na vontade, a Segue Viagem separou cinco 
dicas de restaurantes que são puros suspiros de felicidade, da primeira 
à última mordida. Duvida? Então sirva-se à vontade para comprovar! 

RESTAURANTE BENAZUZA 
Uma obra de arte posta à mesa para delírio visual e gustativo de 
seus apreciadores. É assim que se enquadram os pratos servidos 
no premiado Benazuza, restaurante de cozinha contemporânea 
que faz uma releitura das tradições mexicanas, oferecendo uma 
genuína experiência sensorial por meio de qualquer um de seus 
15 carros-chefes presentes no menu. Contando com duas unida-
des em Cancún, uma instalada no hotel The Pyramid At Grand 
Oasis e outra no The Sian Ka’An at Grand Sens, vale ressaltar 
que ambos adotam um código de vestimenta formal, não sendo 
permitida a entrada de clientes com roupas de praia, ok?

 https://oasishoteles.com/en/restaurants/benazuza

BENAZUZA RESTAURANT
A work of art served to impress its guests in both visual and taste. This is how its dishes 
are described at the award-winning Benazuza, a contemporary cuisine restaurant 
that prepares a new version of the Mexican traditions, offering a genuine sensorial 
experience through every one of its 15 dishes on the menu. Counting on two units in 
Cancun, one of them inside the Pyramid At Grand Oasis hotel and another one in The 
Sian Ka’An at Grand Sens, it should be highlighted that both adopt a formal dress code, 
and the entrance of clients with beach clothes is not allowed, ok?

CASITAS 
O que você acha de um sofi sticado jantar à luz de velas, 
no interior de uma cabana situada na faixa de areia de 
uma praia caribenha? Parece até sonho, mas esse paraíso 
existe e atende pelo nome de Casitas. Charmosíssimo, alia 
uma paisagem de tirar o fôlego à possibilidade de curtir 
iguarias típicas das culinárias regional e internacional, 
como frutos do mar, tacos de camarão, peixes, grelhados 
e um surpreendente cardápio de sobremesas, que inclui 
torta de limão, tiramisu e mousse de chocolate. 

 https://bit.ly/2QW0DcQ

CASITAS
What do you think about a sophisticated candlelight dinner, in a hut located on a sand stretch 
of a Caribbean beach? It seems like a dream, but this paradise does exist and is called 
Casitas. Very charming, it allies breathtaking landscape with the opportunity to enjoy traditional 
dishes of the regional and international cuisine, such as sea fruit, shrimp tacos, fi sh, grilled food 
and a surprising menu of desserts, which includes lemon pie, tiramisu and chocolate mousse.
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RESTAURANTE FANTINO 
Parte das instalações do hotel The Ritz-Carlton, o Fantino é a 
pedida perfeita para os apaixonados pelo casamento entre 
bom gosto e requinte em um ambiente que mais parece ter 
saído dos contos de fadas. Apresentando pratos de infl uências 
mediterrâneas, cujos ingredientes incluem burratas, lagostas, 
alcachofras, polvo, azeite e fi lé mignon, uma sugestão para 
aqueles que querem experimentar de tudo um pouco é optar 
pelo diversifi cado menu degustação oferecido no local.

 https://bit.ly/2OsDq5f

FANTINO RESTAURANT
Part of the facilities of The Ritz-Carlton hotel, Fantino is the perfect choice for 
fans of the combination between good taste and sophistication in a place 
that seems like a fairy tale. Offering dishes infl uenced by Mediterranean 
cuisine, whose ingredients include burrata, lobster, artichoke, octopus, 
olive oil and fi let mignon, a suggestion for those who would like to try a 
little bit of everything is to choose the diversifi ed tasting menu offered by 
the restaurant.

RESTAURANTE LA HABICHUELA
Localizado no centro de Cancún, o La Habichuela é uma 
referência gastronômica da cidade e reúne uma seleção 
de quitutes pra lá de originais, provenientes da fusão 
de elementos típicos da cultura maia com um quê de 
infl uências vindas da cozinha internacional. Tendo em seu 
charmoso ambiente esculturas icônicas e mobiliários de 
design diferenciado, mescla do clássico com o romântico, 
o restaurante funciona diariamente, do meio-dia à meia-
noite, e trabalha com reservas antecipadas.

 http://www.lahabichuela.com/ 

LA HABICHUELA RESTAURANT
Located in downtown Cancun, La Habichuela is a gastronomic 
benchmark for the city and offers a selection of original dishes, 
coming from the fusion of traditional elements of the Mayan culture 
with a touch of infl uences from the international cuisine. Having in its 
charming place iconic sculptures and special furniture, mixing classic 
and romantic elements, the restaurant operates daily from 12 p.m. to 
12 a.m. and works with reservations previously made.

TRATTORIA LIMONCELLO
Imagine um lugar extremamente gracioso que só por sua decoração 
clássica e vista para as águas caribenhas já agrada logo de cara. 
E não para por aí não, porque se tratando da Trattoria Limoncello o 
cardápio especializado na culinária italiana segue a mesma linha, 
enchendo os olhos da entrada à sobremesa. Dispondo de espaços 
ao ar livre, mesa romântica – e privativa! – sobre a Lagoa Nichupté 
e área de Piano Bar com música ao vivo de quarta a sábado, entre 
os demais deleites que podem ser encontrados por ali merecem 
destaque os seguintes: carpaccios, sopas, massas, carnes, aves, 
peixes, frutos do mar, pizzas e calzones.

 https://www.limoncellotrattoria.com/

TRATTORIA LIMONCELLO
Imagine an extremely lovely place that already pleases everyone because of its classic decoration and 
view to the Caribbean waters. And it doesn’t stop there, because when it comes to Trattoria Limoncello 
the menu that specializes in the Italian cuisine follows the same line, satisfying from appetizer to dessert. 
Having open-air spaces, romantic – and private! – tables by the Nichupté Lagoon and Piano Bar area 
with live music from Wednesday to Saturday, among the dishes that can be found there, the following 
should be highlighted: carpaccios, soups, pasta, steak, poultry, fi sh, sea fruit, pizzas and calzones.



ANTES DE QUALQUER RESERVA 
CORPORATIVA, CONSULTE NOSSOS HOTÉIS!

Estamos presentes em todo o Brasil:

• Alagoas (AL)

• Amazonas (AM)

• Bahia (BA)

• Ceará (CE)

• Distrito Federal (DF)

• Espírito Santo (ES)

• Goiás (GO)

• Minas Gerais (MG)

• Mato Grosso (MT)

• Pará (PA)

• Paraíba (PB)

• Paraná (PR)

• Pernambuco (PE)

• Rio de Janeiro (RJ)

• Rio Grande do Norte (RN)

• Rio Grande do Sul (RS)

• Santa Catarina (SC)

• Sergipe (SE)

• São Paulo (SP)
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OS PORTA-JOIAS DO 
LESTE MEXICANO
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A EXTRAORDINÁRIA VISTA DO SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO DE TULUM
EXTRAORDINARY VIEW OF THE 
ARCHEOLOGICAL SITE OF TULUM

Riviera Maya:
Cancun e
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Abrigo para relíquias 
naturais, históricas, culturais 
e urbanas, nessa coleção 
de tesouros banhados pelas 
águas do Caribe o que não 
falta são riquezas para 
diferentes perfi s de viajantes

"HOUSING NATURAL, HISTORICAL, CULTURAL AND URBAN RELICS, 
THERE IS SO MUCH RICHNESS FOR EVERY PROFILE OF TRAVELER 
IN BOTH PLACES, WHICH ARE A COLLECTION OF TREASURES 
WASHED BY THE CARIBBEAN WATERS"

CANCUN AND RIVIERA MAYA: THE TREASURE 
CHEST OF THE MEXICAN EAST COAST 

Arriba, abajo, al centro ou adentro, 
não importa: seja qual for a direção 
escolhida pelos turistas de passagem 

pela Península de Yucatán, eles estarão 
sempre no destino certo. Mesmo porque, 
localizadas na costa leste mexicana, entre 
o Golfo do México e o Mar das Caraíbas, 
e protagonistas absolutas do estado de 
Quintana Roo, Cancún e Riviera Maya 
formam uma dupla imbatível na nobre 
missão de encantar seus visitantes.
Procuradas por mais de 11,5 milhões de 
pessoas em 2017, conforme balanço 
do governo local, e donas de atrativos 
que conseguem ir além de suas praias 
paradisíacas, cair de amores por essas 
duas é praticamente inevitável, como 
você poderá comprovar a partir de agora 
neste tour conduzido pela Segue Viagem. 
Ei, Caribe, estamos chegando!

LUGARES PELOS QUAIS 
PASSAREMOS NAS PÁGINAS 
A SEGUIR

 CANCÚN

 ISLA MUJERES

 RIVIERA MAYA/PLAYA DEL 

CARMEN

 COZUMEL

 TULUM
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Arriba, abajo, al centro or adentro, it doesn’t 
matter: whether the direction chosen by tourists 
traveling throughout the Yucatán Peninsula, they 
will always be towards the right destination. 
Located on the Mexican east coast, between 
the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea, and 
absolute protagonists of the State of Quintana Roo, 
Cancun and Riviera Maya are an unbeatable duo 
on the noble mission to enchant their visitors.
Visited by more than 11.5 million people in 
2017, according to data provided by local 
government, and owner of attractions that go 
beyond their paradisiacal beaches, falling in 
love with these two is quite impossible, as you 
can see from now on in this tour with Segue 
Viagem. Hey, Caribbean, here we go!
PLACES TO WHERE WE GO ON THE NEXT PAGES
• Cancun
• Isla Mujeres
• Riviera Maya/Playa del Carmen
• Cozumel
• Tulum
CANCUN, THE STAR OF THE SHOW
A dream of those who are looking for sand, sun 
and sea in fascinating sceneries, the muse of 

CANCÚN, 
A ESTRELA DO PEDAÇO
Cobiçada pelos que buscam areia, sol e mar em 
cenários fascinantes, a musa do verão mexicano 
também é capaz de fazer brilhar os olhos dos 
apaixonados por ecoturismo, arqueologia, 
gastronomia, compras e, claro, muito agito noturno.
Queridinha dos norte-americanos, que respondem 
por cerca de 40% do total de visitantes, Cancún 
também vem caindo cada vez mais nas graças 
dos brasileiros, atraídos pela combinação entre 
praias de tirar o fôlego, infraestrutura turística 
diversifi cada e programas de lazer, entretenimento 
e cultura existentes apenas por ali.

UM OCEANO DE OPÇÕES
Contando com 22 km de praias de areias claras 
e águas coloridas de azul e verde, é ao redor da 
chamada Zona Hoteleira da cidade que estão 
várias amostras de suas maiores representantes, 
acessadas ou por meio dos empreendimentos 
instalados à beira-mar ou pelas entradas públicas 
espalhadas ao longo da orla.
Seguindo o contorno da região, cujo formato 
é bem similar ao do número sete, enquanto no 
norte – ou no traço vertical do numeral – fi cam as 
praias de águas mais calmas, no leste estão as 
de mar mais agitado, recomendadas tanto para 
esportes aquáticos quanto para fi car de pernas 
para o ar só admirando a paisagem.
Entre alguns dos destaques dessa extensa faixa 
litorânea estão: a movimentada Playa Tortugas, 
ideal para mergulhos com snorkel e atividades 
radicais como bungee jumping; a tranquila Playa 

RAIO-X DO DESTINO* 
 TOTAL DE TURISTAS EM 

2017: 4,7 MILHÕES.

 NÚMERO DE QUARTOS 
DISPONÍVEIS: 34 MIL.

 PASSEIOS MAIS 
REALIZADOS: ATIVIDADES 
AQUÁTICAS, ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS E 
PARQUES RECREATIVOS.

*Fonte: Secretaria de Turismo de Quintana Roo

the Mexican summer is also able to hypnotize 
fans of ecotourism, archaeology, gastronomy, 
shopping and, of course, nightlife.
The sweetheart of North-Americans, who correspond 
to about 40% of the visitors in total, Cancun 
has also been winning the heart of Brazilians, 
interested in the combination between breathtaking 
beaches, diversifi ed tourist infrastructure and leisure, 
entertainment and cultural activities there.
AN OCEAN OF OPTIONS
Counting on 22 km of beaches with white sand 
and blue and green waters, it’s around the famous 
Hotel Zone of the city that several samples of its 
greater representatives are situated, accessed 
through the hotels located by the sea or by the 
public entrances along the shore.
Considering the contour of the region, whose 
shape is very similar to the one of the number seven, 
while it’s in the north – or in the vertical line of the 
number – that the beaches with calmer waters are 
located, the more agitated waters can be found 
in the east, recommended for water sports and for 
relaxing moments, admiring the landscape.
These are some highlights of this long coast: 
the busy Playa Tortugas, perfect for snorkeling 
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Langosta, indicada para famílias com crianças; a badalada Punta Cancún, coração do 
centro hoteleiro e endereço do icônico Farol de Punta Cancún; a pacata Chac Mool, ponto 
de encontro dos surfistas; e a famosa Delfines (conhecida também como “El Mirador”), 
parada obrigatória para quem deseja tirar uma foto do letreiro com o nome da cidade, 
avistar simpáticos golfinhos ou simplesmente contemplar um visual arrebatador.

UNA ISLA BONITA
Pertinho dali, outra atração imperdível é Isla Mujeres, pedacinho de terra acessado 
por balsas que partem de diferentes lugares da península, como El Embarcadero e as 
praias Tortugas e Caracol, todos esses alocados na região da Zona Hoteleira.
Na ilha, além de curtir as praias e passear pelo comércio de seu centrinho, é possível 
visitar o fantástico Museu Subaquático de Arte, composto por obras de arte esculpidas 
pela natureza e pelo homem e que podem ser observadas durante um mergulho (com 
snorkel ou cilindro) ou a bordo de um barco com fundo de vidro.

FORA DO MAR
Extremamente cosmopolita, Cancún tem muito a oferecer fora da rota das praias. Aqui 
vão algumas das atrações: o Museu Maya de Cancún e o sítio arqueológico de San 
Miguelito, ambos convites para uma viagem pelo túnel do tempo por meio de algumas 
heranças deixadas pela civilização maia, e inúmeros shopping centers, bares, baladas 
e restaurantes reunidos na Boulevard Kukulcán, tida como a artéria central da cidade.

RIVIERA MAYA:  
UMA MINA DE OURO À LA CARIBE
Imagine praias, cavernas, parques, sítios históricos, refúgios naturais e resorts all 
inclusive. Agora inclua neste oásis um clima que inspira paz e amor diante do horizonte 
azul do mar. Para quem sonha com alguns bons dias de sombra e água fresca em um 
lugar como esse, todos os caminhos conduzem a Riviera Maya, outra pérola mexicana 
na qual impera a sensação de plenitude e serenidade.
A cerca de uma hora de carro do Aeroporto Internacional de Cancún e um pouco 
menos agitada que sua vizinha do norte, nessa caribenha de 120 km de extensão 
o que mais chama a atenção dos viajantes é a impressionante coleção de belezas 

and extreme activities, such as bungee jumping; the 
tranquil Playa Langosta, recommended for family 
with children; the vibrant Punta Cancún, heart of the 
Hotel Zone and address of the iconic Punta Cancún 
Lighthouse; the peaceful Chac Mool, spot of surfers; 
and the famous Delfines (also known as “El Mirador”), 
a can’t-miss stop for anyone who would like to take 
a picture of the sign with the name of the city, watch 
sympathetic dolphins or just admire the stunning view.
UNA ISLA BONITA
Near there, other can’t-miss attraction is Isla Mujeres, a little 
piece of land accessed by boats that leave from different 
places of the peninsula, such as El Embarcadero and Tortugas 
and Caracol beaches, located in the Hotel Zone region.
On the island, in addition to enjoying the beaches 
and shopping at the stores of its center, it's possible 
to visit the fantastic Underwater Museum, composed 
of works of art sculpted by nature and humans and 
that can be admired during a dive (with snorkel or 
cylinder) or on a boat with glass bottom.
OUTSIDE THE SEA
Extremely cosmopolitan, Cancun has a lot to offer out 
of the beach route. Here are some attractions: the 

O AZUL DO MAR SE CONFUNDE COM O AZUL 
DO CÉU EM ISLA MUJERES. MAIS ABAIXO, 
ESCULTURAS ENCONTRADAS NO MUSEU 
SUBAQUÁTICO DE ARTE 
THE BLUE COLOR OF THE SEA BLENDS TO THE 
BLUE COLOR OF THE SKY IN ISLA MUJERES. BELOW, 
SCULPTURES FOUND IN THE UNDERWATER MUSEUM

MARTIN VOELLER/SHUTTERSTOCK.COM
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naturais, somadas a uma rede hoteleira de alto padrão e a uma 
ampla oferta de atrações.

UM DESTINO CALIENTE
Tendo nas praias de mar cintilante seu cartão de visitas, como a 
autêntica caribenha Xpu-Há e o santuário das tartarugas marinhas 
de Xcacel, o título de mais popular vai, definitivamente, para a 
Playa del Carmen, o point turístico da redondeza.
Repleta de bares, restaurantes, discotecas, lojas de lembrancinhas 
e turistas animados, concentrados, sobretudo, no entorno da 
emblemática Quinta Avenida, nesta região as comodidades 
de uma metrópole convivem lado a lado com a graciosidade 
característica dos vilarejos litorâneos.
Além disso, é dali que partem as balsas em direção a Cozumel, ilha 
a aproximadamente 40 minutos de barco da Playa del Carmen e que 
tem no mergulho no Parque Nacional Arrecifes, detentor do segundo 
maior recife de coral do mundo, a atividade favorita de seus visitantes.

ENTRE UMA PRAIA E OUTRA, OS PARQUES
Marque com um X a alternativa correta: pensando nos aventureiros 
de plantão que adoram a adrenalina proporcionada por atividades 
radicais realizadas junto à natureza, quais são os melhores parques 
de Riviera Maya recomendados para uma visita? Xcaret, Xel-Há, 
Xplor, Xoximilco ou Xenses? Com um spoiler estampado logo em 
seus nomes, a resposta é fácil. Todos, é claro!
Dispondo de uma lista enorme de programas recreativos, cada 
unidade apresenta uma atração diferente. No Xcaret, por exemplo, 
além de observar a fauna e flora locais, dá para nadar e mergulhar em 

Para quem sonha com 

sombra e água fresca, 

todos os caminhos 

conduzem a Riviera Maya, 

outra pérola mexicana na 

qual impera a sensação de 

plenitude e serenidade

“FOR THOSE WHO DREAM OF SHADE 
AND FRESH WATER, EVERY WAY LEADS TO 
THE RIVIERA MAYA, ANOTHER MEXICAN 
PEARL IN WHICH THE FEELING OF 
FULLNESS AND SERENITY REIGNS”
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Maya Museum of Cancun and the archaeological site of San Miguelito, both 
of them are an invitation to a journey through the time tunnel for the heritage 
left by the Mayan civilization, and countless malls, bars, dance clubs and 
restaurants along the Boulevard Kukulcán, considered the central via of the city.
X-RAY OF THE DESTINATION*
• Total of tourists in 2017: 4.7 million.
• Number of available rooms: 34,000.
• Most popular tours: water activities, archaeological zones and 

recreational parks.
*Source: Quintana Roo Secretariat of Tourism
RIVIERA MAYA: A CARIBBEAN GOLDMINE 
Think about beaches, caves, parks, historical sites, natural refuges and all-
inclusive resorts. Now, add to this oasis some vibe that inspires peace and love 
before the blue horizon of the sea. For those who dream of some good days of 
shade and fresh water in a place like this, every way leads to the Riviera Maya, 
another Mexican pearl in which the feeling of fullness and serenity reigns.
About an hour away from Cancun International Airport by car and a little 
bit less busy than its northern neighbor, what the most catches attention 
of the travelers in this Caribbean place with 120 km of extension is its 
impressive collection of natural beauties, allied with an upscale hotel chain 
and a wide range of attractions. 
A CALIENTE DESTINATION
Having as its postcard the beaches with sparkling sea, as the authentic 
Caribbean Xpu-Há and the sea turtle sanctuary Xcacel, the most popular 
title definitely goes to Playa del Carmen, the tourist spot of the region.
Plenty of bars, restaurants, dance clubs, souvenir stores and excited 
tourists, mainly concentrated in the surroundings of the emblematic Quinta 
Avenida (5th Avenue), the conveniences of a metropolis live together with 
the charm of the coast villages in this region. 
In addition, boats leave from there towards Cozumel, an island about 
40 minutes away from Playa del Carmen by boat and diving in the 
Arrecifes de Cozumel National Park is (holder of the second largest 
coral reef in the world) the favorite activity of its visitors.
X-RAY OF THE DESTINATION*
• Total of tourists in 2017: 5 million.
• Number of available rooms: 39,000.
• Most popular tours: archaeological zones, recreational parks, water 

activities and natural pit caves and grottoes.
*Source: Quintana Roo Secretariat of Tourism

A ESTONTEANTE PLAYA DEL CARMEN, 
ÍCONE DE RIVIERA MAYA. ABAIXO, RECORTE 
DE PUNTA CANCÚN, PARTE DA ZONA 
HOTELEIRA DE CANCÚN
STUNNING PLAYA DEL CARMEN, ICON OF RIVIERA 
MAYA. BELOW, PUNTA CANCÚN, PART OF THE HOTEL 
ZONE OF CANCUN

Cancún vem caindo nas graças 

dos brasileiros, atraídos pela 

combinação entre praias de 

tirar o fôlego, infraestrutura 

turística diversificada 

e programas de lazer, 

entretenimento e cultura

“CANCUN HAS BEEN WINNING THE HEART OF 
BRAZILIANS, INTERESTED IN THE COMBINATION 
BETWEEN BREATHTAKING BEACHES, DIVERSIFIED 
TOURIST INFRASTRUCTURE AND LEISURE, 
ENTERTAINMENT AND CULTURAL ACTIVITIES”
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AGENTE LEVA! 

O GRUPO TREND tem pacotes para Cancún e Riviera Maya. 
Destaque para a opção de 7 dias/6 noites de hospedagem no 
Sandos Cancun Luxury Resort, em apartamento duplo Superior e 
em regime all inclusive. O pacote, que contempla transfer in/out, 
seguro-viagem e tour regular para Xel-Há e nado com golfinhos, 
está a partir de USD 1.206 por pessoa. Válido para embarques 
realizados de 20 a 26 de janeiro de 2019. 

Confira esta e outras ofertas pelo  4090 1688.

Cancún é um destino de fácil acesso, para 
onde brasileiro não precisa de visto. A 

vida noturna está concentrada na Praça Caracol e 
recomendo a Coco Bongo, uma mistura de discoteca 
com shows incríveis. Perfeita para férias em família, 
casais em lua de mel, casamentos ao pôr do sol 
e para compras, os visitantes podem aproveitar 
para conhecer Riviera Maya e a famosa Playa del 
Carmen, esticando até a Quinta Avenida para 
conferir os restaurantes, lojas de grife, lojinhas e o 
píer, de onde sai o ferryboat rumo a  Cozumel. É em 
Riviera que ficam os principais parques naturais da 
região, como Xcaret, Xel-Há e Xplor, assim como o 

sítio arqueológico de Tulum.”

Glauber Tavares
Supervisor Lazer – regional  
São Paulo (GRUPO TREND)
São Paulo (SP)

“Cancun is an easy-to-reach destination, to where Brazilians 
don’t need to get a visa. The nightlife is concentrated in 
Caracol Square and I recommend Coco Bongo, a mix of 
disco with amazing performances. Perfect for family vacations, 
honeymooners, weddings at sunset and shopping, visitors can 
take the opportunity to get to know Riviera Maya and the famous 
Playa del Carmen, including the Quinta Avenida (5th Avenue) 
to check out restaurants, designer boutiques, shops and the pier, 
from where the ferry boat leaves for Cozumel. It’s in Riviera that 
the main natural parks of the region are located, such as Xcaret, 
Xel-Há and Xplor, as well as the archaeological site of Tulum.”

lagoas, rios e piscinas naturais. Já no Xel-
Há a diversão fica por conta de tirolesas, 
tobogãs, trilhas e áreas de descanso 
equipadas com redes e camas de praia. 
Partindo para o Xplor, quem comanda 
a cena são as grutas e rios de águas 
cristalinas, decorados com esculturas 
rochosas em formato de cone (chamadas 
de estalactites) erguidas pela natureza. 
Gosta de festa? Então o lugar certeiro é 
o Xoximilco, parque no qual os turistas são 
convidados a imergir na cultura mexicana, 
em uma celebração regada a muita 
alegria, música e comidinhas típicas. 
Agora, para os viajantes que querem 
vivenciar de tudo um pouco, anote aí: 
Xenses, um endereço para toda a família e 
que engloba brincadeiras, conhecimento 
e natureza em um só espaço.

UMA VOLTINHA PELO 
PASSADO
Detentora de preciosidades únicas, entre 
as heranças preservadas pela Riviera 
Maya estão séculos de história, que 
podem ser revividos em recantos lendários 
como Tulum, a única zona arqueológica 
do país situada à beira-mar.

RAIO-X DO DESTINO* 
 TOTAL DE TURISTAS EM 

2017: 5 MILHÕES.

 NÚMERO DE QUARTOS 
DISPONÍVEIS: 39 MIL.

 PASSEIOS MAIS 
REALIZADOS: ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS, 
PARQUES RECREATIVOS, 
ATIVIDADES AQUÁTICAS 
E VISITA A CENOTES 
(CAVIDADES NATURAIS) E 
CAVERNAS.

*Fonte: Secretaria de Turismo de Quintana Roo

Localizada a cerca de uma hora de carro 
ao sul da Playa del Carmen, a antiga 
fortaleza da civilização maia hoje figura 
como uma das maiores joias raras do 
Caribe, presenteando os visitantes com 
cultura e paisagens magníficas. Dali, assim 
como de qualquer lugar deste fascinante 
destino, é possível testemunhar em primeira 
mão a essência do litoral mexicano: prazer 
e bem-estar de ponta a ponta. 

BETWEEN ONE BEACH AND ANOTHER, THE PARKS
Mark with an X the correct option: thinking about the 
adventurers who love the adrenaline provided by extreme 
activities carried out with the help of nature, what are the best 
parks in Riviera Maya recommended for a visit? Xcaret, Xel-
Há, Xplor, Xoximilco or Xenses? With a spoiler right on their 
names, the answer is easy. All of them, of course!
Having a large list of recreational activities, each unit 
presents a different attraction. At Xcaret, for example, 
besides watching the local fauna and flora, you can 
swim and dive in lagoons, rivers and natural pools. 
At Xel-Há, the fun is in charge of zip lines, sliders, trails 
and areas for relaxation equipped with hammocks and 
beach beds. Visiting the Xplor, grottoes and crystalline-
water rivers take the scene, decorated with rocky 
sculptures in a conical shape (the so-called stalactite) 
built by nature. Do you like parties? So, the best place is 
Xoximilco, a park in which tourists are invited to dive into 
the Mexican culture, in a celebration plenty of fun, music 
and traditional food. Now, for those travelers who would 
like to experience a little bit of everything, take note: 
Xenses, an address for the whole family and that includes 
games, knowledge and nature in only one place.
A JOURNEY THROUGH THE PAST
Owner of unique preciousness, centuries of history 
are present among the heritage preserved by Riviera 
Maya, which can be lived again in legendary places 
such as Tulum, the only archaeological zone of the 
country located by the sea.
Situated about an hour by car to the south of Playa 
del Carmen, today the ancient fortress of the Mayan 
civilization is considered as one of the main treasures 
of the Caribbean, offering the visitors culture and 
magnificent landscapes. From there, as well as from 
anywhere in this fascinating destination, it’s possible to 
witness the essence of the Mexican coastline: pleasure 
and relaxation from top to bottom.

VISITANTES SE DIVERTEM NAS ÁGUAS 
CRISTALINAS DE XCARET, UM DOS MAIS 
BADALADOS PARQUES NATURAIS DA REGIÃO
VISITORS HAVE FUN IN THE CRYSTALLINE WATERS 
OF XCARET, ONE OF THE MOST VIBRANT NATURAL 
PARKS OF THE REGION

POSZTOS/SHUTTERSTOCK.COM
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COMO CHEGAR 
Como não há voos diretos do Brasil para Cancún, onde está 
localizado o Aeroporto Internacional que abastece a região, é 
necessário fazer ao menos uma conexão na Cidade do Panamá, 
em Bogotá, em Nova York ou em Atlanta, por exemplo. 

O QUE LEVAR 
Trajes de banho, saídas de praia, roupas e sapatos leves e confortáveis, 
chinelo, protetor solar, óculos de sol e algumas peças coringas, incluindo 
um casaquinho leve para curtir a noite.

GASTRONOMIA 
Dona de temperos, aromas e sabores cheios de personalidade, a cozinha da 
costa leste mexicana tem origem na mistura entre as influências herdadas da 
cultura maia, representada pelo uso de ingredientes como milho, feijão e carnes 
de frango, porco e coelho, com a vocação nata da região para o consumo 
dos frutos do mar. Uma prova, inclusive, é o tikin-xic, prato típico feito à base de 
filé de pescada cozido na folha de bananeira, à moda do churrasco maia.
Além disso, tanto em Cancún quanto em Riviera Maya são encontradas 
grandes redes de fast food e inúmeros restaurantes especializados na culinária 
originária de diversas partes do mundo.

FUSO HORÁRIO 
- 2h (horário de Brasília).

IDIOMA 
Espanhol.

QUANDO IR 
Com temperatura média acima dos 20°C durante o ano todo, a costa leste 
mexicana pode ser dividida em duas estações: a das chuvas, que vai de 
maio a outubro e coincide com a temporada de furacões no Caribe (junho 
a novembro), e a mais seca, entre dezembro e abril, considerada o melhor 
período para viagens. Ah, e não se esqueça: março e abril são os meses 
do famoso Spring Break, uma pausa dada aos estudantes dos Estados 
Unidos e Canadá que aproveitam o momento para se divertirem na região.

MOEDA 
Pesos mexicanos.

DOCUMENTAÇÃO 
Para os brasileiros em viagem a lazer de até 180 dias, é solicitado apenas 
um passaporte com validade recomendada pelo Itamaraty de, pelo menos, 
seis meses. Nesse caso, não há necessidade de visto. Será exigido o visto 
norte-americano em conexões realizadas nos Estados Unidos.
É importante destacar ainda que, para ingressar no México, os turistas 
precisam apresentar preenchido o formulário migratório/alfandegário “Forma 
Migratoria Múltiple”. Vale lembrar que o mesmo documento, obtido pela 
internet (https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html), junto às 
companhias áreas, agências de viagens ou portos de entrada, será solicitado 
também no momento da saída do país.

PARA SABER MAIS:
HTTP://BETA.VISITMEXICO.COM/PT/    HTTP://CANCUN.TRAVEL/ES
HTTP://RIVIERAMAYA.COM/

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 110 V.
Plugues: como as tomadas seguem o padrão americano, é 
recomendado levar um adaptador universal.
Ligações para o Brasil: basta discar 00 + 55 + DDD + número de telefone.
Gorjetas: é uma prática usual e vista como forma de agradecimento pelo 
atendimento prestado por garçons, manobristas, frentistas, mensageiros 
e demais profissionais do setor de serviços. No caso de bares, cafés, 
restaurantes e similares, o valor sugerido varia de 10 a 15% do total da 
conta, se a taxa de serviço já não estiver inclusa.



SERVICE
HOW TO GET THERE
Since there are no direct flights from Brazil to Cancun, where the 
International Airport that serves the region is located, it’s necessary to 
make at least one connection in Panama City, Bogota, New York or 
Atlanta, for example.

WHEN TO GO
With average temperature above 20°C the whole year, the Mexican 
east coast can be divided into two seasons: rainfall, which goes from 
May to October and coincides with hurricane season in the Caribbean 
(June to November), and dry season, between December and April, 
considered the best travel period. And don’t forget it: the famous Spring 
Break happens in March and April, a break of students from the United 
States and Canada, who enjoy the moment to have fun in the region.

WHAT TO TAKE
Swimsuit, beach wraps, light and comfortable clothes and shoes, 
flip-flops, sunscreen, sunglasses and some versatile pieces, including a 
cardigan to enjoy the night.

TIME ZONE
-2h (Brasília time).

LANGUAGE 
Spanish.

GASTRONOMY
Having spices, aromas and flavor plenty of personality, the Mexican 
east coast gastronomy arisen from the mixture of Mayan culture 
influences, represented by the use of ingredients like corn, beans, 
chicken, pork and rabbit, and also having a natural talent for seafood. 
By the way, a proof of this is the tikin-xic, a traditional dish based on 
steamed hake fillet in banana leaf, in the Mayan barbecue style.
In addition, famous fast-food chains and countless restaurants that 
specialize in the gastronomy from different places of the world can be 
found in both Cancun and Riviera Maya.

CURRENCY
Mexican peso.

DOCUMENTS
For Brazilians in a leisure travel up to 180 days, only a passport is 
required, with validity recommended by the Itamaraty of six months, at 
least. In this case, a visa is not needed. The North-American visa will be 
required in connections in the United States.
It’s also important to highlight that, to enter Mexico, tourists must present a 
migration/customs form “Forma Migratoria Múltiple”. It’s important to note 
that the same document, obtained from the internet (https://www.inm.
gob.mx/fmme/publico/solicitud.html), through the airline company, travel 
agencies or port of entry, will be also required in the moment of departure.

USEFUL INFORMATION
Electric power: 110 V.
Plugs: as the plugs keep the American standards, it's recommended to 
take a universal adapter.  
Calls to Brazil: just dial 00 + 55 + area code + phone number.
Tips: it’s a usual practice and considered a way of thanking for the service 
of waiters, valets, station attendants, bellhops and other professionals of the 
service sector. In the case of bars, cafes, restaurants and others, the suggested 
amount varies from 10 to 15% of the total, if the service charge is not included.

FURTHER INFORMATION: 
http://beta.visitmexico.com/pt/    http://cancun.travel/es
http://rivieramaya.com/

SERVIÇO
Isla 

Mujeres

Isla de 
Cozumel

Tulum

CANCÚN

Riviera Maya

PLAYA DEL 
CARMEN

Aeroporto 
Internacional 

de Cancún

Aeroporto 
Internacional 
de Cozumel

Zona 
Arqueológica 

de Tulum
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HOTEL INTERNACIONAL

DAS OPÇÕES DE LAZER À EXCELÊNCIA 
NA GASTRONOMIA, ESTE ALL INCLUSIVE 
NÃO DECEPCIONA QUANDO O OBJETIVO 
É DESCANSAR E SE DIVERTIR

FOTOS ARQUIVO HOTEL

No céu, um azul cor de férias e 
descanso. À frente, os inconfundíveis 
tons do mar caribenho. À beira da 

praia, o Park Royal Cancun, o resort que 
adiciona serviços e conforto à permanência 
nesse pedacinho do México. Não à toa, o 
lugar reúne todos os atributos para cerimônias 
de casamento, tendo uma paisagem 
cinematográfica como pano de fundo.
São 288 luxuosos apartamentos, localizados 
em duas construções sob o formato de 
pirâmide. As janelas descortinam vistas 
para o oceano, para os jardins ou para a 
Lagoa de Nichupté. Os hóspedes podem 
escolher entre as acomodações Standard e 
Suíte Presidencial, cujo chão de mármore, 
espaçosas camas de casal e comodidades – 
como chave eletrônica, secador de cabelo, 
banheira e TV com canais por assinatura – 
complementam a estada. Berços e cafeteiras 
podem ser solicitados à parte.

PARA COMER BEM
Do café da manhã ao jantar, o que não falta 
no resort são opções de onde comer. Um dos 
mais populares é o La Veranda, com opções 
servidas no buffet praticamente o dia inteiro. A 
decoração tipicamente caribenha e o ambien-
te aconchegante o transformam em um dos 
points favoritos dos visitantes. 
A tradicional culinária italiana pode ser 
saboreada no El Mirador, aberto somente 
à noite e pela manhã e com vidraças que 
revelam a beleza da região. O cardápio, 
à la carte, inclui sobremesas e vinhos – o 
cappuccino também é um dos pontos altos. 
Performances ao vivo, como de violinistas, 
favorecem a atmosfera tranquila. 
Quem se amarra na gastronomia asiática 
precisa conhecer o El Oriental: além da exce-
lência, o teto abobadado e o interior forrado 
de bambu conferem um ar exótico ao local. 
ZERO PREOCUPAÇÕES
Operando em regime all inclusive, quem opta 
pelo Park Royal tem direito ilimitado a refeições 
(em dois dos restaurantes), a bebidas (em três 
dos bares), aos catamarãs, barcos a vela e 
caiaques, à prática de snorkeling e de espor-
tes aquáticos não motorizados e às atividades 
diárias organizadas pelo empreendimento, 
como vôlei de praia e aquático e bingo. Para 
o público mirim, a programação contempla 
brincadeiras com super-heróis e jogos. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Park Royal Cancun com o GRUPO 
TREND. Diárias a partir de USD 119 por pessoa, em 
apartamento duplo Standard e em regime all inclusive. 

PARK ROYAL 
CANCUN

FROM THE OPTIONS OF LEISURE TO THE 
EXCELLENT GASTRONOMY, THIS ALL-INCLUSIVE 
HOTEL DOESN'T LET YOU DOWN WHEN IT 
COMES TO RELAXATION AND FUN
In the sky, the blue color of vacation and relaxation. 
In front of it, the unique shades of the Caribbean Sea. 
At the beach, the Park Royal Cancun, the resort that 
adds services and comfort to a travel to this little piece 
of Mexico. It’s not a coincidence that this place has 
all requirements for wedding ceremonies, providing a 
cinematographic landscape as background. 
There are 288 luxury apartments, located in two 
buildings with the shape of a pyramid. Its windows show 
views to the ocean, gardens or to Nichupté Lagoon. 
Guests can choose between Standard and Presidential 
Suite accommodations, whose marble floor, large 
double beds and amenities – such as electronic key, hair 
dryer, bathtub and cable TV – complement the stay. Cribs 
and coffee makers can be provided upon request. 
TO EAT WELL
From breakfast to dinner, there are several options of places 
to eat something. One of the most popular is La Veranda, 
offering a buffet during almost all day. The decoration is 
traditionally Caribbean and the cozy environment turns it 
into one of the favorite spots of the visitors. 
The traditional Italian gastronomy can be appreciated 
at El Mirador, only opened at night and in the morning, 
whose view reveals the beauty of the region. Offering 
à la carte menu, it includes desserts and wine – its 
cappuccino is also one of the highlights. Live concerts, 
like violin performances, contribute to a relaxing vibe. 
Fans of Asian cuisine should visit El Oriental: in addition 
to excellence, the vaulted ceiling and bamboo-lined 
interior grant an exotic touch to the place. 
NO WORRIES
With all-inclusive system, people who choose the Park 
Royal have unlimited access to meals (in two restaurants), 
beverages (in three bars), ferry boats, sailing boat and 
kayaks, snorkeling and non-motorized water sports and 
daily activities planned by the hotel staff, such as beach 
and water volleyball and bingo. For children, there are 
activities with super-heroes and games. 
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

Ei, agente! Se você estiver em busca de uma 
hospedagem tamanho família no Caribe 
Mexicano, que ofereça experiências 

diversificadas para os viajantes, aqui vai uma 
sugestão sob medida para atender à sua 
necessidade: Panama Jack Resorts Cancun. 
Ali é possível encontrar praticamente de tudo, 
principalmente no que se refere a programas 
de lazer, entretenimento e recreação.
A começar pela infraestrutura, o empreendimento 
já dá um show logo de cara, reunindo em suas 
instalações quatro piscinas (sendo uma familiar, 
duas com toboáguas e uma para atividades 
específicas), mais de dez bares e restaurantes, 
banheira de hidromassagem, cabanas e 
redes, um fitness center e spa com serviços de 
massagem e tratamentos estéticos. Isso sem 
falar no animado Camp Jack, espaço ideal 
para crianças que conta com parque aquático 
equipado com toboáguas, áreas de mergulho 
e piscina, minigolfe com vista para o mar, salas 
de moda e ciência, noite de cinema ao ar livre, 
shows de mágica, recreadores e serviço de 
baby-sitting – este último mediante pagamento 
de taxa adicional. 
E TEM MAIS!
Situado na Zona Hoteleira de Cancún, 
este resort que tem o deslumbrante Mar do 
Caribe como vizinho de porta promove 
ainda uma série de programas esportivos e 
de entretenimento, entre os quais aulas de 
culinária e zumba, jogos de vôlei de praia e 
futebol, yoga e hidroginástica. 
JÁ NA HORA DO DESCANSO…
Com acomodações extraordinárias e padrão 
de excelência, o Panama Jack Resorts Cancun 
apresenta ainda quartos e suítes extremamente 
amplos e aconchegantes, divididos em 12 
categorias com diferenciais exclusivos. De 
maneira geral, os apartamentos dispõem de wi-
fi, minibar abastecido diariamente, TV, telefone, 
ar-condicionado, máquina de café, secador 
de cabelo, ferro e tábua de passar roupa, 
despertador e uma fabulosa varanda privada, 
com uma paisagem de tirar o fôlego. 

BEACHFRONT YOGA, COOKING CLASSES 
AND EVEN A WATER PARK FOR CHILDREN: 
MEET THE ALL-INCLUSIVE CARIBBEAN RESORT 
THAT HAS NO LIMITS FOR FUN
Hey, travel agent! If you are looking for a large hotel 
in the Mexican Caribbean, which offers diversified 
experiences to its guests, here goes a tailor-made 
suggestion to meet your need: Panama Jack Resorts 
Cancun. It’s possible to find almost everything, 
mainly when it comes to leisure, entertainment and 
recreational activities.
Starting with the infrastructure, the hotel does a great 
job right at first sight, providing swimming pools (one for 
adults and children, two with water slides and one for 
specific activities), more than ten bars and restaurants, 
hydromassage tub, huts and cabanas (pool tents) 
and hammocks, fitness center and spa with massage 
services and aesthetic treatments. Not to mention the 
vibrant Camp Jack, an ideal space for children that has 
a water park equipped with water slides, diving and 
pool areas, miniature golf with view to the sea, fashion 
and science rooms, outdoor movie night, magic shows, 
recreation and babysitting service – the last one upon 
an extra fee.
AND THERE’S MORE!
Located in the Hotel Zone of Cancun, this resort that has 
the stunning Caribbean Sea as neighbor also promotes 
a series of sports and entertainment activities, including 
cooking and Zumba classes, volleyball and soccer 
games, yoga and water aerobics. 
RELAXATION TIME…
With extraordinary accommodations and excellent 
standard, Panama Jack Resorts Cancun also presents 
extremely spacious and cozy rooms and suites, 
divided into 12 categories with special conveniences. 
In general, the apartments have wi-fi, minibar daily 
supplied, TV, telephone, air conditioning, coffee maker, 
hair dryer, iron and ironing board, alarm clock and a 
fabulous private balcony, with a breathtaking view.

PANAMA JACK  
RESORTS CANCUN
YOGA À BEIRA-MAR, AULAS 
DE CULINÁRIA E ATÉ PARQUE 
AQUÁTICO PARA OS PEQUENOS: 
CONHEÇA O ALL INCLUSIVE 
CARIBENHO QUE NÃO TEM 
LIMITES PARA A DIVERSÃO

AGENTE LEVA!
Hospede no Panama Jack Resorts Cancun com 
o GRUPO TREND. Diárias a partir de USD 129,40 
por pessoa, em apartamento duplo Júnior Suíte e em 
regime all inclusive.
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UM BRINDE AO CONFORTO: 
OS DIFERENCIAIS E AS 
INSTALAÇÕES EXCLUSIVAS 
DESTE CINCO-ESTRELAS 
DE RIVIERA MAYA

O nome já entrega a localização: 
próximo ao Parque Xcaret, um dos 
mais procurados atrativos turísticos 

de Riviera Maya. A Playa del Carmen 
também não fi ca longe, a uma distância 
de 15 minutos. Se essas facilidades já 
bastam para você, experimente conhecer 
o Hotel Xcaret México por dentro. O resort 
oferece praias de areia branca, piscinas 
com borda infi nita, 10 restaurantes, oito 
bares, quadras de tênis, capela, espaços 
para cerimônias e encontros de negócio, 
três academias, business center, lojas e 
áreas exclusivas para crianças (Xiquillos 
Kids Club) e famílias (Xiipal Family Club).
Tendo à sua volta rios, cavernas e 
fl orestas, o contato com a natureza é 
evidente e permeia muitas das atividades 
disponíveis, como trilhas, caiaque e até 
paddle board. Para ampliar a experiência 
única de se hospedar neste cinco-estrelas, 

CHEERS FOR COMFORT: THE SPECIAL AMENITIES 
AND EXCLUSIVE FACILITIES OF THIS FIVE-STAR 
HOTEL OF RIVIERA MAYA
The name already tells the location: close to the 
Xcaret Park, one of the most famous tourist attractions 
of Riviera Maya. Playa del Carmen is not so far as 
well, about 15 minutes away. If these conveniences 
are enough for you, then try to get to know the Hotel 
Xcaret Mexico from the inside. The resort offers white-
sand beaches, infi nity pool, 10 restaurants, eight 
bars, tennis courts, chapel, venues for ceremonies and 
business meetings, three gyms, business center, stores 
and exclusive areas for children (Xiquillos Kids Club) 
and families (Xiipal Family Club). 
Surrounded by rivers, grottoes and forests, the 
contact with nature is evident and it makes part of 
many activities, like trails, kayaking and even paddle 
boarding. To improve the unique experience of staying 
in this fi ve-star hotel, recommend your passenger a stop 
at Muluk Spa & Wellness, a sanctuary of health and 
wellness whose services intend to purify body and mind.  
ALL-INCLUSIVE (INDEED!)
By choosing the innovative All-Fun Inclusive® concept, 
the sophisticated and ultra-modern hotel guarantees 
unlimited access to Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, 
Xavage, Xoximilco and Xenses parks and also Xenotes 
and Xichén tours, which promote an immersion in the 
Mayan culture (such as tours of Chichén Itzá ruins and 
the city of Valladolid) and, at the same time, fantastic 
natural scenes, like grottoes (natural caves), are revealed. 
Transfer from airport/hotel/airport is also included. 
NOTHING COMPARES TO THE ACCOMODATIONS
Taking too seriously the environment and the region 
where they are located, the suites represent six natural 
elements and are distributed into buildings called 
“Casas”. They are: Casa Viento, Casa Tierra, Casa 
Agua, Casa Espiral and Casa Fuego. Symbolizing the 
mystical and colorful aura of the Mexicans, guests can 
fi nd inside of each one of them: minibar with snacks 
and beverages, Nespresso coffee machine, Jacuzzi, 
bathrobes and slippers (for adults and children), hair 
dryer, fl at-screen TV with 55 inches, safe and air 
conditioning, for example. Wi-fi  is a courtesy. 

recomende ao passageiro uma parada 
no Muluk Spa & Wellness, santuário de 
saúde e bem-estar cujos serviços visam à 
purifi cação de corpo e mente.
TUDO INCLUSO (TUDO MESMO!)
Ao adotar o inovador conceito All-Fun 
Inclusive®, o sofi sticado e ultramoderno 
empreendimento hoteleiro garante acesso 
ilimitado aos parques Xcaret, Xel-Há, Xplor, 
Xplor Fuego, Xavage, Xoximilco e Xenses 
e, ainda, aos tours Xenotes e Xichén, que 
promovem uma imersão na cultura maia 
(como visitas às ruínas de Chichén Itzá 
e à cidade de Valladolid) e, ao mesmo 
tempo, descortinam cenários naturais 
fantásticos, como cenotes (cavidades 
naturais). O transporte aeroporto/hotel/
aeroporto também está contemplado. 
AS INCOMPARÁVEIS ACOMODAÇÕES
Levando a sério o ambiente e a região 
onde estão inseridas, as suítes simbolizam 
seis elementos naturais e estão distribuídas 
em edifícios chamados de “Casas”. São 
eles: Casa Viento, Casa Tierra, Casa Agua, 
Casa Espiral e Casa Fuego. Representantes 
da aura mística e colorida dos mexicanos, 
no interior de cada uma delas são encon-
trados: frigobar com lanchinhos e bebidas, 
máquina de café Nespresso, jacuzzi, rou-
pões e chinelos (adulto e infantil), secador 
de cabelo, TV de tela plana de 55 polega-
das, cofre e ar-condicionado, por exemplo. 
O wi-fi  é cortesia. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Hotel Xcaret México com o GRUPO 
TREND. Diárias a partir de USD 344 por pessoa, 
em apartamento duplo Suíte River e em regime all 
inclusive (contempla parques e tours).

FOTOS ARQUIVO HOTEL

HOTEL XCARET 
MÉXICO
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Anfi triã de nada mais, nada menos do que 72 milhões de turistas 
no ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Visit 
Orlando, que a cidade mais divertida do mundo é um pote de 

ouro para os agentes de viagens não é novidade para ninguém. 
Um dos responsáveis por esse extraordinário sucesso, como você 
bem sabe, atende pelo nome de Walt Disney World Resort.
O que talvez seja inédito para você é que este gigante do reino do 
entretenimento acaba de implantar uma nova política de vendas de 
ingressos, que está em vigor desde o mês outubro e é válida para o 
quarteto Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Animal Kingdom Theme 
Park e Disney’s Hollywood Studios e para os parques aquáticos Disney’s 
Blizzard Beach Water Park e Disney’s Typhoon Lagoon Water Park.

OPA, MAS O QUE ISSO SIGNIFICA?
Na prática, o que muda é o preço fi nal, que passa a ser estabelecido 
com base em três variáveis: data da visita, tipo de ingresso adquirido e 
número total de idas aos parques. Resumindo, anote aí as três perguntas 
que você precisará fazer ao seu cliente antes de efetuar a compra:
1) Em qual data você gostaria de ir ao primeiro parque do Walt 
Disney World Resort?
2) Você quer ingressos para quantos dias de visita aos parques?
3) Você pretende visitar mais de um parque no mesmo dia? 
Agora, entenda como cada uma dessas respostas vai impactar no valor 
fi nal da transação. Vamos começar pelo básico: a data da viagem.

A PARTIR DE AGORA, O PREÇO COBRADO PARA 

A ENTRADA NOS PARQUES DO COMPLEXO 

PASSA A VARIAR CONFORME A DATA DA VIAGEM 

E O TOTAL DE DIAS DE VISITA

ID USA

WALT DISNEY WORLD RESORT: 

WALT DISNEY WORLD RESORT: NEW 
TICKET PRICING 
FROM NOW ON, THE PRICE TO BE CHARGED 
TO ENTER THE PARKS OF THE COMPLEX WILL VARY 
ACCORDING TO TRAVEL DATE AND TOTAL DAYS 
OF VISIT

Hosting nothing more than 72 million tourists last 
year, as per data provided by Visit Orlando, it’s not a 
coincidence that the most fun city of the world is a pot 
of gold for travel agents. One of the main causes of this 
extraordinary success, as you already know, is called 
Walt Disney World Resort. 
What may be new for you is that this giant kingdom 
of entertainment has just introduced a new ticket sales 
policy, which has been in force since October and valid 
for the Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Animal 
Kingdom Theme Park and Disney’s Hollywood Studios 
quartet and the water parks Disney’s Blizzard Beach 
Water Park and Disney’s Typhoon Lagoon Water Park.
WELL, BUT WHAT DOES IT MEAN?
Putting into practice, the fi nal price changes, which is 
now established based on three variables: date of visit, 
type of ticket and total number of trips to the parks. To 
sum it up, take note of three questions you will need to 
ask your client before closing a deal:
1) When would you like to go to the fi rst Walt Disney 
World Resort park?
2) Do you want tickets for how many days to visit the 
park?
3) Do you intend to visit more than one park the same 
day? 

a nova política de 
vendas de ingressos
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AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para Orlando. Destaque para a opção 
de 8 dias/7 noites de hospedagem no Hotel Rosen Inn International, 
em apartamento duplo. O pacote, que contempla também aéreo ida 
e volta voando Copa Airlines, ingresso para quatro visitas aos parques 
temáticos do Walt Disney World Resort, seguro-viagem e locação de 
veículo Grupo C (Sedan) com km livre, taxas e proteções inclusas, 
está a partir de 10x USD 146 por pessoa. 

Confi ra esta e outras ofertas pelo  4090 1688.

Now, get to know how each one of these answers will 
affect the fi nal transaction amount. Let’s begin from the basic 
step: day of travel.
COUNTDOWN
Different from the dynamic pricing system, which consists of 
the variation of the price according to demand – in other 
words, the higher the demand, the higher the amount – in the 
calculation made by Disney what will be taken into account 
is the history of visitation versus the time of the year in which 
the trip will be taken. Thus, the passengers will have a great 
advantage: the possibility of choosing a date that presents 
most suitable prices for their budget. 
Before this, however, it’s essential to know how many days 
they want to spend in each park. Four, eight, ten days? After 
getting this crucial data, then we can follow the next step: 
defi ning the exact day of the fi rst visit. 
GET YOUR CALENDAR READY
Now that you already have this information, it’s time to tell 
your clients that they have a pre-established period to use the 
tickets. It works like this: 
• Those who buy two days of admission will have a 

maximum of four days, counted from the date of the fi rst 
visit, to use them;

• Those who buy three days of admission will have a 
maximum of fi ve days, counted from the date of the fi rst 
visit, to use them;

• Those who buy four days of admission will have a maximum 
of seven days to use them, counted from the date of the fi rst 
visit; those who buy fi ve will have eight and so on.

Example: if the visitor has bought two days of admission and 
her or his fi rst day of visit is scheduled for January 8, she or 
he will have up to January 11 to use the second one, having 
January 9 and 10 to enjoy other activities in the destination. 
It should be highlighted that the deadline will be expired on 
January 12 and the ticket will be no longer valid if not used.
ADITIONAL ADVANTAGES
Travelers can also add the options of Park Hopper and Park 
Hopper Plus to every type of package. These options have a 
fi xed price and they are recommended for those who want to 
visit more than one park on the same day – in the Plus case, the 
option includes water parks. These “bonuses” are recommended 
for people who already have been to the parks and would like 
to spend the morning in one of them, the afternoon in another 
one and watch a concert in a third one, for example. 
It's important to notice that the current version of 1 to 10 
parks, with 14 days available for use still exists, but upon the 
payment of an extra fee – here it’s also possible to add the 
options of Park Hopper and Park Hopper Plus. 
Pay attention! The necessity of alterations in the scheduled dates 
will be subject to the charge of a fee (and there will be no 
refund if the alteration of tickets is for a more economical deal).
NOTE:
• If it’s necessary to change the scheduled date and if the new 

ticket is more economical, there will be no refund;
• There will be no change if the visitor has already used the 

ticket one day;
• Adding Park Hopper and Park Hopper Plus options to the 

tickets, the visitor gets an extra day in the period of use (which 
will be added to the period of days of visit already purchased).

CONTAGEM REGRESSIVA
Diferente do sistema de precifi cação dinâmica, que consiste na 
variação do preço conforme a demanda – isto é, quanto maior a 
procura, maior o valor –, no cálculo realizado pela Disney o que 
será levado em conta será o histórico de visitas versus a época do 
ano em que será feita a viagem. Com isso, os passageiros ganham 
uma grande vantagem: a possibilidade de escolherem uma data 
que apresente os valores mais adequados para o seu orçamento. 
Antes disso, porém, é fundamental saber quantos dias eles desejam 
passar em cada parque. Quatro, oito, dez dias? Só depois de obter 
este dado crucial é que podemos seguir para o próximo passo: 
defi nir o dia exato em que será feita a primeira visita. 

CALENDÁRIO A POSTOS
Agora que você já tem todas essas informações em mãos, chegou 
a hora de dizer ao cliente que ele terá um período pré-determinado 
para utilizar seus ingressos. Funciona da seguinte maneira: 

 Quem comprar dois dias de ingresso terá no máximo quatro dias, 
contados a partir da data da primeira visita, para utilizá-los;

 Quem comprar três dias de ingresso terá no máximo cinco dias, 
contados a partir da data da primeira visita, para utilizá-los;

 Quem comprar quatro dias terá no máximo sete dias para utilizá-
los, contados a partir da data da primeira visita; quem comprar 
cinco terá oito e assim por diante.

Exemplifi cando: se o visitante comprou dois dias de ingressos e 
o seu primeiro dia de visita ao parque está marcado para 8 de 
janeiro, ele terá até o dia 11 do mesmo mês para usar o segundo, 
tendo os dias 9 e 10 livres para curtir outras atividades no destino. 
Vale lembrar que em 12 de janeiro o prazo terá expirado e o 
ingresso será perdido se não tiver sido utilizado.

BENEFÍCIOS ADICIONAIS
Seja qual for o pacote de ingressos adquirido, os viajantes poderão 
adicionar ainda as opções Park Hopper e Park Hopper Plus, que têm 
um preço fi xo e são recomendadas para quem quer ir em mais de 
um parque no mesmo dia – no caso do Plus, a opção contempla os 
parques aquáticos. Esses “bônus” são indicados para as pessoas que 
já conhecem os parques e querem passar a manhã em um, a tarde 
em outro e assistir a um show noturno em um terceiro, por exemplo. 
É importante ressaltar que a versão atual de 1 a 10 dias de parques, 
com 14 dias disponíveis para uso, continua existindo, mas mediante 
o pagamento de uma taxa extra – aqui também dá para incluir as 
opções Park Hopper e Park Hopper Plus. 
E fi que atento! Se for preciso atrasar ou adiantar as datas da visita já 
agendada poderá ser cobrada uma diferença tarifária (e não haverá 
reembolso caso a troca de ingressos seja por um mais econômico). 

IMPORTANTE:
 Se houver mudança de data e o ingresso novo for mais 
barato, não haverá reembolso da diferença;

 Não poderá haver mudança caso o visitante já tenha 
utilizado o ingresso um dia;

 Ao adicionar as opções Park Hopper e Park Hopper Plus aos 
ingressos, o visitante ganha um dia a mais na janela de uso (o 
qual será somado à janela de dias de ingressos comprados). 
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UM POUCO DE TUDO

TENDÊNCIA EM ASCENSÃO NO MERCADO, 

O SEGMENTO SE APRESENTA COMO UMA 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO PARA OS 

AGENTES DE VIAGENS ATENTOS ÀS NOVAS 

EXIGÊNCIAS DOS CONSUMIDORES

SHUTTERSTOCK

EXPERIENCES: THE CURRENT STATUS 
OF LUXURY TOURISM
AN INCREASING TREND IN THE MARKET, THE 
SEGMENT IS A GREAT BUSINESS OPPORTUNITY 
FOR TRAVEL AGENTS WHO LISTEN TO THE NEW 
CUSTOMERS' DEMANDS
Places out of the common, VIP room while waiting for 
departure, first-class flights, upscale hotels, famous 
restaurants, shopping at designer stores, premium and 
personalized services according to guest’s wishes. Such 
a great diversity of luxury tourism products, which have 
been reinventing themselves more and more and have 
now reached another level: the one of experiences. 
Composed of passengers with different tribes – qualified 
in “Always Luxury”, “Special Occasion", “Bluxury” (or 
“Business Luxury”), “Cash-rich, Time-poor”, “Strictly 
Opulent" and “Independent and Affluent”, according 
to a study performed by Amadeus (global supplier of 
travel technology) –, the trade of the category has just 
found in the seek for exclusive experiences a point of 
convergence between its different audiences. What is 
the result? Constant growing, proved by numbers that 
are even more impressive. 
ACCUMULATING RICHES
Responsible for injecting about R$ 666 million into 
upscale lodging in the country in 2017, according to the 
BLTA (Brazilian Luxury Travel Association), the results are 
even more expressive when analyzing the performance 
of the sector outside Brazil. This is because, as per 

Lugares fora do comum, sala VIP na espera para o embarque, voos em 
primeira classe, hospedagem de alto padrão, restaurantes conceituados, 
compras em lojas de grifes, atendimento premium e serviços personalizados 

ao gosto do freguês. Uma diversificação e tanto da prateleira de produtos 
do turismo de luxo, que não para de se reinventar e, agora, alcançou outro 
patamar: o das experiências.
Composto por passageiros de perfis variados – qualificados em “Sempre Luxo”, 
“Ocasião Especial”, “Bluxury” (ou “Luxo de Negócios”), “Rico mas Sem Tempo”, 
“Luxo e Glamour” e “Próspero Independente”, de acordo com um estudo realizado 
pela Amadeus (provedora global de tecnologia de viagens) –, o trade da 
categoria tem encontrado justamente na busca por vivências exclusivas um ponto 
de convergência entre seus diferentes públicos. O resultado disso? Crescimento 
constante, comprovado por números cada vez mais impressionantes.

ACUMULANDO RIQUEZAS
Responsável por injetar cerca de R$ 666 milhões na hotelaria de alto padrão 
do país em 2017, segundo estimativa da BLTA (Brazilian Luxury Travel 
Association), ao analisar a performance do setor fora do Brasil os resultados 
são ainda mais expressivos. Isso porque, conforme recorte realizado pela ILTM 
(sigla em inglês para Feira Internacional de Viagens de Luxo), em janeiro de 
2018 os viajantes de luxo gastaram R$ 2 bilhões no exterior, o que representa 
um aumento de 26,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

EXPERIÊNCIAS:
o atual status  
do turismo de luxo
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EXEMPLO DE SAFARI LODGE, ACOMODAÇÃO 
LUXUOSA ENCONTRADA NA ÁFRICA DO SUL, QUE 
UNE SOFISTICAÇÃO E CONTATO COM A NATUREZA
EXAMPLE OF SAFARI LODGE, LUXURY 
ACCOMMODATION FOUND IN SOUTH AFRICA, WHICH 
ALLIES SOPHISTICATION TO CONTACT WITH NATURE

Boas notícias que, na prática, representam para você, 
agente, uma janela de investimentos com retorno garantido, 
visto que, segundo projeções realizadas pela Amadeus, entre 
2015 e 2025 o segmento deve crescer 6,2%, superando a 
estimativa de 4,8% prevista para as viagens em geral.

TENDÊNCIAS NO TURISMO DE LUXO
 Experiências marcadas pela autenticidade;
 Viagens de transformação que proporcionem bem-estar e 

harmonia entre corpo e mente;
 Preferência por serviços e produtos que prezem por 

práticas sustentáveis;
 Acesso rápido e ágil à tecnologia e à conectividade.

Destinos em alta no cenário internacional*
 África do Sul
 Austrália e Nova Zelândia
 França
 Islândia
 Itália

Fonte: Virtuoso (rede internacional de agências de viagens de luxo)

PERFIL DOS VISITANTES DE HOTÉIS DE LUXO 
DO BRASIL*

the ILTM report (International Luxury Travel Market) carried out in January, 2018, 
luxury travelers spent R$ 2 billion abroad, which represents a 26.7% increase in 
comparison with the same period of the previous year.
Good news that, into practice, represent for you, travel agent, an investment 
window with guaranteed return, since, according to Amadeus projections, 
between 2015 and 2025, the segment should grow by 6.2%, exceeding the 
estimate of 4.8% expected for travels in general.
RISING TRENDS IN LUXURY TOURISM
 Experiences highlighted by authenticity;
 Life-changing trips that provide wellness and balance between body and mind;
 Preference for services and products that value sustainable practices;
 Quick and agile access to technology and connectivity.

Top international travel destinations*
 South Africa
 Australia and New Zealand
 France
 Iceland
 Italy

Source: Virtuoso (international luxury travel agency)
GUEST PROFILE OF LUXURY HOTELS IN BRAZIL*
Nationality: 65% Brazilian, 17% European, 12% North-American and 5% Latin-American.
Reasons for traveling: 76% leisure, 11% business and corporate events, 7% social 
events and 6% parties and events in general.
Average time of stay: 3 nights (65%), from 4 to 7 nights (29%) and over 7 nights (6%).
Main guest demands: food (91%), spa (69%), relax (53%), nautical tours (34%) 
and culture (28%).
Most sought-after services: broadband (72%), transfer/experience packages 
(72%) and special menu (50%).
Source: Study of the Luxury Tourism Annual Report carried out by the BLTA (Brazilian Luxury Travel 
Association) in partnership with Senac University Center

65%

76%

11%
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65%
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ORIGEM:

MOTIVOS DA VIAGEM:

TEMPO MÉDIO DE HOSPEDAGEM:

brasileiros

europeus

norte-americanos 

latinos

3 diárias 

de 4 a 7 diárias 

mais de 7 diárias

lazer 

negócios e eventos corporativos 

eventos sociais 

festas e eventos em geral

PRINCIPAIS DEMANDAS DOS HÓSPEDES: alimentação (91%), spa 
(69%), relax (53%), passeios náuticos (34%) e cultura (28%).

SERVIÇOS MAIS PROCURADOS: banda larga (72%), traslado/pacotes 
de experiências (72%) e cardápio especial (50%).
Fonte: Estudo do Anuário de Turismo de Luxo, realizado pela BLTA (Brazilian 
Luxury Travel Association) em parceria com o Centro Universitário Senac 
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STAY HOME

AO VISITAR A CIDADE PARA FAZER O ENXOVAL, A DICA 

É REPOR AS ENERGIAS EM UMA CASA DE FÉRIAS, CUJA 

INFRAESTRUTURA É NOTA 10 PARA ADULTOS E CRIANÇAS

FOTOS ARQUIVO VHC

WELCOME TO 
ORLANDO, BABY!

Templo de compras e de diversão, Orlando ganhou 
notoriedade mundo afora por reunir atributos que 
se encaixam no que muita gente defi niria como 

férias perfeitas: entretenimento garantido dentro e fora 
dos parques temáticos, outlets e lojas de eletrônicos 
com preços imbatíveis e atividades para todos os 
bolsos e faixas etárias. 

WELCOME TO ORLANDO, BABY!
WHEN VISITING THE CITY TO BUY LAYETTE SETS, THE TIP IS TO 
RECHARGE THE ENERGY IN A VACATION HOME, WHOSE 
INFRASTRUCTURE IS PERFECT FOR ADULTS AND CHILDREN
Place of shopping and fun, Orlando stands out worldwide for having 
characteristics that meet all requirements of what many people would 
describe as a perfect vacation: entertainment inside and outside the 
theme parks, outlets and electronic stores with unbeatable prices and 
activities for all budgets and ages. 
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Para os brasileiros, então, nem se fala! 
A facilidade de contar com vendedores 
fluentes em português ou que, no mínimo, 
já estejam acostumados aos nossos hábitos 
de compras é uma vantagem e tanto. Isso 
sem mencionar a possibilidade de se 
hospedar com a família toda em uma casa 
de temporada tipicamente americana e 
extraordinariamente confortável.
É neste destino que esbanja magia e é a 
terra natal dos contos de fadas que muitas 
gestantes começam a planejar a chegada 
do próximo filho. O enxoval pode ser feito 
sem gastar muito e em um espaço curto de 
tempo, considerando que a maioria das lo-
jas tem de roupinhas a carrinhos de bebê e 
acessórios – sempre a tarifas bem competiti-
vas e com aquele charme que acompanha 
as peças pequeninas e cheias de amor.
LAR, DOCE LAR
Depois de andar, andar e andar e circular 
por lojas como Macrobaby, Carter’s e 
OshKosh B’gosh e por hipermercados 
como Walmart e Target, enchendo as 
malas e as sacolas de compras, nada 
melhor do que ter um lugar acolhedor e 
tranquilo para descansar. 
Aqui, a dica é optar pela hospedagem em 
casas de férias operadas por empresas 
como a Vacation Homes Collection, 
administradora de imóveis de alto padrão 
cujo selo de qualidade é conhecido em 
toda a Flórida. Além de áreas de lazer 
particulares, compostas por piscinas e 
churrasqueiras, por exemplo, dá para 
curtir a rica infraestrutura dos clubes que 
alguns condomínios possuem, incluindo 
cinemas, salas de ginástica, quadras de 
tênis, campo de golfe e parquinho infantil. 

RECURSOS INFALÍVES PARA AS 
CRIANÇAS
Para mamães de segunda, terceira ou até 
quarta viagem, que estão grávidas, mas 
a passeio com seus filhos pequenos, as 
casas VHC são ainda mais indicadas. 
Isso porque, para começar, muitos dos 
quartos são temáticos e fazem a alegria 
da garotada, trazendo para dentro das 
acomodações o reino de fantasia do 
Walt Disney World Resort ou dos gigantes 
SeaWorld e Universal. 
Para que a viagem seja ainda mais mágica 
para as crianças, se o intuito for aproveitar 
a estada em Orlando para comemorar 
alguma data importante, por que não usar 
e abusar de uma decoração especial? A 
equipe da VHC sabe como poucas outras 
como tornar sonhos realidade. 
Outro serviço que pode ser contratado 
à parte e que rende risadas gostosas e 
ótimas lembranças envolve agendar um 
café da manhã com princesas, super-
heróis e outros personagens que habitam 
o imaginário infantil. E não precisa nem 
sair de casa para isso, já que os ilustres 
convidados vão até o imóvel. 
Se, por outro lado, as crianças forem 
ainda bem pequenininhas, os pais 
podem ficar tranquilos: dá para solicitar 
a inclusão de um berço e de recursos 
como babá eletrônica, que garantem 
que a permanência nos States seja com 
zero preocupações. Neste sentido, 
também é disponibilizado o serviço de 
baby-sitter, o qual fornece segurança 
e cuidado com os pequenos caso os 
responsáveis queiram curtir a noite na 
cidade. 

Especially for Brazilians! The convenience of 
counting on salespeople who are fluent in Portuguese 
or who are used to, at least, our shopping habits is a 
great advantage. Not to mention the opportunity to 
stay with the whole family in a traditional American 
vacation house that is extraordinarily comfortable.
It’s in this destination, which exudes magic and it’s the 
homeland of fairy tales, that many pregnant women 
start planning the arrival of the next child. It’s possible 
to buy layette sets without spending much in a short 
period, considering that most of the stores have from 
clothes to baby strollers and accessories – often at 
very competitive prices and with that charm that 
comes with those little pieces plenty of love. 
HOME, SWEET HOME
After shopping, shopping and shopping at stores 
like Macrobaby, Carter’s and OshKosh B’gosh and 
hypermarkets such as Walmart and Target, with bags 
and more bags, there’s nothing better than having a 
cozy and peaceful place to relax. 
Here, the tip is to choose a vacation home managed by 
companies like Vacation Homes Collection, a high standard 
property manager whose seal of quality is famous throughout 
Florida. In addition to private leisure areas, composed of 
swimming pools and barbecue grills, for example, guests can 
enjoy the rich infrastructure of clubs that some condominiums 
have available, including movie theaters, gym, tennis courts, 
golf courses and parks for children. 
INFALLIBLE RESOURCES FOR KIDS
For second, third or even forth-time mothers, who 
are pregnant but traveling with kids, VHC houses 
are strongly recommended. Mainly because, to 
begin, many of the rooms are themed and make the 
children's day, bringing in the accommodation the 
fantasy kingdom of Walt Disney World Resort or the 
giants SeaWorld and Universal. 
To make the trip even more magical for children, 
if the guests intend to enjoy the stay in Orlando to 
celebrate some important date, why not use a special 
decoration? The VHC team knows like few others 
how to make dreams come true. 
Another service that can be hired separately and that 
guarantees good laughter and great memories involves 
scheduling a breakfast with princesses, superheroes 
and other characters that live in children's imagination. 
And they don’t even need to leave the house for that, 
since the popular guests go to where they are lodged. 
If, on the other hand, the children are still very young, 
their parents don't need to worry: they can request 
a crib and resources such as electronic babysitter, 
which assure that the period in the States will be 
relaxing. Considering this, the babysitter service is also 
available, which guarantees safety and care about the 
kids if their parents want to enjoy the night in the city.

NA FOTO DE ABERTURA, EXEMPLO DE 
QUARTO TEMÁTICO ENCONTRADO NAS 
CASAS DA VHC. À DIREITA, CRIANÇAS SE 
DIVERTEM COM A VISITA DAS PRINCESAS
IN THE MAIN PHOTO, EXAMPLE OF A THEMED 
ROOM FOUND IN VHC HOUSES. TO THE RIGHT, 
CHILDREN HAVE FUN WITH THE PRINCESSES
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PARCERIA

PORQUE NA PRATELEIRA DE PRODUTOS DO GRUPO TREND A RODADA 
DE NEGÓCIOS FUNCIONA ASSIM: VIU, GOSTOU, VENDEU, FIDELIZOU

UM FESTIVAL 
DE BOAS VENDAS

Lazer ou corporativo, em âmbito nacional ou internacional, 
hotelaria, aéreo ou receptivo: pode escolher à vontade. E se 
houver alguma dúvida, sem problemas, pois no diversifi cado 

portfólio do GRUPO TREND sempre haverá uma opção que se 
encaixe perfeitamente ao gosto do seu passageiro, tenha ele o 
perfi l que for.

Oferecendo à sua base de clientes um catálogo cheio de produtos 
e serviços, o qual, inclusive, segue em constante expansão e é 
considerado referência no mercado, a holding mantém seu radar 
sempre alerta na busca por empresas de primeiríssima qualidade, 
que agreguem cada vez mais valor à sua marca e, de quebra, 
garantam um excelente custo/benefício.

O QUE VEM POR AÍ?
Sinônimo de serviços de excelência no Brasil e no exterior, o 
inventário contempla novas parcerias fi rmadas, empreendimentos 
recém-lançados no trade, renovação de laços com fornecedores 
de longa data, tarifas especiais, promoções exclusivas e 
condições comerciais diferenciadas. Tudo isso, aliás, será 
apresentado ao longo das páginas a seguir, repletas de boas 
novas para que você, agente, não perca nenhuma oportunidade 
de negócio. 
Ficou curioso para conferi-las? A Segue Viagem conduz você 
neste tour pelo universo das grandes ofertas para te deixar a par 
de tudo o que está rolando neste portfólio rico em variedade e 
em qualidade. Aproveite a viagem e arrase nas vendas!

FESTIVAL OF GOOD SALES
BECAUSE WITH THE PRODUCT PORTFOLIO OF 
GRUPO TREND THE BUSINESS ROUND WORKS 
LIKE THIS: SAW IT, LOVED IT, SOLD IT, GOT 
CUSTOMER LOYALTY
Leisure or business, at national or international level, 
hotels, tickets or receptive services: you can choose 
whatever you want. And if there is any doubt, don’t 
worry, because in the diversifi ed portfolio of GRUPO 
TREND there will always be an option that is suitable 
for your passengers, whatever their profi le.
Offering to its client base a catalogue plenty of 
products and services, which, by the way, is in 
constant expansion and it’s considered a benchmark 
in the market, the holding company keeps its radar 
always alert in the seek for the highest quality 
companies, adding more and more value to its 
brand and, of course, assuring an excellent cost-
benefi t deal.
WHAT’S NEXT?
Synonymous with excellent services in Brazil and 
abroad, the inventory includes new partnerships, 
new companies in the trade, renewal of ties 
with long-term suppliers, special rates, exclusive 
promotions and special commercial conditions. 
All of them, by the way, will be presented in the 
following pages, plenty of good news so that you, 
travel agent, won’t miss any business opportunity. 
Are you curious to check them out? Segue Viagem 
takes you to a journey through the universe of big 
deals to update you on what is going on in this 
portfolio that is rich in variety and quality. Enjoy the 
journey and boost your sales!

FOTOS ARQUIVO HOTEL
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LA DOLCE VITA HOTEL: ITALIAN 
INSPIRATION À LA NORTHEASTERN 
MODE
A little piece of Italy right in the city of 
Ilhéus, with chocolate fl avor and feeling like 
vacation the whole year. And this is only 
the appetizer, because when it comes to 
La Dolce Vita Hotel there’s a menu plenty of 
tempting experiences. 
The fi rst thing is that guests who stay there 
have the pleasure of enjoying a beautiful 
cocoa garden and check closely a process 
of transformation of the fruit into one of 
the most venerated candies of the world. 
By the way, people not only can check 
closely, since in this Bahian place they 
don’t just see, they can also eat bean-to-
bar craft chocolate at Lalis chocolate shop, 
establishment in which it’s possible to fi nd 
some handcraft pieces. 
Still in the gastronomy fi eld, other highlights 
of the hotel are Bar e Restaurante Lido, 
located by the sea, and Empório e 
Restaurante Dolce Vita, which, mixing Italian 
and regional infl uences, present a diversifi ed 
menu, with fi sh, meat, risotto, bread and 
pasta manufactured in their own facility, 
fi tness dishes and a wide menu of wine.
After eating something, how about relaxing 
a little bit in one of the apartments? The 
options are divided into fi ve categories – 
Standard, Standard Suite, Executive with 
Balcony, Luxury Sea View and Superior Suite 
– and they present exclusive amenities, like 
air conditioning, telephone, LCD TV and, in 
some units, even a hydromassage tub and 
private area for a pleasant sunbath right in 
front of the Atlantic Ocean. 
Recommended for both leisure and business 
travelers, other conveniences offered by La 
Dolce Vita are: swimming pool, a small 
library with works in many languages, venue 
for up to 80 guests and easy access to 
attractions of the region, which comprehend 
waterfalls, boat rides, salt marshes, cocoa 
farms and trails, for example.

ACIMA, RECORTE DA ÁREA 
DE LAZER DO LA DOLCE VITA, 
BEM DE FRENTE PARA O MAR 
BAIANO. NA FOTO MENOR, A 
ATMOSFERA ACONCHEGANTE 
DE UM DOS QUARTOS

ABOVE, LEISURE AREA OF LA 
DOLCE VITA, RIGHT IN FRONT OF 
THE BAHIAN SEA. IN THE SMALLER 
PHOTO, COZY ATMOSPHERE OF 
ONE OF THE ROOMS

pães e massas de fabricação própria, 
pratos fi tness e vasta carta de vinhos.
Após saciar a fome, que tal relaxar 
um pouco em um dos apartamentos 
do empreendimento? As opções são 
divididas em cinco categorias – Standard, 
Suíte Standard, Executivo com Varanda, 
Luxo com Vista Mar e Suíte Superior – e 
apresentam comodidades exclusivas, 
como ar-condicionado, telefone, TV LCD e, 
em algumas unidades, até banheira com 
hidromassagem e área privativa para um 
agradável banho de sol bem de frente para 
o Oceano Atlântico.
Recomendado tanto para viajantes de 
lazer quanto de negócios, entre as demais 
conveniências oferecidas pelo La Dolce Vita 
estão: piscina, uma pequena biblioteca 
com obras em vários idiomas, salão de 
eventos com capacidade máxima para 
80 pessoas e fácil acesso aos atrativos 
da região, que compreendem cachoeiras, 
passeios de barco, manguezais, fazendas 
de cacau e trilhas, por exemplo.

Um pedacinho da Itália em plena cidade 
de Ilhéus, com sabor de chocolate e 
gostinho de férias o ano inteiro. E isso é 
apenas o aperitivo, porque quando se trata 
do La Dolce Vita Hotel o que não falta é um 
cardápio cheio de experiências tentadoras.
A primeira prova é que quem se hospeda por 
ali tem o prazer de desfrutar um belo jardim 
de cacau e conhecer de perto o processo 
de transformação do fruto em um dos doces 
mais venerados do mundo. Aliás, conhecer 
só não, já que na estadia baiana ninguém 
fi ca só na vontade, podendo também 
consumir o chocolate artesanal bean-to-
bar (em português, “do grão à barra”) na 
chocolateria Lalis, espaço no qual também é 
possível encontrar peças de artesanato.
Ainda no campo da gastronomia, outros 
dois destaques da hospedagem são o 
Bar e Restaurante Lido, situado à beira-
mar, e o Empório e Restaurante Dolce Vita, 
que, mesclando infl uências das cozinhas 
italiana e regional, apresenta um menu 
diversifi cado, com peixes, carnes, risotos, 

LA DOLCE VITA HOTEL: INSPIRAÇÃO ITALIANA À MODA NORDESTINA
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FOTOS TUCA REINÉS

Uma linda vista, fácil acesso ao campo 
de golfe (18 buracos) e ao centro hípico, 
ambos pertencentes ao complexo Terras 
de São José I, quadras de futebol e tênis, 
piscina com borda infi nita, academia, salão 
de jogos, Espaço Kids, sauna (seca e a 
vapor), SPA by L´Occitane au Brésil e centro 
de convenções com capacidade para 
aproximadamente 1,2 mil pessoas. E essa é 
apenas a introdução, porque no Novotel Itu 
Golf & Resort o que não faltam são atrativos 
de brilhar os olhos para os visitantes.
Fazendo jus ao seu endereço, assim como 
os principais símbolos da cidade paulista de 
Itu, famosos em todo o país pelas proporções 
gigantescas, no primeiro resort midscale da 
AccorHotels na América do Sul tudo é gran-
dioso. Prova disso são seus 343 aposentos, 
divididos em cinco categorias (Apartamentos 
Adaptados, Superiores e Executivos e Suítes 
Family e Master) e equipados com ar-condi-

RODEADO PELO VERDE, O 
NOVOTEL ITU GOLF & RESORT 
PREZA PELA EXCELÊNCIA 
E PELO BEM-ESTAR DOS 
HÓSPEDES. AO LADO, TODO O 
CHARME E O CONFORTO DOS 
APARTAMENTOS
SURROUNDED BY GREEN AREA, 
NOVOTEL ITU GOLF & RESORT 
VALUES THE EXCELLENCE AND 
WELLNESS OF ITS GUESTS. NEXT, 
CHARMING AND COMFORTABLE 
APARTMENTS

cionado com controle manual de temperatu-
ra, wi-fi , telefone, frigobar e secador de ca-
belo. Ao lado de tais comodidades, o hotel 
conta ainda com Copa Baby, serviço de des-
pertar e unidades adaptadas para hóspedes 
com defi ciência.
Outro exemplo da grandeza do Novotel Itu 
Golf & Resort pode ser apreciado em seu 
espaço gastronômico, constituído por dois 
bares e um restaurante e especializados 
na harmonia perfeita entre as culinárias 
internacional e regional.
Localizado a menos de duas horas dos 
três principais aeroportos de São Paulo 
(Congonhas, Guarulhos e Viracopos) e 
dispondo de salas de reuniões adaptadas 
para diferentes tipos de eventos corporativos, 
o meio de hospedagem apresenta também 
um perfi l executivo que o torna ideal para 
abrigar feiras, reuniões, convenções e 
encontros sociais.

NOVOTEL ITU GOLF & RESORT: WHERE 
LEISURE AND BUSINESS STAY TOGETHER
Beautiful view, easy access to a golf 
course (18 holes) and a riding club, 
both pertaining to Terras de São José 
I complex, soccer and tennis courts, 
infi nity swimming pool, gym, game 
room, Kids Club, sauna (dry and wet), 
SPA by L´Occitane au Brésil and a 
convention center for up to 1,200 
guests. This is only the introduction, 
because there are many other special 
attractions at Novotel Itu Golf & Resort.
Doing justice to its location, as well as 
the main symbols of Itu city, in São Paulo 
State, famous all over the country for their 
huge proportions, everything is big at 
the fi rst midscale resort of AccorHotels in 
South America. A proof of this is in charge 
of their 343 rooms, divided into fi ve 
categories (Adapted, Superior and Executive 
Apartments and Family and Master Suites) 
and equipped with air conditioning with 
manual temperature control, wi-fi , telephone, 
minibar and hair dryer. In addition, the hotel 
also counts on Baby Pantry, wake-up call 
service and units adapted to disabled guests.
Other example of the greatness of 
Novotel Itu Golf & Resort can be seen in 
its gastronomic space, composed of two 
bars and a restaurant, which specialize 
in the perfect harmony between 
international and regional cuisine.
Located less than two hours away from the 
main airports of São Paulo (Congonhas, 
Guarulhos and Viracopos) and having 
meeting rooms adapted for different 
types of business events available, this 
hotel also presents a corporate profi le, 
perfect for hosting fairs, meetings, 
conventions and social events.

NOVOTEL ITU GOLF & RESORT: LAZER E CORPORATIVO SE HOSPEDAM JUNTOS
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LAGHETTO STILO HIGIENÓPOLIS: A 
NOVELTY AT INTERNATIONAL LEVEL
Announced as a strong support for the 
hotel chain of Porto Alegre, Laghetto Stilo 
Higienópolis arrives with an important mission: 
being the headquarters of soccer players and 
leaders of Sport Club Internacional (Sport 
Club Soccer Team) during the matches in the 
capital of Rio Grande do Sul. And if your 
client supports the team, that’s great, because 
there are more novelties!
Offi cially inaugurated in September, 2018, 
this hotel guarantees great experiences, 
offering the colorados (Inter supporters), for 
example, the opportunity to stay in one of 
its three themed suites, decorated with the 
colors and symbol of the team.
In addition, the hotel has apartments (classifi ed 
into Stilo, Superior Stilo and Suite) which do a 
great job out of the fi elds, gathering in its 104 
units a wide range of conveniences, like TV, 
minibar, Natura amenities, pillow menu and, 
in some categories, even a hydromassage tub.
Talking about its general facilities, the highlight 
is the complete leisure, entertainment and 
service complex, which counts on heated 
swimming pool, spa, dry sauna, gym, parking 
space (additionally paid), convention center 
for up to 200 guests, bar and à la carte 
restaurant, open for breakfast, lunch and 
dinner. Speaking of which, here’s a tip: the 
special asset of the restaurant is because they 
offer an international menu of Casa Micheletto, 
a traditional restaurant of the region. 
Pertaining to Stilo chain and representing 
the fourth hotel of this brand in Brazil – and 
the fi rst one in the city of Porto Alegre –, 
this hotel carries quality and excellence in 
service in its DNA, having in accessibility an 
important trump: the facilities include rooms 
adapted for disabled people, wheelchair 
ramps and signs for blind people. Upon an 
extra payment, it’s also possible to lodge 
small and medium-sized pets.

A FACHADA RELUZENTE DO 
NOVÍSSIMO LAGHETTO STILO 
HIGIENÓPOLIS, EM PORTO ALE-
GRE. À ESQUERDA, EXEMPLO 
DAS ACOMODAÇÕES AMPLAS 
E COLORIDAS DO HOTEL
THE BRIGHT FACADE OF THE 
BRAND NEW LAGHETTO STILO 
HIGIENÓPOLIS, IN PORTO 
ALEGRE. LEFT, AN EXAMPLE OF 
THE SPACIOUS AND COLORFUL 
ACCOMMODATIONS OF THE HOTEL

Seguindo para os espaços comuns, o desta-
que vai para o supercompleto complexo de 
lazer, entretenimento e serviços, que dispo-
nibiliza piscina aquecida, spa, sauna seca, 
academia de ginástica, estacionamento (pago 
à parte), centro de eventos para até 200 convi-
dados, bar e um restaurante à la carte, aberto 
para café da manhã, almoço e jantar. Já que o 
assunto é gastronomia, aqui vai uma dica: o di-
ferencial do restaurante está no fato de oferecer 
o cardápio internacional do Casa Micheletto, 
tradicional espaço gastronômico da região. 
Pertencente à bandeira Stilo e representando o 
quarto hotel da marca no Brasil – e o primeiro 
na cidade de Porto Alegre –, o empreendimento 
carrega no DNA a qualidade e a excelência 
em servir, encontrando na acessibilidade um 
trunfo importante: as instalações incluem quartos 
adaptados para pessoas com defi ciência, 
rampas de deslocamento para cadeiras de 
rodas e sinalizações para defi cientes visuais. 
Mediante o pagamento de uma taxa extra, 
também é possível se hospedar com bichinhos 
de estimação de pequeno e médio portes.

Anunciado como um reforço de peso para 
a rede hoteleira de Porto Alegre, o Laghetto 
Stilo Higienópolis chega com uma importante 
missão: ser a sede da concentração dos joga-
dores e dirigentes do Sport Club Internacional 
durante os jogos disputados na capital do Rio 
Grande do Sul. E se o seu cliente for um torce-
dor de carteirinha do time, ótimo, porque para 
ele as boas-novas não param por aí.
Inaugurado ofi cialmente em setembro de 
2018, o empreendimento é estada garantida 
para grandes experiências, oferecendo aos 
colorados (apelido da torcida do Inter), por 
exemplo, a possibilidade de se acomodarem 
em uma de suas três suítes temáticas, decoradas 
com as cores e o distintivo do clube gaúcho.
Além disso, o hotel dispõe de apartamentos 
(classifi cados como Stilo, Stilo Superior e Suíte) 
que batem um bolão fora dos gramados, 
reunindo em suas 104 unidades um amplo rol 
de conveniências, entre as quais TV, minibar, 
amenidades Natura, menu de travesseiros 
e, em determinadas categorias, até mesmo 
banheira com hidromassagem.

LAGHETTO STILO HIGIENÓPOLIS: NOVIDADE DE PADRÃO INTERNACIONAL
FOTOS TUCA REINÉS
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A capital mineira está em clima de festa. 
E o motivo carrega no nome uma marca 
de respeito no mercado: Fasano, a célebre 
rede de hotéis e restaurantes que acaba de 
inaugurar um empreendimento em Beagá, 
reunindo o melhor dos dois universos.
De portas abertas desde o fi nalzinho de 
setembro de 2018, a julgar somente 
pelo design da fachada e do lobby, a 
hospedagem impressiona já na recepção. 
Valorizando a iluminação natural e a 
integração entre seus diferentes ambientes, 
além da decoração, outro elemento de 
destaque por ali é o Baretto, eleito como o 
melhor bar de hotel do mundo pela revista 
Wallpaper*, uma das referências mundiais 
em design.
Ainda sobre gastronomia, outra especialidade 
da casa é o restaurante Gero Belo Horizonte, 
um símbolo da bandeira Gero, que, além de 
clássicos como a costela à milanesa (ou, em 
italiano, Costoletta alla Milanese), também 
reúne pratos típicos da Trattoria Fasano, 

O LUXO E A SOFISTICAÇÃO ESTÃO 
PRESENTES NAS INSTALAÇÕES 
DO NOVÍSSIMO HOTEL FASANO 
BELO HORIZONTE. À DIREITA, RE-
CORTE DA FACHADA
LUXURY AND SOPHISTICATION ARE 
PRESENT IN THE FACILITIES OF THE 
NEW FASANO HOTEL BELO HORIZONTE. 
TO THE RIGHT, PHOTO OF ITS FACADE

unidade com infl uência da cozinha do 
centro-sul italiano que encontra no Spaghetti 
alla Carbonara o carro-chefe do menu. O 
estabelecimento oferece café da manhã, 
almoço e jantar e dispõe ainda de uma carta 
especial de cachaças.
Nas acomodações, o hotel mantém o 
mesmo padrão de excelência. Somando 
77 suítes, classifi cadas em sete categorias 
que variam de 27 a 110 m², seja qual 
for o quarto reservado os hóspedes terão 
a garantia de uma estada extremamente 
confortável, com o bônus ou de uma vista 
panorâmica ou de uma varanda privativa 
com jardins externos.
Entre as conveniências adicionais do Hotel 
Fasano Belo Horizonte estão o Fitness 
Center e Wellness SPA, com três salas 
de massagem, sauna úmida e piscina 
– atrativos destinados também para 
visitantes externos –, e um business center, 
cujas seis salas oferecem capacidade 
total para 120 pessoas.

CHECK-IN TIME: FASANO HOTEL 
BELO HORIZONTE HAS JUST BEEN 
INAUGURATED
The capital of Minas Gerais is celebrating. 
And the reason owns in its name a respectful 
brand in the market: Fasano, the famous 
hotel and restaurant chain, which has just 
inaugurated a hotel in Beagá, gathering the 
best of both worlds.
With open doors since late September, 
2018, the hotel already impresses on 
arrival, considering the design of its facade 
and lobby. Taking into account the natural 
illumination and integration among its 
different facilities, in addition to decoration, 
other element to be highlighted is the 
Baretto, elected as the best hotel bar of the 
world by the Wallpaper* magazine, one of 
the world benchmarks for design.
Still talking about gastronomy, other specialty 
of the house is Gero Belo Horizonte restaurant, 
a symbol of Gero brand, which in addition 
to offering classic dishes like Costoletta alla 
Milanese, it also gathers traditional dishes 
of Trattoria Fasano, unit with infl uence of the 
Central and Southern Italy cuisine that brings 
the Spaghetti alla Carbonada as the fl agship 
of the menu. The hotel offers breakfast, lunch 
and dinner and it also has a special menu 
of "cachaças" (Brazilian traditional alcoholic 
drink) available.
The accommodations keep the same 
excellence standard. With 77 suites, 
classifi ed into seven categories that vary from 
27 to 100 m², guests will have an extremely 
comfortable stay regardless of the room, 
counting on the bonus of a panoramic view 
or a private balcony with outdoor gardens.
Additional conveniences of Fasano Hotel 
Belo Horizonte include Fitness Center 
and Wellness SPA, with three massage 
rooms, wet and dry sauna – attractions 
also allowed to external visitors –, and a 
business center, whose six rooms are able 
to accommodate 120 people.

CHECK-IN LIBERADO: HOTEL FASANO BELO HORIZONTE É INAUGURADO



/ 69

YOO2 RIO DE JANEIRO, WHERE THE 
CARIOCA ESSENCE GETS A NEW ENERGY

Few destinations in the world are similar to the 
Wonderful City when it comes to surprising the 
guest. Since the current seek for experiences is 
the main reason of a trip, the tip on a hotel in the 
region is only one: Yoo2 Rio de Janeiro, a design 
hotel that pertains to Intercity Hotels.
The "exotic" stay is also valid for the accommodations. 
The rooms have breathtaking views to Pão de Açúcar 
(Sugarloaf Mountain) and some of them to Corcovado. 
The decoration is the result of a combination between 
pieces signed by Yoo Studio and the use of elements 
that are references of the architecture and nature of the 
destination. There are seven categories of apartments: 
Yoo2, Yoo2 Plus, Corcovado, Sugar, Bossa n' Sugar, 
Celebration Suite and Yoo2 Family Room. 
At night, check out The Rooftop, where it’s possible 
to admire the view of the city's postcards and enjoy 
a good drink. The Cariocally Resto & Bar, on the 
other hand, is the right choice for breakfast, lunch 
and dinner, highlighting the diversity and quality of 
the Brazilian gastronomy.
With the support of a travel agency, the hotel 
offers tours that are different from the basic  ones. 
"Gastrô a lá Brasileirinha" is a good example of 
what the guests can expect: they are taken in 
luxury cars to chef Mari Vidal’s, in Gávea district, 
where they learn to cook Brazilian recipes using 
techniques of French cuisine. At the end, they try 
the dishes sipping caipirinha (Brazilian cocktail) 
and artisanal cachaças (Brazilian drink) and are 
given a gastronomy book. 
For people who are interested in exploring “hidden” 
spots of the city, such as beaches and islands that 
are less visited, the tip is to activate the "Secret Spots 
Carioca” option and enjoy exclusive tours, lasting 
four to six hours. Do you want more? The hotel still 
manages to plan a tour of the main art, fashion 
and design ateliers of Rio, also including chats with 
artists; schedule helicopter fl ights; and provide an 
experience related to the origins of samba through 
a guided tour of the Zona Portuaria, Morro da 
Conceição and Pedra do Sal districts – the last 
one ends in a traditional roda de samba (samba 
concert). It’s important to highlight that these tours 
may be subject to a minimum number of guests.

RECORTE DO THE ROOFTOP, 
AMBIENTE DESCONTRAÍDO 
E BEM DE FRENTE PARA O 
ICÔNICO PÃO DE AÇÚCAR. AO 
LADO, QUARTO PERTENCENTE 
À CATEGORIA BOSSA N’ SUGAR
PICTURE OF THE ROOFTOP, A 
RELAXING PLACE AND RIGHT 
IN FRONT OF THE ICONIC 
SUGARLOAF MOUNTAIN. TO THE 
LEFT, BOSSA N’ SUGAR ROOM

Com o apoio de uma agência de viagens, o 
hotel oferece tours que fogem do básico. O 
“Gastrô a lá Brasileirinha” é um bom exemplo 
do que os hóspedes podem esperar: eles são 
levados em carros de luxo até a casa da chef 
Mari Vidal, na Gávea, onde aprendem a 
cozinhar receitas brasileiras utilizando técnicas 
da culinária francesa. Ao fi nal, degustam os 
pratos bebericando caipirinha e cachaças 
artesanais e ganham um livro de gastronomia. 
Para os interessados em explorar points “escon-
didos” da cidade, como praias e ilhas pouco 
movimentadas, a dica é acionar a opção 
“Secret Spots Carioca” e curtir passeios exclusi-
vos, com duração de quatro a seis horas. Quer 
mais? O hotel ainda consegue articular um tour 
pelos principais ateliês de arte, moda e design 
do Rio, incluindo até mesmo bate-papos com 
os artistas, programar voos de helicóptero e 
reviver as origens do samba por meio de uma 
visita guiada pela Zona Portuária, Morro da 
Conceição e Pedra do Sal – este último termina 
em uma tradicional roda de samba. É importan-
te ressaltar que esses passeios podem estar atre-
lados a um número mínimo de participantes.

Poucos destinos no mundo se equiparam 
à Cidade Maravilhosa quando o assunto é 
surpreender o visitante. E já que atualmente 
é a busca por experiências que dita grande 
parte das viagens, a dica de hospedagem na 
região é uma só: Yoo2 Rio de Janeiro, hotel 
design pertencente à marca Intercity Hotels.
A estada “diferentona” vale para as 
acomodações. Os quartos têm vistas 
arrebatadoras para o Pão de Açúcar e alguns 
para o Corcovado. A decoração é o resultado 
da combinação entre peças assinadas pelo 
Yoo Studio e a utilização de elementos que 
remetem à arquitetura e à natureza do destino. 
São sete categorias de apartamentos: Yoo2, 
Yoo2 Plus, Corcovado, Sugar, Bossa n' Sugar, 
Suíte Celebration e Yoo2 Family Room. 
Quando a noite cair, vale conferir o The 
Rooftop, de onde dá para admirar a 
vista para os cartões-postais da cidade e 
saborear um bom drink. O Cariocally Resto 
& Bar, por outro lado, é a pedida certa 
para o café da manhã, almoço e jantar, 
realçando a diversidade e a qualidade da 
gastronomia brasileira. 

YOO2 RIO DE JANEIRO, ONDE A ESSÊNCIA CARIOCA GANHA FÔLEGO NOVO 
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Natureza, lazer, conforto e uma 
culinária de infl uências mediterrâneas 
com o tempero que só a Bahia tem. Se 
para o seu cliente esse é o resumo da 
viagem perfeita, a hospedagem inclusa 
no pacote só pode ser uma: Villas de 
Aragon, o hotel boutique do Coronas de 
Aragon Group situado a apenas 1,5 km 
do centro histórico de Trancoso, na bela 
Praia do Rio Verde.
Pensado em cada detalhe para fazer seus 
visitantes se sentirem, literalmente, em 
casa, a começar pelas acomodações, 
o empreendimento dispõe de um total 
de oito chalés e suítes, superindicadas 
para quem não abre mão de bem-estar 
e privacidade.
Começando pelas Villas, divididas em 
Catarina (Superior com Vista Mar e Térreo 
com Piscina e Jardim) e duplex Albertina 
(Com Piscina e Com Piscina Frente Jardim), 
todas são equipadas com wi-fi , frigobar, 
TV 42 polegadas e banheiro privativo. 
Vale ressaltar que os hóspedes das 
unidades de dois andares têm também à 

NA FOTO MAIOR, A TRANQUILIDADE 
E O SOSSEGO DAS INSTALAÇÕES 
DO VILLAS DE ARAGON HOTEL 
BOUTIQUE. AO LADO, O CONFORTO 
DAS ACOMODAÇÕES
IN THE LARGEST PHOTO, RELAXING 
AND PEACEFUL FACILITIES OF VILLAS 
DE ARAGON HOTEL BOUTIQUE. NEXT TO 
IT, COZY ACCOMMODATIONS

disposição salas de jantar e de estar e 
uma cozinha de apoio.
Nas suítes, categorizadas em São 
Sebastião, Iemanjá, São Brás e Ogum, 
a exclusividade segue no comando, 
reunindo diferenciais como banheiros 
com duas duchas, jardim vertical, 
varanda, sala de estar e jardim com 
piscina particular, isso citando somente 
algumas comodidades.
Além disso, a estadia conta ainda com 
uma grande piscina de frente para a 
praia e com um restaurante marcado pelo 
alto nível gastronômico da rede Aragon. 
Apresentando um cardápio especializado 
na culinária da Península Ibérica e oriundo 
da combinação de ingredientes frescos e 
orgânicos típicos do Mediterrâneo Europeu, 
por lá os clientes são presenteados com 
uma seleção de pratos extremamente 
saborosos e sofi sticados, tais quais ostras, 
vieiras, paellas, lagostas, grelhados, 
saladas, bacalhau, massas e uma vasta 
carta de sobremesas, recheada de doces 
portugueses, pudim frito e outros quitutes.

VILLAS DE ARAGON HOTEL BOUTIQUE FOR 
VACATION FROM JANUARY TO JANUARY
Nature, leisure, comfort and gastronomy 
infl uenced by Mediterranean cuisine with that 
spice that only Bahia has. If to your client this 
is the description of a perfect trip, the hotel 
to be included in the package must be only 
one: Villas de Aragon, the boutique hotel of 
Coronas de Aragon Group located only 1.5 
km away from the Trancoso’s historic center, in 
the beautiful Rio Verde Beach.
Thinking of each detail do make their 
guests feel, literally, at home, starting 
from the accommodations, the hotel has 
a total of eight chalets and suites, strongly 
recommended for those who look for 
relaxation and privacy.
Starting from Villas, divided into Catarina 
(Superior with Sea view and Ground Floor 
with Swimming Pool and Garden) and 
Albertina duplex (With Swimming Pool and 
With Swimming Pool Front Garden), all of 
them equipped with wi-fi , minibar, 42-inch TV 
and private bathroom. It should be highlighted 
that the 2-fl oor units have also dinner and living 
room available, in addition to a kitchen.
Talking about the suites, categorizes into São 
Sebastião, Iemanjá, São Brás and Ogum, 
exclusivity is a keyword, presenting special 
assets like bathroom with two showers, 
vertical garden, balcony, living room and 
garden with private swimming pool, just to 
mention some amenities.
Besides, the hotel also count on a large 
swimming pool facing the beach and with a 
restaurant that stands out for its high gastronomic 
level of the Aragon chain. Offering a menu 
that specializes in the gastronomy of Iberian 
Peninsula and based on the combination of 
traditional fresh and organic ingredients of 
the Mediterranean Europe, their customers 
have a selection of extremely delicious and 
sophisticated such as oysters, scallops, paellas, 
lobsters, grilled food, salad, cod, pasta and 
a large list of desserts, plenty of Portuguese 
candies, fried pudding and other delicacies.

VILLAS DE ARAGON HOTEL BOUTIQUE PARA FÉRIAS DE JANEIRO A JANEIRO
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Teterboro, de Nova Jersey, especializado 
em voos particulares, e às estações de 
trens e terminais marítimos instalados pela 
vizinhança.
Com atendimento realizado 100% em 
português, para facilitar ainda mais o 
contato a U.S. Travel disponibiliza uma 
central de atendimento que funciona 
diariamente, das 8h às 20h, por meio 
da qual é possível solicitar reservas 
em atrações ou restaurantes, comprar 
ingressos para shows, eventos, musicais 
da Broadway, competições esportivas, 
passeios de helicóptero e de barco (este 
último com jantar incluso), confi rmar o 
horário de saída do translado ou obter 
informações mais detalhadas acerca 
dos programas encontrados no destino 
em questão. 
Sabe o que isso signifi ca? Que todas 
as demandas do seu cliente podem ser 
atendidas rapidamente. E tem mais! A 
empresa também fornece um número de 
WhatsApp aos passageiros em trânsito 
para eventuais casos de emergência.

Que todo mundo gosta de ser bem 
recebido ao chegar em um novo lugar 
não é novidade para ninguém. Agora 
imagine se, além de uma excelente 
acolhida, seu passageiro puder contar 
com um adicional de serviços, pensados 
em cada detalhe para tornar a viagem 
simplesmente perfeita. É exatamente essa 
a proposta da U.S. Travel: oferecer aos 
turistas rumo aos Estados Unidos muito 
mais do que boas-vindas.
Ostentando 30 anos de experiência 
no mercado e voltada exclusivamente 
ao público brasileiro, na empresa de 
essência verde a amarela e atuação 
em território vermelho, azul e branco o 
que não falta são conveniências para os 
viajantes a lazer e a negócios com destino 
a Nova York, Washington e Boston. 
Dentre elas, vale destacar os transfers 
com saída dos principais aeroportos e 
passeios guiados pelos cartões-postais de 
cada região. Além disso, os viajantes da 
Big Apple têm à disposição um receptivo 
que se expande ao Aeroporto Executivo 

U.S. TRAVEL: BRAZILIAN WAY OF 
WELCOMING IN THE STATES

It’s not a novelty that everybody likes to be 
welcomed when arriving in a new place. 
Now, imagine if, in addition to an excellent 
reception, your passenger could count on 
additional services, planned in detail to 
turn a travel into the perfect journey. This is 
exactly the intention of U.S. Travel: offering 
the tourists going to the United States much 
more than a welcome service.
With 30 years of experience in the market 
and exclusively intended to Brazilians, 
at this company with green and yellow 
essence and presence in the red, blue 
and white territory, there are many 
conveniences for leisure and business 
travelers with destination to Nova York, 
Washington and Boston. Among them, 
we highlight transfers leaving from the 
main airports and guided tours of the 
postcards of each region. In addition, the 
explorers of Big Apple have a receptive 
service available that expands to the 
Teterboro Executive Airport, New Jersey, 
which specializes in private fl ights, train 
stations and maritime terminals located in 
the surroundings. 
Offering a service that is 100% in 
Portuguese language, the U.S. Travel 
has a support center to make the 
communication even more easier, which 
daily operates from 8 a.m. to 8 p.m., by 
which it’s possible to make reservations 
in attractions or restaurants, buy tickets 
for concerts, events, Broadway musicals, 
sports competitions, helicopter and boat 
rides (the last one with a dinner included), 
confi rm the departure time of the transfer 
or get further information on activities 
found in the destination. 
Do you know what does it mean? That 
all your client's needs can be met. And 
there’s more! The company also offers the 
passengers in transit a WhatsApp contact 
number for occasional emergencies.

ACIMA, O INCONFUNDÍVEL 
SKYLINE DE NOVA YORK. 
À ESQUERDA, O ICÔNICO 
CAPITÓLIO DOS ESTADOS 
UNIDOS, EM WASHINGTON
ABOVE, THE UNIQUE NEW 
YORK SKYLINE. TO THE LEFT, 
THE ICONIC UNITED STATES 
CAPITOL, IN WASHINGTON

U.S. TRAVEL: RECEPÇÃO À MODA BRASILEIRA NOS STATES

FOTOS SHUTTERSTOCK
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MOTIVOS EM DOBRO PARA DIZER SIM A PUNTA CANA

Para quem sonha com uma viagem de conto de fadas no Caribe, 
não há nada melhor do que escolher um meio de hospedagem que 
traga já no nome a marca da realeza. Inclusive, em Punta Cana 
temos duas para indicar: Grand Bahia Principe Turquesa e Punta 
Cana Princess All Suites Resort & Spa, uma dupla soberana na 
arte de encantar. Dispondo de instalações grandiosas, ambos os 
empreendimentos operam em regime all inclusive, compartilhando 
ainda a distância de apenas 25 minutos de carro do Aeroporto 
Internacional de Punta Cana.
Recomendado sobretudo para famílias, o Grand Bahia Principe 
Turquesa disponibiliza 502 acomodações, incluindo opções 
de quartos conjugados. A diversão rola solta por ali, refletida 
no parque aquático infantil, no miniclube para crianças de 4 a 
12 anos, na minidiscoteca e no espaço para pinturas faciais e 
tatuagens autocolantes temporárias – isso sem mencionar os 
espetáculos, jogos e atividades esportivas promovidos diariamente 
para os pequenos. 
Para os mais velhos, os programas de lazer e entretenimento 
contemplam piscina, bares, restaurantes, música ao vivo, entrada 
gratuita na discoteca “Bachata” (com bebidas locais e coquetéis 
inclusos para maiores de 18 anos), wi-fi cortesia no lobby e até um 
spa com salão de beleza e tratamentos estéticos, pagos à parte.
Já o Punta Cana Princess All Suites Resort & Spa é destinado 
exclusivamente para adultos. Um refúgio à beira-mar, inspira bem-
estar em suas 256 suítes Platinum e 14 suítes Honeymoon. Entre 
as comodidades comuns a todos os aposentos estão jacuzzi, 
varanda, ar-condicionado, minibar, TV a cabo e máquina de café, 
para citar alguns diferenciais.
Para coroar, este cinco-estrelas dispõe de cinco restaurantes, três 
bares, snack bar, piscina, academia, sauna, minispa, shows 
noturnos, discoteca com entrada gratuita e bebidas nacionais na 
faixa até meia-noite, uma aula básica de mergulho na piscina por 
pessoa e por estadia, transporte cortesia para o cassino Avalon 
e uso de todas as instalações e serviços dos hotéis Caribe Club 
e Tropical Princess, pertencentes à mesma rede e localizados 
bem ao lado.

À ESQUERDA, PARTE DA ÁREA DE LAZER DO 
GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA. ABAIXO, AS 
CHARMOSAS INSTALAÇÕES DO PUNTA CANA 
PRINCESS ALL SUITES
TO THE LEFT, LEISURE AREA OF GRAND BAHIA PRINCIPE 
TURQUESA. BELOW, CHARMING FACILITIES OF PUNTA CANA 
PRINCESS ALL SUITES

TWO REASONS TO SAY YES TO PUNTA CANA
For those who dream about a fairy tale travel in the Caribbean there’s 
nothing better than choosing a hotel that already brings in the name a 
title of royalty. By the way, in Punta Cana we recommend the following: 
Grand Bahia Principe Turquesa and Punta Cana Princess All Suites Resort 
& Spa, a sovereign duo that masters the art of enchanting. Having great 
facilities, both of them are all-inclusive hotels and only 25 minutes away 
from Punta Cana International Airport.
Mainly recommended for families, the Grand Bahia Principe Turquesa 
provides 502 accommodations, including options of connecting 
bedrooms. Fun is present in the children's water park, the kids' club for 
children aged 4-12, in the mini-disco and the space for face paintings 
and temporary tattoo stickers – not to mention spectacles, games and 
sports activities daily promoted for kids. 
For adults, leisure and entertainment activities include swimming pool, 
bars, restaurants, live music, free entrance to “Bachata” disco (with local 
beverages and cocktails included for people over 18), courtesy wi-fi in 
the lobby and even a spa with beauty salon and aesthetic treatments, 
paid separately. 
The Punta Cana Princess All Suites Resort & Spa is exclusively intended for 
adults. A refuge by the sea, provides relaxation in its 256 Platinum suites 
and 14 Honeymoon suites. Common amenities to all accommodations 
include Jacuzzi, balcony, air conditioning, minibar, cable TV and coffee 
maker, just to mention some items.
To top it off, this five-star hotel has five restaurants, three bars, snack bar, 
swimming pool, gym, sauna, mini spa, night performances, disco with 
free entrance and national beverages for free up to midnight, one basic 
diving class in the swimming pool per person per stay, courtesy transfer 
to Avalon casino and access to all facilities and services of Caribe Club 
and Tropical Princess hotels, pertaining to the same hotel chain and 
located next door.
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UM TRIO DE HOSPEDAGENS PORTUGUESAS

Neya, Marquês de Pombal e Fénix Lisboa são três hotéis situados 
na capital de Portugal que, além da localização, dividem outro 
espaço: o portfólio de produtos internacionais do GRUPO TREND, 
no qual estão com tarifas reduzidas e condições comerciais 
diferenciadas. Entre as demais semelhanças há ainda mais uma, 
a do talento lusitano de bem receber.
Bem no coração da cidade, tais vizinhos, porém, têm lá suas 
particularidades. O Neya Lisboa Hotel, por exemplo, é sinônimo 
de sustentabilidade. Dispondo de acomodações divididas em cinco 
ambientes (Floresta, Montanha, Praia, Campo e Cidade de Lisboa), 
os quartos contam com wi-fi gratuito, almofada de massagem 
Shiatsu, amenidades de higiene pessoal e cestos de coleta seletiva. 
Fora isso, o empreendimento oferece café da manhã, restaurante, 
spa com salas de massagens, relaxamento e jacuzzi, infraestrutura 
sustentável para realização de eventos corporativos e até bicicletas 
para o deslocamento dos hóspedes por Lisboa.
Já para quem procura por vivências inesquecíveis, uma estadia 
perita em marcar história é o Hotel Marquês de Pombal, em 
meio à icônica Avenida da Liberdade e que preza pela arte de 
agradar. Com 123 quartos, categorizados em Standard, Superior, 
Júnior Suíte e Suíte, seja qual for a unidade escolhida todas têm 
wi-fi cortesia, ar-condicionado regulável, TV a cabo, minibar, cofre 
individual, secador de cabelo e espelho para maquiagem. Partindo 
para as áreas comuns, o Marquês de Pombal reúne mais um arsenal 
de atrativos, entre os quais academia, salão de cabeleireiro, centro 
de estética, restaurante, bar e salas para conferência.
Outro símbolo de bem-estar e vanguardismo na hotelaria 
da capital portuguesa é o HF Fénix Lisboa, hotel moderno e 
sofisticado sob qualquer ponto de vista. A poucos passos do 
metrô e de alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos da 
cidade, ali os passageiros encontram instalações de primeira, 
as quais incluem: 193 acomodações (entre suítes e quartos com 
terraço privativo), restaurante, lobby bar, espaços para reuniões 
e eventos sociais e um delicioso City Garden Lounge, equipado 
com espreguiçadeiras e chuveiros que são uma ótima pedida 
para os dias de calor.

À DIREITA, FACHADA DO NEYA LISBOA HOTEL. 
ABAIXO, EXEMPLO DAS ACOMODAÇÕES DO 
HOTEL MARQUÊS DE POMBAL
TO THE RIGHT, FACADE OF NEYA LISBOA HOTEL. 
BELOW, AN EXAMPLE OF THE ACCOMMODATIONS 
OF MARQUÊS DE POMBAL HOTEL

A TRIO OF PORTUGUESE HOTELS
Neya, Marquês de Pombal and Fénix Lisboa are three hotels situated 
in the capital of Portugal, which, in addition to their location, they share 
other space: the portfolio of international products of GRUPO TREND, 
presenting reduced rates and special commercial conditions. Among 
other similarities, there’s another one, the Lusitanian ability to welcome 
warmly people.  
In the heart of the city, those neighbors, however, have their particularities. 
The Neya Lisboa Hotel, for example, is synonymous with sustainability. 
Having accommodations divided into five scenes (Forest, Mountain, 
Beach, Countryside and Lisbon City), its rooms count on free wi-fi, Shiatsu 
massage pillow, toiletries and recycling bins. In addition, the hotel offers 
breakfast, restaurant, spa with massage rooms, relaxation and Jacuzzi, 
sustainable infrastructure for business events and even bikes, so that guests 
can ride one throughout Lisbon.
Travelers who are looking for unforgettable experiences, Marquês de 
Pombal Hotel is an expert at providing good memories, located on 
Liberdade Avenue and mastering the art of pleasing its guests. With 123 
rooms, categorized into Standard, Superior, Junior Suite and Suite, all units 
have courtesy wi-fi, adjustable air conditioning, cable TV, minibar, individual 
safe, hair dryer and makeup mirror. The common areas of Marquês de 
Pombal offer more than a collection of attractions, such as gym, beauty 
salon, aesthetic center, restaurant, bar and conference rooms.
Other symbol of relaxation and vanguardism of the Portuguese hospitality 
is the HF Fénix Lisboa, a cutting-edge and sophisticated hotel from every 
point of view. A few steps away from the subway and some of the most 
emblematic tourist attractions of the city, passengers can find there high 
standard facilities, which include: 193 accommodations (suites and 
rooms with private balconies), restaurant, lobby bar, venues for meetings 
and social events and a pleasant City Garden Lounge, equipped with 
deck chairs and showers that are great options for sunny days.
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COLUNISTAS

Viajar é uma atividade muitas vezes associada a explorar o novo, 
a descansar, a fugir da rotina e a tirar férias. Viagens a trabalho 
podem parecer uma ideia estranha para algumas pessoas; mais 
estranha ainda se elas não trouxerem remuneração. Mas, na 
verdade, isso não é nada incomum: estou me referindo ao turismo 
atrelado a trabalhos voluntários.
Uma experiência que não agrega apenas à vida do viajante, esta 
é a chance de acrescentar algo à vida de outras pessoas enquanto 
se tem a oportunidade de vivenciar uma nova cultura. Sempre 
acompanhamos catástrofes, crises e problemas que acontecem ao 
redor do mundo, e sabe-se que muitas pessoas trabalham in loco 
na melhoria dessas situações. E o melhor de tudo é que é possível 
ajudar nessas jornadas quando se está viajando. 
Embora a ideia pareça muito positiva, esse tipo de viagem 
tem sido duramente criticado. Isso porque muita gente, em 
especial jovens que viajam para trabalhar voluntariamente, usa a 
experiência como uma espécie de marketing pessoal e a divulga 
pelas redes sociais. 
É claro que sempre vão existir pessoas com intenções erradas; 
entretanto, se mesmo essas pessoas estiverem ajudando de 
alguma forma a gerar impacto positivo em algum problema 
local, isso já é válido. Saliento aqui que essa experiência é 
muito agregadora para quem se dispõe a trabalhar, sim, mas 
ela consiste principalmente em fazer o bem e ajudar a melhorar 
uma situação.
Vale muito a pena repensar sua próxima viagem (ou sugerir 
isso para o passageiro) e buscar maneiras de viver esse tipo 
de experiência, pois as opções são muitas e os lugares 
também. Com certeza essa será uma aventura diferente, que vai 
possibilitar muito mais crescimento pessoal do que uma viagem 
convencional. 
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ESSA EXPERIÊNCIA É MUITO AGREGADORA PARA 
QUEM SE DISPÕE A TRABALHAR, MAS CONSISTE 
PRINCIPALMENTE EM FAZER O BEM E AJUDAR A 
MELHORAR UMA SITUAÇÃO

WHEN TOURISM AND VOLUNTARY WORK WALK TOGETHER
“THIS EXPERIENCE IS SO VALUABLE FOR THOSE WHO ARE WILLING TO WORK, BUT 
IT MAINLY CONSISTS ON DOING GOOD AND HELP TO IMPROVE A SITUATION”
Traveling is many times an activity related to exploring something new, 
relaxing, running away from daily life and going on vacation. Business trips 
may seem a strange idea for some people; even stranger if they don't bring 
money. But, actually, this is not uncommon: I’m talking about tourism bound 
to voluntary activities.
An experience that not only changes the traveler’s life, but also it’s the 
opportunity to change something to other people’s lives while there’s a 
chance to experience a new culture. We’ve always seen catastrophes, 
crises and issues that happen around the world and it's known that many 
people work in loco to improve those situations. And the best of everything 
is that it’s possible to help when traveling. 
Although the idea seems to be very positive, this type of trip has been 
strongly criticized. That’s because many people, mainly young people 
who travel for volunteering, uses such experience as a kind of personal 
marketing, spreading it on social media. 
Of course, there will always be people with wrong intensions; however, if 
even those people are helping in any way to generate positive impact on a 
local issue, this already works. I highlight that this experience is so valuable 
for those who are willing to work, but it mainly consists on doing good and 
helping to improve a situation.
It’s worthwhile rethinking your next trip (or suggest it to the passenger) and 
looking for ways of living this type of experience, because there are many 
options and places. Defi nitely, this will be a different adventure, which will 
provide much more personal growth than a conventional travel.
Pedro Vianna has a degree in Architecture and he is a huge fan of bike tours. He believes that turning million ideas into 
something real is hard, but making them come true is a feeling that everyone should experience. “Thinking about how these 
ideas can generate a positive impact and transformation is the way for a better future,” he says. pedvianna@gmail.com

Quando o turismo e o voluntariado 
caminham juntos

Pedro Vianna se formou em Arquitetura e é apaixonado por tours de bike. Acredita 
que transformar milhões de ideias em algo real seja difícil, mas que realizá-las é um 
sentimento que todos deveriam experimentar. “Pensar em como essas ideias podem 

gerar impacto positivo e transformação é o caminho para um futuro melhor”, ele diz. 
pedvianna@gmail.com

FUNDACIÓN MARIANA NOVOA (BOGOTÁ, COLÔMBIA)



Onze cuidados com sua imagem 
na internet

Não existe mais separação entre perfi l pessoal e perfi l profi ssional. Nossos 
amigos usam as mesmas redes sociais que os nossos clientes; logo, seus 
clientes verão tudo o que você escrever on-line, seja bom ou ruim.
Separei algumas dicas para que você não corra o risco de perder clientes 
e oportunidades de negócios por conta da internet.
1. Não faça comentários sobre times, religiões e política:  se você usa 

a internet para captar clientes, resista à tentação de fazer postagens 
sobre assuntos que geram polêmica, principalmente esses três.

2. Cuidado com as fotos: fotos em festas, praias e baladas, com copos 
de bebidas alcóolicas ou excesso de sensualidade, podem trazer uma 
imagem errada para os clientes.

3. Acompanhe os resultados: na internet é possível medir tudo. Utilize 
as ferramentas disponíveis para entender melhor o que está dando 
certo e onde seus clientes estão interagindo mais.

4. Nunca discorde publicamente de um cliente: lembre-se da máxima 
"o cliente tem sempre razão". Discordar publicamente pode despertar 
fúria. Abra um canal em "off" para conversar com ele.

5. Use formulários para capturar e-mails: muitos visitantes querem 
receber atualizações ou mais informações por e-mail. Capture e-mails 
em seu site, blog ou fanpage.

6. Tenha um e-mail com domínio próprio: em sites como GoDaddy é pos-
sível registrar um domínio e ter seu e-mail por menos de R$ 20 por mês.

7. Compartilhe postagens de outras pessoas: é uma forma de mostrar 
engajamento e interesse pelos outros. Não se restrinja apenas ao que 
você tem a dizer. Compartilhe.

8. Não escreva textos muito longos: escreva em tópicos e priorize textos 
de fácil leitura. Caso tenha informações mais detalhadas sobre aquele 
assunto, indique um link para o site.

9. Grave vídeos on-line: faça vídeos com dicas úteis, do tipo tutoriais, com 
no máximo três minutos cada. Se precisar de mais tempo, faça vários.

10. Não fi que só na defensiva: não discordar publicamente não signifi ca 
não defender suas ideias. Faça-o de forma construtiva, positiva e com 
bom humor.

11. Faça perguntas: use as conversas para questionar e incentivar 
as pessoas a compartilharem conhecimentos. Repito: compartilhe 
informações de outros usuários. 
as pessoas a compartilharem conhecimentos. Repito: compartilhe 

NÃO DISCORDAR PUBLICAMENTE NÃO 
SIGNIFICA QUE VOCÊ NÃO DEVA DEFENDER 
SUAS IDEIAS. FAÇA-O DE FORMA CONSTRUTIVA, 
POSITIVA E COM BOM HUMOR
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ELEVEN TIPS ON YOUR IMAGE ON THE INTERNET
“NOT DISAGREEING IN PUBLIC DOESN’T MEAN THAT YOU SHOULDN'T 
DEFEND YOUR IDEAS. DO IT IN A CONSTRUCTIVE, POSITIVE WAY AND 
WITH GOOD HUMOR”
There’s no longer a division between your personal and professional profi les. Our 
friends use the same social media as our customers; then, your customers will see 
everything you write on-line, whether good or bad. 
I have some tips so that you don’t run the risk of losing clients and business 
opportunities because of the internet.
1. Don't comment on sport teams, religion and politics: if you use the internet to get clients, 

do resist the temptation to write about subjects that create controversy, mainly these three.
2. Be careful about photos: pictures at parties, beaches and dance clubs, holding alcoholic 

drinks or showing excess of sensuality, may bring a wrong image to your clients.
3. Check the results: everything can be measured on the internet. Use the available tools 

to better understand what is working and where your clients are interacting more.
4. Never disagree with a client in public: remember that maxim “the customer is 

always right". Mainly on social media, disagreeing in public may cause fury. 
Open a private channel to talk to her or him.

5. Use forms to get e-mails: many visitors would like to be updated or receive 
further information via e-mail. Get e-mails on your website, blog or fanpage.

6. Have an e-mail with your own domain: on websites like GoDaddy, for example, 
you can register a domain and get your own e-mail for less than R$ 20 per month.

7. Share other people’s posts: it’s a way of showing engagement and interest in 
other people. Don’t be limited to only what you have to say. Share.

8. Don’t write very long texts: write topics and give priority to texts that are easy to 
read. If there’s further information on that subject, insert a link to the website.

9. Record on-line videos: make videos with useful, tutorial-like tips, with three 
minutes each, at maximum. If you need more time, make more.

10. Don’t be just on the defensive: not disagreeing in public doesn’t mean that you shouldn't 
defend your ideas. Do it in a constructive, positive way and with good humor.

11. Ask questions: use talks to question and encourage people to share knowledge. 
I insist: share other user’s information.

Mauricio Salvador is president of the Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Brazilian Association 
of E-commerce), author of fi ve books of digital business, CEO of Comschool 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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TRATA-SE DE OFERECER, ALÉM DA MELHOR OPÇÃO 
EM PRODUTOS E SERVIÇOS, AQUELE ALGO A 
MAIS QUE A INTERNET NÃO PERSONALIZA E QUE 
ENCANTA E SURPREENDE O CLIENTE
BEING A REAL TRAVEL AGENT IN THE DIGITAL WORLD… 
YES, YOU CAN!
“IT’S ALL ABOUT OFFERING, IN ADDITION TO THE BEST OPTION OF 
PRODUCTS AND SERVICES, THAT PLUS WHICH THE INTERNET DOESN’T 
PERSONALIZE AND THAT ENCHANTS AND SURPRISES THE CUSTOMER”
With the spread of the internet and creation of many search tools of fl ight tickets, 
hotels and services, I often wonder: how to offer special assets to our clients?
And the answer seems to be more than one, a combination of quick and personalized 
support, deep knowledge and knowing how to exceed expectations. It’s all about offering, 
in addition to the best option of products and services, that plus which the internet doesn’t 
personalize and that enchants and surprises the customer. This is our challenge! And 
technology can be an excellent tool, making communication easier and agile.
Our customer profi le is even more experienced and has access to a lot of content, 
which requires us to be more and more expert at the subject and be updated on 
products, services, regulations and novelties of the market. An aspect that is often 
forgotten by the passengers who decide to go on a journey without support of an 
agent, for example, is the requirement of different travel documents.
In addition to passport, each nation has different requirements for documents, and 
they often change on questions of method and strictness. The lack of information 
can generate stress. It’s less probable that clients with a great support offered by 
travel agents have such inconveniences. The role of the good agent is to offer full 
support before, during and after each trip.
Beyond this, a travel agency has in its favor special partnerships with suppliers, which allows 
it to offer to the travelers the best conditions and exclusive advantages, generally not showed 
to the retail. The agents should sell this value of their service and benefi ts, understanding that 
they can be really essential for the comfort and tranquility of their passengers. 
Especially in the luxury tourism, the client demands more and more practicality, agility 
and quick answers, and a personalized consultancy should meet these needs with 
accurate information and convenience. Making each travel a real experience must 
be the mission of every agent. 
Rafael Buffara is the CEO of Sete Mares Turismo, in São Paulo, and he works for the luxury tourism sector since 2007. 

Rafael Buffara é CEO da Sete Mares Turismo, 
em São Paulo, e atua como empresário no 
segmento de turismo de luxo desde 2007.

Com a explosão da internet e o surgimento de inúmeros buscadores 
de passagens, hotéis e serviços eu me questiono constantemente: 
como oferecer diferenciais aos nossos clientes?
E a resposta não parece ser uma só, mas uma combinação de 
atendimento ágil e personalizado, profundo conhecimento e 
saber superar expectativas. Trata-se de oferecer, além da melhor 
opção em produtos e serviços, aquele algo a mais que a internet 
não personaliza e que encanta e surpreende o cliente. Esse é o 
nosso desafi o! E a tecnologia pode ser uma excelente ferramenta, 
facilitando e agilizando a comunicação.  
Nosso perfi l de cliente está cada vez mais experiente e tem acesso 
a muito conteúdo, o que exige que sejamos cada vez mais especia-
listas e estejamos muito atualizados sobre produtos, serviços, regula-
mentações e novidades do mercado. Um aspecto comumente esque-
cido por passageiros que resolvem se aventurar sem suporte envolve, 
por exemplo, a exigência de diferentes documentações de viagem.
Cada nação possui requisições diferentes para documentos além 
do passaporte, e elas mudam com frequência em questões de 
método e rigidez. A falta de informação pode gerar um grande 
desgaste. É menos provável que clientes bem assessorados por 
agentes de viagens tenham inconvenientes deste tipo. O papel 
do bom agente é justamente oferecer suporte integral antes, 
durante e após cada viagem.
Muito além deste quesito, uma agência tem a seu favor parcerias dife-
renciadas com fornecedores, as quais permitem oferecer aos viajantes 
as melhores condições e vantagens exclusivas, geralmente não ex-
postas ao varejo. Aos agentes cabe a tarefa de vender esse valor do 
seu serviço e seus benefícios, entendendo que podem ser realmente 
fundamentais para o conforto e a tranquilidade de seus passageiros. 
Especialmente no turismo de luxo, o cliente requer cada vez mais 
praticidade, agilidade e rapidez, e a assessoria personalizada 
deve atender a essas necessidades com precisão nas informações 
e comodidade. Fazer de cada viagem uma verdadeira experiência 
deve ser a missão de todo agente. 
e comodidade. Fazer de cada viagem uma verdadeira experiência 

Ser um agente de viagens real 
no mundo digital... Dá, sim!
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TREND CONVIDA / MARCO FERRAZ 

Apesar da queda no número de navios e cruzeiristas 
entre 2011 e 2016, estamos certos de que o 
Brasil vai consolidar o crescimento iniciado na 
temporada passada. Perdemos, sim, 13 navios e 
cerca de 440 mil cruzeiristas em nossa costa, mas 
na última temporada retomamos 60 mil e estamos a 
caminho de mais 40 mil. O que nos dá esta certeza 
é o fato de que o crescimento está acelerado em 
todo o mundo e que, somente em 2018, teremos 
um acréscimo de 1,3 milhão de cruzeiristas, o 
equivalente a um incremento de quase 5%, com 28 
milhões de viajantes aguardados para este ano. 
Vale ressaltar também que teremos mais de 
100 navios entrando em operação até 2027, 
acrescentando 250 mil leitos aos 500 mil já 
existentes – ou seja, um aumento de 50% na oferta. 
Para onde estes navios vão? O que tudo isso quer 
dizer para o agente de viagens? A resposta é 
simples: mais oferta, mais opções, mais clientes, 
mais comissões. Os cruzeiros ainda têm baixíssima 
penetração no mundo, chegando ao ápice de 5% 
da população na Austrália; no Brasil ela é ainda 
muito pequena, de apenas 0,25%, o que indica 
que há muito a se fazer por aqui.
Se bem preparados, os agentes de viagens 
vão aproveitar esse período de crescimento, 
especializando-se e conquistando novos clientes. 
Esses profi ssionais representam o mais importante 
canal de vendas das armadoras, pois sabem 
fazer a ponte entre o perfi l do cruzeirista e o navio 
mais apropriado, aliando preço e experiências 
únicas para quem vai estrear em alto-mar e para 
quem já é apaixonado por navios. 
A hora é agora! A temporada 2018/2019 
no Brasil vai começar, trazendo 585 escalas 
em destinos como Angra dos Reis, Balneário 
Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha 
Grande, Ilhabela, Ilhéus, Maceió, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador, Santos e Ubatuba. Os roteiros 
no exterior já podem ser vendidos também. 
Lembrem-se: os navios de cruzeiros navegam nos 
sete continentes, permitindo que os cruzeiristas 
visitem mais de 800 portos mundo afora. 
Quem viaja de navio tem uma experiência 
fantástica, com muito mais magia e benefícios. 
Cruzeiro é prazer garantido.    

“Os agentes de viagens 
são o mais importante 
canal de vendas das 

armadoras, pois sabem 
fazer a ponte entre o 

perfi l do cruzeirista e o 
navio mais apropriado"

MARCO FERRAZ atua no Turismo há 
mais de 30 anos e, atualmente, é o 
presidente da Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil).

MARITIME CRUISES: MORE THAN JUST 
A TRAVEL
“TRAVEL AGENTS ARE THE MOST IMPORTANT SALES 
CHANNEL OF THE SHIPOWNERS, BECAUSE THEY 
KNOW HOW TO BUILD THE BRIDGE BETWEEN 
TRAVELER AND THE MOST ADEQUATE SHIP”
In spite of the decrease of the number of ships and 
passengers between 2011 and 2016, we are sure that 
Brazil will consolidate the growth that started last season. 
We indeed lost 13 ships and about 440,000 travelers in 
our coast, but the last season we recovered 60,000 and 
we are about to recover more than 40,000. What gives 
us this certainty is the fact that growth is accelerating all over 
the world and that, only in 2018, we will have an increase 
of 1.3 million passengers, the equivalent to an increment of 
almost 5%, with 28 million travelers expected this year. 
It also should be highlighted that we will have more than 
100 ships working by 2027, adding 250,000 rooms 
to those 500,000 already available – in other words, 
an increase of 50%. To where those ships are going? 
What does it mean to the travel agent? The answer is 
simple: more offer, more options, more customers, more 
commissions. The cruises still have very low infl uence in 
the world, reaching the apex of 5% of the population in 
Australia; in Brazil it is still very small, only 0.25%, which 
shows that there is much to do here.
If well prepared, travel agents will take the opportunity in 
this period of growth, becoming an expert and reaching 
new clients. These professionals represent the most 
important sales channel of the shipowners, because they 
know how to build the bridge between traveler and the 
most adequate ship, allying price with unique experiences 
for those who will be on a cruise for the fi rst time and for 
that traveler who already is a fan of ships. 
The time is now! The 2018/2019 season in Brazil will 
begin, bringing 585 connections in destinations such as 
Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Búzios, Cabo Frio, 
Fortaleza, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Maceió, Recife, 
Rio de Janeiro, Salvador, Santos and Ubatuba. The 
international itineraries can also be sold. Note: the cruise 
ships sail on the seven continents, allowing the travelers 
to visit more than 800 ports around the world. 
Those who travel by ship have a fantastic experience, 
with much more magic and benefi ts. A cruise is a 
guarantee of pleasure.

MARCO FERRAZ has been working for the Travel and 
Tourism industry for more than 30 years and, currently, 
he is president of the Brazilian Cruise Lines International 
Association (CLIA Brasil).

CRUZEIROS 
MARÍTIMOS: 
MAIS DO QUE 
SIMPLES VIAGENS
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   PORTO SEGURO - BA

NAUTICOMAR ALL INCLUSIVE 
HOTEL & BEACH CLUB  


A PARTIR DE:

R$   268,00 
POR PESSOA EM APTO. DUPLO.

Inclui: 6 noites de hospedagem em 
regime all inclusive + seguro-viagem.

10X

   FORTALEZA - CE

BEACH PARK ACQUA RESORT  


A PARTIR DE:

R$   282,00 
POR PESSOA EM APTO. DUPLO.

Inclui: 5 noites de hospedagem com 
meia pensão e acesso ao parque + 
seguro-viagem.

10X

   PORTO DE GALINHAS - PE

ENOTEL CONVENTION & SPA 
PORTO DE GALINHAS 


A PARTIR DE:

R$   343,00 
POR PESSOA EM APTO. DUPLO.

Inclui: 5 noites de hospedagem em 
regime all inclusive + seguro-viagem.

10X

ESTADA GRATUITA PARA UMA 
CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS.

ESTADA GRATUITA PARA UMA 
CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS.

ESTADA GRATUITA PARA UMA 
CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS.
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PORTO SEGURO - BA

NAUTICOMAR ALL INCLUSIVE 
HOTEL & BEACH CLUB 

ESTADA GRATUITA PARA UMA 
CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS.
ESTADA GRATUITA PARA UMA 
CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS.

NORDESTEem grande estilo.



  PORTO SEGURO - BA

NAUTICOMAR ALL INCLUSIVE 
HOTEL & BEACH CLUB 

ESTADA GRATUITA PARA UMA 
CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS.

NORDESTEem grande estilo.NORDESTEem grande estilo.NORDESTE
VALIDADE :  31/01/2019

Condições gerais: tarifas por pessoa com base em apartamento duplo e em reais. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade e alterações no momento da 
confi rmação da reserva.  Produtos com garantia irrevogável de no-show. Serviços oferecidos com base em regular, exceto quando mencionados privativos. Caso não sejam utilizados, 
não haverá reembolso. Não incluem passagem aérea, taxas de embarque, extras, passeios e bebidas, salvo quando citado. Parcelamentos em dez vezes iguais sem juros. Fotos 
meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

an lazer nac.indd   1 18/10/18   10:20
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ESPAÇO GRUPO TREND

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND

Feiras, famtours, premiações, semanas temáticas, 
campanhas de vendas, promoções exclusivas, novas 
contratações… Ufa! Haja fôlego para acompanhar 
a rotina intensa do GRUPO TREND, cuja missão é 
oferecer a você, agente, todas as oportunidades 
de mercado necessárias para fazer as suas vendas 
decolarem.
Seguindo nessa linha de atuação, a holding vem inten-
sifi cando as atividades, diversifi cando as estratégias 
e, consequentemente, reforçando o seu posicionamen-
to de referência diante do trade para, ao seu lado, 
fazer deste fi nalzinho de ano um período marcado 
por inúmeras conquistas. E para você não perder ne-
nhuma novidade do que está rolando no momento, 
vem que a gente te apresenta um resumão com os 
principais acontecimentos das últimas semanas!
LUPPA ENTRE OS 100 MAIS PODEROSOS DO 
TURISMO
Ansiosamente aguardado pelos profi ssionais de todo 
o setor, o tradicional ranking do Panrotas que elege 
os players mais poderosos do turismo nacional foi 
divulgado no mês de setembro, trazendo novamente 
o nome de Luis Paulo LUPPA, diretor-geral do GRUPO 
TREND. O executivo foi um dos destaques do mercado 
em 2018, posicionando-se entre outros grandes 
líderes do setor. 
“Para mim, estar presente mais uma vez nesta lista é 
não só motivo de orgulho como também um grande 
incentivo para continuarmos fi rmes e fortes no trabalho 
de entregar aos nossos clientes, que são e sempre 
serão os agentes de viagens, excelentes resultados. 
Afi nal, a TREND é assim: não mede esforços para 
fazer o possível – e, muitas vezes, até o que parece 
impossível – acontecer”, afi rma ele.

NOS BASTIDORES 
DO GRUPO TREND

BACKSTAGE OF GRUPO TREND
A RETROSPECTIVE OF THE MOST IMPORTANT EVENTS OF THE HOLDING 
BETWEEN SEPTEMBER AND OCTOBER 
Trade fairs, FAMtours, award ceremonies, themed weeks, sales campaign, exclusive 
promotions, new hirings… Phew! It demands energy to follow the intense routine of 
GRUPO TREND, whose mission is to offer you, travel agent, every market opportunity 
required to boost your sales.
Considering this, the holding has been intensifying its activities, diversifying strategies and, 
consequently, consolidating its positioning of a benchmark for the trade, so that together 
we can end this year with several achievements. And for you not to miss the novelties of the 
moment, come with us that we show you a summary with the main events of the last weeks!
LUPPA AMONG THE 100 MOST POWERFUL PEOPLE OF TOURISM
Strongly awaited by professionals from all over the sector, the traditional ranking of 
Panrotas that elects the most powerful players of national tourism was announced 
in September, bringing again the name of Luis Paulo LUPPA, director general of 
GRUPO TREND. The businessman was one of the highlights of the market in 2018, 
occupying a position among other important leaders of the sector. 
“To me, being present one more time on this list is not only a reason to be proud of but it’s 
also a great encouragement to stay fi rm and strong on the mission to deliver excellent results 
to our clients, who are and always will be the travel agents. After all, TREND is like this: it 
spares no efforts in making it happen – even if many times it seems impossible,” he says.

UMA RETROSPECTIVA DOS ACONTECIMENTOS 
MAIS IMPORTANTES DA HOLDING ENTRE OS 

MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO
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COLABORADORES DO GRUPO TREND PRESTIGIAM A 46ª ABAV 
EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO PARA DIVULGAR PRODUTOS E 
SERVIÇOS E FORTALECER AINDA MAIS A MARCA NO TRADE
EMPLOYEES OF GRUPO TREND ATTEND THE 46TH ABAV INTERNATIONAL 
TOURISM EXPO TO PROMOTE PRODUCTS AND SERVICES AND 
STRENGTHEN EVEN MORE ITS BRAND IN THE TRADE

Presença garantida nos eventos mais relevantes para o turismo 
nacional e internacional, a TREND VIAGENS caminha para a reta 
fi nal de 2018 com a agenda lotada de compromissos, os quais 
têm em comum dois importantes objetivos: estreitar os laços com 
clientes e fornecedores de longa data e fi rmar novas parcerias 
para incrementar ainda mais seu já vasto portfólio. Para tanto, a 
empresa não poderia fi car de fora de três grandes feiras realizadas 
de norte a sul do país, que já viraram tradição no calendário anual 
do mercado. É claro que a gente está falando da ABAV Expo, do 
Festival do Turismo de João Pessoa e do FESTURIS Gramado, que 
chacoalham o segundo semestre do ano.
Realizada entre 26 e 28 de setembro na capital paulista e promovida 
pela ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens), a ABAV 
Expo Internacional de Turismo chegou à sua 46ª edição reunindo, 
segundo balanço preliminar da organização, mais de 23 mil 
visitantes, 1,1 mil marcas expositoras, 3,2 mil congressistas e 853 
profi ssionais de imprensa, sediando também, além de inúmeras 
rodadas de negócios, o 50º Encontro Comercial Braztoa.
Seguindo para o Nordeste do país, em 19 e 20 de outubro 
chegamos à 8ª edição do Festival JPA, evento promovido na 
capital da Paraíba que engloba palestras, capacitações, fóruns 
de discussões e ótimas chances de fechar bons negócios.
Já na Região Sul, de 8 a 11 de novembro, a próxima parada 
da TREND é na cidade gaúcha de Gramado, quando todos os 
holofotes se voltam para o 30º FESTURIS – Feira Internacional de 
Turismo. O encontro proporciona ao público – estimado em mais 
de 10 mil pessoas – a participação em ofi cinas, workshops e 
palestras e a visita em estandes separados em setores temáticos, 
como LGBT, Luxury, Cultural e Religioso, Entretenimento, Inovação 
e Tecnologia, MICE, Business, Sustentabilidade e Turismo Verde. 

ENCONTRO 
marcado com o trade

MEETING THE TRADE
Confi rmed presence in the most relevant events for national and international tourism, TREND 
VIAGENS is moving towards the fi nal stretch of 2018 with the schedule plenty of events, 
which have much in common with important goals: strengthening ties with long-time clients 
and suppliers and creating new partnerships to increase even more its already huge portfolio. 
So, the company couldn’t be out of three important fairs carried out from north to south of the 
country, which already became a tradition in the annual market calendar. Of course, we are 
talking about ABAV Expo, João Pessoa Tourism Festival and FESTURIS Gramado, which shake 
the second half of the year.
Held on September 26 to 28 in the city of São Paulo and promoted by ABAV (Brazilian Association 
of Travel Agencies), the ABAV International Tourism Expo reached its 46th edition, gathering more 
than 23,000 visitors, 1,100 exhibiting brands, 3,200 lecturers and 853 press professionals, also 
hosting, in addition to several business rounds, the 50th Braztoa Business Meeting.
Going to the Northeast of the country, we reached the 8th edition of the JPA Festival on October 
19 and 20, an event promoted in the capital of Paraíba that includes conferences, training 
courses, discussion forum and great opportunities of good business. 
In the South, from November 8 to 11, the next stop of TREND is in the city of Gramado, when all the 
spotlights are turned to the 30th FESTURIS – International Tourism Fair. This event offers the audience 
– estimated in more than 10,000 people – the participation in training, workshops and lectures 
and a visit to stands divided into themed sectors, such as LGBT, Luxury, Cultural and Religious, 
Entertainment, Innovation and Technology, MICE, Business, Sustainability and Green Tourism.
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A FAMTOUR AFTER ANOTHER
Inside or outside Brazil, offering the travel agents the chance to live new experiences to improve 
even more their selling arguments is the TREND's thing. Only in September, the company 
promoted three amazing FAMtours – one national and two international travels.
Starting from the green and yellow territory, the chosen destination was the city of Gramado, in 
Rio Grande do Sul, visited by a total of ten travel agencies of Alagoas, Paraíba, Pernambuco 
and Rio Grande do Norte. Result of a sales campaign planned in partnership with Avianca Brasil 
to award the best ticket sellers from June to July, 2018, these professionals could explore during 
the trip the main tourist attractions of the region, such as Mini Mundo (miniature park), Museu de 
Cera (Wax Museum) and Mundo a Vapor (themed park), and also enjoy the traditional Tour Uva 
e Vinho (Grape and Wine tour) aboard a Maria Fumaça (steam locomotive).
Traveling abroad, other stop of TREND was in Austria, a European country visited by a select 
group of partner agents. Together with Marcus Campos, the company’s Relationship Marketing 
manager, in addition to getting to know a little more about the local culture, the visitors had the 
chance to check closely some of the postcards of cities like Vienna, Salzburg and Innsbruck.
To complete the last FAMtour of the round, we arrived to Colombia, the South-American destination 
of eight travel agencies that sold the most Avianca Holdings packages with tickets, between April 
20 to June 8. The itinerary included attractions and very exclusive services of the cosmopolitan 
Medellin and the paradisiacal Cartagena.

UM FAMTOUR 
atrás do outro
Dentro ou fora do Brasil, oferecer aos agentes de viagens a 
possibilidade de vivenciar novas experiências para aprimorar 
ainda mais seus argumentos de vendas é com a TREND mesmo. 
Tanto que, somente no mês de setembro, a empresa promoveu 
três famtours de tirar o fôlego – um nacional e dois internacionais.
Começando pelo território verde e amarelo, o destino escolhido foi a 
cidade gaúcha de Gramado, visitada por um total de dez agências 
dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
Resultado de uma campanha de vendas idealizada em parceria com 
a Avianca Brasil para premiar os maiores emissores de bilhetes aéreos 
da companhia de junho a agosto de 2018, durante a viagem os 
profi ssionais puderam explorar os principais pontos turísticos da região, 
como o Mini Mundo, o Museu de Cera e o Mundo a Vapor, e também 
curtir o tradicional Tour Uva e Vinho com passeio de Maria Fumaça.
Rumando para o exterior, outra parada da TREND se deu na 
Áustria, país europeu para onde viajou um um seleto grupo de 
agentes parceiros. Acompanhados por Marcus Campos, gerente 
de Relações com o Mercado da holding, além de conhecerem 
um pouco mais sobre a cultura local, os participantes tiveram 
a chance de conferir de pertinho alguns dos cartões-postais de 
cidades como Viena, Salzburgo e Innsbruck.
Para completar o último famtour da rodada, chegamos à Colômbia, 
o destino sul-americano das oito agências de viagens que mais 
venderam pacotes com bilhetes da Avianca Holdings no período 
compreendido entre 20 de abril e 8 de junho. No roteiro, as atrações 
e os serviços pra lá de singulares da cosmopolita Medellín e da 
paradisíaca Cartagena.

EM NOME DO RELACIONAMENTO E DA QUALIDADE NAS VENDAS, TREND PROMOVE 
TRÊS FAMTOURS EXCLUSIVOS. DE CIMA PARA BAIXO, RESPECTIVAMENTE: 
CLIQUES TIRADOS NAS VIAGENS PARA GRAMADO, ÁUSTRIA E COLÔMBIA
IN ORDER TO KEEP A GOOD RELATIONSHIP AND SALES QUALITY, TREND PROMOTES 
THREE EXCLUSIVE FAMTOURS. FROM TOP TO BOTTOM, RESPECTIVELY: CLICKS 
TAKEN ON TRIPS TO GRAMADO, AUSTRIA AND COLOMBIA

AND THE WINNER IS…
After being elected as one of the most important partners of MICE 
segment (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition) of 
Meliá Hotels International, TREND VIAGENS won another trophy 
to its collection. The award ceremony was held at Museu da 
Casa Brasileira (Casa Brasileira Museum), in São Paulo, on 
September 24.

E O PRÊMIO vai para…
Após ter sido eleita uma das mais importantes parceiras do 
segmento MICE (sigla em inglês para Encontros, Incentivos, 
Conferências e Eventos) do grupo Meliá Hotels International, 
a TREND VIAGENS adicionou mais um troféu à sua coleção. 
A cerimônia de premiação foi sediada no Museu da Casa 
Brasileira, em São Paulo, no dia 24 de setembro.
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OFERTAS 
EXCLUSIVAS 
PARA LEVAR VOCÊ 
AINDA MAIS LONGE.

QUINZENA DO

Para fazer as suas vendas bombarem neste fi nal de ano, a TREND 
VIAGENS está mandando ver nas negociações com seus fornecedores 
para entregar a você, agente, as melhores tarifas do mercado na soma 
entre preço, qualidade e valor agregado. Tanto que, em apenas três 
meses, a operadora organizou três semanas temáticas com produtos, 
serviços e pacotes pra lá de especiais no lazer e no corporativo.
Abrindo essa temporada de promoções, a primeira da fi la foi a Semana 
Temática Feriados Nacionais, realizada entre 20 e 24 de agosto com 
foco total nas três datas comemorativas mais aguardadas do semestre: 
Dia das Crianças, Finados e Proclamação da República. Em seguida, 
quem entrou em cena em velocidade máxima foi a Quinzena do 
Carro, iniciada na metade do mês de setembro e trazendo a bordo 
um comboio de ofertas promovidas pelas melhores locadoras do 
trade. Já em outubro o destaque da agenda foi a contagem regressiva 
para as férias de verão, que tradicionalmente representam ótimas 
oportunidades de vendas de pacotes dentro e fora do Brasil e produtos 
típicos da estação, como é o caso dos cruzeiros.
E se você pensa que parou por aí está muito enganado, porque entre 
22 de outubro e 22 de novembro será a vez do Mês Temático Europa 
& Exóticos e de12 e 18 de novembro da Semana Temática XML, cujo 
objetivo é divulgar a nova versão de integração XML às agências de 
viagens de todo o país, a qual promete trazer consigo um upgrade às 
vendas e aos negócios do agente de viagens.

Um mês repleto de 
QUINZENAS TEMÁTICAS

MATERIAIS GRÁFICOS DESENVOLVIDOS PARA A SEMANA 
TEMÁTICA FERIADOS NACIONAIS E PARA A QUINZENA DO 
CARRO, RESPECTIVAMENTE

GRAPHIC MATERIALS DEVELOPED FOR THE NATIONAL HOLIDAYS 
THEMED WEEK AND 15 DAYS OF CARS, RESPECTIVELY

R E D U C E D 
EXCHANGE RATE + 
EXCLUSIVE PRIZES: ONLY 
TREND HAS IT
Expert at innovating, TREND VIAGENS launched the 
"TREND Passport" campaign in late September, intended 
to travel agents and in force until December 31, preparing a 
different novelty each week, such as reduced exchange rate promotion, 
available from September 26 to October 5.
Counting on mega-opportunities of sales and exclusive packages, the agencies 
that grow more in percentage of international product sales by the end of the 
period will be awarded incredible prizes, such as: an electric bike (fi rst place), 
an iPhone 8 (second place) and an Apple Watch Series 3 (third place).

A WHOLE MONTH PLENTY OF THEMED FIFTEEN DAYS
To boost your sales during the end of the year, TREND Viagens is doing its very best to negotiate 
with suppliers and provide the best rates of the market considering price, quality and benefi t, 
travel agent. It’s not a coincidence that within only three months, the tour operator planned three 
themed weeks with special products, services and packages for leisure and business trips.
Opening this season of promotions, the fi rst one of the line was the National Holidays 
Themed Week, carried out between August 20 and 24, totally focused on three long-
awaited commemorative days of the semester: Children’s Day, All Souls' Day and Republic 
Day of Brazil. Then, it’s time for the high speed of 15 Days of Cars, beginning in the second 
half of September and bringing a convoy of offers promoted by the best car rentals of the 
trade. In October, the highlight of the schedule was the countdown to the summer holiday, 
which traditionally represents great opportunities to sell packages inside Brazil and abroad 
and traditional products of this season, such as cruises.
And if you think we stopped here, you are wrong, because from October 22 to November 
22 will be the turn of the "Europe & Exotics Month" and from November 12 to 18 the XML 
Themed Week, which aims to show the new version of XML integration to travel agencies all 
over the country, promising to bring an upgrade to the sales and business of travel agents.

Câmbio reduzido + prêmios exclusivos: 
SÓ A TREND TEM
Especialista em inovar, a TREND VIAGENS lançou no fi nal de 
setembro a campanha “Passaporte TREND”, voltada aos agentes 
de viagens e vigente até 31 de dezembro, reservando a cada 
semana uma novidade diferente, a exemplo da promoção de 
câmbio reduzido, disponível de 26 de setembro a 5 de outubro.
Marcada pela apresentação de megaoportunidades de vendas e 
pacotes exclusivos, ao fi nal do período as agências que mais crescerem 
em percentual de vendas de produtos internacionais serão contempladas 
com prêmios incríveis, tais como: uma bicicleta elétrica (primeiro lugar), 
um iPhone 8 (segundo lugar) e um Apple Watch Series 3 (terceiro lugar).

R E D U C E D 

 launched the 
"TREND Passport" campaign in late September, intended 
to travel agents and in force until December 31, preparing a 
different novelty each week, such as reduced exchange rate promotion, 
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FERNANDO MORATO ELCIO CATTIN

JONAS DAHMER FABIANE BUFFON

MONIQUE MONTEIRO MONIQUE MELO

MICHELE TONELLO KARINY MOURA

Com vocês, os novos craques 
DO TIME DE VENDAS
Entrando na área dos bons negócios para jogar lado a lado com você, agente, 
o GRUPO TREND integra à sua equipe uma seleção de profi ssionais de primeira 
linha que reúnem todas as características intrínsecas ao DNA da holding: talento, 
empenho, know-how e foco total na missão de fazer as suas vendas serem 
sempre melhores e maiores. 
Atuando no meio-campo entre fornecedores e clientes para fi rmar ótimas parcerias, 
os departamentos de Produtos Nacionais e Internacionais acabam de ganhar três 
reforços, todos sob o comando de Ana Kuba, diretora de Marketing e Gestão de 
Produtos. Anote aí os nomes deles: Fernando Morato, com 17 anos de experiência 
no mercado e à frente de Produtos Internacionais; Jonas Dahmer, especialista em 
cruzeiros e o comandante do departamento especializado em marítimo; e Monique 
Monteiro, profi ssional com 12 anos de carreira que chega à TREND para buscar 
as melhores negociações com as locadoras de automóveis.
Já no grupo de executivos de Vendas, as equipes das regiões Sul e Sudeste também 
têm novos integrantes. São eles: Michele Tonello, bacharel em Turismo e com MBA 
em gestão de Recursos Humanos, que atenderá às agências do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, respondendo diretamente ao gerente regional Dyogo 
Schroeder, e Elcio Cattin, há 16 anos no trade e em cuja carteira constam agências 
da capital e da Grande São Paulo. Cattin responde para a gerente Noah Britto.
Pensa que para por aí? Que nada! Temos ainda três novas promotoras em ação: 
Fabiane Buffon e Monique Melo, ambas da equipe liderada por Fernando 
Gimenez e responsáveis, respectivamente, pelo atendimento às regiões gaúchas 
de Porto Alegre, Vale dos Sinos e Serra e às agências situadas em Curitiba e 
Região Metropolitana; e Kariny Moura, que se une ao time de Alexandre Monteiro 
para atuar como promotora na regional de Minas Gerais.

LADIES AND GENTLEMEN, THE NEW STARS OF THE SALES TEAM
Entering the good business area to play side-by-side with you, travel agent, GRUPO TREND integrates into its 
team a selection of excellent professionals who bring all the intrinsic characteristics of the company's DNA: talent, 
commitment, know-how and total focus on the mission to make your sales always better and bigger. 
Building a bridge between suppliers and customers to establish excellent partnerships, the National and International 
Product departments have just won three new members, led by Ana Kuba, Marketing and Product Management 
director. Take note of their names: Fernando Morato, with 17 years of experience in the market and leading the 
International Product; Jonas Dahmer, specialist in cruises and captain of the maritime department; and Monique 
Monteiro, professional with a 12-year career who has arrived at TREND to get the best deals with the car rentals.
In the group of Sales executives, teams from the South and Southeast also have new members. They are: Michele 
Tonello, with graduation in Tourism and MBA in Human Resources Management, who will support the agencies of 
Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul, directly reporting to the regional manager Dyogo Schroeder, and 
Elcio Cattin, for 16 years in the trade and in whose portfolio are agencies in the capital and Greater São Paulo. 
Cattin reports to the manager Noah Britto.
Do you think we’re done? There’s more! We have also three new promoters: Fabiane Buffon and Monique Melo, 
both of the team report to Fernando Gimenez and are responsible, respectively, for supporting the regions of Porto 
Alegre, Vale dos Sinos and Serra and the agencies located in Curitiba and Metropolitan Region; and Kariny Moura, 
who joins the team of Alexandre Monteiro to work as a promoter in the region of Minas Gerais.
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NOVEMBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019
NOVEMBER 2018 TO JANUARY 2019

AGENDA

NOVEMBER 5 TO 7 ......................................WTM LONDON (LONDON, ENGLAND)
NOVEMBER 8 TO 11 ....................................FESTURIS GRAMADO – INTERNATIONAL TOURISM FAIR (GRAMADO, RS)
NOVEMBER 13 TO 15 ..................................PHOCUSWRIGHT CONFERENCE (LOS ANGELES, USA)
NOVEMBER 13 .............................................BRAZTOA DESVENDA: CRUZEIROS MARÍTIMOS (BRAZTOA UNVEILS:   

CRUISES) (SÃO PAULO, SP)
NOVEMBER 22 AND 23 ...............................TURISTIC BRAZIL FORUM (SALVADOR, BA)
NOVEMBER 27 TO 29 ..................................IBTM WORLD (BARCELONA, SPAIN)
NOVEMBER 29 .............................................HSMAI ANNUAL STRATEGY CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)

DECEMBER 3 TO 6 .......................................ILTM CANNES (CANNES, FRANCE)
DECEMBER 12 TO 14 ...................................HSMAI RM EXPERIENCED TRAINING (REVENUE MANAGEMENT AND   

DISTRIBUTION) (SÃO PAULO, SP)

JANUARY 23 TO 27 ......................................FITUR (MADRID, SPAIN)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO 
TOURISM FAIRS AND EVENTS

JANEIROJANEIRO DEJANEIRO

5 A 7 DE NOVEMBRO ........................WTM LONDON (LONDRES, INGLATERRA)
8 A 11 DE NOVEMBRO .......................FESTURIS GRAMADO – FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO  

(GRAMADO, RS)
13 A 15 DE NOVEMBRO .....................PHOCUSWRIGHT CONFERENCE (LOS ANGELES, EUA)
13 DE NOVEMBRO .............................BRAZTOA DESVENDA: CRUZEIROS MARÍTIMOS (SÃO PAULO, SP)
22 E 23 DE NOVEMBRO ......................FÓRUM TURISTIC BRASIL (SALVADOR, BA)
27 A 29 DE NOVEMBRO .....................IBTM WORLD (BARCELONA, ESPANHA)
29 DE NOVEMBRO ............................HSMAI STRATEGY CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)

3 A 6 DE DEZEMBRO .........................ILTM CANNES (CANNES, FRANÇA)
12 A 14 DE DEZEMBRO ......................CURSO HSMAI RM EXPERIENCED (REVENUE MANAGEMENT E  

DISTRIBUIÇÃO) (SÃO PAULO, SP)
23 A 27 DE JANEIRO .........................FITUR (MADRI, ESPANHA)
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2 DE NOVEMBRO ............... FINADOS
8 A 18 DE NOVEMBRO ......... SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL (SÃO PAULO)
9 DE NOVEMBRO ............... DIA DO HOTELEIRO
15 DE NOVEMBRO .............. PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
23 DE NOVEMBRO .............. BLACK FRIDAY

21 DE DEZEMBRO .............. INÍCIO DO VERÃO
25 DE DEZEMBRO .............. NATAL

1º DE JANEIRO .................. DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL E DIA MUNDIAL DA PAZ
6 DE JANEIRO ................... DIA DE REIS
8 DE JANEIRO ................... DIA DO FOTÓGRAFO

NOVEMBER 2 ...............ALL SOUL’S DAY
NOVEMBER 8 TO 18 .....SÃO PAULO INTERNATIONAL MOTOR SHOW (SÃO PAULO)
NOVEMBER 9 ...............BRAZILIAN HOTELIER’S DAY
NOVEMBER 15 .............REPUBLIC DAY OF BRAZIL
NOVEMBER 23 .............BLACK FRIDAY

DECEMBER 21...............BEGINNING OF SUMMER
DECEMBER 25...............CHRISTMAS 

JANUARY 1 ...................UNIVERSAL BROTHERHOOD AND WORLD PEACE DAY
JANUARY 6 ...................THREE KING’S DAY
JANUARY 8 ...................BRAZILIAN PHOTOGRAPHER’S DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS

CITY ANNIVERSARIES
ANIVERSÁRIOS DE CIDADES

6 DE NOVEMBRO ..................... POÇOS DE CALDAS (MG)
12 DE NOVEMBRO .................... ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (RJ)
5 DE DEZEMBRO ...................... MACEIÓ (AL)

12 DE DEZEMBRO .................... BELO HORIZONTE (MG)
15 DE DEZEMBRO .................... GRAMADO (RS)
25 DE DEZEMBRO .................... NATAL (RN)
28 DE DEZEMBRO .................... RIO BRANCO (AC)

12 DE JANEIRO ....................... BELÉM (PA)
25 DE JANEIRO ....................... SÃO PAULO (SP)
26 DE JANEIRO ....................... SANTOS (SP)

NOVEMBER 6 ....................................POÇOS DE CALDAS (MG)
NOVEMBER 12 ..................................ARMAÇÃO DE BÚZIOS (RJ)

DECEMBER 5 ......................................MACEIÓ (AL)
DECEMBER 12....................................BELO HORIZONTE (MG)
DECEMBER 15....................................GRAMADO (RS)
DECEMBER 25....................................NATAL (RN) 
DECEMBER 28....................................RIO BRANCO (AC)

JANUARY 12 ......................................BELÉM (PA)
JANUARY 25 ......................................SÃO PAULO (SP)
JANUARY 26 ......................................SANTOS (SP)

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS

MACEIÓ (AL)

GRAMADO (RS)
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O seu Carnaval com muito mais diversão e lazer.

O Transamerica Resort Comandatuba agora é ALL Inclusive. A alimentação e as bebidas, 
alcoólicas ou não, já estão inclusas na diária.

Seus clientes irão se divertir com muitas atividades de lazer como: esportes náuticos, passeios 
de quadriciclos, stand up paddle ou simplesmente relaxar no Spa Comandatuba by L’Occitane. 
Para quem é adepto ao golfe, por que não arriscar algumas tacadas em dos maiores e melhores 
campos da América Latina?

Afi nal, seu cliente é exclusivo e não merece nada menos que isso tudo!

EM COMANDATUBA
A FOLIA É ALL, INCLUSIVE!


