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aros amigos, 
Lidar com os desafios que se colocam sem 
qualquer cerimônia ou aviso prévio em 
nossa rotina não é tarefa fácil. Até porque, 
se fosse fácil, não seria um desafio; seria, no 
máximo, uma surpresa.
Porém, se existe um acalento em tudo isso, 
salvo sair fortalecido após a poeira baixar, 
é olhar para o lado sabendo com quem 
você pode contar. E se tem uma coisa da 
qual você pode ter certeza, agente, é que o 
GRUPO TREND faz e continuará fazendo de 
tudo para estar neste lugar, acompanhando 
de perto a evolução do seu negócio e, de 
quebra, oferecendo o suporte para tornar o 
seu dia a dia mais leve, mais produtivo e – 
por que não? – mais profissional. 
É por caminhar neste sentido que a holding 
segue de olho nas principais tendências de 
mercado, empenhada em proporcionar 
ao seu cliente algo que transcenda sua 
imaginação e suas expectativas. As 
experiências de luxo, inclusive, são um bom 
exemplo disso. Ganhando espaço expressivo 
no trade, esta vertente do setor surge como 
uma excelente oportunidade para quem 
quer sair na frente, usar e abusar de serviços 
exclusivos durante a formatação de um 
pacote e assistir de camarote a um legítimo 
show de vendas – e de satisfação, claro.  
Em nosso favor temos um portfólio de alto 
padrão e uma equipe de atendimento 
especializada e interessada, sempre a 
postos para entregar aquele algo a mais. 
Munidos dessa força seguimos adiante, 
aprimorando processos, enriquecendo 
nossa prateleira e estreitando a relação de 
confiança que nos une desde o começo e 
que é tão fundamental para o consumidor e 
para a indústria de viagens.

Grande abraço,

Mauricio Favoretto 
Diretor-geral do GRUPO TREND

“O GRUPO TREND FAZ E CONTINUARÁ 

FAZENDO DE TUDO PARA ACOMPANHAR 

DE PERTO A EVOLUÇÃO DO SEU 

NEGÓCIO E OFERECER O SUPORTE PARA 

TORNAR O SEU DIA A DIA MAIS LEVE”

“GRUPO TREND DOES AND WILL KEEP 
DOING EVERYTHING TO FOLLOW 
CLOSELY THE EVOLUTION OF YOUR 
BUSINESS AND OFFER SUPPORT TO 
MAKE YOUR ROUTINE EASIER”

Dear friends, 
Dealing with challenges that suddenly 
appears in our daily life is not an easy 
task. Even because, if it were easy, it 
wouldn’t be a challenge, it would be a 
surprise at best.
However, if there is a good point in all 
of this, in addition to the fact that you are 
strengthened after the dust has settled, it's 
looking around knowing those people you 
can count on. And if there’s something 
that you can be sure, travel agent, is that 
GRUPO TREND does and will keep doing 
everything to be in this place, following 
closely the evolution of your business and 
also offering support to make your routine 
easier, more productive and – why not? – 
more professional. 
It is by walking in this direction that the 
holding company keeps an eye on the 
main market trends, committed to providing 
its customers something that transcends 
their imagination and expectations. The 
luxury experiences, by the way, are a 
good example of this. Having a great 
presence in the trade, this aspect of the 
sector comes as an excellent opportunity 
for those who would love to get ahead, 
enjoying exclusive services during the 
development of a package and watching 
from a privileged place to a real sales 
show – and satisfaction, of course.  
In our favor, we have a high standard 
portfolio and a specialized and available 
team, always ready to deliver that 
something more. With this focus, we move 
on, improving processes, enriching our 
portfolio and strengthening the feeling of 
trust that binds us from the start and that 
is so fundamental to the customer and the 
travel industry.

Best regards,
Mauricio Favoretto
Director general at GRUPO TREND
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ESPECIALISTA TRAÇA UM PANORAMA 
DO TURISMO NACIONAL, INDICANDO 
AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS E 
OPORTUNIDADES DO SETOR PARA OS 
AGENTES DE VIAGENS

JOÃO HENRIQUE 
DE ALMEIDA 
SOUSA,
PRESIDENTE DO 
SEBRAE

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA, PRESIDENT OF SEBRAE
THE EXPERT DESCRIBES A PANORAMA OF THE NATIONAL TOURISM, 
HIGHLIGHTING THE MAIN TRENDS AND OPPORTUNITIES OF THE SECTOR 
FOR TRAVEL AGENTS

eferência absoluta em empreendedorismo, 
quando o assunto é obter todo o apoio e 
suporte necessários para o desenvolvimento 
organizacional, não importa a área de atuação: 
o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) reúne um conjunto de 
ferramentas essenciais para quem deseja agregar 
sucesso ao seu empreendimento. E claro que isso 
também vale para o mercado de Turismo.

Tendo o foco na gestão e o conhecimento como 
um de seus pilares, é em meio a capacitações, 
estudos temáticos, análises de casos e consultoria 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SEGUINDO VIAGEM COM...

personalizada que a instituição privada sem 
fins lucrativos oferece uma série de estratégias 
voltadas tanto para os que buscam abrir um novo 
negócio como para os players interessados em 
consolidar-se de vez no setor.

Foi pensando em dar um up em suas vendas, 
agente, que convidamos o presidente nacional 
do Sebrae, João Henrique de Almeida Sousa, 
para uma entrevista repleta de informações e 
dicas relacionadas ao trade turístico, formado, 
em sua maioria, por micro e pequenos 
empresários. Confira!
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An absolute benchmark for the entrepreneurship, 
when it comes to obtaining all the necessary 
support for the organizational development, 
it doesn’t matter the area of activity: Sebrae 
(Brazilian  Micro and Small Business  Support 
Service) has a set of essential tools for those who 
would like to be successful in their business. And 
this is also applicable to Tourism, of course.
Focusing on management and knowledge 
as one of its pillars, it’s among qualification 
trainings, themed studies, case study analysis and 
personalized consultancy that this non-profit private 
institution offers a series of strategies intended to 
people who would like to start their own business 
and those players interested in consolidating 
themselves once and for all in the segment.  
And thinking about boosting your sales, travel 
agent, we invited the national president of 
Sebrae, João Henrique de Almeida Sousa, to an 
interview plenty of tips related to the tourism trade, 
comprising micro and small business. Check it out!

SV: According to data from Sebrae by the 
study "Prospective Scenarios: Brazilian Tourism 
from 2016 to 2018”, the SMEs (Small and 
Micro Enterprises) represent 95% of the total of 
businesses within the Brazilian tourism market. 
Considering this percentage, how would you 
describe the participation of this niche in the 
sector?
The Tourism productive chain is one of the largest, 
diverse and important for Sebrae, because it 
includes from major international hotel chains to 
that craftsperson who sells her or his products at 
street markets. This capillarity makes this area an 
essential activity to boost the economy. Thus, small 
and micro enterprises have a strategic role. They 
are the main responsible for the generation of jobs 
and income, whether in large metropolises with 
strong tourist appeal or in small villages. Without 
the companies that provide shuttle services and 
take tourists from an attraction to another, without 
the owners of restaurants and inns, tourist guides 
and a range of other economic activities operated 
by small and micro businesses, tourism wouldn't 
exist anymore.

SV: In your opinion, what would be the main 
business opportunities for small and micro 
entrepreneurs directly or indirectly associated 
with Tourism? 
The latest studies carried out by Sebrae show 
that the sector of the Brazilian economy that has 
obtained the best results of the last years, even with 
crisis, is the one of services. It comprehends many 
branches, such as hotels, food, transportation, 
tourism agency, tourist information, tours, leisure 
and entertainment activities, among others.

“IN 2018, WE SIGNED AN AGREEMENT OF  
R$ 200 MILLION TO DEVELOP THE INNOVATION 
OF THE TOURISM DEMAND AND THE ATTRACTION 
OF INVESTMENTS TO THE MARKET”

“FIRMAMOS, EM 2018, 
UM CONVÊNIO NO 
VALOR DE  
R$ 200 MILHÕES 
PARA DESENVOLVER 
A INOVAÇÃO DA 
OFERTA TURÍSTICA 
E A ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS 
PARA O MERCADO”

SV: De acordo com um levanta-
mento realizado pelo Sebrae no 
estudo “Cenários Prospectivos: 
o turismo brasileiro de 2016 a 
2018”, as MPEs (Micro e Peque-
nas Empresas) representam 95% 
do total de negócios dentro do 
mercado turístico nacional. Dian-
te desse percentual, como o se-
nhor avalia a participação desse 
nicho no setor?

A cadeia produtiva do Turismo é uma das 
mais amplas, diversificadas e importantes 
para o Sebrae, porque ela abrange desde 
hotéis de grandes redes internacionais 
até o artesão que vende seus produtos 
em feiras de rua. Essa capilaridade faz 
dessa área uma atividade fundamental 
para impulsionar a economia. Nesse 
contexto, as micro e pequenas empresas 
têm um papel estratégico. Elas são as 
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“CLIENTS ARE LOOKING FOR UNIQUE EXPERIENCES. THAT’S WHY THE 
BUSINESSPEOPLE MUST OFFER DIFFERENT ADVANTAGES THAT ADD VALUE TO 
THE PRODUCTS AND SERVICES THEY SELL”

“O CLIENTE BUSCA, CADA VEZ MAIS, USUFRUIR DE 
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA. POR ISSO, O EMPRESÁRIO 
PRECISA OFERECER DIFERENCIAIS QUE AGREGUEM 
VALOR AOS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ELE 
COMERCIALIZA”

maiores responsáveis pela geração 
de emprego e renda, seja em grandes 
metrópoles com forte apelo turístico 
ou em pequenos vilarejos. Sem as 
empresas de traslados que levam os 
turistas de uma atração a outra, sem 
os donos de restaurantes e pousadas, 
os guias turísticos e uma infinidade de 
outras atuações econômicas operadas 
por micro e pequenos negócios, o 
turismo deixaria de existir.

SV: Na sua opinião, quais se-
riam as principais oportunida-
des de negócios para os micro 

e pequenos empresários asso-
ciadas, direta ou indiretamen-
te, ao Turismo?

Os últimos estudos realizados pelo 
Sebrae mostram que o setor da 
economia brasileira que tem obtido 
os melhores resultados nos últimos 
anos, mesmo com a crise, é o de 
serviços. Isso abrange diversos ra-
mos, como hospedagem, alimenta-
ção, transporte, agenciamento turís-
tico, informações turísticas, passeios, 
atividades de lazer e entretenimento, 
entre outros.

SV: Como o Sebrae pode ajudar o empreende-
dor que deseja atuar neste segmento?

O Sebrae vem trabalhando em diversas frentes, junto a vários 
parceiros, no sentido de qualificar os donos de pequenos 
negócios para gerirem suas empresas com mais eficiência. 
Nossa maior preocupação, neste momento, é promover 
ações voltadas ao aumento da competitividade dos negócios 
que atuam nessa cadeia produtiva. Sendo assim, firmamos, 
em 2018, um convênio no valor de R$ 200 milhões, que 

reuniu Sebrae, Embratur e Ministério do Turismo, para 
desenvolver a inovação da oferta turística, qualificação 
dos produtos e serviços, promoção internacional dos 
destinos, melhoria do acesso a serviços financeiros e 
atração de investimentos para o mercado.

SV: Com relação aos agentes de viagens que 
já atuam em MPEs, o Sebrae teria alguma 
dica para auxiliá-los no crescimento de suas 
empresas?

SV: How can Sebrae help the entrepreneur who 
would like to work in this segment? 

Sebrae has been working on different fronts 
together with several partners to qualify small 
business owners, so that they can run their business 
more efficiently. Our main concern, at the moment, 
is to promote actions to increase the competition 
of businesses that operate in this productive chain. 
Therefore, in 2018, we signed an agreement 
of R$ 200 million that brought together Sebrae, 
Embratur and Ministry of Tourism to develop the 
innovation of the tourism demand, qualification of 
products and services, international promotion of 
destinations, improvement of access to financial 
services and attraction of investments to the market.

SV: Regarding those travel agents who already 
work in SMEs, would Sebrae have any tips to 
help them in the growth of their companies?
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"OS EMPRESÁRIOS 
TAMBÉM NÃO 
PODEM, JAMAIS, 
DESCUIDAR DE 
ASPECTOS QUE SÃO 
IMPRESCINDÍVEIS, 
COMO A 
QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO, 
PREÇOS 
COMPETITIVOS E 
GESTÃO EFICAZ"

Uma dica fundamental é estar 
atento ao novo perfil do consumidor. 
O cliente busca, cada vez mais, 
usufruir de uma experiência única, 
de algo que seja marcante para 
sua vida. Por isso, o agente precisa 
oferecer diferenciais que agreguem 
valor aos produtos e serviços que 
ele comercializa. É importante estar 
atento e acompanhar as tendências 
internacionais, como o uso intenso de 
tecnologias da informação por parte 
do público. Hoje existe uma infinidade 
de aplicativos que permitem contratar 
uma viagem de férias, por exemplo, 
com o intermédio de uma agência, 
inteiramente pelo celular. Se a sua 
empresa não estiver inserida nesse 
contexto, fatalmente perderá espaço 
no mercado. Lembrando que os 
empresários também não podem, 
jamais, descuidar de aspectos que são 
imprescindíveis, como a qualidade do 
atendimento, preços competitivos e 
gestão eficaz.

SV: Para os interessados em 
contar com a consultoria do 
Sebrae, quais são os canais 
de comunicação oferecidos 
pelo órgão?

O Sebrae dispõe de uma rede de 626 
postos de atendimento ao público, 
distribuídos por todos os estados 
brasileiros. Além disso, os donos 
de pequenos negócios e potenciais 
empresários também podem contar 
com o nosso apoio por meio da 
nossa central de atendimento, no 
telefone 0800-5700-800 e no portal 
www.sebrae.com.br. 

A good tip is to be aware of the new consumer 
profile. More and more, clients are looking for 
unique experiences, something memorable for 
their lives. That’s why the businesspeople must 
offer different advantages that add value to the 
products and services they sell. It’s important to 
keep up with and follow international trends, such 
as the strong use of information technologies by the 
people. Today, there’s a series of apps that allow 
us to book an entire vacation trip with the help of 
a travel agency via mobile, for example. If your 
company is not inserted in this context, it certainly 
will lose ground in the market. Highlighting that 
entrepreneurs can never put aside aspects that 
are crucial for the sector, like quality of service, 
competitive rates and efficient management. 

SV: For those people interested in counting on the 
consultancy of Sebrae, what are the communication 
channels offered by the organization?
Sebrae has 626 public service stations, 
distributed all over the Brazilian States. In 
addition, small business owners and potential 
entrepreneurs can also count on our support 
through our call central, at 0800-5700-800 and 
at www.sebrae.com.br.

“ENTREPRENEURS CAN NEVER PUT 
ASIDE ASPECTS THAT ARE CRUCIAL, LIKE 
QUALITY OF SERVICE, COMPETITIVE 
RATES AND EFFICIENT MANAGEMENT”
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ANTES DE QUALQUER RESERVA 
CORPORATIVA, CONSULTE NOSSOS HOTÉIS.
Estamos presente em todo o Brasil!

Comfort Suítes Vitória Hilton Garden Inn Santo André

Quality Suítes João Pessoa Sleep Inn ManausRadisson Rio de Janeiro Barra da Tijuca 

Parque Balneário Hotel Santos by Atlantica
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LUXURY EXPERIENCES SPECIAL ARTICLE 
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EXPERIÊNCIAS DE LUXO: QUATRO DESTINOS 
INTERNACIONAIS QUE PROPORCIONAM AOS VIAJANTES 
TUDO O QUE HÁ DO BOM E DO MELHOR EM TERMOS DE 

BELEZA E SERVIÇOS

PARA CONHECER O MUNDO  
EM GRANDE ESTILO

FOTOS: SHUTTERSTOCK

ESPECIAL EXPERIÊNCIAS DE LUXO
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TO GET TO KNOW THE 
WHOLE WORLD IN STYLE
LUXURY EXPERIENCES: FOUR 
INTERNATIONAL DESTINATIONS 
THAT PROVIDE THE BEST OF 
BEAUTIES AND SERVICES TO THE 
TRAVELERS
For those who like numbers, the 
ones related to the world market 
of luxury tourism couldn’t be more 
encouraging. This is because, 
according to projections by Amadeus 
(global provider of travel technology), 
the segment is expected to grow by 
6.2% in the period from 2015 to 
2025, standing out from the expected 
4.8% for the industry of travel in 
general.
Intended to a very demanding 
audience, to meet their needs it's 
required to go beyond and guarantee 
an exceptional support, strengthened 
by special and high-quality products 
and services, able to surprise – 
positively, of course! – those customers 
with the most different personalities 
and preferences.
CREATING EXTRAORDINARY 
MEMORIES
According to the survey “Shaping the 
Future of Luxury Travel/Future Traveller 
Tribes 2030,” developed by Amadeus, 
among the requirements present in the 
hierarchy of luxury travel needs are: 
privacy and safety, exclusivity, indulgent 
and authentic experiences, service level 
from beginning to the end of a travel 
and specialized support.
Considering this, travel agent, to 
take this amazing opportunity and 
close great deals, nothing better than 
keeping up with the main benchmarks 
for this branch marked by sophistication 
and glamour to improve your selling 
arguments at the time of the negotiation.
To encourage you, Segue Viagem has 
prepared a special article with four 
charming and inspiring places around 
the world, rich in attractions, tours and 
activities that are the purest translation 
for the word sophistication. Get ready 
to be amazed!

ara quem gosta de números, os relacionados 
ao mercado mundial do turismo de luxo não 
poderiam ser mais animadores. Isso porque, 
de acordo com projeções realizadas pela 
Amadeus (provedora global de tecnologia de 
viagens), a expectativa é de que o segmento 
cresça 6,2% no acumulado de 2015 a 
2025, destacando-se dos 4,8% esperados 
para a indústria de viagens em geral.
Direcionado a um público bem exigente, para 
satisfazer suas necessidades é preciso ir além e 
garantir um atendimento fora do comum, forta-
lecido por produtos e serviços diferenciados e 
de altíssima qualidade, capazes de surpreen-
der – positivamente, claro! – consumidores com 
as mais distintas personalidades e preferências. 
CRIANDO MEMÓRIAS 
EXTRAORDINÁRIAS
De acordo com a pesquisa “Moldando o 
Futuro das Viagens de Luxo/Tribos do Viajante 
do Futuro 2030”, desenvolvida pela Amadeus, 
entre os requisitos presentes na hierarquia de 
necessidades dos viajantes de primeira classe 
estão: privacidade e segurança, exclusividade, 
experiências autênticas e prazerosas, serviços 
de alto padrão do começo ao fim da viagem 
e consultoria especializada.
Sabendo disso, agente, para aproveitar essa 
oportunidade imperdível de fechar ótimas 
vendas, nada melhor do que ficar por dentro 
das principais referências desse nicho marcado 
por muito requinte e glamour para caprichar 
no repertório na hora da negociação.
Com o intuito de dar um empurrãozinho, a 
Segue Viagem preparou um especial com 
quatro lugares encantadores e inspiradores 
ao redor do mundo, riquíssimos em atrações, 
passeios e programas que são a mais pura 
tradução da palavra sofisticação. Prepare-se 
para ficar sem fôlego!

P TRIBOS DE LUXO
Dentro do mercado do turismo de 
luxo, os viajantes podem ser classi-
ficados em*:
• Bluxury (ramo de luxo do bleisure): 

31% do público total do segmento;
• Cash-rich, Time-poor (muito dinheiro, 

pouco tempo): 24%;
• Ocasiões especiais: 20%;
• Strictly Opulent (extremamente exu-

berante): 18%;
• Sempre luxo: 4%;
• Independent & Affluent (livres e 

influentes): 3%.
*Fonte: Estudo “Moldando o Futuro das Viagens de 
Luxo/Tribos do Viajante do Futuro 2030”, Amadeus

OS PRÉ-REQUISITOS QUE 
VALEM OURO
• Destinos fora do comum;
• Experiências autênticas;
• Viagens transformadoras;
• Preferência por serviços e produtos 

que prezem por práticas sustentáveis;
• Acesso rápido e ágil à tecnologia 

e conectividade.
LUXURY TRIBES
Within the luxury tourism market, travelers can be 
categorized into*:
• Bluxury (luxury segment of bleisure): 31% of the 

total audience in the branch;
• Cash-rich, Time-poor: 24%;
• Special Occasion: 20%;
• Strictly Opulent: 18%;
• Always Luxury: 4%;
• Independent & Affluent: 3%.
*Source: “Shaping the Future of Luxury Travel/Future 
Traveller Tribes 2030”, Amadeus

TOP PREREQUISITES
• Extraordinary destinations;
• Authentic experiences;
• Transforming journeys;
• Preference for sustainable services and products;
• Easy and fast access to technology and connectivity.
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FOTOS: SHUTTERSTOCK

ONDE PASSADO E FUTURO 
CAMINHAM DE MÃOS DADAS ENTRE 
MONUMENTOS GRANDIOSOS

U
ma cidade banhada a ouro que reluz aos 
olhos dos viajantes fascinados por atra-
ções singulares. Sinônimo internacional de 
riqueza, paraíso das compras, endereço 
do prédio mais alto do mundo, celeiro de 
experiências multissensoriais e ponto de en-
contro para aproximadamente 200 nacio-
nalidades diferentes, Dubai é assim: uma 
coleção de definições que segue sempre 
em busca de mais.
Detentora também do título de maior cida-
de dos Emirados Árabes Unidos, além de 
todas as atrações comuns a um destino 
cosmopolita, essa joia do Oriente Médio 
conta ainda com deserto, uma ilha artificial, 
atrativos histórico-culturais, mercados popu-
lares, parques temáticos e uma infinidade 
de programas únicos no mundo, muitos dos 
quais reunidos abaixo pela Segue Viagem, 
em uma seleção bastante criteriosa. Vem 
dar uma espiadinha!
O QUE VER: o bairro histórico de Al Fahidi; o 
arquipelágo artificial em formato de palmeira, 
Palm Jumeirah; a monumental Mesquita de 
Jumeirah; o hotel sete-estrelas Burj Al Arab; o 
edifício Burj Khalifa, considerado o mais alto 
do planeta; mercados de ouro e especiarias, 
conhecidos localmente como souks; e o 
Dubai Mall, tido como um dos maiores 
shopping centers do mundo.

Agente leva!
A TREND tem pacotes para Dubai. Destaque 

para a opção que inclui hospedagem de 4 noites 
com café da manhã, subida ao Burj Khalifa (Dubai) e 
visita à mesquita Sheik Zayed (Abu Dhabi). A partir 

de USD 605 por pessoa, em apto. duplo.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

NO TOPO, O ICÔNICO HOTEL BURJ AL ARAB. LOGO 
ACIMA, NO DETALHE, A GRANDIOSIDADE DA MESQUITA 
DE JUMEIRAH
AT THE TOP OF THE PAGE, THE ICONIC BURJ AL ARAB 
HOTEL. ABOVE, THE IMPOSING JUMEIRAH MOSQUE

DUBAI
WHERE PAST AND FUTURE WALK SIDE BY 
SIDE AMONG HUGE MONUMENTS
A golden city that stands out and wins the heart 
of those travelers who are fascinated by unique 
attractions. International synonymous with richness, 
shopping paradise, address of the highest 
building of the world, place of multisensory 
experiences and meeting point for about 200 
different nationalities, Dubai is like this: a collection 
of definitions that are always looking for more.
Owner of the title of the largest city in the United 
Arab Emirates, in addition to all the attractions 
common to a cosmopolitan destination, this jewel 
of the Middle East also has a desert, a man-made 
island, historic and cultural attractions, popular 
markets, theme parks and a range of unique tours 
in the world, many of them were carefully selected 
below by Segue Viagem. Have a look!
WHAT TO SEE: the historic district of Al Fahidi; 
the man-made palm-shaped archipelago, Palm 
Jumeirah; the monumental Jumeirah Mosque; 
the seven-star Burj Al Arab hotel; the Burj 
Khalifa building, considered the highest of the 
planet; gold and spice markets, locally known 
as souks; and the Dubai Mall, considered one 
of the largest shopping malls of the world.
WHAT TO DO: in addition to visiting the main 
symbols of the city, among some exclusive activities 
we have, for example, parachute jumping and 
enjoying a beautiful sunset aboard a yacht.
WHAT TO EAT: because it is a plural city, Dubai 
counts on restaurants specializing in a diverse 
cuisine, with options from all over the world and 
dishes for every taste. By the way, a suggestion 
for an unforgettable dinner is the Souk Al Bahar, a 
commercial complex of majestic architecture and 
perfect for a meal while enjoying a breathtaking 
view of The Dubai Fountain.

DUBAI

O QUE FAZER: fora visitar os principais 
símbolos da cidade, entre algumas das 
atividades exclusivas estão, por exemplo, 
saltar de paraquedas e apreciar um 
belíssimo pôr do sol a bordo de um iate.
O QUE COMER: plural como é, Dubai 
conta com restaurantes especializados na 
culinária dos mais diversos países, com 
opções de pratos para todos os gostos. 
Inclusive, uma sugestão para um jantar 
inesquecível é o Souk Al Bahar, complexo 
comercial de arquitetura majestosa e perfeito 
para degustar uma refeição curtindo uma 
vista deslumbrante para as Fontes de Dubai.
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ILHAS MALDIVAS

THE MALDIVES
AN ASIAN OASIS WITH STATUS OF COUNTRY 
THAT LOOKS LIKE AN AMAZING PAINTING
An archipelago composed of more than 
1,000 islands and 26 atolls – little islands 
formed by corals in the shape of a ring 
–, washed by the sparkling water of the 
Indian Ocean and owner of phenomenal 
landscapes. Romantic, sporty, fun, 
gastronomic and ecotourist, these are the 
Maldives, a destination in Asia that became 
very popular among fans of more than 
exceptional experiences.
Located in the south of Sri Lanka and 
considered as a Muslim nation, in addition to 
an impressive natural beauty, in this piece of 
paradise tourists have a complete leisure and 
service infrastructure, boosted by the high 
level of quality and distinction.
Would you like to get to know more? So, see 
their main attractions!
WHAT TO SEE: with more than 1,000 
islands, magnificent beaches to admire are 
something in abundance in the Maldives. 
In addition, visitors can enjoy coral reefs, a 
rich sea life and some historic symbols of the 
capital, Malé, like the Malé Friday Mosque 
and the Islamic Centre.
WHAT TO DO: practicing water sports, 
such as swimming, diving, surfing and 
windsurfing, meditating, boat or seaplane 
ride, visiting the commercial center of the 
capital or just relaxing, enjoying the scenery.
WHAT TO EAT: most of the hotels offer an all-
inclusive meal plan, with restaurants specializing 
in international cuisine. Regarding the local 
gastronomy, seafood dishes are highlights.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

U
m arquipélago composto por mais de mil 
ilhas e 26 atóis – ilhotas formadas por 
corais em formato anelar –, banhado pe-
las águas cintilantes do Oceano Índico e 
dono de paisagens fenomenais. Român-
tica, esportiva, divertida, gastronômica e 
ecoturística, assim são as Maldivas, um 
destino na Ásia que vem caindo nas gra-
ças dos apaixonados por experiências 
mais do que excepcionais.
Situada ao sul do Sri Lanka e tida como 
uma nação muçulmana, fora uma beleza 
natural impressionante, nesse pedacinho 
do paraíso os turistas dispõem de 
uma infraestrutura completa de lazer e 
serviços, impulsionada pelo alto nível de 
qualidade e distinção.
Ficou a fim de conhecê-la mais a 
fundo? Então dê só uma olhada nas 
suas principais atrações!
O QUE VER: com mais de mil ilhas, se 
tem algo que não falta nas Maldivas são 
praias magníficas para contemplar. Além 
disso, por lá é possível apreciar recifes de 
corais, uma rica vida marinha e alguns 
símbolos históricos de sua capital, Malé, 
como a Grande Mesquita de Sexta-Feira 
e o Centro Islâmico.

Agente leva!
A TREND tem pacotes para as Ilhas Maldivas. 
Destaque para a opção que inclui hospedagem de 5 

noites em regime de meia pensão no Anantara Veli 
Maldives Resort e transfer in/out. A partir de 

USD 2.340 por pessoa, em apto. duplo.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

NA FOTO MAIOR, A ESPETACULAR PAISAGEM DAS 
ILHAS MALDIVAS. LOGO ACIMA, A FACHADA DA 
GRANDE MESQUITA DE SEXTA-FEIRA
IN THE LARGEST PHOTO, THE SPECTACULAR 
LANDSCAPE OF THE MALDIVES. RIGHT ABOVE, THE 
FACADE OF MALÉ FRIDAY MOSQUE

O OÁSIS ASIÁTICO COM STATUS 
DE PAÍS QUE PARECE UMA 
PINTURA DE TÃO BELO

O QUE FAZER: praticar esportes 
aquáticos, tais quais natação, mergulho, 
surfe e windsurfe, meditar, passear de 
lancha ou hidroavião, visitar o centrinho 
comercial da capital ou ficar apenas de 
pernas para o ar, curtindo a paisagem.
O QUE COMER: grande parte dos meios 
de hospedagens oferece regime all inclusi-
ve de alimentação, dispondo de restauran-
tes especializados em diferentes cozinhas 
internacionais. Com relação à culinária lo-
cal, o destaque do cardápio fica por conta 
dos pratos à base de frutos do mar.



18  

SUÍÇA

Agente leva!
A TREND tem pacotes para a Suíça e para a 

Áustria, com Alpes. Destaque para a opção que 
inclui hospedagem de 6 noites com café da manhã 
e passeios panorâmicos em destinos como Lucerna, 
Innsbruck e Salzburg. A partir de € 950 por 

pessoa, em apto. duplo. 

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

NA FOTO MAIOR, FACHADA DA OPERA HOUSE, EM 
ZURIQUE. NO DETALHE, PARTE DA VISTA ARREBATADORA 
DURANTE PASSEIO PELA JUNGFRAU RAILWAY
IN THE LARGEST PHOTO, FACADE OF OPERA HOUSE, IN 
ZURICH. THEN, PART OF THE BREATHTAKING VIEW DURING 
A TOUR OF THE JUNGFRAU RAILWAY

UMA EUROPEIA FASCINANTE 
COM CENÁRIOS NATURAIS DE 
BELEZA SEM FIM

SWITZERLAND
A FASCINATING EUROPEAN COUNTRY 
WITH ENDLESS NATURAL BEAUTIES
Exuding charm and loveliness everywhere, 
Switzerland is a country with the same size of 
Espírito Santo State and catches the visitors’ 
attention at first sight.
Owner of multifaceted landscapes, between 
urban centers, parks, lakes and snowy alps, there 
is a wide range of activities, from ecotourism to 
the super traditional tours of a great metropolis.
Having as some of its main cities the famous 
Zurich, Geneva, headquarters of the United 
Nations, and its capital, Berne, nobody 
has doubts that Switzerland is an amazing 
destination. Do you want some more? You are 
our guest to check out right now some other 
samples of the relics that we can find there!
WHAT TO SEE (IN ZURICH): the beautiful 
Lake Zurich; the monumental Opera House; 
the charming building of Zürich Town Hall; the 
Swiss Federal Institute of Technology, considered 
one of the best universities in the world; the 
medieval houses of the city’s historic center; and 
the stunning Swiss National Museum.
WHAT TO DO (THROUGHOUT THE 
COUNTRY): taking a boat trip on Lake Zurich; 
visiting the beautiful Rhine Falls, to the north; 
admiring the breathtaking view of Jungfraujoch 
(Top of Europe), considered the highest train 
station in Europe; and enjoying the attractions of 
Mount Titlis, which is a snow mountain located 
in Central Switzerland.
WHAT TO EAT: a delicious Lindt chocolate 
and other local dishes, such as fondue and 
raclette (made with cheese and served with 
potatoes, baguettes, cold cuts, sausages and/
or preserved vegetables).

FOTOS: SHUTTERSTOCK

E
sbanjando charme e doçura por todos os 
cantos, a Suíça é um país do tamanho 
do estado do Espírito Santo que arrebata 
o coração de seus visitantes logo à 
primeira vista.
Dona de paisagens multifacetadas, entre 
centros urbanos, parques, lagos e alpes 
nevados soma-se uma variedade imensa 
de atividades, que vão desde passeios 
ecoturísticos aos supertradicionais de 
uma grande metrópole.
Tendo como algumas de suas principais 
cidades a famosa Zurique, Genebra, 
sede da Organização das Nações 
Unidas, e sua capital, Berna, ninguém 
tem dúvidas de que a Suíça seja um 
destino apaixonante. Quer mais? Então 
você é o nosso convidado para conferir 
agora algumas amostras das relíquias 
encontradas por lá! 
O QUE VER (EM ZURIQUE): o belo Lago 
de Zurique; a monumental Opera House 
(em português, Casa de Ópera); o 
charmoso prédio da prefeitura da cidade 
(Zürich Town Hall); o Instituto Federal de 
Tecnologia da Suíça, considerado uma 
das melhores universidades do mundo; 
as casas medievais do centro histórico; e 
o gracioso Museu Nacional Suíço.

O QUE FAZER (PELO PAÍS): passear de 
barco no Lago de Zurique; conhecer as 
belas Cataratas do Reno, ao norte; apreciar 
a deslumbrante vista do Jungfraujoch (Top 
of Europe), tida como a mais alta estação 
de trem da Europa; e curtir as atrações do 
Monte Titlis, que é uma montanha de neve 
situada na Suíça Central.
O QUE COMER: um delicioso chocolate 
Lindt e outros pratos típicos da região, 
como fondue e raclette (feito à base 
de queijo e servido com batatas, 
baguetes, frios, salsichas e/ou legumes 
em conserva).
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TURKS & CAICOS

TURKS & CAICOS
THE FAMOUS CARIBBEAN ARCHIPELAGO 
SURROUNDED BY TREASURES
Sunny days, hypnotizing beaches and an 
infrastructure of leisure and services specializing 
in guaranteeing excellent experiences. This is a 
small sample of the relic collection gathered in 
Turks & Caicos, a Caribbean destination that 
offers exclusive attractions.
Divided into two groups (Turks and Caicos) 
composed of over 40 islands, it’s not a 
coincidence that the archipelago has definitely 
won the heart of rich and famous people. After 
all, in addition to stunning landscapes, five-star 
resorts and a set of unique restaurants, spas, 
stores, cruises and impressive tours completes 
the all-inclusive package offered to those 
travelers who are looking for the best.
And to let you and your passenger wanting to 
know more, Segue Viagem has selected some 
great activities that can be found there. Let’s go!
WHAT TO SEE: the crystalline Chalk Sound 
lake, and countless clear sandy beaches and 
sparkling sea, such as the worldwide famous 
Grace Bay, considered as one of the most 
beautiful in the world, and the quiet Sapodilla 
Bay, tailor-made for families with children.
WHAT TO DO: kite-surfing on Long Bay Beach, 
snorkeling at Bight Reef and Smith's Reef, boat 
ride on the islands, watching the whales that 
swim in the surroundings of Grand Turk and 
doing some luxury shopping, taking advantage 
of the local "duty free".
WHAT TO EAT: seafood dishes, such as fish and 
lobster, highlighting the traditional conch salad. 
Besides, other two classic regional dishes are Jerk 
Chicken and Jerk Fish, which consist respectively 
of a Jamaican chicken and fish barbecue.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

D
ias ensolarados, praias hipnotizantes e uma 
infraestrutura de lazer e serviços especiali-
zada em garantir experiências de padrão 
elevado. Essa é uma pequena amostra da 
coleção de relíquias reunidas em Turks & 
Caicos, destino caribenho que acumula 
atrativos marcados pela exclusividade.
Dividido em dois grupos (Turks e Caicos) 
formados por mais de 40 ilhas, não é 
de se admirar que o arquipélago tenha 
caído definitivamente no gosto dos ricos e 
famosos. Afinal, ao lado de suas paisagens 
estonteantes, resorts cinco-estrelas e uma 
seleção ímpar de restaurantes, spas, lojas, 
cruzeiros e passeios de primeiríssima 
categoria completam o pacote all inclusive 
oferecido aos viajantes que buscam o 
bom e o melhor.
E para deixar você e o seu passageiro 
com um gostinho de quero mais, a Segue 
Viagem separou alguns programas 
preciosos encontrados por lá. Confira só! 
O QUE VER: a lagoa de águas cristalinas, 
Chalk Sound, e uma infinidade de praias 
de areias claras e mar cintilante, tais quais 
a famosa Grace Bay, considerada uma 
das mais bonitas do mundo, e a tranquila 
Sapodilla Bay, sob medida para famílias 
com crianças.

Agente leva!
A TREND tem pacotes para Turks & Caicos. 

Destaque para a opção que inclui hospedagem de 6 noites 
no COMO Parrot Cay e aéreo ida e volta saindo de 
São Paulo (voos operados pela United Airlines em classe 
econômica). A partir de 10x USD 430 por pessoa, em 

apto. duplo Garden View. Período da viagem: de 22 
a 29/06/2019. Validade: 30/05/2019.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

NA FOTO PRINCIPAL, A ESTONTEANTE SAPODILLA 
BAY. ACIMA, RECORTE DE GRAND TURK 
IN THE MAIN PHOTO, THE STUNNING SAPODILLA BAY. 
ABOVE, GRAND TURK

O COBIÇADO ARQUIPÉLAGO 
CARIBENHO CERCADO DE 
TESOUROS POR TODOS OS LADOS

O QUE FAZER: praticar kitesurf na praia 
de Long Bay Beach, mergulhar de snorkel 
nos recifes de corais de Bight Reef e 
Smith´s Reef, passear de barco pelas 
ilhas da região, observar as baleias 
que nadam pelos arredores de Grand 
Turk e fazer ótimas comprinhas de luxo, 
aproveitando o “duty free” local.
O QUE COMER: pratos à base de frutos do 
mar, como peixes e lagosta, com destaque 
para a típica salada de concha. Além 
disso, outros dois clássicos regionais são o 
Jerk Chicken e o Jerk Fish, que consistem, 
respectivamente, em um estilo de churrasco 
de frango e de peixe à moda jamaicana.
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ISABELLE COSTA
Casablanca Turismo
Fortaleza (CE)

"Fernando de Noronha é um presente para  os seus visitantes, 
descortinando um espetáculo de belezas naturais tanto em 
terra quanto no mar. Águas cristalinas que vão do azul ao verde-
esmeralda, belíssimas praias e grandes rochedos compõem 
suas fascinantes paisagens. O oceano é repleto de recifes de 
corais,  peixes coloridos, golfinhos, tubarões e tartarugas. Por 
que ir?  Elenco aqui três motivos: praias exclusivas de águas 
translúcidas, com trilhas e cenários perfeitos para casamento 
e lua de mel; pousadas de luxo e com decoração praiana, 
que proporcionam uma experiência incrível; e gastronomia 
diferenciada, marcada pela presença de ingredientes locais. "

uxo e experiência. Já faz um tempo que você deve ter 
começado a ouvir essas duas palavras com mais frequência, 
proferidas por passageiros que querem, sim, viajar, mas 
que estão em busca de passeios que fujam do tradicional. 
Neste caso, não basta sair do óbvio: é preciso formatar um 
pacote que mescle emoções, belas paisagens e atividades 
“diferentonas”, daquelas que ficam na memória para 
sempre e que são um sucesso só quando publicadas nas 
redes sociais e compartilhadas com amigos. 
E o Brasil, em toda a sua imensidão e beleza, é dono de uma 
série de destinos que se enquadram nessa descrição e que 
estão sempre à espera do próximo visitante. Para descobrir 
algumas dicas certeiras, a Segue Viagem procurou alguns 
agentes de viagens e perguntou para eles quais lugares eles 
indicariam para um cliente que estivesse interessado nesse 
perfil de viagem. Se liga nas respostas!

VIAGENS QUE 
SÃO PURO “UAU”

AMAZING TRAVELS
Luxury and experience. It’s been a while since you started to hear these two words 
more often, spoken by passengers who want to travel, but who are looking for 
tours that run away from the traditional ones. In this case, it’s not enough to leave 
the obvious: It’s necessary to create a travel package that mixes emotions, beautiful 
landscapes and "different" activities, those that stay in memory forever and that are 
a success only when published on social media and shared with friends. 
And Brazil, with all its immensity and beauty, is owner of a series of destinations that 
fit in this description and that are always waiting for the next visitor. To find out some 
good tips, Segue Viagem interviewed travel agents and asked them what places 
they would suggest to a customer who is interested in this type of trip. Have a look!

“Fernando de Noronha is a gift for its visitors, revealing 
a spectacle of natural beauties, both on land and at sea. 
Crystalline waters ranging from blue to emerald green, 
beautiful beaches and big cliffs compose its fascinating 
landscapes. The ocean is plenty of coral reefs, colorful 
fish, dolphins, sharks and turtles. Why people should go? 
I list here three reasons: exclusive beaches of translucent 
waters, with trails and sceneries perfect for wedding and 
honeymoon; luxury lodges with beach decoration, which 
provide an incredible experience; and special gastronomy, 
marked by the presence of local ingredients."

FALA, VIAJANTE

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

L

GUILHERME BURTI JARDIM
Sete Mares Turismo
São Paulo (SP)

"Muitas vezes voamos por mais de 20 horas, enfrentando conexões e todos os efeitos 
de uma longa viagem quando temos um paraíso a pouco mais de 1 hora de voo. Me 
pergunto isso toda vez que volto de Governador Celso Ramos, onde fica o pequeno e 
sofisticado Resort Ponta dos Ganchos, a cerca de 50 minutos de Floripa. O hotel está 
entre o mar e as montanhas, em uma península rodeada pelo mar da Costa Esmeralda, 
como é chamada a região. A privacidade e o conforto são únicos, o serviço e a culinária 
espetaculares. As experiências proporcionadas vão desde um jantar degustação na ilha 
exclusiva para o casal (a qual fica em frente ao empreendimento) a um passeio em um 
barco pesqueiro. Os quartos têm lareira e rapidamente se transformam em um clima de 
“serra”. Honestamente falando, cada vez que viajo pelos cenários paradisíacos no Brasil 
pergunto a mim mesmo qual o motivo de irmos tão longe se temos tanto aqui perto." 

“We many times fly for more than 20 hours, facing connections and all the effects 
of a long journey when we have a paradise just over an hour's flight. I ask it myself 
every time I visit Governador Celso Ramos, where the small and sophisticated 
Ponta dos Ganchos Resort is located, about 50 minutes away from Floripa. The 
hotel is between the sea and mountains, on a peninsula surrounded by the sea 
of the Costa Esmeralda (Emerald Coast), as the region is called. Privacy and 
comfort are unique; service and gastronomy are wonderful. Experiences go from 
a tasting dinner on the island exclusively for the couple (which is opposite the 
resort) to a ride on a fishing boat. The rooms have a fireplace and quickly turn into 
a "mountain" vibe.” Honestly speaking, every time I travel through the paradisiacal 
landscapes in Brazil, I ask myself why we go so far if we have so much here."
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

"Vou falar um pouco desse paraíso chamado Itacaré, no estado da Bahia. 
Para muitos uma região ainda desconhecida, embora muito procurada 
por estrangeiros em busca de contato com a natureza e paisagens 
exóticas ainda não modificadas pelo turismo de massa. O aeroporto 
mais próximo é o de Ilhéus, a uma distância de mais ou menos 70 km. 
Em pouco mais de 1 hora de viagem você estará em Itacaré e poderá 
desfrutar de pousadas e hotéis com serviços de excelência, tudo com 
muito charme e uma paisagem única. Ainda nesse mesmo roteiro, inclua 
Maraú e Taipu de Fora, pois valem muito a pena. Além de ser um destino 
deslumbrante, é sob medida para casais, especialmente aqueles em 
busca de serviços VIP, lua de mel, casamentos, book fotográficos, 
jantares românticos e muito mais. Surpreenda-se com Itacaré!"

JONAS RAFAEL SCHNEIDER
JRS Turismo
Lontras (SC)

“I’m going to talk about this paradise called Itacaré, in the 
State of Bahia. For many people, this is a region still unknown, 
although much visited by foreigners looking for contact with 
nature and exotic landscapes not yet changed by mass tourism. 
The nearest airport is Ilhéus, about 70 km away from there. 
In a little bit more than an hour you will be in Itacaré and you 
can enjoy inns and hotels with excellent services, everything 
with a lot of charm and a unique landscape. Still in this same 
itinerary, add Maraú and Taipu de Fora, because they are very 
worthwhile. In addition to being a stunning destination, it is 
tailor-made for couples, especially for those who are searching 
for VIP services, honeymoon, weddings, photo books, romantic 
dinners and much more. Be surprised with Itacaré!”

FELIPE VAILANT
Foca Viagens
Guarapari (ES)

"O luxo é mais do que dinheiro no Turismo: ele está associado a um estilo de vida, a 
um lugar onde se possa viver experiências. Atualmente, a hotelaria em Gramado, por 
exemplo, conta com grande padrão de qualidade e proporciona vivências únicas nos 
empreendimentos, seja em um spa diferenciado ou em passeios exclusivos. Outra 
cidade que vem se destacando é Fernando de Noronha, onde o rústico e o luxo se 
encontram. O famoso Quadrado de Trancoso, por sua vez, com suas casas tombadas 
historicamente, gera um ambiente considerado chique, e não é de estranhar que 
grandes marcas já marquem presença na região. Por fim, vale ressaltar Foz do 
Iguaçu, com sua natureza fantástica e o icônico Belmond Hotel das Cataratas, de 
cujas vistas exclusivas é possível ver o nascer e o pôr do sol nas cataratas ou ainda 
fazer um passeio noturno durante os ciclos da lua cheia."

“Luxury is more than money in Tourism: it is associated with a lifestyle, a place 
where people can live experiences. Currently, the hotel industry in Gramado, 
for example, counts on high standard quality and provides different experiences 
in the hotels, whether in a special spa or in exclusive tours. Other city that 
stands out is Fernando de Noronha, where the rustic and the luxury meet. The 
famous Square of Trancoso, in turn, with its historically listed houses, creates 
an environment considered sophisticated, and it’s not surprising that big brands 
already are present in the region. Finally, Foz do Iguaçu must be highlighted, 
with its fantastic nature and the iconic Belmond Hotel das Cataratas, from whose 
exclusive views it’s possible to watch the sunrise and sunset at the falls or even 
take a night tour during the cycles of the full moon.” 
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CONFIRA O QUE MUDOU E O QUE FICOU 
AINDA MELHOR NA INTEGRAÇÃO ENTRE 
AS DUAS PLATAFORMAS QUE SÃO MARCAS 
REGISTRADAS DO GRUPO TREND

ois sistemas de reservas que levam a marca do 
GRUPO TREND e cujas funcionalidades você já 
conhece de cor e salteado. Um deles é voltado 
às vendas corporativas; o outro é destinado 
aos inúmeros serviços de lazer que podem ser 
incluídos nos pacotes e que dão aquele “tchã” 
na hora de fechar uma viagem. Os nomes 
deles você certamente tem na ponta da língua: 
NATREND e TREND Lazer.

TREND EM FOCO

FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND

NATREND E TREND LAZER,
a união de dois gigantes
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NATREND AND TREND LAZER, THE 
UNION OF TWO GIANTS
CHECK OUT WHAT HAS CHANGED AND WHAT 
IS EVEN BETTER IN THE INTEGRATION BETWEEN 
THE TWO PLATFORMS THAT ARE TRADEMARKS 
OF GRUPO TREND
Two reservation systems that carry the GRUPO TREND 
brand and whose functionalities you already know. 
One of them is aimed at corporate sales; the other one 
is intended for the countless leisure services that can 
be included in the packages and that give that "touch" 
when creating a trip. You certainly have their names on 
the tip of your tongue: NATREND and TREND Lazer.
If these two giants used to be synonymous with good 
deals, now that they have joined forces and are 
integrated, they promise to shake the market and 
revolutionize the way customers are served. Stop, right 
now! I didn’t get it. Take it easy, we explain it to you! 
Until recently, when you wanted to consult, search, 
compare, quote and book products of the portfolio 
of TREND, the first step was to identify the profile 
of the trip, right? Today, however, this process was 
simplified: although products and services remain 
segmented (that is, divided into business and leisure 
travels), everything is concentrated on NATREND 
Lazer – and, as a bonus, this novelty has come with 
countless additional improvements. 
SAME NAME, MORE POTENTIAL
Doing justice to reputation and strength that the term 
has for some time in the Travel and Tourism industry, 
GRUPO TREND has chosen to keep the name 
NATREND and add the term Lazer (Leisure) – after 
all, the goal is to reinforce the idea that regardless of 
the product or desired service, what the travel agent 
wants can easily be found at TREND. 
However, it should be highlighted that, before 
performing any search, you must select, at the top 
of the page, whether the search will be done on 
NATREND or NATREND Leisure “profile”, which 
differ from one another by the colors used and by the 
functionalities available in the menu to the left. 
MUCH MORE THAN TWO IN ONE 
In addition to optimizing browsing, other novelty 
that has come with the service integration was 
the implementation of new operational tools, 
developed to make each phase of the booking 
process easier and faster, mainly when it comes 
to leisure. 

Se, antes, esses dois gigantes já eram sinônimos 
de bons negócios, agora que eles uniram forças e 
foram integrados prometem chacoalhar o mercado e 
revolucionar a maneira de atender o consumidor. Espere 
aí, como é que é? Calma que a gente te explica! 

Até pouco tempo atrás, quando você queria consultar, 
pesquisar, comparar, cotar e reservar os produtos do 
portfólio TREND, o primeiro passo era identificar o 
perfil da viagem, certo? Hoje, porém, esse processo foi 
simplificado: embora os produtos e serviços continuem 
segmentados (ou seja, divididos entre viagens a 
negócios e a lazer), tudo passa a ser concentrado no 
NATREND Lazer – e, como bônus, essa novidade veio 
acompanhada de uma série de melhorias adicionais. 

MESMO NOME, MAIS POTENCIAL
Fazendo jus à sua reputação e à força que o termo 
desfruta já há algum tempo no setor de viagens e Turismo, 
o GRUPO TREND optou por manter o nome NATREND e 
acrescentar o termo Lazer – afinal de contas, o objetivo é 
reforçar a ideia de que, independentemente do produto 
ou serviço desejado, o que o agente procura pode ser 
facilmente encontrado na TREND. 
Contudo, é válido lembrar que, antes de efetuar qualquer 
busca, é preciso selecionar, no topo da página, se a 
pesquisa será feita no “perfil” NATREND ou NATREND 
Lazer, que diferem entre si pelas cores utilizadas e pelas 
funcionalidades disponíveis no menu à esquerda. 

MUITO MAIS DO QUE DOIS EM UM 
Além de otimizar a navegação, outra novidade que 
veio com a integração dos serviços foi a implantação 
de novas ferramentas operacionais, desenvolvidas para 
facilitar e agilizar cada etapa do processo de reserva, 
sobretudo no que se refere ao lazer.

“WITH THE SUPPORT OF AN IMPROVED AND EVOLVED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
SYSTEM, THE PORTAL IS SAFER, MORE EFFECTIVE AND MORE PROTECTED 

AGAINST POSSIBLE HUMAN FAILURES”

"COM O SUPORTE DE UM SISTEMA 
DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
APRIMORADO E EVOLUÍDO, O 

PORTAL ESTÁ MAIS SEGURO, MAIS 
EFICAZ E MAIS PROTEGIDO CONTRA 

EVENTUAIS FALHAS HUMANAS"
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Entre elas podemos citar, por exemplo, a 
separação das pesquisas por abas, sem a 
necessidade de haver qualquer dependência 
entre os resultados, a visualização em tempo 
real do procedimento de busca de produtos, o 
preço detalhado de ingressos para crianças e 
a reestruturação total do carrinho de compras, 
atualmente mais dinâmico e com capacidade 
para abraçar um volume maior de informações se 
comparado à sua versão anterior e ao encontrado 
na concorrência.
Achou pouco? Pois saiba que os filtros de aéreo 
também foram reformulados, adicionando possi-
bilidades diferentes de buscas, resultados mais 
flexíveis e informações superdetalhadas. 

FACILIDADES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Seguindo para a Central de Reservas, as boas 
notícias ultrapassam o layout repaginado: os 
processos de confirmação e pagamento também 
mudaram para melhor, tornando-se mais intuitivos 
e completos e, consequentemente, favorecendo a 
experiência do usuário.    
Para começar, foi criada uma página de pré-
confirmação, a qual reúne todos os dados 
relacionados aos produtos reservados ou 
emitidos, bem como suas respectivas políticas 
de alteração e de cancelamento. Além disso, 
os usuários passam a contar com uma página 
de confirmação da reserva ou emissão, onde é 
possível verificar o status de cada um dos produtos 

Among them we can mention, for example, the separation of 
searches by tabs, without the need to have any dependence 
between the results, the real-time visualization of the product 
search procedure, the detailed price of tickets for children 
and the total restructuring of the shopping cart, currently more 
dynamic and able to include a greater volume of information 
compared to its previous version and the one found in the 
competition.
Do you think this is not enough? Know that flight filters have also 
been redesigned, adding different search possibilities, more 
flexible results and detailed information. 
CONVENIENCES THAT MAKE THE DIFFERENCE
Going to the Central Reservation, the good news goes beyond 
the redesigned layout: confirmation and payment processes 
also improved, becoming more intuitive and complete and, 
consequently, favoring the user experience.    
To begin, a pre-confirmation page has been created, which 
collects all data related to the reserved or issued products, as 
well as their respective alteration and cancellation policies. 
In addition, users now count on a confirmation page of the 
reservation or issuing, in which it’s possible to verify the status of 
each one of the products (in other words, if it generated a reserve 
or a request), resource that it doesn’t exist in TREND Lazer and 
that allows travel agents to have an overview of the purchase. 
Do you want to know another novelty? Take note: there was a 
reformulation in the process of payment inclusion by credit card, 
bank slip and debit, whose artificial intelligence was improved 
in order to make the validation of information and automated 
calculations easier. 
TREND SEAL OF QUALITY
With the support of an improved and evolved artificial 
intelligence system, the portal is safer, more effective and 
more protected against possible human failures, perfectly 
translating the constant search of GRUPO TREND for 
innovation and quality. 
“Our goal with the integration of NATREND and TREND 
Lazer is to allow travel agents to access two platforms without 
wasting time changing login or working with many systems 
simultaneously. More than this, it's important to highlight that 
TREND's Information Technology teams keep working incessantly 
to propose technical and visual improvements, transforming 
systems into a real engine for sales,” says Mauricio Favoretto, 
director general of GRUPO TREND.

NA PÁGINA DE ABERTURA, TELA DE LOGIN DO NATREND, COM A POSSIBI-
LIDADE DE ESCOLHA ENTRE OS PRODUTOS DO SEGMENTO CORPORATIVO 
OU DE LAZER. ACIMA, SIMULAÇÃO DE BUSCA POR INGRESSOS E NOVO 
CARRINHO DE COMPRAS
THE OPENING PAGE SHOWS THE LOGIN SCREEN OF NATREND, WITH THE POSSIBILITY 
OF CHOOSING BETWEEN THE PRODUCTS OF THE CORPORATE OR LEISURE SEGMENT. 
ABOVE, SIMULATION OF TICKET SEARCH AND THE NEW SHOPPING CART
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(em outras palavras, se gerou reserva ou pedido), 
recurso que não existia no TREND Lazer e que 
permite que o agente de viagens tenha uma visão 
geral da compra. 
Quer mais uma excelente atualização? Então 
anote aí: houve uma reformulação no processo 
de inclusão de pagamento via cartão de 
crédito, boleto bancário e débito em conta, 
cuja inteligência artificial foi aprimorada a fim 
de facilitar a validação das informações e os 
cálculos automatizados. 

SELO TREND DE QUALIDADE
Com o suporte de um sistema de inteligência artificial 
evoluído, o portal está mais seguro, mais eficaz e 
mais protegido contra eventuais falhas humanas, 
traduzindo perfeitamente a busca constante do 
GRUPO TREND por inovação e qualidade. 
“Nosso objetivo com a integração dos portais 
NATREND e TREND Lazer é permitir que os 
agentes de viagens tenham acesso às duas 
plataformas sem que, para isso, percam tempo 
com mudanças de login ou tenham que trabalhar 
com inúmeros sistemas simultaneamente. Mais do 
que isso, é importante pontuar também que as 
equipes de Tecnologia da Informação da TREND 
seguem trabalhando incessantemente para 
continuar propondo melhorias técnicas e visuais, 
transformando os sistemas em um verdadeiro 
motor para as vendas”, afirma Mauricio 
Favoretto, diretor-geral do GRUPO TREND.

UM RESUMO DAS PRINCIPAIS 
NOVIDADES
• Unificação de ambos os portais em uma 

mesma URL;
• Navegação por abas;
• Visualização em tempo real do processo de 

busca por produtos ou serviços;
• Reformulação dos filtros de pesquisa do aéreo;
• Criação de uma página de pré-confirmação;
• Carrinho de compras mais moderno e mais 

dinâmico;
• Central de Reservas mais intuitiva;
• Detalhamento de preço de ingressos para 

crianças;
• Aprimoramento da inteligência artificial.

AN OVERVIEW OF THE MAIN NOVELTIES
• Unification of both portals in the same URL;
• Browsing by tabs;
• Real-time visualization of the search process for products or 

services;
• Reformulation of flight search filters;
• Creation of a pre-confirmation page;
• More modern and more dynamic shopping cart;
• More intuitive Central Reservation;
• Detailed price of tickets for children;
• Improvement of artificial intelligence.

TELA QUE DEMONSTRA BUSCA POR AÉREO COM DESTINO 
A ORLANDO, APRESENTANDO VALOR TOTAL E POR PESSOA
SCREEN SHOWS THE SEARCH FOR FLIGHTS TO ORLANDO, 
PRESENTING THE TOTAL VALUE AND PER PERSON
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PROTEC BAG E ACESSO ÀS SALAS 
VIPS DE TRÊS AEROPORTOS 
NACIONAIS: SAIBA TUDO SOBRE 
OS NOVOS SERVIÇOS OFERECIDOS 
PELA TREND VIAGENS

NOVIDADES

ensando como o consumidor que todos nós somos, agente, 
antes de realizar uma compra não há dúvidas de que, além 
de qualidade e preço, o valor agregado aos produtos ou 
serviços também tem muito peso na hora da decisão. E é 
sabendo disso que a TREND VIAGENS deu um passo mais 
adiante, incorporando à sua prateleira duas conveniências 
indiscutíveis, marcadas por segurança, conforto e 
comodidades a perder de vista. São elas: a Protec Bag e 
a utilização de salas VIPs em três aeroportos nacionais – 
uma dupla arrasadora, voltada para acrescentar diferenciais 
únicos à sua negociação.

em dobro no portfólio

DOUBLE DOSE OF NOVELTIES IN THE PORTFOLIO
PROTEC BAG AND ACCESS TO VIP LOUNGES 
OF THREE NATIONAL AIRPORTS: GET TO KNOW 
EVERYTHING ABOUT THE NEW SERVICES OFFERED BY 
TREND VIAGENS
Thinking like the consumer we all are, travel agent, before 
purchasing something there is no doubt that, in addition to 
quality and price, the added value in the products or services 
also influences the time of making a decision. Considering 
this, TREND VIAGENS took another step forward, 
incorporating on its portfolio two incredible conveniences, 
providing safety, comfort and several amenities. They are: 
Protec Bag and the use of VIP lounges at three Brazilian 
airports – a fantastic duo, intended to increase special and 
unique characteristics to your negotiation.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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DETALHES, POR FAVOR!
Vamos começar pela parceria firmada pela 
CVC Corp e consequentemente estendida à 
TREND: Protec Bag. Sua principal missão é 
proporcionar aos clientes uma garantia extra 
de proteção, dando um up sem igual às ven-
das, tanto no lazer quanto no corporativo.
Consistindo no envelopamento das baga-
gens com um filme plástico extremamente re-
sistente, um dos principais benefícios do pro-
duto é a blindagem das malas contra furtos e 
avarias, como umidade, graxa e arranhões.
Disponível em aeroportos espalhados 
por todo o Brasil para bagagens de 
variadas dimensões (P, M ou G), fora 
tudo isso a TREND reúne ainda uma série 
de vantagens especiais, como tarifas 
exclusivas e pagamento parcelado, por 
exemplo. Mas fique atento: o serviço não é 
válido no RIOgaleão e nem nos aeroportos 
internacionais de Natal, Brasília, Manaus, 
Foz do Iguaçu e Porto Velho.

CALMA QUE TEM MAIS
Outro destaque recém-chegado à carteira 
da operadora segue a mesma linha do 
atendimento fornecido: personalizado 
e de primeira categoria. Destinado 
aos passageiros que não abrem mão 
de privacidade com um toque de 

sofisticação, esse é o serviço de acesso 
a salas VIPs específicas, instaladas nos 
aeroportos Internacional de Guarulhos, 
em São Paulo, Internacional de Brasília 
e o Internacional do Rio de Janeiro, mais 
conhecido como RIOgaleão.
Excelente pedida para otimizar o tempo 
de espera até o horário de embarque, 
entre algumas regalias disponíveis nos 
lounges de cada cidade estão:
• para embarques e conexões internacio-

nais no aeroporto de Guarulhos: wi-fi, 
atendimento premium, open food, bebi-
das, duchas privativas, TV e revistaria;

• para embarques nacionais e internacionais 
no aeroporto de Brasília: wi-fi, TV, open 
food, bebidas não alcoólicas, welcome 
drink e área de trabalho;

• para embarques nacionais e interna-
cionais no RIOgaleão: wi-fi, TV, open 
food, bebidas não alcoólicas, dois 
welcome drinks, duchas privativas e 
revistaria/jornais.

Acha que acabou? Que nada, entre 
em contato agora mesmo com a equipe 
de atendimento da TREND VIAGENS e 
confira as condições imperdíveis dessas 
duas boas-novas, feitas sob medida para 
quem quer voar alto com destino ao 
mundo do sucesso.

DETAILS, PLEASE!
Let’s start from the partnership brought by CVC Corp 
and consequently extended to TREND: Protec Bag. 
Its main mission is to provide an extra protection 
to the customers, boosting sales in the segment of 
leisure and business.
Consisting of luggage wrapping with an extremely 
strong plastic film, one of the main benefits of the 
product is the protection of bags from thefts and 
damages, such as moisture, grease and scratches.
Available at airports spread all over Brazil for many 
sizes of suitcases (S, M or L), TREND also gathers 
a series of special advantages, such as exclusive 
rates and payment in installments, for example. 
Pay attention: the service is not valid for RIOgaleão 
airport nor for the international airports of Natal, 
Brasília, Manaus, Foz do Iguaçu and Porto Velho.
WAIT A MINUTE, WE HAVE MORE
Another new highlight in the portfolio follows the 
same line of the personalized and first-class service 
provided. Intended to those passengers who don’t 
give up privacy with a touch of sophistication, this 
is the service of access to specific VIP lounges, 
located at Guarulhos International Airport, in São 
Paulo, Brasília International Airport and Rio de 
Janeiro Airport, best-known as RIOgaleão.
Excellent option to optimize waiting period until 
the departure time, among some conveniences 
available in the lounges of each city are:
• for international departures and connections 

at Guarulhos airport: wi-fi, premium service, 
open food, beverages, private showers, TV 
and magazine;

• for national and international departures at 
Brasília airport: wi-fi, TV, open food, non-alcoholic 
beverages, welcome drink and workstation; 

• for national and international departures at 
RIOgaleão: wi-fi, TV, open food, non-alcoholic 
beverages, two welcome drinks, private 
showers and magazines/newspapers.

Do you think that this is the end? No, this is not! 
Contact TREND VIAGENS’ team right now and 
check out the incredible conditions of these two good 
novelties, intended to anyone who would love to fly 
high into the world of success.
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m salto certeiro no mercado das boas 
vendas, ultrapassando a marca dos 
100 no segmento internacional. Essa é 
mais uma das façanhas realizadas pela 
SHOP HOTEL, a On-line Travel Operator 
do GRUPO TREND que quando entra em 
campo não tem para ninguém: é negócio 
garantido no Brasil e fora dele.

Para se ter uma ideia da dimensão dessa 
conquista, o ticket médio da empresa nas 
vendas no exterior atingiu um aumento de 
nada mais, nada menos do que 124% 
em março de 2019 quando comparado 
ao verificado no mesmo período do ano 
passado. E não para por aí não, porque o 
número de clientes com reservas emitidas 
também foi um estouro: o volume registra-
do em março foi duas vezes superior ao 
de novembro de 2018, por exemplo. 

“Celebramos nosso expressivo cresci-
mento nas vendas internacionais como 
o fruto de um trabalho incessante, 
desempenhado por uma equipe em-
penhada em obter benefícios incríveis 
para os agentes de viagens. E olha que 
esse é o reflexo somente do primeiro 
trimestre de 2019. Pode ter certeza 
que ainda virão muitos outros motivos 
para comemorar até o final do ano”, 
comenta Roberto Araújo, gerente-geral 
da SHOP HOTEL.

O SEGREDO DO SUCESSO
Buscando os melhores resultados e 
com foco total em atender às neces-
sidades dos agentes de viagens, a 
SHOP HOTEL segue intensificando as 
negociações com os principais players 
do trade visando um único objetivo: 

THE TIME OF INTERNATIONAL 
SALES HAS COME
WITH THE INCREASE OF THE AVERAGE 
TICKET AND EXCLUSIVE PROMOTIONS, 
SHOP HOTEL RECORDS IMPRESSIVE 
THREE-DIGIT GROWTH IN THE 
SEGMENT

A step forward in the market of good 
sales, exceeding the percentage of 100% 
in the international segment. This is another 
achievement accomplished by SHOP 
HOTEL, the GRUPO TREND's On-line 
Travel Operator, which when steps into 
the scene is simply the best: guaranteed 
business in Brazil and abroad.

In order to have an idea of   the dimension 
of this achievement, the company's 
average sales ticket abroad increased by 
incredibly 124% in March 2019 when 
compared to the same period of last 
year. And it doesn’t stop there, because 
the number of customers with reservations 
issued was also surprising: the volume 
recorded in March was twice that the one 
showed in November 2018, for example. 

COM O AUMENTO DO TICKET MÉDIO 
E PROMOÇÕES EXCLUSIVAS, SHOP 
HOTEL REGISTRA CRESCIMENTO 
IMPRESSIONANTE DE TRÊS DÍGITOS 
NO SEGMENTO

a bola da vez
VENDAS INTERNACIONAIS,

FOTO: SHUTTERSTOCK
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apresentar a você as grandes oportuni-
dades do momento. Aliás, oportunidades 
e conveniências, uma vez que, além de 
tarifas megacompetitivas, a empresa 
oferece pagamento facilitado e suporte 
completo, com atendimento via chat ou 
pelo e-mail atendimento@shophotel.com.br, 
disponível das 8h às 18h de segunda a 
sexta-feira.
Se pintar algum problema fora do horá-
rio do expediente ou aos finais de sema-
na e feriados, sem problemas também. É 
para isso que a companhia conta com o 
Plantão 24 horas, acessível pelo e-mail 
24horas@trendoperadora.com.br e pelo 
telefone (11) 4090-1755.

“We celebrate our expressive growth of 
international sales as the result of a continuous 
work, performed by a team committed to 
closing incredible deals for travel agents. 
This is just the reflection of the first quarter 
in 2019. You can be sure that there will be 
many other reasons to celebrate until the end 
of the year,” says Roberto Araújo, general 
manager of SHOP HOTEL.

THE SECRET OF SUCCESS

Looking for the best result and totally 
focusing on meeting the travel agents’ 
needs, SHOP HOTEL keeps intensifying 
the negotiations with the main players of 
the trade with only one goal: to present 
to you the greatest opportunities of the 
moment. Speaking of which, in addition to 
very competitive rates, the company offers 
easy payment and complete support, 
with service via chat or by the e-mail 
atendimento@shophotel.com.br, available 
from 8 a.m. to 6 p.m., Monday to Friday.

If you have some issue out of the office 
hours or on weekends and holidays, no 
problem. That’s why the company counts 
on the 24-hour support service, accessible 
by e-mail 24horas@trendoperadora.com.br 
and by phone (11) 4090-1755.

ACCESS AND CHECK IT OUT 
Hey, travel agent! Access the SHOP 
HOTEL’s reservation system right now 
(ht tps://shophotel.grupotrend.com/) 
and see incredible offers and conditions 
especially prepared for you.

TOP 10
CONFIRA OS DESTINOS NO EXTE-
RIOR QUE MAIS CRESCERAM EM 
PERCENTUAL DE VENDAS NA OTA 
DO GRUPO TREND NOS ÚLTIMOS 
MESES:
1º BARCELONA
2º NOVA YORK
3º MADRI
4º SANTIAGO
5º PORTO
6º LAS VEGAS
7º PUNTA CANA
8º LISBOA
9º LONDRES
10º CANCÚN

TOP 10
THE FOLLOWING DESTINATIONS ABROAD 
HAVE INCREASED THE SALES PERCENTAGE IN 
GRUPO TREND’S OTA THE LAST MONTHS:
1ST BARCELONA
2ND NEW YORK
3RD MADRID
4TH SANTIAGO
5TH PORTO
6TH LAS VEGAS
7TH PUNTA CANA
8TH LISBON
9TH LONDON
10TH CANCUN

ACESSE, COMPARE E COMPROVE
Ei, agente! Entre agora mesmo no 
sistema de reservas da SHOP HOTEL 
(https://shophotel.grupotrend.com/) 
e veja de pertinho as ofertas e 
condições imperdíveis preparadas 
especialmente para você.

BARCELONA (ESPANHA)



30  

S

LUXURY STAY, O PORTFÓLIO DE LUXO DA 
VACATION HOMES COLLECTION QUE REÚNE 
IMÓVEIS SOFISTICADOS NA FLÓRIDA

e uma viagem rumo à divertida Orlando ou às lindas 
praias de Miami já faz brilhar os olhos de uma 
infinidade de turistas brasileiros, imagine adicionar 
a essa experiência uma pitada extra de glamour e 
sofisticação, a começar pela hospedagem! Pense só: 
atendimento premium, estrutura luxuosa, os melhores 
endereços da região... seria sucesso na certa, no 
lazer e no corporativo.
Pois foi ancorada nesses pilares de excelência, 
capazes de transformar para melhor a estada 
nos States, que a Vacation Homes Collection, 
administradora de casas de temporada na Flórida, 
optou por lançar uma plataforma novinha em folha, 
especializada em imóveis de alto padrão.

A HOUSE THAT IS FIT FOR A KING
LUXURY STAY, THE SOPHISTICATED PORTFOLIO OF VACATION HOMES 
COLLECTION HAS EXQUISITE HOUSES IN FLORIDA
If visiting the exciting Orlando or the beautiful beaches of Miami already makes 
the heart of hundreds of Brazilian tourists beat fast, imagine if we add to this 
experience an extra dose of glamour and sophistication, starting from the stay! 
Just think about it: premium service, luxury structure, the best addresses of the 
region… it would be such a great deal, for both leisure and business travelers.
It is based on these pillars of excellence, able to make a travel to the States even 
better, that Vacation Homes Collection, property management in Florida, has 
decided to launch a brand new platform, which specializes in luxury houses.
OUT OF THE COMMON
Called Luxury Stay, the platform is a selection of 50 luxury houses that provide 
exclusive conveniences, such as cutting-edge infrastructure, a long list of 
services and strategic location, next to the main attractions and postcards of 
the region – here, we highlight the short distance from the Walt Disney World 
Resort complex and outlets and the stunning Miami coast, for example.  
“Before receiving the Luxury Stay seal, the houses undergo a rigorous analysis, 

A cara

FOTOS: DIVULGAÇÃO VHC

DA RIQUEZA
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FUGINDO DO COMUM
Batizada de Luxury Stay, a plataforma consiste em uma se-
leção de 50 propriedades de primeiríssima categoria que 
compartilham diferenciais exclusivos, como infraestrutura 
de ponta, extensa relação de serviços e localização estra-
tégica, vizinha aos principais atrativos e cartões-postais da 
região – aqui, o destaque vai para a proximidade com o 
complexo Walt Disney World Resort e outlets e para o belo 
litoral de Miami, por exemplo.  
“Antes de receber o selo Luxury Stay, as casas passam por 
uma rigorosa triagem, por meio da qual cada detalhe é 
considerado: desde o espaço dos cômodos e o estado 
de conservação dos imóveis ao conforto das camas e à 
maciez dos travesseiros. Com isso em mente, todas as uni-
dades apresentam requisitos essenciais para serem classifi-
cadas não apenas como hospedagens, mas também como 
experiências que são puro luxo”, afirma Fabio Cardoso, 
diretor-geral da VHC.

UMA ESCOLHA SEM IGUAL
Reunindo sob o mesmo teto uma lista excepcional de como-
didades, nas casas Luxury Stay as instalações são amplas 
e bem iluminadas, sem deixar de lado seu perfil aconche-
gante e moderno. A decoração é um ponto forte e harmo-
niza perfeitamente com os móveis planejados e o enxoval 
completo, de excelente qualidade. Para coroar os momen-
tos em família ou entre amigos, facilidades como churras-
queira, salão de jogos e aparelhos de televisão high-tech 
surgem como ótimas alternativas para lazer e descanso. 
“Este tipo de casa tem aquele ‘quê’ a mais que o viajante de 
luxo tanto procura, algo para complementar a hospedagem 
com mimos aqui e ali e que esbanje conforto da mesma ma-
neira que esbanja qualidade em cada detalhe. Em resumo, es-
ses empreendimentos têm um único público-alvo: passageiros 
em busca do melhor para a sua viagem”, ressalta o dirigente. 
Sabe de algum cliente que se amarraria neste estilo de 
hospedagem? Pois este requintado portfólio está a poucos 
cliques de distância, agente! Para conhecê-lo de pertinho, 
basta acessar o sistema de reservas NATREND e procurar 
pelas casas VHC. 

through which every detail is considered: from the size of the rooms and the 
conservation of the properties to the comfort of the beds and the softness of 
the pillows. Considering this, every unit presents essential conditions to be 
classified not only into a lodging, but also into experiences that are pure 
luxury,” says Fabio Cardoso, director general of VHC.
THE RIGHT OPTION
Offering an exceptional set of conveniences, the facilities of Luxury Stay houses 
are wide and well lighted, without putting aside their cozy and modern profile. 
The decoration is a strong point and perfectly harmonizes with customized 
furniture and complete linens, of an excellent quality. To top it off, barbecue 
grills, game rooms and high-tech TV equipment are great options for moments 
of leisure and relaxation with family or friends. 
“This type of house has a ‘plus’ that luxury travelers are looking for, something that 
completes their stay with amenities here and there and which provides comfort 
in the same way that shows quality in each detail. To sum up, these properties 
have just one target audience: passengers who are looking for the best for their 
travel,” says the director. 
Do you know a client who would love this kind of lodging? Because this 
sophisticated portfolio is just a few clicks away, travel agent! To get to know 
it, just access NATREND reservation system and look for the VHC houses.

AO MELHOR ESTILO VHC
Anote aí algumas das principais características 
dos imóveis Luxury Stay:
• Mais de 50 opções de casas de 

temporada na Flórida;
• Pertinho dos parques temáticos de Orlando 

ou das badaladas praias de Miami;
• Casas superequipadas, com aparelhos e 

serviços de última geração;
• Móveis sob medida e decoração elegante;
• Enxoval de primeira linha;
• Suporte operacional 24 horas por dia, 

sete dias por semana.

TO THE BEST VHC STYLE
Check some of the main features of Luxury Stay houses: 
• More than 50 options of vacation houses in Florida;
• Next to the theme parks of Orlando or the vibrant 

beaches of Miami;
• Well-equipped houses, with state-of-the-art appliances 

and services;
• Customized furniture and elegant decoration;
• Luxury household linen;
• Operational support 24 hours a day, seven days a week. 

NA FOTO DE ABERTURA, AS INSTALAÇÕES PRIMOROSAS 
DOS IMÓVEIS COM O SELO LUXURY STAY. ACIMA, 
EXEMPLO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA VHC
IN THE MAIN PHOTO, THE EXQUISITE FACILITIES OF THE 
PROPERTIES WITH THE LUXURY STAY SEAL. ABOVE, AN EXAMPLE 
OF SERVICES OFFERED BY VHC
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UM GIRO PELA AMÉRICA

PREPARE-SE: VEM AÍ A TEMPORADA 2019 DE 
INVERNO EM BARILOCHE, NA ARGENTINA

BRINCAR NA NEVE?

One could day, a good place to go skiing, take a sled ride, 
build a snowman or just enjoy the low temperatures in the 
Argentinian territory. This paradisiacal scenery has a name 
and surname: San Carlos de Bariloche. 
Dubbed, not for coincidence, “Braziloche”, the city 
began its countdown on receiving hundreds of Brazilians, 
from June to September of this year. To keep this Brazilian 
group of tourists on the top of the list of foreign visitors, 
even the offer of direct flights from Brazil to Bariloche 
increases in this period. 
Do you know what does it mean, travel agent? An 
avalanche of sales, of course! Segue Viagem has selected 

U
m dia frio, um bom lugar para esquiar, 
passear de trenó, praticar snowboard, fazer 
um boneco de neve ou apenas curtir as baixas 
temperaturas em solo argentino. Esse cenário 
paradisíaco tem nome e sobrenome: San 
Carlos de Bariloche.

Apelidada não por acaso de “Brasiloche”, 
a cidade está em contagem regressiva para 
receber milhares de brasileiros de junho a 

FOTOS: SHUTTERSTOCK

DO YOU WANT TO BUILD A SNOWMAN?
GET READY: HERE COMES THE 2019 WINTER SEASON IN BARILOCHE, ARGENTINA
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setembro deste ano. E para manter essa caravana verde e 
amarela na liderança de visitas internacionais ao destino, até a 
oferta de voos diretos do Brasil para lá é ampliada no período. 
Você sabe o que isso significa, agente? Uma avalanche 
de vendas, é claro! Para diversificar ainda mais o seu 
repertório de argumentos na hora de fechar negócio, a 
Segue Viagem selecionou quatro programas que são puro 
fervo por lá. Sente só o clima!

City tour: rodeada de lagos e montanhas, uma das 
melhores maneiras de apreciar as paisagens deslumbrantes 
típicas de Bariloche é por meio do “Circuito Chico”, 
clássico trajeto que abrange alguns dos principais cartões-
postais do destino, tais como: o Cerro Campanario, 
dono de uma das vistas panorâmicas mais bonitas da 
região; a Villa Llao Llao, endereço da charmosa Capela 
San Eduardo e do grandioso Hotel Llao Llao; a ponte do 
arroio La Angostura, erguida sobre o encontro das águas 
do Lago Moreno com o Lago Nahuel Huapi, e o mirante 
Punto Panorámico, situado nas imediações do Cerro López 
e um verdadeiro chamariz para as lentes fotográficas.

four exciting tours so that you can increase your selling arguments. Check it out!
CITY TOUR: surrounded by lakes and mountains, one of the best ways to admire 
the traditional stunning landscapes of Bariloche is taking the “Circuito Chico”, 
a classic tour that includes some of the main postcards of the destination, 
such as: Cerro Campanario (Mount Campanario), owner of one of the most 
beautiful panoramic views of the region; Villa Llao Llao, housing the charming 
San Eduardo Chapel and the great Llao Llao Hotel; Arroyo Angostura bridge, 
built over the meeting of Moreno Lake and Nahuel Huapi Lake, and Punto 
Panorámico (Panoramic Viewpoint), located in the surroundings of Cerro López 
(Mount López) and a good attraction to take pictures.
A VISIT TO CERRO CATEDRAL (MOUNT CATHEDRAL): considered as one 
of the largest and most famous ski resorts of South America, Cerro Catedral 
is a can’t-miss stop for those travelers who really would like to enjoy snow. 
Recommended for the whole family, in addition to ski and snowboard lessons 
and slopes with different levels of difficulty, it is also possible to enjoy other 
fun activities such as cable cars, restaurants, snack bars, Kids Club and even 
a shopping mall with more than 50 stores.
A GETAWAY IN ROCA NEGRA REFUGE, WITH FONDUE: excellent option 
in winter, this exclusive itinerary of the season is plenty of adventure, natural 
beauties and great gastronomy. With special presence of the inspiring nature of 
Nahuel Huapi National Park, the itinerary starts from Cerro López by a 4WD, 
including in the package trekking with special snowshoes (called “flotation”) 
and delicious fondue at Roca Negra Refuge, on the top of the mountain.
GETTING TO KNOW THE NEIGHBORHOOD: having so many attractions, 
among other favorite highlights of the visitors in the surroundings of Bariloche 
are Ruta de los Siete Lagos (The Seven Lakes Route), which comprehends 
a set of lakes spread all over the region, the lovely city of El Bolsón and its 
iconic craft fair and a boat ride to Isla Victoria and Los Arrayanes National 
Park, two pieces of an ecotourist paradise that are a sight for sore eyes and 
also warm everyone’s heart.

Visita ao Cerro Catedral: tido como um 
dos maiores e mais famosos centros de esqui da Amé-
rica do Sul, se tem uma parada obrigatória para os 
viajantes que querem aproveitar a neve até o último 
floco é o Cerro Catedral. Recomendado para toda a 
família, além de aulas de esqui e snowboard e pis-
tas de variados níveis de dificuldade, por ali também 
é possível desfrutar outras atividades divertidíssimas, 
como bondinhos, teleféricos, restaurantes, lanchone-
tes, Kids Club e até um shopping center com mais de 
50 estabelecimentos comerciais.

Bate e volta para o Refugio Roca 
Negra, com direito a fondue: exce-
lente pedida para os meses de inverno, nesse roteiro 
exclusivo da temporada o que não falta são aven-
turas, belezas naturais e gastronomia de excelência. 
Protagonizado pela natureza inspiradora do Parque 
Nacional Nahuel Huapi, o percurso parte da base 
do Cerro López a bordo de um veículo 4x4, con-
templando no pacote trekking com sapatos especiais 
para a neve (chamados de “raquetes”) e um delicio-
so fondue no Refugio Roca Negra, situado bem no 
alto da montanha.

Um giro pela vizinhança: esbanjando 
atrativos, entre os demais destaques queridinhos dos 
turistas nos arredores de Bariloche estão o Caminho dos 
Sete Lagos, o qual compreende um conjunto de lagos 
espalhados pela região, a graciosa cidade de El Bolsón 
e sua icônica feira artesanal e um passeio de barco rumo 
à Isla Victoria e ao Parque Nacional Los Arrayanes, dois 
paraísos ecoturísticos que fazem um bem danado aos 
olhos e, de quebra, ainda derretem o coração. 

À ESQUERDA, VISTA 
PANORÂMICA DO CERRO 

CATEDRAL. ACIMA, RECORTE 
DO PARQUE NACIONAL LOS 

ARRAYANES
LEFT, PANORAMIC VIEW OF CERRO 

CATEDRAL. ABOVE, LOS ARRAYANES 
NATIONAL PARK
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m lugar majestoso, erguido em meio ao deserto sobre 
três pedras fundamentais: grandiosidade, inovação e 
modernidade, todas lapidadas com muito requinte e uma 
pitada extra de glamour e ostentação. Assim é Dubai, o sol 
do Oriente Médio que esbanja um conjunto de riquezas, 
como arranha-céus, praias artificiais, shopping centers, 
restaurantes premiados e mais uma infinidade de 
experiências sem iguais.
Queridinha dos amantes da boa vida, 
a maior cidade dos Emirados Árabes 
Unidos é uma incrível mina de ouro para 
os turistas de gosto refinado. Porém, Dubai 
detém ainda uma verdadeira coleção de 
tesouros escondidos que a Segue Viagem 
te ajuda a encontrar com as dicas de Alina 
Shliakhtova, agente de viagens local que 
sabe como ninguém recomendar excelentes 
programas por lá. Dá só uma conferida!

A NEW LOOK ON DUBAI
GET TO KNOW SOME ATTRACTIONS THAT GO 
BEYOND THE CLASSIC TOURS WITH A SPECIALIST 
IN PREPARING SURPRISING ITINERARIES IN THE 
DESTINATION

A majestic place, built in the middle of the desert on three 
fundamental stones: grandiosity, innovation and modernity, 
all of them developed with refinement and an extra touch 
of glamour and ostentation. This is Dubai, the sun of the 

Middle East that reveals a collection of treasures, 
such as skyscrapers, man-made beaches, 

shopping malls, award-winning restaurants 
and countless unique experiences.

Perfect for fans of a glamourous life, 
the largest city of the 
United Arab Emirates is a 
real gold mine for tourists 
and their refined taste. 
However, Dubai also has 
a set of hidden treasures 
that Segue Viagem helps 
you to find along with 
Alina Shliakhtova, a 
local travel agent who 
knows how to recommend 
excellent activities to do 
there like no one else. Let’s 
check it out!

DESCUBRA PASSEIOS QUE VÃO MUITO ALÉM DOS CLÁSSICOS 
DA CIDADE NA COMPANHIA DE UMA ESPECIALISTA EM CRIAR 
ROTEIROS SURPREENDENTES NO DESTINO

SOBRE DUBAI
UM NOVO OLHAR

ALINA SHLIAKHTOVA MORA EM DUBAI E 
ATUA NA SHARAF TOURS COMO SUPER-
VISORA DE VENDAS PARA A AMÉRICA DO 
SUL E PARA A COMUNIDADE DOS ESTA-
DOS INDEPENDENTES.

ALINA SHLIAKHTOVA LIVES IN DUBAI AND 
WORKS AT SHARAF TOURS AS A SUPERVISOR 
CIS AND SOUTH AMERICAN MARKETS.

#TAMOJUNTO

U
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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OS POINTS DOS NATIVOS
Com uma população formada por mais de 200 nacionalidades, 
se tem uma palavra que define bem a estrela dos Emirados Árabes 
é “diversidade”. E é claro que a lista de atividades frequentes na 
agenda dos seus moradores não foge a essa regra. “O passatempo 
favorito da população que vive aqui? Compras, compras e mais 
compras, claro. Fora isso, gostamos bastante de tomar um brunch, 
andar de bicicleta, fazer um churrasco nos dias de temperatura 
mais amena e passear pelas áreas de lazer espalhadas ao longo 
do Jumeirah Corniche, calçadão de 14 km que vai da Mesquita 
de Jumeirah até o monumental hotel Burj Al Arab”, revela.

THE LOCALS’ SPOT

With a population composed of more than 200 nationalities, if there’s a word that 
can perfectly describe the star of the Arab Emirates is "diversity". And, of course, 
the list of frequent activities on the locals’ schedule is not different. “What is the 
favorite pastime of the population here? Shopping, shopping and more shopping, 
for sure. In addition, we really love brunches, cycling, barbecuing on cooler days 
and strolling through leisure areas spread all over Jumeirah Corniche, a pedestrian 
street stretching 14 kilometers that goes from Jumeirah Mosque to the monumental 
Burj Al Arab hotel,” she says.

PRIMEIRA PARADA: OS ASTROS DO PEDAÇO
Uma boa maneira de começar um tour completo por Dubai é 
explorando seus cartões-postais. E sabe quais são eles na opinião 
dos moradores? A Alina te conta. “Os famosos mercados populares, 
conhecidos como “souks”, de Gold e Spice Souks; as voltinhas de 
barco realizadas pelo complexo Madinat Jumeirah e pelas águas 
do canal Dubai Creek; o minicruzeiro com jantar, chamado Dhow 
Cruise, oferecido na região da Marina, e o safári no deserto 
certamente estão entre as atrações obrigatórias no itinerário dos 
viajantes. Salvo esses, eu citaria também as Fontes de Dubai, que 
são sempre impressionantes, e o lindo Miracle Garden, abrigo 
para esculturas gigantescas feitas de flores”, diz ela.

O CALÇADÃO DE JUMEIRAH CORNICHE E A ESPETACULAR 
VISTA DO DESTINO
JUMEIRAH CORNICHE AND THE SPECTACULAR VIEW OF 
THE DESTINATION

FIRST STOP: THE MAIN ATTRACTIONS
A good way to start a complete tour of Dubai is by exploring 
its postcards. And do you know what are they in the locals’ 
opinion? Alina tells you everything. “The famous popular 
markets, known as “souks”, Gold and Spice Souks, for 
example; small boat cruises in Madinat Jumeirah and along 
the Dubai Creek canal; a mini cruise with dinner, called Dhow 
Cruise, offered in the region of Mariona, and the desert safari 
certainly are among the must-see attractions in the travelers' 
itinerary. Besides, I would also mention The Dubai Fountain, 
which are impressive, and the beautiful Miracle Garden, 
comprehending giant flower sculptures,” she says.

NA PÁGINA À ESQUERDA, OS ICÔNICOS ARRANHA-CÉUS DE DUBAI. ACIMA, O 
ACONCHEGANTE DHOW CRUISE, MINICRUZEIRO COM JANTAR
IN THE LEFT PAGE, DUBAI’S ICONIC SKYSCRAPERS. ABOVE, THE COZY 
DHOW CRUISE, MINI CRUISE WITH DINNER
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UM ENDEREÇO EXCLUSIVO NO MUNDO
Descrita pelos amigos de Alina como “inesperada” – por reunir 
uma série de superlativos totalmente “fora da caixa” – e “maior 
do que a vida” – pelo fato de buscar ser um lugar de destaque 
no mundo sem se esquecer de suas raízes –, Dubai de fato 
reserva gratas surpresas na missão de encantar seus visitantes. 
“Para mim, essa cidade representa o futuro, e viver aqui é muito 
confortável. O metrô daqui, por exemplo, é o mais limpo que eu 
já vi e ainda opera sem motorista. Além disso, a cidade dispõe 
de cantinhos excepcionais, não muito conhecidos pelos turistas. 
A área comercial de Bur Dubai, as divertidas praias Kite Beach 
e La Mer, os parques verdejantes de Safa Park e Mushrif Park e a 
fantástica ilha de Bluewaters, inclusive, são algumas das demais 
preciosidades desse destino que é sinônimo de grandes atrações”, 
conta nossa guia. 

AN EXCLUSIVE ADDRESS IN THE WORLD
Described by Alina’s friends as “unexpected” – because everything about this place 
speaks in superlatives and is totally “out of the box” – and “larger than life” – without 
forgetting its roots, the destination aims at standing out in the world –, Dubai indeed 
reserves grateful surprises on the mission to please its visitors. “To me, this city represents 
the future, and to live in here is very comfortable. Metro in Dubai is the cleanest metro I 
have ever seen and it works without a driver. In addition, the city counts on exceptional 
places, not very well known by tourists. Bur Dubai shopping area, the fun Kite Beach and 
La Mer Beach, the green parks of Safa Park and Mushrif Park and the fantastic island 
of Bluewaters are some of the other treasures of this destination that is synonymous with 
great attractions,” says our guide.

AT THE MOMENT OF A MEAL…
Keeping its multifaceted essence, the gastronomy in Dubai is just like 
this: a selection of good options. “Dubai is a melting pot of cultures and 
there is a huge choice for the food! If the local Emirati cuisine is what 
you are searching for, which has strong influence of Indian gastronomy, 
a suggestion is to start with Al Fanar Restaurant & Café, which gives 
you the ambience and captures the Bedouin lifestyle as well as give 
you the traditional Emirati taste. However, if it’s more street food feel that 
you crave, you should stop at the Local House Restaurant, located in 
Bur Dubai, for a delectable Camel Burger, made of camel meat. As for 
high-end Arabic cuisine, travelers can visit the Al Nafoorah Restaurant, at 
Jumeirah Emirates Towers, specializing in Lebanese cuisine,” says Alina.

EXEMPLO DE PRATO SERVIDO NO RESTAURANTE 
AL NAFOORAH
AN EXAMPLE OF A DISH SERVED AT AL NAFOORAH 
RESTAURANT

NO MOMENTO DA REFEIÇÃO...
Fiel à sua essência multifacetada, a culinária em Dubai é 
exatamente como ela: um prato cheio de boas pedidas. 
“Nossa cidade é um autêntico caldeirão cultural, com uma 
variedade enorme de opções quando o assunto é comida. 
Se você estiver procurando a cozinha típica dos Emirados, 
que tem forte influência indiana, uma sugestão é o Al Fanar 
Restaurant & Café, um ambiente que captura o estilo de 
vida beduíno e serve seus clientes com o tradicional sabor 
da região. Para degustar uma comida de rua original, 
não deixe de parar no Local House Restaurant, em Bur 
Dubai, e apreciar um delicioso Camel Burger, feito de 
carne de camelo. Agora, para provar a culinária árabe 
em um recinto de alto padrão, o caminho a seguir é rumo 
ao restaurante Al Nafoorah, situado no Jumeirah Emirates 
Towers e especializado na cozinha libanesa”, indica Alina.

ÁREA NO ENTORNO DE LA MER, PRAIA 
DESCONTRAÍDA E BASTANTE ANIMADA
SURROUNDINGS OF LA MER, A RELAXING AND 
FUN BEACH

VELIRINA/SHUTTERSTOCK.COM

DIVULGAÇÃO



 Tarifas especiais

 Pagamento em até 10x sem juros

 Integração direta no XML

 Atendimento 24 horas

 Maior comissão para suas vendas

TARIFAS NACIONAIS
Valor diário a partir de:

8,50R$
10X

A LIBERDADE QUE VOCÊ PRECISA.

Condições gerais: tarifas válidas de acordo com a disponibilidade e sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NO BRASIL E NO MUNDO, CARRO É COM A TREND:

MINIVAN EM ORLANDO

30,70

Valor semanal a partir de:

US$
10X
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RESPONSÁVEL POR UMA EM CADA DEZ VIAGENS 
REALIZADAS NO MUNDO, SEGMENTO RELUZ COMO 
UM ARCO-ÍRIS COLORIDO DE OPORTUNIDADES

VAMOS FALAR DE TENDÊNCIAS

FOTO: WILLY BARTON/SHUTTERSTOCK.COM

turismo lgbt
lacrando no mercado
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arregando a bandeira da diversidade e um amplo leque de vendas 
arrasadoras, o turismo voltado ao público LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) caminha a passos 
largos, conquistando espaço expressivo no trade. E quem diz isso 
são os seus resultados.
Respondendo por 10% do total de viagens realizadas e 15% 
da renda gerada pelo setor, conforme dados da Organização 
Mundial do Turismo, se no âmbito global a atividade já ocupa uma 
posição relevante, no contexto brasileiro o cenário não é diferente.

UM DESTINO PLURAL
Contando com uma comunidade LGBT estimada em 20 milhões de 
pessoas, no país gigante por natureza o turismo gay encontra um 
terreno fértil para prosperar.
Segundo balanço divulgado no Fórum de Turismo LGBT 2018 — promo-
vido pela Associação Brasileira de Turismo LGBT (ABTLGBT) e pela revista 
ViaG — somente em 2017, por exemplo, as viagens do setor registra-
ram um crescimento de 11% no Brasil, contra 3,5% do mercado geral.
Ainda conforme estudos direcionados, como o da World Travel & 
Tourism Council, por apresentarem um poder de compra (conhecido 
também como “pink money") 30% maior ao dos demais perfis de 
consumidores, os turistas LGBTs viajam, em média, quatro vezes mais e 
87% deles optam pelo serviço oferecido por agências especializadas.

SE JOGA NAS VENDAS!
Figurando absoluto como uma tendência em alta para fechar excelentes 
negócios, entre os produtos e serviços mais consumidos pelo público-
alvo do segmento estão hospedagens, bares, restaurantes, boates, 
pacotes de casamento e/ou lua de mel, cruzeiros e eventos temáticos.
Já com relação aos destinos gay friendly queridinhos dos viajantes, o 
destaque vai para lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, 
Belo Horizonte, Salvador, Morro de São Paulo, Porto Seguro, Curitiba, 
Recife e Fernando de Noronha, no Brasil, e para as cidades de Tel 
Aviv, Nova York, São Francisco, Miami, Fort Lauderdale, Buenos Aires, 
Puerto Vallarta, Toronto, Amsterdã, Madri, Barcelona, Londres, Brighton 
(Reino Unido), Berlim e Sidney, no exterior. 

BAM! LBGT TOURISM TAKES THE MARKET
RESPONSIBLE FOR ONE IN EVERY TEN TRIPS TAKEN IN THE WORLD, THIS 
SEGMENT SHINES LIKE A COLORFUL RAINBOW OF OPPORTUNITIES 
Carrying the flag of diversity and a wide range of good sales, LGBT tourism (lesbians, 
gays, bisexuals and transgenders) increases day by day, achieving an expressive 
position within the trade. Its results can prove it.
Responding for 10% of the total of travels and 15% of the revenue generated by the sector, 
according to data from World Tourism Organization, if this activity already occupies a 
relevant position at global level, the scenario is not different in the Brazilian context.
A PLURAL DESTINATION
Counting on a LGBT community with 20 million people, in the country that is a giant 
by nature, gay tourism finds a fertile soil to grow.
According to data released by the 2018 LGBT Tourism Forum – promoted by the 
Brazilian Association of LGBT Tourism (ABTLGBT) and ViaG magazine – only in 2017, 
for example, the travels of the sector recorded a growth of 11% in Brazil, versus 3.5% 
in the general market.
Also according to targeted studies, as the one carried out by World Travel & Tourism 
Council, presenting a purchasing power (also known as pink money) 30% higher than 
other consumer profiles, LGBT tourists travel, on average, four times more, and 87% of 
them choose the service offered by specialized agencies.
SEAL THAT DEAL!
Standing out as a trend to close excellent deals, among the most-consumed products 
and services by the targeted audience of the segment are hotels, bars, restaurants, 
night clubs, wedding and /or honeymoon packages, cruises and themed events.
Regarding the favorite gay-friendly destinations, we highlight places like São Paulo, Rio de 
Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Morro de São Paulo, Porto Seguro, Curitiba, 
Recife and Fernando de Noronha, in Brazil, and cities of Tel Aviv, New York, San Francisco, 
Miami, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Puerto Vallarta, Toronto, Amsterdam, Madrid, Barcelona, 
London, Brighton (United Kingdom), Berlin and Sidney, among others around the world.

C

TURISMO LGBT EM RESUMO
• Representa 10% do mercado de viagens mundial;
• 45% dos turistas pertencentes ao segmento fazem, no 

mínimo, uma viagem para o exterior todos os anos;
• 87% optam por fechar viagens em agências 

especializadas;
• 89% dos viajantes LGBT têm curso superior completo;
• Mais de 250 paradas gays foram realizadas 

em todo o Brasil em 2018.
Fontes: Associação Brasileira de Turismo LGBT, Embratur, Guia Gay 
São Paulo e Relatório de Inteligência do Turismo LGBT do Sebrae de 
Santa Catarina (edição de dezembro de 2018)

SAVE THE DATE
Em junho, a cidade de São Paulo será palco 
de dois eventos superimportantes para o 
mercado do turismo LGBT. São eles: o Fórum 
de Turismo LGBT do Brasil 2019, no dia 6, 
e a 23ª Parada do Orgulho LGBT de São 
Paulo, no dia 23.

SAVE THE DATE
Next June, São Paulo city is going to host two very 
important events of the LGBT tourism market. They are: 
2019 LGBT Tourism Forum of Brazil, on June 6, and 
the 23rd LGBT Pride Parade of São Paulo, on June 23.

LGBT TOURISM SUMMARY
• It represents 10% of the world travel market;
• 45% of the tourists pertaining to this segment travel abroad once a 

year, at least;
• 87% choose to book their trips in specialized agencies;
• 89% of the LGBT travelers own a complete degree;
• More than 250 gay parades were carried out all over Brazil, in 2018.
Sources: Brazilian Association of LGBT Tourism, Embratur, Guia Gay São 
Paulo and Intelligence Report on LGBT of Sebrae from Santa Catarina 
(December 2018 issue)

BAR FINCA BANDEIRA COM AS CORES DO 
ARCO-ÍRIS EM PROL DA CAUSA LGBT EM 
RUA NO DISTRITO DE SOHO, EM LONDRES
A BAR SHOWS THE FLAG WITH THE COLORS OF 
THE RAINBOW IN SUPPORT OF LGBT CAUSE ON 
A STREET OF SOHO DISTRICT, LONDON
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Voando para

CURIOSIDADES

O ENDEREÇO DO 
AEROPORTO NORTE-
AMERICANO MAIS 
MOVIMENTADO DO 
PLANETA

FOTOS: SHUTTERSTOCK

resente no itinerário de mais de 100 milhões 
de passageiros em 2018, não é só com 
o seu nome que o Hartsfield-Jackson Atlanta 
International Airport apresenta-se como um 
gigante. Até porque basta uma rápida circu-
lada por ali para comprovar o quanto cada 
detalhe sobre ele, de fato, impressiona.
Situado na capital da Geórgia e 
considerado um dos principais hubs dos 
Estados Unidos, o Aeroporto Internacional 
de Atlanta detém um outro título: o 
de mais visitado do mundo. Também, 
operando voos para aproximadamente 
150 destinos domésticos e 75 destinos 
internacionais em 50 países, fica difícil 
mesmo evitar uma passadinha nesse lugar 
que reúne um turbilhão de atrativos, entre 
muitos pousos e decolagens.

P
FLYING TO ATLANTA
THE HOUSE OF THE BUSIEST NORTH-
AMERICAN AIRPORT OF THE PLANET 
Present on the itinerary of more than 100 million 
passengers in 2018, it's not only with the name 
that the Hartsfield-Jackson Atlanta International 
Airport presents itself as a giant. Even because a 
little walk around there is enough to prove how 
every detail about this place is impressive, indeed.
Located in the capital city of Georgia and 
considered as one of the main hubs of the 
United States, the Atlanta International Airport 
owns another title: the most visited of the world. 
Operating flights to about 150 domestic 
destinations and 75 international destinations in 
50 countries, it’s really difficult to avoid a little 
stop at this address that gathers a wide range of 
attractions, among many departures and arrivals. 
A BUSY STOP
Receiving an average of 275,000 passengers 
per day, to deal with such great demand of 
people, and also to surprise its visitors, the 
airport of Atlanta offers a complete infrastructure.

ATLANTA
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VISÃO GERAL
 Mais de 106 milhões de passa-
geiros atendidos em 2018;

 Cerca de 2,7 mil pousos e 
decolagens por dia;

 Localização estratégica, a 
duas horas de voo de 80% da 
população dos EUA;

 Quase 200 portões de embarque;

 Mais de 100 estações de carre-
gamento de veículos elétricos.

Fonte: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport

PARTE DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO HARTSFIELD-
JACKSON, EM ATLANTA
PART OF THE TAKE-OFF RUNWAY AT HARTSFIELD-JACKSON AIRPORT, IN ATLANTA

GENERAL OVERVIEW
• More than 106 million passengers 

supported in 2018;
• About 2,700 departures and arrivals per day;
• Strategic location, about two-hour flight 

away from 80% of the US population;
• Almost 200 boarding gates;
• Over 100 electric vehicle-charging stations.
Source: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport

UMA PARADA AGITADA
Recebendo uma média de 275 mil passa-
geiros por dia, para dar conta de tamanha 
demanda e, de quebra, surpreender seus vi-
sitantes, o aeroporto de Atlanta ostenta uma 
infraestrutura grandiosa.
Somente no setor de serviços, há cerca de 
300 estabelecimentos comerciais, incluindo 
lojas de conveniência e duty free, bares, di-
versos tipos de restaurantes, bancos, casas 
de câmbio, spas, salões de beleza e até 
suítes privadas para descanso, com TV e 
acesso à internet.
Um convite e tanto a quem adora fazer umas 
comprinhas, entre algumas das marcas com 
espaços próprios por lá estão: Best Buy Express, 
L’Occitane, Michael Kors, MAC Cosmetics, 
Pandora, Sunglass Icon, Swarovski, The Body 
Shop e CVS Kiosk, por exemplo.
Fora isso, o local possui capelas espalha-
das por diferentes terminais, áreas reserva-
das para fumantes e espaços dedicados 
ao acolhimento de animais de estimação, 
como um parque exclusivo para cães.

CONEXÃO DIRETA COM O LAZER
Seguindo para o campo das experiências 
culturais, no Aeroporto Internacional de 
Atlanta os usuários e funcionários dispõem de 
uma programação pra lá de diversificada, 
composta por performances musicais e por 
exposições permanentes e temporárias.
E se a escala do seu passageiro for 
bem longa, agente, além do tour pelo 
aeroporto aproveite para sugerir a ele um 
bate e volta para os cartões-postais da 
cidade, em meio aos quais encontram-
se o Georgia Aquarium, maior aquário 
dos States e o segundo maior do globo, 
o World of Coca-Cola (Mundo da Coca-
Cola) e o Centro Nacional de Direitos 
Civis e Humanos, todos situados a menos 
de 30 minutos de carro deste portal aéreo 
que coleciona recordes e curiosidades.  

Only in the service sector, there are around 300 
establishments, including convenience stores and 
duty-free shops, bars, many types of restaurants, 
banks, currency exchange stores, spas, hair 
salons and even some private suites to relax, with 
TV and internet access.
This is an awesome invitation for those travelers 
who love to go shopping, and the following 
brands take the place with their own stores: Best 
Buy Express, L’Occitane, Michael Kors, MAC 
Cosmetics, Pandora, Sunglass Icon, Swarovski, 
The Body Shop and CVS Kiosk, for example.
The airport also has chapels spread all over 
different terminals, specific areas for smokers and 
areas for pets, such as an exclusive park for dogs.
DIRECT CONNECTION WITH LEISURE
Regarding the field of cultural experiences, 
at the International Airport of Atlanta, users 
and employees have a diverse schedule, 
comprehending musical performances and 
permanent and itinerant exhibitions.
And if your passengers’ layover is long, travel 
agent, in addition to the tour of the airport, you 
can suggest them a quick visit to the postcards 
of the city, such as the Georgia Aquarium, the 
largest aquarium of the States and the second 
one of the globe, World of Coca-Cola and 
National Center for Civil and Human Rights, 
all of them located less than 30 minutes by car 
away from this North-American gate that collects 
records and curiosities. 

NATE HOVEE/SHUTTERSTOCK.COM
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MUSEU VAN GOGH
VAN GOGH MUSEUM

UMA VISITA COM TEMPO CONTADO 
PELA CIDADE HOLANDESA QUE É A 
CARA DA DIVERSIDADE

AMSTERDÃ

FOTOS: SHUTTERSTOCK

24 HORAS

SSinônimo de pluralidade, sentir-se bem 
acolhido na capital da Holanda é fácil, 
fácil para qualquer tipo de viajante. In-
clusive, seja qual for o perfil do seu pas-
sageiro, agente, Amsterdã figura como 
um destino completo a ser recomendado. 
Moderna, histórica, gastronômica, cul-
tural e pulsante, é ao lado de grandes 
clássicos – como a Praça Dam, a Casa 
de Anne Frank e o Red Light District – que 
a cidade reserva outros tesouros capazes 
de surpreender seus visitantes em apenas 
24 horas. Quer saber como? A gente te 
mostra. Veja só!   

TO THE RHYTHM OF AMSTERDAM
TIGHT SCHEDULE IN THE DUTCH CITY THAT 
EXUDES DIVERSITY
Synonymous with plurality, feeling welcome in the 
capital of the Netherlands is very easy for every 
traveler. By the way, whatever the profile of your 
passengers, travel agent, Amsterdam is a complete 
destination to suggest. A cutting-edge, historic, 
gastronomic, cultural and vibrant city, it’s among 
amazing classic sites – such as Dam Square, Anne 
Frank House and Red Light District – that Amsterdam 
brings other treasures able to surprise its visitors 
within 24 hours. Would you like to know how? 
We’re going to show you. Check it out!

No ritmo de

9h

House for the largest collection of works by the Dutch painter Vincent van Gogh, the 
museum dedicated to the post-impressionist artist and his contemporaries is a must-see stop 
to check an authentic art exhibition in Amsterdam. Counting on a permanent collection 
comprehending more than 200 paintings, 500 draws and 750 written documents, 
in addition to itinerary exhibitions, it also counts on an information center, stores, bar, 
cafeteria, free wi-fi and recreational and educational activities, for children aged 6 to 12.

Guarida para o maior acervo de obras do holandês Vincent van 
Gogh no mundo, o museu dedicado ao artista pós-impressionista 
e seus contemporâneos figura como uma parada imperdível 
para apreciar uma autêntica exibição de arte em Amsterdã. 
Contando com uma coleção permanente composta por mais 
de 200 pinturas, 500 desenhos e 750 documentos escritos, 
além de exposições temporárias dispõe ainda de um centro 
de informação, lojas, bar, cafeteria, wi-fi gratuito e programas 
lúdicos e educativos, destinados a crianças de 6 a 12 anos.

WWW.HOLLANDFOTO.NET/SHUTTERSTOCK.COM
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Após um dia repleto de atividades, que tal relaxar em uma 
taberna superintimista, saboreando uma bebida produzida 
de forma artesanal desde o século 17? Essa é a proposta 
do Wynand Fockink Proeflokaal, a sala de degustação da 
destilaria Wynand Fockink que reúne em seu cardápio licores, 
conhaques e o famoso “jenever”. Esse último se trata de um 
destilado típico da Holanda que, segundo a tradição, deve 
ser servido até a borda do copo, o qual só pode ser retirado 
da mesa ou do balcão após o primeiro gole para que, 
literalmente, nenhum pingo seja desperdiçado.

Para contemplar a paisagem de Amsterdã do 
alto, o endereço a seguir atende pelo nome de 
A'DAM LOOKOUT, uma plataforma de observação 
que proporciona uma vista em 360º da cidade. 
Dispondo ainda de um balanço suspenso, sob 
medida para adicionar uma pitada de emoção à 
experiência, quem passeia por ali também encontra 
uma rede de serviços, com loja, restaurante 
panorâmico e um rooftop bar, cercado por um 
cenário de tirar o fôlego.

1 9 h A'DAM LOOKOUT

After a day full of activities, how about relaxing in a cozy pub, enjoying a craft 
drink prepared since the 17th century? This is what Wynand Fockink Proeflokaal 
offers, the tasting room of the Wynand Fockink distillery, which has liquors, cognac 
and the famous “jenever”on its menu. The last one is a traditional Dutch distillate 
that, according to the legend, must be served to the rim of the glass and it can 
only be removed from the table after the first sip, so that no drop is literally wasted.

To admire the landscape of Amsterdam from the top, the following 
address is called A'DAM LOOKOUT, an observation platform that 
provides a 360º view of the city. Having a tailor-made suspended 
swing to add a touch of adrenaline to the experience, visitors who 
walk there also will find a range of services, with stores, panoramic 
restaurant and a rooftop bar, surrounded by a breathtaking scenery.

WYNAND FOCKINK PROEFLOKAAL
WYNAND FOCKINK PROEFLOKAAL

Reunindo dois símbolos nacionais em um só lugar, é 
ao longo do canal Singel que está localizada uma 
das atrações mais coloridas e perfumadas da capital 
holandesa: o flutuante Mercado de Flores, chamado de 
Bloemenmarkt. Datado de 1862 e atualmente instalado 
em barcaças fixas, por lá os visitantes encontram de 
tulipas, violetas, cravos, orquídeas e demais tipos de flores 
a uma variedade imensa de lembrancinhas, incluindo, 
por exemplo, cartões-postais e artigos de decoração.
Having two national symbols in one place, along the Singel canal 
we can find one of the most colorful and fragrant attractions of the 
Dutch capital: the floating Flower Market, called Bloemenmarkt. Dated 
from 1862 and currently located on barges, visitors find from tulips, 
violets, carnations, orchids and other types of flowers to a huge range 
of souvenirs, including, for example, postcards and decoration articles.

13h
MERCADO DE FLORES (BLOEMENMARKT)
FLOWER MARKET (BLOEMENMARKT)

16h
A'DAM LOOKOUT

DI
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ÃO Agente leva!
A TREND tem pacotes para Amsterdã. Destaque para 

a opção que inclui 3 noites de hospedagem no Holiday 
Inn Express Amsterdam City Hall, transfer privativo 
aeroporto/hotel/aeroporto e walking tour regular de três 
horas. O valor é a partir de 10x € 88 por pessoa, em 

apto. duplo Standard. Somente terrestre.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.
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ID BRASIL

m costume que já virou sensação entre os turistas da Serra Gaúcha: visitar 
as cidades que fazem parte da região e se apaixonar, logo de cara, 
pelas paisagens e pelas suas extraordinárias riquezas culturais.
Fruto, sobretudo, da imigração europeia, são justamente as influências 
italiana e alemã que conferem ao destino uma personalidade única, 
abrindo um leque imenso de roteiros e atrações. Os tours temáticos da 
uva e do vinho, da cerveja e pelas raízes coloniais, por exemplo, são três 
destaques em meio a esse superpacote de opções.
Além disso, outra excelente pedida para curtir nos altos montes do Rio 
Grande do Sul é a Rota do Chocolate, que percorre as principais fábricas 
e lojas especializadas no doce, oferecendo aos viajantes uma autêntica 
prova do sabor local.
E para conferir em detalhes esses quatro clássicos gaúchos, a gente te 
convida para embarcar conosco em uma experiência comandada por 
boas lembranças, quitutes irresistíveis e muita diversão. Pronto para partir 
nesta viagem com a gente? Só se for agora, tchê!

PARA COMEÇAR, UM BRINDE AOS COLONOS
Considerado um dos passeios obrigatórios para quem está de passagem 
pela Serra Gaúcha, o Tour da Uva e do Vinho é como a bebida dos 
deuses: uma experiência deliciosa, de doses inebriantes. Recepcionando 
os visitantes com um cardápio cheio de boas pedidas, os atrativos 

FOLLOWING THE TRADITIONS OF 
GAUCHO HIGHLANDS
WINE, BEER, CHOCOLATE AND EVEN A TIME TRAVEL 
ROUTE: COME AND ENJOY THE TRADITIONAL 
ACTIVITIES OF THE SOUTH OF BRAZIL IN A COMPLETE 
JOURNEY THROUGH THE HISTORICAL LEGACIES OF 
GRAMADO AND NEIGHBORHOOD
A custom that has already become a sensation among the 
tourists of Gaucho Highlands: to visit the cities that are part 
of the region and fall in love at first sight by the landscapes 
and its extraordinary cultural riches.
Result of the European immigration, the Italian and 
German influences grant the destination a unique 
personality, creating a huge range of itineraries and 
attractions. The grape and wine theme tours, beer route 
and a journey throughout the colonial roots, for example, 
are three highlights in this package.
In addition, another excellent option to enjoy in the high 
hills of Rio Grande do Sul is the Chocolate Route, which 
includes the main factories and chocolate shops, offering 
travelers an authentic taste of the local flavor.
And to check out these four classic “gauchos” in detail, 
we invite you to join us on an experience led by good 
memories, irresistible delicacies and lots of fun. Are you 
ready for this trip with us? Come on, tchê!
TO BEGIN, A TOAST TO THE SETTLERS 
Considered one of the must-do tours for those who are passing 
through the Gaucho Highlands, the Grape and Wine Tour 
is like the drink of the gods: a delicious experience, with 
generous doses. Receiving visitors with a menu plenty of 
good options, the attractions included in the tour are: visits to 
vineyards and wineries, tasting different types of wines and 
other grape-based drinks and a series of spectacles – such as 
the Italian Epic – that help to tell the beginning of this economic 
and tourist activity arising from the European immigration.
Speaking of which, another can't-miss activity is a trip 
on board a Maria Fumaça through the cities of Bento 

U

ROTA DO VINHO, DA CERVEJA, DO 

CHOCOLATE E ATÉ PELO TÚNEL DO 

TEMPO: VENHA CURTIR OS PROGRAMAS 

TÍPICOS DO SUL DO BRASIL EM UM 

GIRO COMPLETO PELAS HERANÇAS 

HISTÓRICAS DE GRAMADO E VIZINHANÇA

FOTOS: SHUTTERSTOCK

Seguindo as tradições
DA SERRA GAÚCHA
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UMA ROTA 
ALTERNATIVA
Contando com cenários cinematográ-
ficos, uma ótima maneira de explorar 
as belezas naturais da Serra Gaúcha 
é alugando um carro e realizando 
trajetos bem famosos por lá. Um de-
les, inclusive, é a Rota Romântica, 
percurso cercado por uma natureza 
deslumbrante e por atrações histó-
ricas provenientes, principalmente, 
da cultura alemã.
AN ALTERNATE ROUTE
Counting on cinematographic sceneries, a great way 
to explore the natural beauties of Gaucho Highlands 
is renting a car and following very famous routes. 
One of them, by the way, is the romantic Road, a 
route surrounded by stunning nature and historical 
attractions coming from German culture, mainly.

ACIMA, VINHEDO EM BENTO GONÇALVES. 
ABAIXO, MARIA FUMAÇA, UM DOS CLÁSSICOS 
PASSEIOS PARA QUEM VISITA A SERRA GAÚCHA
ABOVE, A VINEYARD IN BENTO GONÇALVES. BELOW, 
MARIA FUMAÇA (STEAM LOCOMOTIVE), ONE OF THE 
CLASSIC TOURS FOR VISITORS OF GAUCHO HIGHLANDS

contemplados no tour são os seguintes: 
visitas a vinhedos e vinícolas, degustação de 
diferentes tipos de vinhos e demais bebidas 
à base de uva e uma série de espetáculos 
– como a Epopeia Italiana – que ajudam a 
contar o início dessa atividade econômica e 
turística oriunda da imigração europeia.
E por falar em imigrantes, outro programa 
imperdível por ali é o passeio feito a bordo 
de uma Maria Fumaça pelas cidades 
de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos 
Barbosa, marcado por taças sempre cheias, 
músicas e animadas apresentações teatrais, 
todas em homenagem à cultura italiana.

MAIS UM BRINDE,  
POR FAVOR!
Ainda no campo gastronômico, outro 
legado deixado pelos imigrantes – nesse 
caso, os alemães – foi a cerveja.
Perfeito para os apreciadores da bebida, 
no roteiro que segue o rastro da boa e 
velha gelada os destaques são as inúmeras 
cervejarias artesanais, situadas em três 
municípios em especial: Gramado, Canela 
e Nova Petrópolis.
Além de conhecer o processo de fabricação 
e saborear a bebida sob variadas 
apresentações, durante o circuito aproveite 
para sugerir ao passageiro uma voltinha 
pelos Caminhos Germânicos. Essa rota 
tem como pano de fundo a exuberante 
natureza de Nova Petrópolis e abrange 
15 empreendimentos históricos, culturais e 
gastronômicos inspirados no passado dos 
imigrantes vindos da Alemanha.

MARCO HENZ/SHUTTERSTOCK.COM
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CONSTRUÇÃO ARQUITETÔNICA EM 
ESTILO ALEMÃO NO PARQUE ALDEIA DO 
IMIGRANTE, EM NOVA PETRÓPOLIS
ARCHITECTURAL BUILDING IN GERMAN 
STYLE IN ALDEIA DO IMIGRANTE PARK, NOVA 
PETRÓPOLIS

VAI UM DOCINHO AÍ?
Idolatrado pelos chocólatras, no tour protagonizado pelo quitute 
originário do cacau difícil mesmo é não cair em tentação – e 
várias vezes!
Endereço para mais de 30 fábricas que produzem a iguaria 
artesanalmente, segundo dados oficiais da Prefeitura de 
Gramado, na região é possível conhecer o processo de 
fabricação do doce, fazer várias degustações e ainda encontrar 
uma infinidade de lojas para encher as sacolas com este que é 
um dos maiores símbolos da culinária regional.
Por sinal, entre alguns dos lugares que merecem uma visitinha 
estão a chocolataria Prawer, pioneira na fabricação artesanal 
do doce no país; o Reino do Chocolate, espaço lúdico da 
Caracol Chocolates destinado à história da guloseima no Brasil 
e no mundo; e a pitoresca Casa de Chocolate da Florybal, 
que fica na cidade de Canela e dispõe até de uma pista de 
patinação no chocolate.

UM TOUR DE RAÍZ
Para entrar ainda mais no clima da Serra Gaúcha, que tal voltar 
no tempo em um roteiro dedicado às raízes coloniais?
Abrangendo os tesouros herdados do povo italiano, o 
itinerário é dividido em duas rotas (Linha Nova e Linha Bonita) 
por Gramado, contemplando recantos como o divertido 
Museu Nelson Fioreze, a graciosa Casa Centenária, o icônico 
Moinho Colonial Cavichion, a Ervateira Marcon (conhecida 
também como Fábrica de Erva-Mate), e o charmoso Café 
Colonial da Família Foss, ideal para encerrar nosso tour à 
moda italiana, isto é, com uma caprichada refeição. 

Gonçalves, Garibaldi and Carlos Barbosa, marked by full glasses, music 
and lively theatrical performances, all in honor of the Italian culture.
ONE MORE TOAST, PLEASE!
Still in the gastronomic field, another legacy left by immigrants – in this 
case, the Germans – was beer.
Perfect for fans of the drink, in the itinerary that follows the trail of the good 
brew the highlights are the several craft breweries, located in three cities in 
particular: Gramado, Canela and Nova Petrópolis.
In addition to getting to know the production process and trying the drink in 
different ways, during the circuit take the opportunity to suggest passenger a 
tour of the German Paths. This route has as background the exuberant nature 
of Nova Petrópolis and comprehends 15 historical, cultural and gastronomic 
monuments inspired by the past of the immigrants who came from Germany.
DO YOU WANT SOME CANDY?
Adored by the chocolate lovers, in the tour carried out by the delicacy 
originated from cocoa, it's difficult to resist the temptation – a lot!
Address of more than 30 factories that produce craft chocolate, according 
to official data of the City Hall of Gramado, in the region it’s possible to 
know the process of making the candy, to participate in several tastings 
and still to find a multitude of stores to fill the bags with one of the greatest 
symbols of the regional cuisine.
By the way, among some of the places that are worth a visit are the Prawer 
chocolate factory, a pioneer in the craft production of candy in the country; 
the Reino do Chocolate (Kingdom of Chocolate), a playful space of Caracol 
Chocolates intended to the history of the delicacy in Brazil and in the world; and 
the picturesque Casa de Chocolate da Florybal (Florybal Chocolate House), 
which is located in the city of Canela and even has a chocolate skating rink.
A ROUTE TO THE ROOTS
To get into the vibe of the Gaucho Highlands, how about going back in 
time in a tour dedicated to the colonial roots?
Including the treasures inherited from the Italian people, the itinerary is divided 
into two routes (Linha Nova and Lina Bonita, that is, New Line and Beautiful Line, 
in English) through Gramado, contemplating places like the fun Nelson Fioreze 
Museum, the lovely Centennial House, the iconic Cavichion Mill, Ervateira 
Marcon (also known as Maté Mill), and the charming Colonial Café of the Foss 
Family, ideal to end our tour in the Italian way, in other words, with a perfect meal.

A TREND tem pacotes para Gramado. Destaque 
para a opção que inclui hospedagem de 5 noites 

com café da manhã, transfer in/out, Wine Tour Vale 
dos Vinhedos (sem ingresso) e seguro-viagem. A 

partir de 10x R$ 236 por pessoa.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!
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CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES...
 Atendimento 24h; 
 Transporte cortesia para crianças 

até 5 anos e 50% de desconto para 
crianças com idade entre 6 e 11;  

 Descontos em atrações;
 Envio de brinde personalizado para os 

clientes em nome da agência/agente de 
viagens (mediante solicitação prévia);

 Guias certificados;
 E muito mais.

Serra Gaúcha

Há quase 30 anos cuidando dos seus passageiros e 
com mais de 1 milhão de pessoas transportadas, a 
Turistur é infalível na missão de tornar cada momento 
na Serra Gaúcha uma lembrança pra lá de especial. C - 0

M - 60
Y - 100
K - 0

C - 84
M - 83
Y - 73
K - 80

é com a TURISTUR!

... E GARANTA SEU PACOTE.
 Tour Uva e Vinho;
 Tour de compras;
 Tour Nova Petrópolis;
 Tour especial por Canela;
 Tour Raízes Coloniais;
 Noite alemã em Nova Petrópolis;
 Tour por Gramado e Canela;
 Noite gaúcha;
 Wine Tour - Vale dos Vinhedos.

an Turistur_aprovado.indd   1 13/05/19   10:35
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omando mais de 100 anos de experi-
ência no ramo, uma infraestrutura gigan-
tesca de lazer e serviços e uma relação 
de comodidades a perder de vista, no 
Grande Hotel Canela a estada ofereci-
da aos visitantes é igual a ele: grandio-
so sob qualquer ponto de vista. E isso 
desde o início da sua história.
Fundado em 1916 pelo patriarca do muni-
cípio de Canela, João Corrêa, e adminis-
trado até hoje por seus descendentes, por 
ali dominar a arte do bem receber não é só 
uma tradição de família; é regra da casa.

SIMPLESMENTE MEMORÁVEL
Situada na região central da cidade e ro-
deada pela exuberante natureza da Serra 
Gaúcha, é em meio a um parque de 85 
mil m² de área verde que a charmosa hos-
pedagem está instalada.
Em suas dependências, diversão, bem-
estar e entretenimento acomodam-se lado 
a lado, ocupando uma ampla área, a qual 
contempla piscina aquecida e coberta, 
sala de jogos, academia, cancha de 
bocha, quadras poliesportivas, lago para 
pesca recreativa e até um museu sobre o 
empreendimento.
As instalações do Grande Hotel Canela 
abrigam ainda um restaurante que serve 
café da manhã (já incluso no valor da diá-
ria), lanches e jantar, ambientes de diferen-
tes tamanhos para eventos corporativos e 
sociais e um espaço grill para a realização 
de churrascos mediante reserva antecipada 
e pagamento de uma taxa adicional.

PAUSA PARA O DESCANSO
Dispondo de 60 apartamentos e 34 chalés, 
as acomodações estão divididas em um 
total de seis categorias — Chalé Standard, 
Chalé Luxo, Chalé Luxo Conjugado, 
Apartamento Standard, Apartamento Luxo e 
Apartamento Superluxo —, todas equipadas 
com wi-fi, TV, telefone, minibar, secador de 
cabelo, calefação e cofre eletrônico.
Além disso, o hotel reúne unidades adapta-
das para pessoas com deficiência e quar-
tos com diferenciais exclusivos, incluindo 
pisos ecológicos e sacada com vista para 
os atrativos naturais da vizinhança. 

GRANDE HOTEL CANELA

With more than one hundred years of experience in 
this sector, a huge infrastructure of leisure and services 
and an extensive list of conveniences, at Grande 
Hotel Canela the stay offered to its guests is like this: 
great at every point of view. And it happens since the 
beginning of its history.
Founded in 1916 by the patriarch of Canela city, João 
Corrêa, and managed to this day by his descendants, 
mastering the art of receiving well is not only a family 
tradition, but it is also a rule of the house.
SIMPLY MEMORABLE
Located in the central region of the city and surrounded 
by exuberant nature of Gaucho Highlands, this charming 
hotel is amid a park of about 85,000 m² of green area.
Fun, wellness and entertainment are present 
everywhere, taking a wide area that includes indoor 
heated swimming pool, game room, gym, bocce 
courts, multi-purpose courts, lake for recreational fishing 
and even a museum about the hotel. 
The facilities of Grande Hotel Canela also comprise 
a restaurant that offers breakfast (included in the 
room price), sandwiches and dinner, areas of 
different sizes for business and social events and a 
grill area for barbecue, upon previous reservation 
and additional fee.
TIME TO RELAX
Having 60 apartments available and 34 chalets, 
this hotel is divided into a total of six categories – 
Standard Chalet, Luxury Chalet, Connecting Luxury 
Chalet, Standard Apartment, Luxury Apartment 
and Super Luxury Apartment –, and all of them are 
equipped with TV, telephone, minibar, hairdryer, 
heating system and electronic safe. 
In addition, the hotel offers units adapted for disabled 
guests and rooms with exclusive conveniences, 
including eco floor and balcony with view to natural 
attractions of the neighborhood.

S

CHECK-IN NACIONAL

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

Hospede no Grande Hotel Canela com a TREND. 
O pacote, com hospedagem de 5 noites com café da 

manhã, transfer in/out, tour por Gramado e Canela, tour 
Raízes Coloniais e seguro-viagem, sai a partir de  
10x R$ 88 por pessoa. Somente terrestre.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!
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Hospede no Hotel Casa da Montanha com a 
TREND. O pacote, com hospedagem de 3 noites com 
café da manhã, transfer in/out, tour por Gramado e 

Canela e seguro-viagem, sai a partir de  
10x R$ 165 por pessoa. Somente terrestre.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

m refúgio encantador, que conduz 
seus visitantes para um cenário similar 
ao de um conto de fadas. Pensado 
em cada detalhe para agradar, se a 
hospedagem na Serra Gaúcha for o 
Hotel Casa da Montanha, não tenha 
dúvidas: o passageiro será acolhido 
com o mesmo aconchego encontrado 
em um lar.
Localizado no centro da bela cidade 
de Gramado e cercado pela natureza 
deslumbrante típica da região, seus 
ambientes internos também são um 
show à parte, protagonizados por 
uma estrutura toda em madeira e uma 
decoração clássica que inspira charme 
e conforto em cada cantinho.

SIMPLESMENTE ESPETACULAR
Dispondo de instalações graciosas e 
bem equipadas, ali as acomodações 
são divididas nas seguintes catego-
rias: Apartamentos Super Luxo, com 
TV, minibar, cafeteira Nespresso,  
ar-condicionado, calefação e sacada 
com uma linda vista; Suíte (da Monta-
nha, Loft ou Júnior), que dispõe de to-
das as comodidades dos apartamentos 
e algumas adicionais, como sala de 
estar e canais da Sky HDTV; e as Suítes 
Especiais Master, Duplex, Natalina e 
Loft Hortênsias, todas apresentando di-
ferenciais exclusivos, tais quais lareira 
elétrica, banheira de hidromassagem, 
jacuzzi, Netflix e até decoração temá-
tica de Natal entre 25 de outubro e 13 
de janeiro.

E TEM MUITO MAIS!
Abrigo para ampla rede de lazer e 
serviços, as áreas comuns do empre-
endimento contam com lareira, bar, 
piscina aquecida, saunas quente e 
úmida, Espaço Kids, SPA L’Occitane 
au Brésil com menu de massagens, 
disponibilização de bicicletas para os 
hóspedes e um vasto cardápio de res-
taurantes, incluindo um Cine Gourmet, 
que mistura cinema e gastronomia em 
um único lugar. 

A charming place, which takes its visitors to a 
scenery similar to a fairy tale. Every detail was 
planned to please its guests, therefore, if the 
lodging in the Gaucho Highlands is Casa da 
Montanha Hotel, you can be sure: passengers 
will be received with the same coziness as if they 
were at their own home.
Located in the center of the stunning Gramado 
city and surrounded by the region’s stunning and 
traditional beauty, its indoor facilities are also 
incredible, with an entire wooden structure and 
a classic decoration that inspires charm and 
comfort in every corner.
SIMPLY SPECTACULAR
Having charming and well-equipped facilities, its 
accommodations are divided into the following 
categories: Super Luxury apartments, with 
TV, minibar, Nespresso coffee machine, air 
conditioner, heating and balcony with wonderful 
view; Suite (Mountain, Loft or Junior), which 
provides all the conveniences of the apartments 
and some additional amenities, such as living 
room and Sky HDTV channels; and Master Special 
Suites, Duplex, Christmas and Hydrangeas Loft, 
all of them presenting exclusive features, such as 
electric fireplace, hydromassage tub, Jacuzzi, 
Netflix and even Christmas-themed decoration 
between October 25 and January 13.
THERE IS SO MUCH MORE!
Comprehending a large leisure and service 
infrastructure, the hotel's common areas count 
on fireplace, bar, heated swimming pool, warm 
and wet sauna, Kids Club, L’Occitane au Brésil 
SPA with massage menu, bikes for guests and 
a large list of restaurants, including a Cine 
Gourmet, which mixes movies and gastronomy 
in only one place.

HOTEL CASA DA MONTANHA

U
FOTOS: ARQUIVO HOTEL
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e o que você procura no momento é 
oferecer uma experiência completa 
na Serra Gaúcha, nada mais típico 
do que hospedar o passageiro em um 
resort com ares europeus para entrar 
de vez no clima da região. E se só 
pela fachada o Wyndham Gramado 
Termas Resort & Spa já aparece como 
uma excelente opção, basta conferir 
as demais instalações para ter certeza 
de que a estada oferecida também é 
digna de primeiro mundo.
Ocupando uma área de mais de 30 mil 
m², vizinha ao parque Snowland, e apre-
sentando uma arquitetura em estilo ale-
mão, o empreendimento tamanho família 
conquista de imediato seus visitantes, ofe-
recendo a eles um conjunto de serviços e 
acomodações que seguem o mesmo pa-
drão internacional de sua administração.

SEM LIMITE PARA A DIVERSÃO
Abraçando bem-estar e entretenimento, 
outro destaque do Wyndham Gramado 
Termas Resort & Spa é sua infraestrutura 
de lazer. Com programas para todas as 
idades, entre alguns dos atrativos dispo-
níveis estão: piscinas aquecidas (coberta, 
descoberta e infantil), academia de ginás-
tica, sala de cinema, jacuzzi, salão de 
jogos para crianças, adultos e adolescen-
tes, Kids Club, bar na piscina, recreação 
diária e um restaurante de cozinha con-
temporânea, que serve um variado cardá-
pio de café da manhã (já incluso no valor 
da diária), almoço e jantar.

UM SONHO DE LUGAR
Certificado como uma construção ecológi-
ca, é seguindo em direção a um dos 300 
apartamentos situados no resort que os 
hóspedes são recepcionados em mais um 
ambiente sustentável, cercado por confor-
to, comodidades e sofisticação.
Extremamente clean e aconchegantes, 
os aposentos são divididos em duas 
categorias – Superior (para até quatro 
pessoas) e Suíte (para até seis visitantes) 
–, todos equipados com wi-fi, frigobar, 
televisão e até uma lareira elétrica, perfeita 
para aquecer os corações. 

WYNDHAM GRAMADO 
TERMAS RESORT & SPA

If what you are looking for at the moment is to offer a 
complete experience in Gaucho Highlands, nothing 
more traditional than to lodge your passenger in a 
resort with an European atmosphere to feel the vibe 
of the region. And if just by the facade the Wyndham 
Gramado Termas Resort & Spa already appears as 
an excellent option, check the other facilities to make 
sure that the stay offered is fit for a king.
Occupying an area of more than 30,000 m², next 
to the Snowland park, and presenting German 
architecture, the family-sized hotel immediately 
wins the heart of its visitors, offering them a list of 
services and accommodations that follow the same 
international standard of its administration.
UNLIMITED FUN
Providing wellness and entertainment, another highlight 
of Wyndham Gramado Termas Resort & Spa is its 
leisure infrastructure. With activities for all ages, these 
are some of the attractions: heated swimming pools 
(indoor, outdoor and for children), gym, movie theater, 
Jacuzzi, game room for kids, adults and teenagers, 
Kids Club, pool bar, daily recreational activities and a 
restaurant specializing in contemporary cuisine, which 
offers a varied menu of breakfast (already included in 
the price), lunch and dinner.
A PLACE OF DREAMS
Certified as an eco-friendly building, it is following 
towards one of its 300 apartments located in 
the resort that guests are welcomed into another 
sustainable environment, surrounded by comfort, 
amenities and sophistication.
Extremely clean and cozy, its rooms are divided into 
two categories – Superior (for up to four guests) and 
Suite (for up to six guests) –, all of them equipped 
with wi-fi, minibar, TV and even an electric fireplace, 
perfect for warming guests’ heart.

S
FOTOS: ARQUIVO HOTEL

Hospede no Wyndham Gramado Termas 
Resort & Spa com a TREND. O pacote, com 

hospedagem de 4 noites com café da manhã, transfer 
in/out, tour por Gramado e Canela, Wyne Tour (sem 

ingresso) e seguro-viagem, sai a partir de 10x 
R$ 148 por pessoa. Somente terrestre.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

V I V A  E S S A  E X P E R I Ê N C I A  Ú N I C A  E M  G R A M A D O

A cidade de Gramado, conhecida como um dos principais destinos do Brasil, recebe o primeiro Resort 

de rede internacional, o Wyndham Gramado Termas Resort & Spa. 

O complexo possui uma infraestrutura completa e aconchegante com 300 apartamentos, piscinas, 

fitness center, sala cyber, cinema, kids club e muito mais. 

Tudo o que você e sua família precisam para as suas férias se tornarem inesquecíveis!
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V I V A  E S S A  E X P E R I Ê N C I A  Ú N I C A  E M  G R A M A D O

A cidade de Gramado, conhecida como um dos principais destinos do Brasil, recebe o primeiro Resort 

de rede internacional, o Wyndham Gramado Termas Resort & Spa. 

O complexo possui uma infraestrutura completa e aconchegante com 300 apartamentos, piscinas, 

fitness center, sala cyber, cinema, kids club e muito mais. 

Tudo o que você e sua família precisam para as suas férias se tornarem inesquecíveis!

AF_19_30-04 - AN WYNDHAN - GRAMADO - 20,5 x 26,5cm.indd   1 30/04/19   5:54 PM



52  

VIAJE PELO MUNDO DO BOM GOSTO E DEIXE-SE 
CONDUZIR POR OITO RESTAURANTES QUE SÃO 
DESTAQUES EM HOTÉIS E RESORTS DE ALTO PADRÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO ECCO ZÜRICH

que é puro luxo
UM CARDÁPIO

GASTRONOMIA
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U
A LUXURY MENU
TRAVEL THROUGHOUT THE WORLD OF GOOD TASTE AND 
GET TO KNOW EIGHT RESTAURANTS THAT STAND OUT IN 
SOPHISTICATED HOTELS AND RESORTS
A package of dreams, which includes high standard lodging 
and gastronomy in top-rated cities regarding the universe of 
sophistication. Attracting an extremely demanding audience, its 
main ingredients are premium service, special conveniences and 
exclusive experiences, which sharpen the taste of those who are 
interested in five-star temptations. 
Are you curious? Segue Viagem traveled the whole world 
looking for eight restaurants located in hotels considered absolute 
benchmarks for this market in which tourism, gastronomy and 
unique experiences walk side by side. Enjoy without moderation! 

m pacote dos sonhos, que inclui hospedagem e gastronomia 
de primeira em cidades muito bem conceituadas no universo da 
sofisticação. Chamariz para um público extremamente exigente, 
seus ingredientes principais estão no atendimento premium, nos 
serviços diferenciados e nas vivências exclusivas, que aguçam o 
paladar dos interessados em tentações cinco-estrelas. 
Ficou curioso? Pois a Segue Viagem saiu mundo afora em busca 
de oito restaurantes instalados em hotéis considerados referências 
absolutas nesse mercado no qual turismo, gastronomia e 
experiências únicas dão as mãos. Aprecie sem moderação!  

PASSION BY MARTÍN BERASATEGUI 
(Paradisus Punta Cana Resort) 
É em um hotel cercado pela paradisíaca natureza de Punta Cana 
que um restaurante faz bater forte o coração dos ávidos por novos 
sabores. Apaixonante em todos os sentidos, logo na recepção os 
visitantes são presenteados com um ambiente acolhedor, regado 
a muito requinte e graciosidade. Operando apenas no jantar, 
o cardápio inclui carnes macias e suculentas, peixes, foie gras, 
espumas de champanhe e uma vasta carta de vinhos, os quais se 
apresentam como verdadeiras obras de arte aos olhos dos clientes. 
Todo o menu é originário da inovação e criatividade do chef Martín 
Berasategui, ganhador de oito estrelas Michelin.

 http://bit.ly/2VEmRG6

PASSION BY MARTÍN BERASATEGUI (PARADISUS PUNTA CANA RESORT)
It is in a hotel surrounded by the paradisiacal nature of Punta Cana that a restaurant 
makes the heart of ever y visitor looking for new flavors beat faster. Lovely in every way, 
right at the reception guests are offered a cozy atmosphere, with much refinement and 
elegance. Operating only for dinner, the menu includes tender and succulent meats, fish, 
foie gras, champagne foam and a large list of wine, which are true works of art presented 
to the guests. The whole menu arises from the innovation and creativity of chef Martín 
Berasategui, eight times Michelin award-winner. 

BADEBEC (Radisson Vila Olímpia)
Moderna e sofisticada, a unidade do restaurante Badebec 
situada no hotel Radisson Vila Olímpia, na capital paulista, 
é, sem dúvida, uma escolha perfeita para qualquer tipo de 
ocasião. Aberto aos hóspedes e ao público em geral, o 
cardápio é extremamente diversificado: seja no café da 
manhã, no buffet de almoço, no happy hour, para uma 
pizza à noite ou no sistema à la carte do jantar, não importa. 
O estabelecimento reúne uma lista imensa de boas pedidas, 
sobretudo para os paladares mais refinados.

 http://badebec.com.br/restaurante/radisson-vila-olimpia/

BADEBEC (RADISSON VILA OLÍMPIA)
Modern and sophisticated, the unit of Badebec restaurant located in 
Radisson Vila Olímpia hotel, in the capital city of São Paulo, is the perfect 
choice for every type of event, for sure. Open to guests and the general 
public, the menu is extremely diverse: whether for breakfast, lunch buffet, 
happy hour, for pizza in the evening or à la carte dinner system at dinner, 
it doesn’t matter. The restaurant has a large list of good options, especially 
for the most refined palates.
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TULIPA ALPHAVILLE (Radisson Alphaville) 
Outra excelente recomendação para saciar a fome na região 
metropolitana de São Paulo é o Tulipa Alphaville, um autêntico 
point do bom gosto instalado no luxuoso hotel Radisson 
Alphaville. Pertencente ao Grupo Bonjardim de restaurantes e 
tendo como especialidade da casa uma gastronomia de alto 
nível, entre os carros-chefes do menu estão massas, risotos, 
carnes, pescados, aves, saladas e sobremesas fascinantes, que 
saltam aos olhos. Superindicado para o almoço e para o jantar, 
ali os clientes também são contemplados com um sortido café 
da manhã e um serviço de quarto 24 horas – este último, claro, 
exclusivo aos hóspedes.

 http://www.bonjardim.com.br/

TULIPA ALPHAVILLE (RADISSON ALPHAVILLE)
Another excellent recommendation in the greater São Paulo is the Tulip Alphaville, 
an authentic spot of good taste inside the luxurious Radisson Alphaville hotel. Part 
of the Bonjardim Restaurant Group and having as specialty of the house its high 
gastronomy, among the flagships of its menu we have pasta, risotto, meat, fish, 
poultry, salad and fascinating desserts, which are mouthwatering dishes. Strongly 
recommended for lunch and dinner, its clients are also offered a varied breakfast and 
24-hour service – the last one, of course, exclusive for guests.

5.8 UNDERSEA RESTAURANT 
(Hurawalhi Island Resort)
Como se não bastasse estar localizado em um resort de 
luxo, banhado pelas águas cristalinas das Maldivas, o 5.8 
Undersea Restaurant consegue ir além, proporcionando uma 
experiência indescritível: a degustação de seus pratos a 5,8 
metros abaixo do mar. Considerado o maior restaurante 
submarino em vidro do mundo, além da vista deslumbrante, 
no local é possível apreciar um almoço ou jantar digno dos 
deuses, recheado de iguarias como tartare, ceviche, lagosta, 
carnes nobres, cheesecake de manga e demais delícias.

 https://www.hurawalhi.com/dining/undersea-restaurant/ 

5.8 UNDERSEA RESTAURANT (HURAWALHI ISLAND RESORT)
As if it's not enough to be located in a luxury resort, washed by the crystalline waters of 
the Maldives, the 5.8 Undersea Restaurant goes beyond, offering an indescribable 
experience: the tasting of its dishes 5.8 meters below the sea. Considered the largest 
underwater glass restaurant of the world, in addition to the stunning view, you can 
enjoy there a lunch or dinner that is fit for a king, plenty of delicacies like tartare, 
ceviche, lobster, noble meats, mango cheesecake and other dishes.

BARAABARU 
(Four Seasons Maldives At Kuda Huraa)
Também nas Maldivas, para quem deseja experimentar o resultado 
da fusão entre a gastronomia indiana e apetitosos frutos do mar o 
caminho a seguir tem como destino o Baraabaru, um oásis à beira-
mar de puro deleite. Disponível somente para o jantar, de quarta a 
segunda-feira, em meio aos pratos autorais presentes no menu estão: 
lagosta acompanhada por arroz de limão, peixe marinado com 
hortelã e frango com temperos especiais, para citar algumas opções.

 http://bit.ly/2ZM2u9w

BARAABARU (FOUR SEASONS MALDIVES AT KUDA HURAA)
Also in the Maldives, for those who would like to check the result of the fusion of Indian 
gastronomy and delicious seafood the way to follow has as destination Baraabaru, an oasis 
by the sea of pure indulgence. Available only for dinner, from Wednesday to Monday, these 
are some of the creative dishes present on the menu: lobster with lemon rice, marinated fish 
with mint and chicken with special seasonings, just to mention some options.
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BLEU BLANC BY DAVID MYERS 
(Renaissance Downtown Hotel) 
Fazendo jus ao glamour de seu endereço, o Bleu Blanc é exatamente 
como Dubai: uma mistura de cores, temperos, aromas e texturas que 
aguçam todos os sentidos. Comandado pelo chef David Myers, 
baseado em Los Angeles, o restaurante especializado na cozinha 
do sul da França tem também como uma de suas marcas registradas 
a utilização de grelhas a lenha. Aberto todos os dias para o jantar 
e de sexta e sábado para brunch ou almoço, o estabelecimento 
conta ainda com um bar superagradável, com opções de bebidas e 
coquetéis irresistíveis. Vale lembrar que o fluxo de atendimento pode 
variar durante feriados, então não se esqueça de consultar o horário 
de funcionamento certinho para indicá-lo ao passageiro, OK?

 https://www.bleublanc-dubai.com/ 

BLEU BLANC BY DAVID MYERS (RENAISSANCE DOWNTOWN HOTEL)
Doing justice to the glamour of its address, Bleu Blanc is exactly like Dubai: a mix of 
colors, spices, aromas and textures that sharpen all senses. Led by the chef David Myers, 
headquartered in Los Angeles, this restaurant specializing in southern French cuisine has 
also the use of wood-burning grills as one of its trademarks. Daily opened for dinner and on 
Fridays and Saturdays for brunch or lunch, the restaurant also counts on a very cozy bar, with 
beverages and irresistible cocktails. It should be highlighted that the service flow can vary on 
holidays, so don't forget to check the correct opening hours to inform your passenger, OK?

ECCO ZÜRICH (Atlantis By Giardino)
Detentor de duas estrelas Michelin, o Ecco Zürich é a prova de que a 
capital da Suíça tem, de fato, o dom para a cozinha. Ofertando aos 
seus clientes um combo irrecusável, é em um salão colossal do hotel 
Atlantis by Giardino que pratos à base de vegetais, peixes, carnes e 
doces são minunciosamente preparados com um único objetivo: pro-
mover uma surpreendente explosão de sabor. Com serviço de café 
da manhã, almoço e jantar, o empreendimento dispõe ainda de uma 
vista panorâmica da cidade, tão encantadora quanto suas refeições.

 https://atlantisbygiardino.ch/en/dining/#ecco

ECCO ZÜRICH (ATLANTIS BY GIARDINO)  
Counting on two Michelin stars, Ecco Zürich is a proof that the capital of Switzerland 
has, in fact, the gift for cooking. Offering a delicious combo to its guests, it’s in a 
colossal room of the Atlantis by Giardino hotel that dishes based on vegetables, fish, 
meats and desserts are carefully prepared with only one goal: to promote a surprising 
flavor explosion. With breakfast, lunch and dinner services, the restaurant also provides 
panoramic view of the city, so charming as its dishes.

GORDON RAMSAY HELL'S KITCHEN DUBAI
(Caesars Bluewaters Dubai)
Quer mais uma dica de lugar em Dubai para uma refeição 
maravilhosa, servida com uma porção extra de lazer e diversão? 
Então guarde bem este nome: Gordon Ramsay Hell’s Kitchen 
Dubai, o restaurante do chef e apresentador Gordon Ramsay 
no Oriente Médio. Decorado em alusão a um de seus mais 
famosos reality shows culinários, chamado “Hell´s Kitchen”, outro 
espetáculo promovido por lá fica a cargo de quitutes estrelados, 
tais como: Bife Wellington, filé bovino revestido por massa 
folhada; ovos no purgatório, feito com temperos e molho de 
tomate; e um saboroso pudim de caramelo.

 http://bit.ly/2VztwkW

GORDON RAMSAY HELL'S KITCHEN DUBAI (CAESARS BLUEWATERS DUBAI)
Would you like to have another tip on a restaurant in Dubai to have a wonderful meal, 
served with an extra portion of leisure and fun? So, save this name: Gordon Ramsay 
Hell’s Kitchen Dubai, the restaurant of the chef and host Gordon Ramsay in the Middle 
East. With decoration based on one of his most famous gastronomic reality shows, 
called “Helĺ s Kitchen”, other spectacles promoted there are delicious dishes like: Beef 
Wellington, beef tenderloin fillet, wrapped in puff pastry; eggs in purgatory, made with 
spices and tomato sauce; and an exquisite caramel pudding.
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VENHA PRESTIGIAR O 
BRILHO DESTA JOIA 
RADIANTE EM UM SHOW 
GUIADO POR CINCO ASTROS 
QUE COMANDAM A CENA 
DESTE LADO DOS STATES

CALIFORNIA: THE SUPERSTAR OF 
THE AMERICAN WEST
COME AND ADMIRE THE BRILLIANCE OF THIS 
RADIANT JEWEL IN A GREAT SHOW GUIDED BY 
FIVE STARS, WHICH TAKES THE SCENE IN THIS 
SIDE OF THE STATES

a superstar do

ID MUNDO

FOTOS: SHUTTERSTOCK

CALIFÓRNIA:

Oeste Americano

A BELEZA CINEMATOGRÁFICA DE LA 
JOLLA, UMA DAS PÉROLAS DE SAN DIEGO
THE CINEMATOGRAPHIC BEAUTY OF LA 
JOLLA, ONE OF THE PEARLS OF SAN DIEGO
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m destino cheio de charme, 
com o talento nato de agradar 

seus visitantes por onde quer que pas-
sem. Posicionado sob os holofotes do 
trade turístico como um artista aclama-
do, ali cada cenário protagoniza um es-
petáculo – e dos mais variados gêneros!
Ecoturístico, urbano, histórico, gastronômico, 
boêmio e radical, todos são bem-vindos 
ao “Estado Dourado” dos Estados Unidos, 
a região que é uma verdadeira mina de 
ouro para os interessados em acumular 
experiências enriquecedoras.

UM ELENCO DE PRIMEIRA
Contornada pelo Oceano Pacífico e 
preenchida por praias, parques, florestas, 
lagos e grandes metrópoles, se tem algo 
garantido no roteiro de quem vai para a 
Califórnia – além de viver a vida sobre as 
ondas –, são gratas descobertas. Afinal, 
não é por acaso que a cidade de Eureka 
esteja localizada justamente por lá.
Agora, para aguçar ainda mais a 
curiosidade do seu passageiro, a Segue 
Viagem convida você, agente de 
viagens, para uma road trip por cinco 
tesouros locais, com inúmeras surpresas 
pelo caminho. Topa cair na estrada 
conosco? Então prepare-se!
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SÃO FRANCISCO,  
A CIDADE QUE ABRAÇA TODO MUNDO
Símbolo universal da diversidade, para começar um tour pela Califórnia 
com o pé direito nada melhor do que partir da cidade onde qualquer 
visitante é recebido de braços abertos. Tanto que um de seus principais 
pontos turísticos carrega a bandeira da união estampada logo no nome: 
Union Square, o coração de São Francisco e um excelente início para um 
passeio bem completinho.

De tudo um pouco
Reunindo atrativos a perder de vista, é sob a neblina responsável por 
conferir um charme superespecial à paisagem que uma coleção de cartões-
postais surge para ser apreciada. Em meio a eles estão o Fisherman’s 
Wharf e seu badalado Pier 39, point de lazer e entretenimento às margens 
da Baía de São Francisco, a sinuosa ladeira de Lombard Street, cujo 
percurso em ziguezague é acompanhado por graciosos jardins floridos, e 
a movimentada Market Street, ótima para fazer umas comprinhas em lojas 
de marcas renomadas, como Adidas, Guess e Michael Kors.

Outro programa para desfrutar por essas redondezas é a bordo dos 
tradicionais bondinhos, que realizam três trajetos diferentes e levam – 
literalmente! – turistas e moradores para cima e para baixo da cidade. 



PRAIA LA JOLLA, SAN DIEGO
TXT INGLES TXT INGLES TXT INGLES 
TXT INGLES TXT INGLES TXT INGLES TXT 
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A charming destination, with innate talent to please its 
visitors wherever they go. Under the spotlight of the tourist 
trade as an acclaimed artist, each scenery there stars in 
a spectacle – and in different manners!
Ecotourist, urban, historic, gastronomic, bohemian and 
extreme, all of them are welcome to the “Golden State”, 
a region that is a real gold mine for passengers interested 
in having enriching experiences.
AN EXCEPTIONAL CAST
Surrounded by the Pacific Ocean and plenty of beaches, 
parks, forests, lakes and big metropolises, travelers who 
visit California have a lot of incredible experiences – in 
addition to being on the crest of a wave. After all, it’s not a 
coincidence that Eureka city is located right there.
Now, to further sharpen your passenger's curiosity, Segue 
Viagem invites you, travel agent, to a road trip through 
five local treasures, with countless surprises along the way. 
Would you like to take this journey with us? So, get ready! 
SAN FRANCISCO, A CITY THAT EMBRACES 
EVERYONE
A universal symbol of diversity, to start a California tour 
off with the right foot, nothing better than leaving from the 
city in which every visitor is welcome. That’s why one of 
its main tourist attractions includes the union concept in its 
name: Union Square, the heart of San Francisco and an 
excellent beginning of an amazing tour.
A LITTLE BIT OF EVERYTHING
With so many attractions, it is under the fog, responsible 
for granting a very special charm to the scenery, that a 
collection of postcards appears to be admired. Among 
them we have the Fisherman’s Wharf and its vibrant Pier 
39, a leisure and entertainment spot along the shores of 
San Francisco Bay, the sinuous Lombard Street, whose 
hairpin turns are surrounded by beautiful gardens, and 
the busy Market Street, great for doing some shopping in 
luxury stores, such as Adidas, Guess and Michael Kors.

Mais duas paradas de lei
Visita obrigatória para quem viaja para o destino, 
especialmente pela primeira vez, a ponte Golden 
Gate de forma alguma poderia ficar de fora do nosso 
giro pela região. Até porque ela figura não só como 
uma interligação com o município de Sausalito, como 
também é uma das marcas registradas de San Fran.  

Eternizada em uma série de clássicos das telonas, como 
“Mudança de Hábito” e “Uma Babá Quase Perfeita”, 
além de “tietá-la” a dica é alugar uma bicicleta e 
pedalar rumo às demais relíquias do entorno, como o 
parque Crissy Field e a fortaleza histórica de Fort Point. 

Quer mais? Maravilha, pois ainda temos no itinerário 
a Ilha de Alcatraz, endereço da lendária prisão de 
segurança máxima que foi desativada na década 
de 1960 e abrigou figuras carimbadas nas páginas 
policiais, como o mafioso Al Capone. Ah, tenha em 
mente que o acesso até lá é feito apenas de balsa, ok?

Depois de explorar São Francisco, chegou a hora de 
buscar um lugar ao sol em Los Angeles, a californiana 
que é puro glamour.

À ESQUERDA, A MAJESTOSA OAKLAND 
BAY BRIDGE. ABAIXO, RECORTE DE 
FISHERMAN’S WHARF, UM DOS CARTÕES-
POSTAIS DE SÃO FRANCISCO
LEFT, THE MAJESTIC OAKLAND BAY BRIDGE. 
BELOW, FISHERMAN’S WHARF, ONE OF THE 
POSTCARDS OF SAN FRANCISCO
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"OWNER OF AN INCOMPARABLE 
PERSONALITY, LA COUNTS ON AN 
IMPRESSIVE NEIGHBORHOOD, WHICH 
INCLUDES BEVERLY HILLS, SANTA MONICA 
AND MALIBU"

DONA DE UMA 
PERSONALIDADE 
INCONFUNDÍVEL, LA 
TEM UMA VIZINHANÇA 
ADMIRÁVEL, QUE INCLUI 
BEVERLY HILLS, SANTA 
MONICA E MALIBU
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O INCONFUNDÍVEL LETREIRO DE HOLLYWOOD, 
EM LOS ANGELES. À DIREITA, PARTE DOS 
ATRATIVOS DO COMPLEXO DISNEYLAND 
RESORT, EM ANAHEIM
THE UNIQUE HOLLYWOOD SIGN, IN LOS ANGELES. 
TO THE RIGHT, PART OF THE ATTRACTIONS OF 
DISNEYLAND RESORT, IN ANAHEIM

LOS ANGELES,  
ONDE CADA PASSO É UM FLASH
Luz, câmera e… diante de tanta ação e paisagens cinematográficas, em 
LA fica difícil até mesmo de decidir o que fotografar primeiro, considerando 
os cenários dignos de filmes e a grande quantidade de famosos que 
circulam diariamente pelas suas ruas. 
Dona de uma personalidade inconfundível e bastante familiar, de uma 
coisa você pode ter certeza: seu cliente certamente já conhece um ou 
mais cantinhos dali, nem que seja pelas telas do cinema. Prova disso 
é o icônico letreiro de Hollywood, uma das maiores celebridades do 
pedaço. Situado sobre o Mount Lee e impressionante sob qualquer 
ângulo, seja por meio das trilhas que conduzem até ele ou dos 
diversos pontos de observação panorâmica espalhados pela cidade, 
como o Griffith Observatory do Griffith Park, por exemplo, o sinal 
mais emblemático de Los Angeles é uma escolha sem erro para sair 
bem na foto.

Um celeiro de celebridades
A menos de 15 minutos de carro do letreiro fica a principal via de Los 
Angeles, chamada Hollywood Boulevard. Ideal para ser explorada a pé e 
com uma câmera fotográfica a postos, alguns pontos merecem destaque: 
a Calçada da Fama, criada em homenagem a figuras ilustres, sobretudo 
do universo artístico; o monumental TCL Chinese Theatre, cinema datado 
de 1927 que possui uma das maiores salas IMAX do mundo; e o 
conceituado Dolby Theatre, conhecido também como Teatro do Oscar por 
sediar a tradicional cerimônia de premiação.
Ao lado de tudo isso, LA conta com uma vizinhança admirável, que inclui 
a luxuosa Beverly Hills, a animada Santa Monica e a paradisíaca Malibu.
De volta à estrada, bora seguir em direção a Anaheim, berço de um 
complexo de magia bem conhecido mundo afora.

KIRK WESTER/SHUTTERSTOCK.COM



Another activity to do there is aboard the traditional cable cars, 
with three different routes that – literally! – take tourists and locals 
up and down the city. 
OTHER TWO MAJOR ATTRACTIONS
A can't-miss site for those who visit the destination, especially for 
the first time, the Golden Gate bridge can't be out of the trip. This 
is not only a connection to the city of Sausalito, but it’s also a 
trademark of San Fran.  
Immortalized in a series of classic movies, such as “Sister Act” and 
“Mrs. Doubtfire”, in addition to “praising” this monument, it's nice 
to rent a bike and visit other relics in the surroundings, such as the 
Crissy Field and the Fort Point. 
Do you want more? Great, because our itinerary also includes the 
Alcatraz Island, address of the legendary maximum security prison, 
closed in the 1960’s and which was “house” of some people who 
were very popular on criminal news, like the gangster Al Capone. 
Ah, have in mind that the access is just through a ferryboat, ok?
After exploring San Francisco, it’s time to look for a sunny place in 
Los Angeles, this Californian city that is so glamourous.
LOS ANGELES, GET READY FOR THE FLASH
Lights, camera and… with so much action and cinematographic 
landscapes, in LA it is difficult even to decide what will be the first 
click, considering the sceneries worthy of movies and the great 
amount of famous people who daily circulates through its streets. 
Owner of an incomparable and very familiar personality, you can 
be sure about one thing: your client certainly already knows one 
or more places there, even just by the screens of the movie theater. 
A proof is the iconic Hollywood sign, one of the major celebrities 
of the region. Placed on the Mount Lee top and impressive from 
every angle, whether through the trails that lead to it or the 
many viewpoints spread throughout the city, such as the Griffith 
Observatory inside Griffith Park, for example, the most iconic sign 
of Los Angeles is the perfect choice to look good in every picture.
SPOT OF CELEBRITIES
Less than 15-minute drive from the sign, we can find the main street of 
Los Angeles, called Hollywood Boulevard. Ideal to be explored on foot 
and with a camera ready to use, some places should be highlighted: the 
Hollywood Walk of Fame, created in honor of illustrious personalities, 
especially related to the artistic universe; the monumental TCL Chinese 
Theatre, a movie theater dating from 1927 that has one of the largest 
IMAX rooms in the world; and the reputed Dolby Theater, also known 
as the Oscars Theatre for hosting the traditional Academy Awards®.
Besides, LA counts on an impressive neighborhood, which includes 
the glamourous Beverly Hills, the vibrant Santa Monica and the 
paradisiacal Malibu.
Back to the road, let’s go to Anaheim, cradle of a widely known 
complex plenty of magic.

ANAHEIM,  

A TERRA NATAL DA DIVERSÃO
Era uma vez um empresário sonhador que, em 1955, decidiu criar um reino 
encantado em uma cidade a 40 minutos de carro de Los Angeles. Seu 
nome? Walt Disney. Seu reino? Disneyland Park, o parque temático pioneiro 
na missão de transformar sonhos em realidade.

Um dos programas preferidos dos turistas em Anaheim, na primeira casa 
oficial do Mickey e companhia o que não falta é entretenimento para toda 
a família. Brinquedos eletrizantes, paradas musicais, encontro com os 
personagens Disney e até a emocionante queima de fogos sobre o Castelo 
da Bela Adormecida estão entre as opções.

Ainda dentro do complexo Disneyland Resort, formado também por hotéis 
e por uma área comercial chamada Downtown Disney District, outro 
queridinho dos visitantes é o Disney California Adventure Park, parque 
repleto de atrações inspiradas em “Toy Story”, “Monstros S.A.” e “Carros’, 
entre outras animações de sucesso.

Bate e volta para mais curtição
Pertinho de Anaheim há uma infinidade de outros parques californianos 
que merecem espaço reservado na agenda. Guarde bem quais são eles: 
o Universal Studios Hollywood™ de Los Angeles, onde é possível viver 
experiências incríveis ao lado dos personagens de Kung Fu Panda, Minions 
e Simpsons, só para citar alguns; o Knott's Berry Farm, que fica na cidade 
de Buena Park e tem o Snoopy e sua turma como mascotes; o LEGOLAND 
California®, situado na cidade de Carlsbad e superindicado para famílias 
com crianças pequenas, e o SeaWorld San Diego, um convite e tanto para 
mergulhar de cabeça em um oceano de lazer e conhecimento.

Ufa! Após gastar tanta energia, que tal recarregar as baterias em um refúgio 
natural deslumbrante? Nossa próxima parada é em Big Bear Lake, um 
lugarejo preparado para cumprir tal função com maestria.
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"PRESENTING EXCLUSIVE ATTRACTIONS 
FOR EVERY SEASON OF THE YEAR, 
THE LIST OF PASTIMES OFFERED IN BIG 
BEAR GOES FROM SNOW SPORTS TO 
PLEASANT SUMMER ADVENTURES"

APRESENTANDO ATRATIVOS 

EXCLUSIVOS PARA CADA 

ESTAÇÃO DO ANO, EM 

BIG BEAR A LISTA DE 

PASSATEMPOS CONTEMPLA 

DESDE ESPORTES DE NEVE 

A AVENTURAS DE VERÃO
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FUGINDO PARA AS 
MONTANHAS DE 
BIG BEAR
Localizada em uma região montanhosa 
e dominada pelas múltiplas faces da 
natureza, para os apaixonados por ar 
puro, adrenalina e paisagens de tirar 
o fôlego eis aqui a escolha perfeita na 
costa oeste americana: Big Bear Lake, 
um autêntico oásis ecoturístico, a duas 
horas de carro, tanto de Los Angeles 
quanto de Anaheim.

Apresentando nuances e atrativos 
exclusivos para cada estação do ano, 
mais do que apreciar uma reunião de 
belezas sem fim, a lista de passatempos 
oferecidos é tão sortida que vai desde 
esportes de neve a deliciosas aventuras 
de verão.

Para mexer o esqueleto
Esqui, snowboard, trilhas, mountain 
bike, tirolesa, cavalgada, teleférico, 
passeio de jipe, voo de helicóptero, 
caiaque, stand up paddle e pesca 
recreativa. Acredite: isso é apenas um 
aperitivo do que pode ser encontrado 
na cidade alpina da Califórnia.

Sob medida para todas as idades 
e níveis de dificuldade, em geral as 
atrações podem ser divididas em três 
temporadas. São elas: de inverno 
(entre dezembro e março), na qual a 
diversão fica por conta dos programas 
típicos da neve e das estações de esqui 
Snow Summit e Bear Mountain; de 
primavera/verão (de abril a agosto), 
megapropícia para a prática de 
atividades aquáticas e ao ar livre; e a 
de outono (setembro e outubro), data 
da Oktoberfest local.

E para terminar a nossa trip sobre rodas 
pelo “Estado Dourado”, das montanhas 
partiremos para as praias de San 
Diego, o destino que deu origem a 
toda essa história.

SAN DIEGO: 
MARCANTE EM TODOS 
OS SENTIDOS
Seguindo a boa e velha máxima de 
que os últimos serão os primeiros, San 
Diego entra na reta final do nosso 
trajeto como testemunha de um fato 
memorável: a fundação da Califórnia.

Anfitriã do explorador português Juan 
Rodriguez Cabrillo em sua chegada à 

ANAHEIM, THE HOMELAND OF FUN
Once upon a time, there was a dreamer 
businessperson, who, in 1955, decided to create 
a magic kingdom in a city about 40-minute drive 
from Los Angeles. His name? Walt Disney. His 
kingdom? Disneyland Park, the pioneering theme 
park on the mission to make dreams come true.
One of the tourists’ favorite activities in Anaheim, 
the first Mickey and friends’ official home offers 
much entertainment to the whole family. Extreme 
rides, musical parades, meeting with Disney 
characters and even exciting fireworks over 
Sleeping Beauty Castle are among the options.
Still at the Disneyland Resort, also composed of hotels 
and a commercial area called Downtown Disney 
District, other visitors’ favorite place is the Disney 
California Adventure Park, with so many attractions 
inspired by “Toy Story”, “Monsters, Inc.” and “Cars”, 
among other popular animation pictures.
ENJOY A GETAWAY
Very close to Anaheim, there is an infinity of 
other Californian parks that deserve some place 
in the itinerary. Take note: Universal Studios 
Hollywood™ in Los Angeles, where it’s possible 
to live amazing experiences along with Kung Fu 
Panda, Minions and Simpsons characters, just 
to mention some examples; Knott's Berry Farm, 
which is located in the city of Buena Park and has 
Snoopy and its friends as mascots; LEGOLAND 
California®, in Carlsbad and strongly 
recommended for small kids, and SeaWorld 
San Diego, an invitation for a deep dive into an 
ocean of leisure and knowledge.
Phew! After spending so much energy, how 
about recharging the batteries in a stunning 
natural paradise? Our next stop is in Big Bear 
Lake, a place ready to accomplish this mission 
with perfection.

RUN TO THE BIG BEAR MOUNTAINS
Located in a mountain region and dominated by 
the multiple faces of nature, for fans of fresh air, 
adrenaline and breathtaking landscapes, here is the 
perfect choice on the American West Coast: Big 
Bear Lake, an authentic ecotourist oasis, two hours 
by car way from both Los Angeles and Anaheim.
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NA PÁGINA À ESQUERDA, BIG BEAR VALLEY, POINT 
DE ENTRETENIMENTO E LAZER. LOGO ACIMA, A BELA 
PAISAGEM DE CORONADO ISLAND, EM SAN DIEGO
IN THE LEFT PAGE, BIG BEAR VALLEY, ENTERTAINMENT 
AND LEISURE SPOT. RIGHT ABOVE, THE BEAUTIFUL 
LANDSCAPE OF CORONADO ISLAND, IN SAN DIEGO



“São Francisco é supercharmosa. Para 
quem gosta de vinho, Napa e Sonoma 
Valley, a uma hora de distância, são 
cheias de vinícolas. O percurso para LA 
pela Pacific Coast Highway é um show: 
são quase 700 km costeando o Oceano 
Pacífico. A 17 Miles também vale a 
viagem, percorrendo Santa Barbara e 
Malibu, por exemplo. Outros destaques são 
Big Sur e suas pontes e em cujos arredores 
fica o Parque Estadual de Julia Pfeiffer, que 
é ótimo! Se possível, a dica é curtir também 
as cidades de Solvang, San Luis Obispo, 
San Simeon. O condado de Monterey 
é legal pelo aquário, Pebble Beach e os 
campos de golfe sensacionais. Carmel é 
lindíssima, cidade de montanha em plena 
praia. Já Los Angeles é diferente, céu azul, 
palmeiras por toda parte, cenários de 
filmes. A região tem passeios imperdíveis, 

além, claro, dos parques 
temáticos. É o máximo!”

Fernando Maia
Viagem Express

São Paulo (SP)

“San Francisco is super charming. Fans of 
wine, Napa and Sonoma Valley, about 
an hour away from there, are plenty of 
vineyards. The route to LA via Pacific Coast 
Highway is amazing: it's about 700 km 
along the Pacific Ocean. The 17 Miles 
Drive is also worth the trip, crossing Santa 
Barbara and Malibu, for example. Other 
highlights are Big Sur and its bridges; its 
surroundings includes the Julia Pfeiffer Burns 
State Park, which is great! If possible, the 
tip is to visit the cities of Solvang, San Luis 
Obispo and San Simeon. Monterey County 
is nice because of its aquarium, Pebble 
Beach and sensational golf courses. Carmel 
is beautiful, a mountain city right on the 
beach. Los Angeles is different, blue sky, 
palm trees everywhere, movie sceneries. 
The region has also can’t-miss tours and, of 
course, theme parks. It’s awesome!"

Presenting exclusive nuances and attractions for 
every season of the year, more than enjoying a 
collection of endless beauties, the list of pastimes 
offered is so comprehensive that goes from snow 
sports to pleasant summer adventures. 
MOVE YOUR BODY
Skiing, snowboarding, trails, mountain biking, 
zip line, horseback riding, cable car, jeep ride, 
helicopter tour, kayaking, stand up paddleboarding 
and recreational fishing. Believe us: this is just 
a sample of what can be found in this alpine 
Californian city.
For all ages and difficulty levels, in general, the 
attractions can be divided into three seasons. They 
are: winter (among December and March), in which 
the fun is guaranteed with traditional snow activities 
and Snow Summit and Bear Mountain ski resorts; 
spring/summer (from April to August), perfect for 
outdoor water activities; and autumn (from September 
to October), period of the local Oktoberfest.
And to end our road trip throughout the "Golden 
State", we leave from the mountains to beaches of San 
Diego, the destination that originated all this history.
SAN DIEGO: REMARKABLE IN EVERY SENSE
Following the good old maxim that the last will be the 
first, San Diego is the final stretch of our itinerary as a 
witness to a memorable event: the California settlement.
Host of the Portuguese explorer Juan Rodriguez 
Cabrillo in his arrival to the region in the 16th 
century, in addition to so much history, the so-called 
“America's Finest City”   welcomes its visitors with 
everything they are entitled to. Beaches, parks, 
cruises, museums, casinos, shopping, beer, wine, 
sports, spas and a vibrant nightlife are among its 
excellent options.
MUST-DO
In contrast to the delightful "good vibes," to keep up 
with the vibrant routine of San Diego, you need to have 
energy. After all, the number of must-do tours on a first 
time there is great. But don’t worry, we selected the main 
ones for you!
Here they go: the imposing Balboa Park, considered 
the largest urban/cultural park in the United States; 
the vibrant Gaslamp Quarter, the city's bohemian 
and cultural spot; the democratic neighborhood 
of Ocean Beach, plenty of beaches for all tastes, 
including an exclusive for puppies; and, of course, 
the crystal-clear waters of La Jolla and its beautiful 
sanctuary of marine animals.
Counting on hundreds of wineries and craft 
breweries, to finish the tour of San Diego in style, 
make a toast to California, the North-American State 
that hypnotizes its visitors from beginning to end.

Agente leva!
A TREND tem pacotes para a Califórnia. Destaque para 

a opção que contempla São Francisco e inclui 6 noites 
de hospedagem no Cova Hotel, aéreo ida e volta saindo de 
Brasília e transfer in/out. A partir de 10x USD 167 por 

pessoa, em apto. duplo.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

região ainda no século 16, além de 
muita história a apelidada “Cidade Mais 
Legal da América” recebe seus visitantes 
com tudo o que eles têm direito. Praias, 
parques, cruzeiros, museus, cassinos, 
compras, cervejas, vinhos, esportes, 
spas e vida noturna agitada constam 
absolutas entre suas boas pedidas.

Must-do
Contrastando com o delicioso clima 
“good vibes”, para acompanhar o 
ritmo frenético que move San Diego 
é preciso ter pique. Afinal, o número 
de passeios obrigatórios para serem 
feitos em uma primeira visita é grande. 
Mas calma que a gente separou os 
principais para você!

Aqui vão eles: o imponente Balboa 
Park, considerado o maior parque 
urbano/cultural dos Estados Unidos; 
o animado Gaslamp Quarter, reduto 
cultural e boêmio da cidade; o 
democrático bairro de Ocean Beach, 
repleto de praias para todos os 
gostos, incluindo uma exclusiva para 
os cachorrinhos; e, claro, as águas 
cristalinas de La Jolla e seu belíssimo 
santuário de animais marinhos.

Contando ainda com centenas de 
vinícolas e cervejarias artesanais, para 
encerrar o passeio por San Diego com 
chave de ouro não deixe de fazer um 
brinde à Califórnia, o estado norte-
americano que inebria os espectadores 
do começo ao fim da viagem. 
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O IMPONENTE BALBOA PARK, EM SAN 
DIEGO, E SUA ARQUITETURA MONUMENTAL
THE IMPOSING BALBOA PARK, IN SAN DIEGO, 
AND ITS MONUMENTAL ARCHITECTURE



Santa 
Monica

ANAHEIM

SAN DIEGO

LOS ANGELES

SÃO FRANCISCO

NEVADA

OCEANO 
PACÍFICO

COMO CHEGAR 
Há diversos voos que partem regularmente de diferentes cidades 
brasileiras para a região, a maioria com ao menos uma conexão em 
destinos como Cidade do Panamá, Houston e Miami. 

GASTRONOMIA 
Endereço de diversos restaurantes com estrelas Michelin, das principais 
redes internacionais de alimentação e de famosos festivais culinários, 
como o San Diego Bay Wine & Food Festival, a Califórnia serve os 
viajantes com um cardápio recheado de delícias. Mesclando elementos 
da cozinha internacional com os ingredientes frescos da agricultura e 
pesca locais, além de pratos saborosíssimos a região é famosa ainda 
pela produção de vinhos e cervejas artesanais.

FUSO HORÁRIO 
-5h (horário de Brasília).

IDIOMA 
Inglês.

QUANDO IR 
Todas as estações do ano reservam atrações imperdíveis para os 
visitantes, sendo os meses de julho e agosto os de alta temporada, com 
temperaturas que podem chegar a 27°C, e de novembro a março o 
período ideal para curtir a neve nas regiões montanhosas.

MOEDA 
Dólar americano.

DOCUMENTAÇÃO 
Para os turistas brasileiros é exigida a apresentação de um passaporte 
válido e do visto americano, o qual pode ser solicitado pelo site 
https://ais.usvisa-info.com/pt-BR/niv.

PARA SABER MAIS:
HTTPS://WWW.VISITCALIFORNIA.COM/BR; HTTPS://WWW.SFTRAVEL.COM/
HTTPS://WWW.DISCOVERLOSANGELES.COM/; HTTPS://VISITANAHEIM.ORG/
HTTPS://WWW.BIGBEAR.COM/; HTTPS://WWW.SANDIEGO.ORG

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 110 V.
Plugues: como seguem o padrão americano, é recomendado levar um 
adaptador universal.
Ligações para o Brasil: 0055 + DDD + número de telefone.
Gorjetas: é uma prática habitual e varia de 15 a 20% do total da conta 
em bares, restaurantes e corridas de táxis e, em geral, de um a dois dólares 
para outros serviços, prestados, por exemplo, por camareiros, manobristas e 
bellboys (funcionários de hotéis que ajudam a carregar as malas). 

SERVICE

HOW TO GET THERE
There are several daily flights departing from different Brazilian 
cities to the region, most of them with a connection, at least, in 
destinations such as Panama City, Houston and Miami.

WHEN TO GO
Every season of the year has incredible attractions to offer, and 
July and August are the period of high season, with temperatures 
that can reach 27°C, and from November to March is the perfect 
time to enjoy snow in the mountain regions.

TIME ZONE
- 5h (Brasília time).

LANGUAGE 
English.

GASTRONOMY
Address of different Michelin-starred restaurants, the main 
international food chains and famous gastronomy festivals, such 
as San Diego Bay Wine & Food Festival, California offers a 
menu plenty of delicious dishes to its visitors. Mixing elements 
of the international cuisine with fresh ingredients of the local 
agriculture and fishing, in addition to exquisite dishes, the region 
is famous for the wine and craft beer production.

CURRENCY
American dollar.

DOCUMENTS
Brazilian tourists are required to present a valid passport and 
American visa, which can be requested by the website  
https://ais.usvisa-info.com/en/niv.

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 110 V.
Plugs: as the plugs keep the American standards, it's 
recommended to take a universal adapter. 
Calls to Brazil: 0055 + area code + phone number.
Tips: this is a usual practice and ranges from 15 to 20% of the 
total bill in bars, restaurants and taxis, and generally from one to 
two dollars for other services, provided by valets, parking valets 
and bellboys (hotel employees who help carry the bags), for 
example.

FURTHER INFORMATION: 
https://www.visitcalifornia.com/br; https://www.sftravel.com/
https://www.discoverlosangeles.com/; https://visitanaheim.org/
https://www.bigbear.com/; https://www.sandiego.org

SERVIÇO
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endo a localização vizinha ao 
Aeroporto Internacional de Los Angeles 
como um ótimo chamariz, o Hilton 
Los Angeles Airport também atrai a 
atenção de seus hóspedes graças a 
uma combinação infalível de serviços 
impecáveis e infraestrutura de ponta. 
Se chegar até ele é fácil, complicado 
é querer ir embora. Afinal, do lobby 
ao lounge panorâmico, da piscina à 
área do jardim, da academia à loja 
de lembrancinhas, do business center 
aos salões de festa, por ali cada 
cantinho apaixona.

ENTRE MIL E UMA 
ACOMODAÇÕES
Não deixando a desejar em nenhum 
quesito, seus quartos e suítes somam 
mais de mil unidades, com opções 
para diferentes perfis e necessidades.
Divididos em subcategorias dentro das 
classificações Guest Rooms, Suites, 
Executive Rooms e Accessible Rooms, 
em meio à lista de amenidades 
comuns a todos os aposentos estão: 
TV, cafeteira, ferro e tábua de passar 
roupa, ar-condicionado, secador 
de cabelo, telefone, amenidades 
de higiene pessoal e travesseiros 
antialérgicos, para citar alguns 
exemplos.

DIFERENCIAIS ÚNICOS
Certificado como um hotel ecológico 
pelo Green Seal e totalmente adaptado 
para pessoas com deficiência, no Hilton 
Los Angeles Airport sustentabilidade é 
uma prática levada a sério em seu dia 
a dia. Aliás, sustentabilidade e bom 
gosto, haja vista que o cardápio de 
boas pedidas parece não ter fim.
Quer mais uma prova? A estada 
californiana tem cinco para te oferecer: 
o restaurante italiano Andiamo, o 
restaurante de culinária internacional 
The Café, o barzinho Landings, a 
lanchonete 24 horas The Bistro e um 
serviço de quarto primoroso, com um 
cardápio supercompleto. 

HILTON LOS ANGELES AIRPORT

Located next to the Los Angeles International Airport 
as a great advantage, Hilton Los Angeles Airport 
also catches the guests’ attention for its infallible 
combination of impeccable services and cutting-
edge infrastructure. Getting there is very easy, difficult 
is wanting to leave. After all, from the lobby to the 
panoramic lounge, from the swimming pool to the 
garden area, from the gym to the souvenir shop, from 
the business center to party venues, every corner there 
is impressive.

BETWEEN A THOUSAND AND ONE 
ACCOMMODATIONS
Leaving nothing to be desired, its rooms and suites 
reaches more than a thousand units, with options for 
different profiles and needs.
Divided into Guest Rooms, Suites, Executive Rooms 
and Accessible Rooms subcategories, the list of 
amenities common to every accommodation includes: 
TV, coffee maker, iron and ironing board, air 
conditioner, hairdryer, telephone, personal hygiene 
amenities and anti-allergy pillows, just to mention 
some examples.

UNIQUE CONVENIENCES
Certified as an eco-friendly hotel with the Green Seal 
and totally adapted for disabled guests, at Hilton Los 
Angeles Airport sustainability is a practice taken too 
seriously every day. By the way, sustainability and 
good taste, because its menu of great options seems 
to have no end.
Do you want another proof of it? This Californian hotel 
has five more to provide: Andiamo Italian restaurant, 
The Café restaurant and its international cuisine, 
Landings bar, The Bistro, opened 24 hours, and 
excellent room service, offering a very complete menu.

T

CHECK-IN INTERNACIONAL

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

Hospede no Hilton Los Angeles Airport 
com a TREND. O pacote, com hospedagem de 4 

noites em apto. duplo, transfer in/out e passeio pelas 
praias da Califórnia, sai a partir de 10x USD 62 

por pessoa. Somente terrestre.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!
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Hospede no Hilton San Francisco Union 
Square com a TREND. O pacote, com hospedagem 
de 3 noites em apto. duplo, transfer in/out e city 
tour, sai a partir de 10x USD 76 por pessoa. 

Somente terrestre. 

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

HILTON LOS ANGELES AIRPORT
ma hospedagem de proporções gigan-
tescas, com lugar de sobra para acolher 
quem procura por conforto, sofisticação 
e versatilidade diante de belos cenários. 
Assim é o Hilton San Francisco Union 
Square, um achado dos sonhos bem no 
coração da cidade norte-americana que 
é símbolo da diversidade.
Cercado por estabelecimentos co-
merciais e por alguns dos principais 
cartões-postais da região, como se não 
bastasse sua localização estratégica o 
empreendimento reúne sob o mesmo 
teto serviços essenciais para uma expe-
riência privilegiada do princípio ao fim.

PARA TODOS OS PERFIS
Oferecendo desde quartos de variadas 
dimensões a suítes que contam até 
mesmo com salão para eventos, no 
hotel californiano de acomodações 
amplas e funcionais sempre há espaço 
para mais uma comodidade. Inclusive, 
algumas com estada garantida por 
ali são TV a cabo, ar-condicionado, 
wi-fi, cafeteira, ferro e tábua de 
passar roupa, frigobar, secador de 
cabelo, unidades especiais com 
um charmoso terraço de brinde e 
aposentos adaptados para pessoas 
com deficiência.

MUCH MORE!
Referência em lazer, negócios e 
utilidades, o Hilton San Francisco 
Union Square esbanja mais uma série 
de atrativos nesses três setores. Quer 
saber quais? Aqui vão eles: piscina, 
academia, business center, salas de 
reuniões, lojas de conveniência e de 
lembrancinhas, drogaria, banca de 
jornal, área para guardar a bagagem 
(antes do check-in e/ou depois do 
checkout) e estacionamento pago.
Fora isso, o local também apresenta 
uma seleção primorosa de bares e 
restaurantes, a exemplo do Cityscape 
Bar and Lounge, um espaço 
superagradável que, além de um menu 
caprichado, presenteia os clientes com 
uma vista panorâmica do destino. 

A hotel of huge dimensions and much space to 
lodge those guests who are looking for comfort, 
sophistication and versatility amid beautiful 
sceneries. This is Hilton San Francisco Union 
Square, a treasure located right in the heart 
of the North-American city that is symbol of 
diversity.
Surrounded by several establishments and 
many of the main postcards of the region, as 
its privileged location wasn't enough, the hotel 
offers essential services for a special experience 
from beginning to end.

FOR ALL PROFILES
Providing from rooms of different sizes to suites 
that even count on an event venue, there will 
always be space for more convenience in 
this Californian hotel that houses large and 
functional accommodations. By the way, cable 
TV, air conditioner, wi-fi, coffee maker, iron and 
ironing board, minibar, hair dryer, special units 
with a charming terrace and rooms adapted for 
disabled guests are some of these advantages.

MUCH MORE!
A benchmark for leisure, businesses and utilities, 
Hilton San Francisco Union Square provides a 
series of attractions when it comes to these three 
sectors. What are they? Take a look: swimming 
pool, business center, meeting rooms, convenience 
and souvenir stores, drugstore, newsstand, 
baggage storage (before check-in and/or after 
checkout) and parking lot upon a fee. 
In addition, the hotel presents an interesting list 
of bars and restaurants, such as the Cityscape 
Bar and Lounge, a very pleasant place that, in 
addition to offering a delicious menu, provides 
beautiful panoramic view of the destination.

HILTON SAN FRANCISCO 
UNION SQUARE

U
FOTOS: ARQUIVO HOTEL
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rojetado no formato de um cilindro, 
o Four Points by Sheraton San Diego 
Downtown Little Italy é um lugar fora do 
comum não apenas no que se refere 
à sua fantástica fachada. Suas áreas 
internas e o atendimento prestado 
também são excepcionais.
Dispondo de quartos de uma ou duas 
camas, muitos dos quais com uma linda 
vista para a Baía de San Diego, quem 
se hospeda por ali usufrui inúmeras 
facilidades. Frigobar, ar-condicionado, 
TV a cabo com os canais CNN, ESPN 
e HBO, secador de cabelo, espelho de 
maquiagem, ferro e tábua de passar 
roupa, telefone, cafeteira e uma garrafa 
cortesia de água são algumas delas.

PARA FÉRIAS E NEGÓCIOS
A menos de dez minutos de carro do 
Aeroporto Internacional de San Diego, 
o hotel americano reúne uma série de 
benefícios para viajantes a lazer e a 
negócios. Quer exemplos? A gente lista 
vários: wi-fi gratuito, academia, piscina 
ao ar livre, salas para realização de 
eventos corporativos e casamentos, loja 
de conveniência, estacionamento pago 
e business center equipado com proje-
tor, TV, computadores e impressoras. 
Além disso, o empreendimento fornece 
transporte gratuito de ida e volta até o 
aeroporto mediante reserva antecipada.

MAIS COMODIDADES, POR 
FAVOR!
Proporcionando aos hóspedes uma 
experiência completa, o Four Point by 
Sheraton San Diego Downtown Little 
Italy serve dois estilos de café da ma-
nhã (buffet e americano), disponíveis 
a partir do pagamento de uma taxa 
adicional, e conta com um restaurante 
aberto para almoço e jantar.
Para aguçar ainda mais o paladar do 
passageiro, nos arredores do empreen-
dimento há inúmeras opções de lugares 
especializados em diferentes tipos de co-
zinha, incluindo, por exemplo, lanches e 
pratos típicos da culinária italiana. 

Designed in the shape of a cylinder, Four Points 
by Sheraton San Diego Downtown Little Italy is 
different not only because of its facade. Its indoor 
facilities and service are also exceptional.
Having one- or two-bed rooms, many of them 
with a beautiful view to the San Diego Bay, its 
guests enjoy many conveniences. Minibar, air 
conditioner, cable TV with CNN, ESPN and 
HBO channels, hair dryer, makeup mirror, iron 
and ironing board, telephone, coffee maker 
and a complimentary bottle of water are some 
of them.
FOR VACATION AND BUSINESS
Less than ten minutes away from San Diego 
International Airport by car, this American hotel 
offers a series of benefits for both leisure and 
business travelers. Do you want some examples? 
There are many of them: free wi-fi, gym, outdoor 
swimming pool, rooms for corporate events and 
weddings, convenience stores, parking lot upon 
an extra fee and business center equipped with 
data projector, TV, computers and printers. In 
addition, the hotel provides free transfer from 
and to the airport upon reservation.
MORE CONVENIENCE, PLEASE!
Offering a complete experience to the guests, 
Four Point by Sheraton San Diego Downtown 
Little Italy provides two types of breakfast (buffet 
and American), available upon an additional 
fee, and it counts on a restaurant opened for 
lunch and dinner time.
To sharpen even more the palate of the 
passenger, there are several options of places 
next to the hotel that specialize in different types 
of cuisine, such as sandwiches and traditional 
Italian dishes.

P

Hospede no Four Points by Sheraton San 
Diego Downtown Little Italy com a TREND. 
O pacote, com hospedagem de 4 noites em apto. 
duplo, transfer in/out e city tour, sai a partir de 
10x USD 89 por pessoa. Somente terrestre. 

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

FOUR POINTS BY SHERATON SAN 
DIEGO DOWNTOWN LITTLE ITALY
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PARCEIRO DE VIAGEM

NÃO CONTA LÁ EM CASA 
Autor: ANDRÉ FRAN
Editora: RECORD
SINOPSE: Somália, Etiópia, 
Coreia do Norte, 
Afeganistão e Tuvalu (uma 
ilha-país na Oceania com 
risco de desaparecer 
do mapa por conta do 
aquecimento global) são 
alguns dos lugares incomuns 
aos turistas retratados no 
livro “Não Conta Lá em 
Casa”, um relato textual 
e fotográfico sobre as 
aventuras de André Fran ao 
lado de seus companheiros 
de viagens durante a 
gravação de uma série 
homônima, exibida pelo 
canal Multishow.

GAROTAS PERDIDAS
Autoras: AMANDA PRESSNER, 
HOLLY C. CORBETT E JENNIFER 
BAGGETT
Editora: ROCCO
SINOPSE: “Três amigas, quatro 
continentes e uma viagem 
nada convencional ao redor 
do mundo”. Esse é o subtítulo 
e também o resumo do livro 
“Garotas Perdidas”, uma história 
autobiográfica de um trio de 
amigas de Nova York que 
decidiu jogar tudo para alto e 
partir em uma jornada repleta 
de desafios, vivências e grandes 
aprendizados por destinos como 
Brasil, Peru, Índia, Tailândia, 
Quênia e muitos outros, 
espalhados pela América, Ásia, 
África e Oceania.

TRILHANDO SONHOS
Autor: THIAGO FANTINATTI
Editora: CLUBE DE 
AUTORES
SINOPSE: Uma expedição 
pela América do Sul, indo 
do Atlântico ao Pacífico, 
dos Pampas ao Atacama 
e dos Andes à Amazônia. 
O resultado? Mais de 
15 mil km rodados e 
um roteiro marcado por 
histórias emocionantes, 
vividas e contadas por 
Thiago Fantinatti no livro 
“Trilhando Sonhos”, um 
diário de viagem capaz de 
conduzir os leitores a uma 
experiência sem igual por 
cenários e situações dignas 
de tirar o fôlego.

GRANDE MAGIA – VIDA CRIATIVA SEM 
MEDO
Autora: ELIZABETH GILBERT
Editora: OBJETIVA
SINOPSE: Da mesma autora do 
best-seller “Comer, Rezar, Amar”, 
“Grande Magia” é mais uma 
fonte de inspiração de Elizabeth 
Gilbert, desta vez voltada 
ao universo da criatividade. 
Discutindo o poder das ideias e 
suas aplicações práticas por meio 
de uma narrativa dinâmica, leve e 
bem-humorada, a obra apresenta 
casos reais que mostram como 
coragem, determinação e 
curiosidade são fundamentais 
para quem busca realização 
pessoal não só no âmbito 
profissional, mas, sobretudo, como 
filosofia de vida.

THE LOST GIRLS
Authors: AMANDA PRESSNER, 
HOLLY C. CORBETT AND JENNIFER 
BAGGETT
Publisher: ROCCO
SYNOPSIS: “Three friends, four 
continents and one unconventional detour 
around the world.” This is the subtitle and 
also the summary of “The Lost Girls”, an 
autobiographical history of three friends 
from New York who decided to put 
everything aside and go on a journey 
full of challenges, experiences and great 
lessons throughout destinations such as 
Brazil, Peru, India, Thailand, Kenya and 
many others, spread all over America, 
Asia, Africa and Oceania.

NÃO CONTA LÁ EM CASA 
(DON’T EVEN MENTION IT, 
loosely translated)
Author: ANDRÉ FRAN
Publisher: RECORD
SYNOPSIS: Somalia, Ethiopia, North 
Korea, Afghanistan and Tuvalu (an 
island country in Oceania at risk of 
disappearing of the map due to climate 
changes) are some of the uncommon 
places to the tourists described in the 
book "Não Conta Lá em Casa", a 
textual and photographic record of 
André Fran’s adventures alongside his 
travel partners during the production 
of the homonymous TV series, 
broadcasted by Multishow channel.

TRILHANDO SONHOS 
(CHASING DREAMS, loosely 
translated)
Author: THIAGO FANTINATTI
Publisher: CLUBE DE AUTORES
SYNOPSIS: An expedition to the 
South America, from the Atlantic 
to the Pacific, from the Pampas to 
the Atacama and from the Andes 
to the Amazon. The result? More 
than 15,000 km traveled and an 
itinerary plenty of exciting stories, 
lived and told by Thiago Fantinatti 
in the book “Trilhando Sonhos”, a 
travel diary able to lead its readers 
to a unique experience through 
breathtaking scenarios and events.

BIG MAGIC – CREATIVE LIVING 
BEYOND FEAR
Author: ELIZABETH GILBERT
Publisher: OBJETIVA
SYNOPSIS: From the same author of the 
best-seller “Eat, Pray, Love”, “Big Magic” 
is another Elizabeth Gilbert’s source of 
inspiration, this time intended to the universe 
of creativity. Discussing the power of ideas 
and their practical applications through 
a dynamic, light and good humorous 
narrative, the work presents real cases that 
show how courage, determination and 
curiosity are fundamental for those who 
are looking for personal fulfillment not only 
at the professional level, but mainly as a 
philosophy of life.

TRAVEL PARTNER

LEITURA DE BORDO
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THROUGHOUT CHILE
LET’S TAKE A SPECTACULAR TRIP ALONG THIS 
SOUTH-AMERICAN COUNTRY THAT EXUDES 
ENCHANTMENTS FROM TOP TO BOTTOM
City, beach, mountain, lake, volcano, snow or 
desert? If with so many options you are not sure 
which one to choose, pick Chile, a destination 
close to Brazil where it's possible to find all of 
these, and many more.
Owner of a privileged geography and divided 
into 16 regions with peculiar characteristics, from 
north to south, from east to west, it doesn’t matter. 
Every itinerary that includes the nation considered 
one of the longest and narrower countries of the 
world will always be marked by beauties to the 
extreme, literally.
STARTING POINT
Having Santiago as the main hub for travelers who 
visit the country, nothing better than a pleasant walk 
around there to check great part of its postcards. 
By the way, the following places can’t be out of 
the itinerary for a first time there: Metropolitan 
Cathedral, La Moneda Palace, Plaza de Armas 
and Central Market, all of them are located in the 
central region of the city.
A few minutes away from there, other two local 
symbols that are worth a visit are the natural 
park of Santa Lucía Hill and the famous Lastarria 
district, a cultural, gastronomic and bohemian 
spot of the capital.
After getting to know Santiago, it's time to hit the 
road and travel to the Andean Lakes, a diverse 
ecological sanctuary in the south of the continent.

idade, praia, montanha, lago, vulcão, neve ou deserto? Se diante de tantas 
paisagens pintar alguma dúvida sobre qual escolher, fique com o Chile, um destino 
pertinho do Brasil onde é possível encontrar todas elas e muito mais.
Dono de uma geografia privilegiada e dividido em 16 regiões com características 
bem peculiares, seja de norte a sul ou de leste a oeste, não importa. Isso porque 
qualquer roteiro pela nação tida como uma das mais extensas e estreitas do mundo 
será sempre marcado por belezas, literalmente, ao extremo.

PONTO DE PARTIDA
Sendo Santiago a principal porta de entrada dos viajantes ao país, nada melhor do 
que uma agradável caminhada por lá para conferir grande parte de seus cartões-
postais. Inclusive, entre as paradas obrigatórias, sobretudo no itinerário dos turistas de 
primeira viagem, estão: a Catedral Metropolitana, o Palácio de La Moneda, a Plaza 
de Armas e o Mercado Central, todos no centro da cidade.
A pouco minutos dali, outros dois símbolos locais que valem uma visita são o 
arborizado parque natural de Cerro Santa Lucía e o badalado bairro Lastarria, 
reduto cultural, gastronômico e boêmio da capital.
Após desbravar Santiago, hora de cair na estrada em direção aos Lagos Andinos, 
um sortido santuário ecológico localizado ao sul do continente.

ENTRE LAGOS, VULCÕES E BLOCOS DE GELO
Paraíso para os amantes de cenários que aceleram o coração, a Região dos Lagos 
é a experiência dos sonhos para os passageiros a fim de contemplarem um festival 
de atrativos ecoturísticos e culturais.
Abrangendo várias cidades espalhadas ao entorno da capital Puerto Montt, em 
meio a uma oferta gigantesca de passeios a serem realizados por ali os destaques 

Ao longo do CHILE

UM POUCO DE TUDO

C

BORA SEGUIR EM UMA 

VIAGEM ESPETACULAR POR 

ESSE PAÍS SUL-AMERICANO 

QUE ESBANJA ENCANTOS DE 

PONTA A PONTA
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LAKES, VOLCANOES AND ICEBERGS
A paradise for fans of spectacular sceneries, the Lakes District 
is the dream experience for passengers to contemplate a 
festival of ecotourism and cultural attractions.
Comprehending many cities that surround the capital 
city of Puerto Montt, these are the main tours among an 
extensive list: Lake Llanquihue, considered one of the 
largest lakes in Chile; Vicente Pérez Rosales National 
Park, which houses the famous Osorno volcano, the 
sparkling Lake Todos los Santos and the Petrohué 
waterfalls (known as Saltos del Petrohué); and the 
Andean Lakes crossing tour, by boat and bus reaching 
the cities of Puerto Varas, in Chile, and Bariloche, in 
Argentina, including in the itinerary the main attractions.
Has the traveler some energy left? So, the tip is to extend 
the tour to the Chilean Patagonia, a destination with fjords, 
canals and glaciers that are a great invitation to exciting 
adventures, such as trekking and observation of dolphins, 
penguins and whales. 
Now, going north, we cross the country to reach San 
Pedro de Atacama, the address of the driest desert of 
the planet.
GOLDEN HORIZON  
Homeland of an inspired nature, in this immensity of 
sand, lagoons, valleys, salt flats and geysers (hot springs 
from volcanic activity) there are several cinematographic 
sceneries.
In the spotlight, a cast composed of incredible attractions, 
presenting stars such as the natural sculptures of Moon 
and Mars valleys (also called Death Valley); the Altiplanic 
Lagoons, located at more than 4,000 meters of altitude in 
the area of   the Los Flamencos National Reserve; and the 
Atacama Salt Flat, the salt desert that is another jewel in 
this collection of treasures called Chile.

vão para: o Lago Llanquihue, tido como um 
dos maiores do Chile; o Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales, abrigo do famoso 
vulcão Osorno, do cintilante Lago Todos 
los Santos e das cataratas do Rio Petrohué 
(conhecidas como Saltos de Petrohué); e 
a travessia dos Lagos Andinos, realizada 
de barco e de ônibus entre as cidades 
de Puerto Varas, no Chile, e Bariloche, 
na Argentina, incluindo no percurso as 
principais estrelas do pedaço.
O viajante tem fôlego sobrando? Então 
a dica é estender o tour até a Patagônia 
Chilena, um destino de fiordes, canais e 
geleiras que são um convite e tanto para 
aventuras emocionantes, como trekking e 
observação de golfinhos, pinguins e baleias.
Prosseguindo agora rumo ao norte, cruzamos 
o país até chegar a San Pedro de Atacama, 
endereço do deserto mais seco do planeta.

UM HORIZONTE DOURADO  
Terra natal de uma natureza inspirada, 
nessa imensidão de areia, lagoas, vales, 
salares e gêiseres (jatos de água termal 
oriundos da atividade vulcânica) o que 
não falta são exibições cinematográficas.
Nos holofotes, um elenco de primeira, 
protagonizado por astros como as 
esculturas naturais dos vales da Lua e 
de Marte (batizado também de Vale da 
Morte); as Lagunas Altiplânicas, situadas 
a mais de 4 mil metros de altitude na área 
da Reserva Nacional Los Flamencos; e o 
Salar de Atacama, o deserto de sal que 
figura como mais uma joia dentro desta 
coleção de tesouros chamada Chile. 

O FANTÁSTICO CENÁRIO DO PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE, NA 
PATAGÔNIA CHILENA. ABAIXO, BELÍSSIMO 
CLIQUE DO DESERTO DO ATACAMA
THE FANTASTIC SCENERY OF TORRES DEL 
PAINE NATIONAL PARK, IN THE CHILEAN 
PATAGONIA. BELOW, BEAUTIFUL CLICK 
OF THE ATACAMA DESERT
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IT’S A MATCH IN ORLANDO
HOW TO TRANSFORM MEGAHOMES OF VACATION HOMES 
COLLECTION INTO A SCENERY FOR THE WEDDING OF DREAMS
As the saying goes: “Married people need a home of their own.” 
And why not to take this sentence to the literal sense and marry in 
a place that is synonymous with home and also celebrate love in 
another country? The destination we suggest has everything to do 
with magic and happiness: Orlando, the land where dreams and 
good wishes always come true.
When choosing the best option to host this special event, the tip 
is not only to checkthe portfolio, but also count on the specialized 
consultancy of Vacation Homes Collection, a type of a modern 
fairy godmother that is ready to make the "once upon a time" a 
"happily ever after". 
A GOOD PLANNED FAIRY TALE
Including wedding, honeymoon and vacation in just one package, 

COMO TRANSFORMAR AS MEGAHOMES, DA 
VACATION HOMES COLLECTION, EM PALCO 
PARA O CASAMENTO DOS SONHOS

VAI DAR MATCH EM 
ORLANDO

á dizia o ditado popular: “Quem casa quer casa.” 
E por que não levar esta frase para o sentido lite-
ral, trocando as alianças em uma hospedagem que 
seja sinônimo de lar e, de quebra, celebrando o 
amor em outro país? O destino que a gente indica 
para isso tem tudo a ver com magia e felicidade: 
Orlando, a terra onde os sonhos e os desejos estão 
sempre um passo mais próximos de se realizarem.
Na hora de escolher a melhor pretendente para se-
diar esta ocasião especial, a sugestão é recorrer não 
somente ao portfólio, mas também à consultoria espe-
cializada da Vacation Homes Collection, uma espé-

STAY HOME

J

FOTO: ARQUIVO VHC
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cie de fada madrinha moderna que está 
a postos para fazer com que o “era uma 
vez” termine em “felizes para sempre”.

UM CONTO DE FADAS BEM 
PLANEJADO
Enlaçando casamento, lua de mel e 
férias em um único pacote, a Flórida 
é, sem dúvida alguma, um partidão 
para quem quer entrar na vida de 
casado com o pé direito. Mas uma 
questão permanece: como organizar 
um evento tão cheio de detalhes e de 
tamanha relevância em outra cidade? 
E mais complexo ainda: como fazer 
isso sem estar lá para acompanhar 
tudo de perto? Pois é justamente aí 
que a VHC entra em cena, oferecendo 
produtos e serviços essenciais para 
uma experiência perfeita.
A começar pelo lugar, a empresa 
dispõe de um vasto catálogo de 
empreendimentos, os quais podem 
ser utilizados para hospedar os 
convidados e, ao mesmo tempo, como 
palco para a realização do evento em 
si, dada a extraordinária infraestrutura 
de alguns dos imóveis. As cerimônias, 
inclusive, podem ser realizadas de 
duas maneiras: no interior da casa 
ou nas dependências do clube do 
condomínio onde ela está inserida. 
E para isso acontecer não é preciso se 
privar de nada, não! A festa pode ser do 
jeito que o passageiro quiser, uma vez 
que as megahomes, uma das marcas 

registradas da VHC, têm capacidade 
para acomodar confortavelmente até 
50 pessoas e são a melhor pedida 
para grupos e festas grandiosas. 

MAIS MOTIVOS PARA DIZER SIM
Além da estada garantida e dos espaços 
sofisticados para uma celebração 
exclusiva, a VHC conta, ainda, com 
uma ampla rede de prestadores de 
serviços, zelando e acompanhando 
cada detalhe solicitado pelos noivos. 
O serviço é completo e envolve tudo o 
que pede a ocasião, como decoração, 
fotografia, lista de presentes, catering e 
até cerimonial personalizado. 
Mais do que a assessoria matrimonial, 
esta administradora de casas que é 
a cara da Flórida disponibiliza todas 
as comodidades comuns a um hotel, 
permitindo que os convidados fiquem 
à vontade e curtam o destino sem, 
contudo, abrirem mão da privacidade 
que só a estada em uma casa de 
temporada pode proporcionar. 
“Cabe ressaltar que os imóveis 
também podem ser alugados somente 
para a realização do casamento, sem 
incluir hospedagem. Porém, neste 
caso, a reserva mínima precisa ser de 
três diárias, período necessário para 
o bloqueio da casa e para montagem 
de um evento à altura do atendimento 
oferecido pela VHC: impecável 
do começo ao fim”, explica Fabio 
Cardoso, diretor-geral da empresa. 

À ESQUERDA, NA PÁGINA DE ABERTURA, 
AS ESPAÇOSAS INSTALAÇÕES DAS 
MEGAHOMES. À DIREITA, CELEBRAÇÃO 
DE CASAMENTO
LEFT, IN THE MAIN PAGE, SPACIOUS 
FACILITIES OF MEGAHOMES. RIGHT, 
WEDDING CELEBRATION

CONTATINHO NA 
PALMA DA MÃO
E aí, ficou interessado em uma 
proposta de casamento à la 
VHC? Então não perca tempo, 
não: escreva para casas@
trendoperadora.com.br e faça 
a sua cotação agora mesmo.
HAVE OUR CONTACT IN THE PALM 
OF YOUR HAND
Are you interested in a wedding proposal 
à la VHC? So, don’t miss out: send an 
e-mail to casas@trendoperadora.com.br 
and request a price quote.

Florida is an excellent option for those who would 
like to start the married life off on the right foot. 
However, one question remains: how to plan such a 
relevant event plenty of details in another city? Even 
more complex: how to do this and not being there to 
monitor everything? It’s precisely here that VHC steps 
into the scene, offering essential products and services 
for a perfect experience.
Starting from the place, the company has a large 
list of houses, which can be used to accommodate 
the guests and also as the scenery for the event 
itself, given the extraordinary infrastructure of some 
properties. By the way, the ceremonies can be held 
in two ways: inside the house or in the condominium’s 
facilities in which it is placed. 
And to make it all happen, there's no need to give 
up on anything! The party can be any way the 
passenger wants, since megahomes, one of the 
VHC trademarks, can comfortably accommodate 
up to 50 people and are the best choice for large 
groups and parties. 
MORE REASONS TO SAY YES
In addition to the guaranteed stay and sophisticated 
venues for an exclusive celebration, VHC also counts 
on an extensive list of service providers, monitoring 
every detail requested by the bride and groom. The 
service is complete and includes everything that the 
event requires, such as decoration, photography, 
wedding gift list, catering and even a personalized 
ceremonial. 
More than a wedding consultancy, this property 
manager that is the face of Florida provides all the 
conveniences of a hotel, allowing guests to make 
themselves at home and to enjoy the destination 
without, however, giving up the privacy that only a 
vacation home can provide. 
“It’s important to highlight that the properties can be 
rented only for the wedding, not including lodging. 
In this case, the minimum reservation requires three 
nights, a time necessary for the period of block and 
the organization of an event that reaches the high 
standards offered by the VHC services: impeccable 
from beginning to end,” says Fabio Cardoso, director 
general of the company.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PARCERIA

culturais, históricas e ecoturísticas. Excursões 
pela selva, espetáculos folclóricos, passeios 
de lancha, pesca de piranhas e focagem 
noturna de jacarés (passeio que permite ver 
esses animais bem de perto), por exemplo, 
são algumas delas.
Contando com 74 cabines, todas com 
varanda e banheiro privativos, e duas suítes 
Royal, o Iberostar Grand Amazon ainda 
reúne em meio às suas instalações uma 
ampla rede de entretenimento e negócios, 
composta por duas piscinas externas, sala 
fitness, jacuzzi, salão de eventos, cabine 
para massagem (mediante pagamento de 
taxa adicional), bares e dois restaurantes 
supersofisticados, especializados nas 
cozinhas regional e internacional.

Imagine uma viagem para a Amazônia 
que inclua hotel, cruzeiro, restaurantes, 
passeios e uma infraestrutura completa 
de lazer e eventos, tudo no mesmo 
barco – literalmente! Pode até parecer 
um sonho, mas acredite: essa é a mais 
pura realidade dos hóspedes do Iberostar 
Grand Amazon, um confortável hotel 
flutuante com experiências que fazem 
valer seu padrão cinco-estrelas.
Ancorado na cidade de Manaus e tendo 
em sua carta náutica o Rio Amazonas, 
seja pelo trecho do Rio Negro ou pelo 
Solimões, é no caminho rumo ao coração 
da Floresta Amazônica que a hospedagem 
all inclusive oferece aos passageiros uma 
programação riquíssima, com atividades 

COMPLETE PACKAGE ON BOARD THE IBEROSTAR 
GRAND AMAZON
Imagine a trip to the Amazon that includes hotel, 
cruise, restaurants, tours and a complete infrastructure 
of leisure and events, everything on board the 
same ship – literally!  It may even sound like a 
dream, but believe us: this is the reality of Iberostar 
Grand Amazon's guests, a cozy floating hotel with 
experiences that validate its five-star standard.
Anchored in the city of Manaus and having in its 
nautical chart the Amazon River, whether by the stretch 
of the Negro River or along Solimões, it is on the way 
to the heart of the Amazon Forest that this all-inclusive 
hotel offers passengers a rich schedule with cultural, 
historical and ecotourist activities. Tours of forests, folkloric 
spectacles, speedboat ride, piranha fishing and alligator 
observation (a tour that allows visitors to see these 
animals very close), for example, are some of them.
Counting on 74 cabins, all of them with private 
bathroom and balcony, and two Royal suites, 
Iberostar Grand Amazon also provides a great 
structure of entertainment and business, composed of 
two outdoor swimming pools, fitness room, Jacuzzi, 
event rooms, cabin for massage (upon an extra 
fee), bars and two very sophisticated restaurants 
specializing in regional and international cuisine.

PACOTE COMPLETO A BORDO DO IBEROSTAR GRAND AMAZON

ara você que já é habituado ao altíssimo nível dos produtos e serviços 
do GRUPO TREND, não é novidade alguma dizer que o portfólio 
hoteleiro da holding esteja entre os melhores e mais amplos do 
mercado – isso nos âmbitos nacional e internacional. E você sabe 
qual é a principal matéria-prima utilizada para manter a qualidade (e 
a quantidade também) lá em cima? Parcerias, é claro, o segredo das 
boas vendas revelado agora pela Segue Viagem em uma matéria 
inteirinha dedicada aos grandes destaques da prateleira. Veja só!

A RICH PORTFOLIO
For you who are already used to the very high level of the 
products and services provided by GRUPO TREND, it is 
not surprising to say that the hotel portfolio of this holding 
company is among the best and largest in the market – at 
national and international levels. And do you know what 
is the main ingredient used to keep the quality (and the 
quantity, as well) on the top? Partnerships, of course, and 
Segue Viagem now reveals the secret of boosting sales in 
an article totally dedicated to the great highlights of the 
portfolio. Check it out! 

P
FOTOS: ARQUIVO HOTEL

UMA PRATELEIRA DE OURO
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amenidades L’Occitane, lençóis de puro 
algodão 600 fios, toalhas Trussardi para 
piscina e praia, menu de travesseiros, 
sandálias Havaianas, roupão, secador 
de cabelo profissional, TV por assinatura, 
dock station (caixa de som portátil) JBL e 
minibar abastecido.
Partindo para as áreas comuns de lazer, 
bem-estar e negócios, a variedade de 
atrativos segue extensa, contemplando 
academia, aula de yoga personalizada, 
personal trainer, sauna, spa, salão de 
beleza, parque aquático equipado com 
cinco piscinas (adulto e infantil), Espaço 
Kids, sala de cinema, salões para 
reuniões, eventos e videoconferências 
e os restaurantes Terraço e Le Château, 
este último aberto somente para o jantar 
e operando mediante reservas.
Fora isso, o Vogal disponibilizará com-
pletíssima estrutura de praia, constituída 
por espreguiçadeiras, guarda-sóis e aten-
dimento exclusivo aos hóspedes em bus-
ca de experiências únicas.

Fluente na linguagem universal da 
boa acolhida, a cidade de Natal está 
prestes a incorporar ao glossário de 
hospedagens um sinônimo perfeito para 
luxo, requinte e sofisticação à beira-mar. 
E é claro que a gente dita essa novidade 
para você: Vogal Luxury Beach Hotel & 
Spa, o mais recente conceito potiguar 
para estadas de alto padrão.
Previsto para ser inaugurado em junho 
de 2019 e dono de instalações amplas, 
intimistas e decoradas com extremo bom 
gosto, no empreendimento situado de 
frente para a badalada Praia de Ponta 
Negra natureza e urbanidade caminham 
de mãos dadas – e cada uma de suas 
acomodações é prova disso. 
Divididas nos apartamentos Luxury e 
Prestige e nas suítes Deluxe, Premium e 
Presidencial, todas elas descortinam belas 
vistas para o oceano e são acompanhadas 
por mimos e funcionalidades sem iguais. 
Aqui vão as principais: wi-fi, banheira 
de hidromassagem para duas pessoas, 

VOGAL LUXURY BEACH HOTEL & SPA: LITERALLY 
MEANS COMFORT AND EXCLUSIVITY 
Expert at the universal art of welcoming guests, 
the city of Natal is about to incorporate in its 
portfolio of hotels a perfect synonym for luxury, 
refinement and sophistication by the sea. And, 
of course, we tell you everything about it: 
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa, Natal’s fresh 
new concept of high standard stay.
Intended to be opened in June, 2019, and 
owner of wide, intimate and well-decorated 
facilities, nature and urban elements walk 
side by side at this hotel that faces the vibrant 
Ponta Negra Beach – and each one of its 
accommodations can prove it. 
Divided into Luxury and Prestige apartments 
and Deluxe, Premium and Presidential suites, 
all of them provide beautiful views to the 
ocean and come with unique amenities and 
functionalities. Here are the main ones: wi-
fi, two-person hydromassage tub, L’Occitane 
amenities, 600-thread cotton bed linen, 
Trussardi swim and beach towels, pillow 
menu, Havaianas flip flops, bathrobe, 
professional hair dryer, cable TV, JBL dock 
station and stocked minibar.
Talking about common leisure, wellness 
and business areas, the list of attractions 
is also large, including gym, customized 
yoga classes, personal trainer, sauna, spa, 
beauty salon, water park equipped with five 
swimming pools (for adult and kids), Kids 
Club, movie theater, meeting, event and 
videoconference rooms and Terraço and Le 
Château restaurants, the last one only opens 
for dinner and operates upon reservations.
In addition, Vogal will make a complete 
beach structure available, composed of sun 
loungers, sunshades and exclusive service for 
guests looking for singular experiences.

VOGAL LUXURY BEACH HOTEL & SPA:
CONFORTO E EXCLUSIVIDADE AO PÉ DA LETRA

FOTOS: FERNANDO CHIRIBOGA (FOTO MAIOR) E GUSTAVO DANTAS

VISTA AÉREA DAS PISCINAS, DE FRENTE PARA 
A PRAIA DE PONTA NEGRA. À ESQUERDA, A 
SOFISTICAÇÃO DA SUÍTE PRESIDENCIAL E DO 
RESTAURANTE LE CHÂTEAU
AERIAL VIEW OF THE SWIMMING POOLS, FACING 
PONTA NEGRA BEACH. LEFT, THE SOPHISTICATED 
PRESIDENTIAL SUITE AND LE CHÂTEAU RESTAURANT
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Recém-inaugurado com instalações majes-
tosas, é entre coqueiros verdejantes e um 
oceano de águas cristalinas que o Lopesan 
Costa Bávaro Resort, Spa & Casino encanta 
logo à primeira vista, e não só pelo cená-
rio. Isso porque, batizado com um nome 
digno de príncipe e situado na ilustre Praia 
de Bávaro, em Punta Cana, a experiência 
de hospedagem por ali segue o mesmo 
padrão: à altura da realeza.
Atendendo em um sistema all inclusive 
personalizado, para começar os hóspedes 
têm à disposição cinco opções de serviços 
ilimitados. São eles: o Endless Dining & 
Drinks™, de bebidas e alimentação; 
o Endless Connectivity™, de internet, 
chamadas telefônicas e plataformas de 
streaming, como Netflix; o Endless Sports & 
Fun™, de atividades esportivas, culturais e 
de recreação; o The Boulevard™, de acesso 
exclusivo a áreas de compras, bem-estar e 

lazer; e o Endless Luxury™, que, além de 
contemplar os quatro anteriores, conta com 
outros benefícios, a exemplo de impostos e 
gorjetas já inclusos no valor do pacote.
Partindo para as acomodações, a lista de 
possibilidades permanece imensa. Afinal, 
são mais de mil apartamentos, divididos 
em três setores (Habitaciones Resort, Adults 
Only e Unique Club) com suítes superamplas 
e sofisticadas, muitas das quais equipadas 
com jacuzzi e terraços privativos dispondo 
de vista para o mar.
Impressionante, portanto, em todos os 
sentidos, seja na área do lazer ou do 
corporativo o Lopesan Costa Bávaro 
manda bem, oferecendo aos visitantes 
uma infraestrutura de ponta, composta 
por piscinas, spa, restaurantes, bares, 
discoteca, academia, boliche, salas de 
eventos, salão de beleza e até um cassino 
para quem quiser testar a sorte no paraíso.

LOPESAN COSTA BAVARO RESORT, SPA & 
CASINO: A CARIBBEAN NOVELTY
Recently opened with majestic facilities, it’s 
among green coconut trees and crystal-clear 
waters of the ocean that Lopesan Costa Bavaro 
Resort, Spa & Casino enchants at first sight, 
and not only because of its scenery. With a 
royal name and located at the amazing Bavaro 
Beach, in Punta Cana, the experience of staying 
there follows the same standard: it fits for a king.
Operating in a personalized all-inclusive meal 
plan, to begin its guests have at their disposal 
five options of unlimited services. They are: 
Endless Dining & Drinks™, including beverages 
and meals; Endless Connectivity™, comprising 
internet, phone calls and streaming platforms, 
such as Netflix; Endless Sports & Fun™, with 
sports, cultural and recreational activities; The 
Boulevard™, with exclusive access to shopping, 
wellness and leisure areas; and the Endless 
Connectivity™, which, in addition to including 
those four previous packages, also count on 
other exclusive benefits, like taxes and tips 
already included in the price. 
In relation to accommodations, the list of options 
remains extensive. After all, there are more than 
1,000 apartments, divided into three sectors 
(Resort Rooms, Adults Only and Unique Club) 
with spacious and sophisticated suites, and 
many of them includes Jacuzzi and private 
terraces with seaview. 
Impressive, therefore, in every sense, whether 
in the area of   leisure or business, Lopesan 
Costa Bavaro does it great, offering the visitors 
a cutting-edge infrastructure, comprehending 
swimming pools, spa, restaurants, bars, night 
clubs, gym, bowling, event rooms, hair salon 
and even a casino for those guests who would 
like to try their luck.

ACIMA, A VISTA PANORÂMICA DO RESORT CINCO-
ESTRELAS. AO LADO, SUAS LUXUOSAS INSTALAÇÕES 
ABOVE, PANORAMIC VIEW OF THE FIVE-STAR RESORT. 
NEXT, ITS LUXURY FACILITIES

LOPESAN COSTA BÁVARO RESORT, SPA & CASINO:  
UMA NOVIDADE À LA CARIBE

FOTOS: PERSPECTIVA ARTÍSTICA
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de hidromassagem, terraço e uma vista des-
lumbrante para o lago Nahuel Huapi.
Representando um sonho para quem busca 
relaxar em um cenário inspirador, o El Cas-
co Art Hotel realiza o aluguel de bicicletas e 
possui ainda um spa repleto de serviços de 
primeira linha, incluindo piscina climatizada 
(indoor e outdoor), solário, espreguiçadei-
ras, jacuzzi, sauna seca, ducha escocesa, 
academia e sucos e chás à vontade.
Fora isso, o hotel oferece massagens, 
tratamentos corporais e faciais, salão de 
beleza e menu de snack bar, tudo isso 
mediante custo adicional.
Seguindo para a área gastronômica, o 
cardápio é composto por três excelentes 
pedidas: o Wine Bar, o Lobby Bar e o 
restaurante El Casco. Vale lembrar que 
também estão disponíveis serviço de quarto 
e um sortido café da manhã, com horário 
estendido até as 11h.

A cerca de 15 minutos de carro da estação 
de esqui de Cerro Catedral, o El Casco Art 
Hotel destaca-se em meio à exuberante natu-
reza de Bariloche. Se a localização já impres-
siona, somando sua infraestrutura, então, a 
satisfação dos visitantes é mais que garantida.
Hospedando sofisticação, privacidade e 
uma coleção de arte com mais de 400 
obras assinadas por artistas conceituados, 
na estadia argentina de padrão cinco-
estrelas, exclusividade é palavra de ordem.
Contando com 33 quartos, divididos nas 
categorias Studio Bustillo, Studio Nahuel, 
Nahuel Corner, Master Suite e Studio 
Nahuel Balcony, entre as comodidades 
presentes em seus aposentos estão: ar- 
condicionado, calefação, TV com canais a 
cabo, roupões de banho, chinelos, secador 
de cabelo, minibar e uma garrafa de água 
cortesia por pessoa, reposta diariamente. 
Além disso, algumas unidades têm banheira 

EL CASCO ART HOTEL: A MASTERPIECE IN 
THE SHAPE OF A HOTEL
About 15 minutes by car away from Cerro 
Catedral ski resort, El Casco Art Hotel stands 
out amidst the stunning nature of Bariloche. If 
the location itself already impresses, add its 
infrastructure to the combo and visitors will be 
certainly satisfied. 
Offering sophistication, privacy and a 
collection of art with more than 400 artworks 
signed by famous artists, exclusivity is the key 
to define this five-star Argentinian hotel. 
Counting on 33 rooms, divided into Studio 
Bustillo, Studio Nahuel, Nahuel Corner, 
Master Suite and Studio Nahuel Balcony, 
these are some of the amenities included: air 
conditioner, heating system, TV with cable 
channels, bathrobes, flip-flops, hair dryer, 
minibar and a complimentary bottle of water 
per person, daily supplied. In addition, some 
units have hydromassage tubs, terrace and 
incredible view to the Nahuel Huapi Lake.
An amazing option for those who would love to 
relax in an inspiring environment, El Casco Art 
Hotel offers bike rental service and a spa with 
high standard services, including indoor and 
outdoor acclimatized swimming pool, solarium, 
sun loungers, Jacuzzi, dry sauna, Scottish 
shower, gym and juices and teas, at ease.
The hotel also offers massages, body and 
facial treatments, beauty salon and snack bar 
menu, everything upon an additional fee.
About gastronomy, the menu is composed 
of three excellent options: Wine Bar, Lobby 
Bar and El Casco restaurant. The hotel also 
provides room service and varied breakfast, 
with extended hours until 11 a.m.

ACIMA, A IMPONENTE FACHADA DO EL CASCO ART. 
ABAIXO, O CONFORTO DAS ACOMODAÇÕES E DO 
RESTAURANTE
ABOVE, IMPOSING FACADE OF EL CASCO ART. BELOW, 
COZY ACCOMMODATIONS AND RESTAURANT

EL CASCO ART HOTEL:  
UMA OBRA-PRIMA EM FORMA DE HOSPEDAGEM
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HOSPEDANDO-SE AO MELHOR ESTILO  
BEST WESTERN

STAY IN STYLE AT BEST WESTERN
SOPHISTICATION IN THE SHAPE OF A HOTEL HAS 
A NAME: BEST WESTERN PREMIER®, THE BRAND 
OF THOSE TRAVELERS WHO ARE LOOKING FOR 
REFINEMENT, COZINESS AND COUNTLESS BENEFITS
“Welcome to the Premier Life.” In fact, there is no better 
slogan to describe the reception offered by the premium 
category of the Best Western hotel chain. After all, 
the inherent value to the reputation of the brand could 
be this: hospitality and talent in the art of receiving, 
translated into a warm welcome.
For more than 70 years in the market and present in 
approximately 100 countries and territories around 
the world, in addition to a lot of know-how and a 
large portfolio, the company also has a high standard 
category, exclusive for guests who are looking for an 
extraordinary stay, literally.
JUST EXCEPTIONAL
Called Best Western Premier®, one of the main 
characteristics that distinguishes such a luxury segment 
from the international network is the association of a 
top infrastructure with services of the highest level of 

SOFISTICAÇÃO EM FORMA DE HOSPEDAGEM TEM 
NOME: BEST WESTERN PREMIER®, A MARCA DE 
QUEM PROCURA POR REQUINTE, ACONCHEGO E 
DIFERENCIAIS INCONTÁVEIS

“Bem-vindo à vida Premier.” De fato, não há slogan 
melhor para definir a recepção oferecida pela 
categoria premium da rede Best Western. Afinal, se 
tem um valor inerente à reputação da marca é esse: 
hospitalidade e talento na arte de acolher, traduzidas 
em forma de boas-vindas.
Há mais de 70 anos no mercado e presente em 
aproximadamente 100 países e territórios espalhados 
mundo afora, além de muito know-how e um vasto 
portfólio a empresa dispõe ainda de uma categoria de 
padrão elevado, exclusiva para os hóspedes em busca 
de uma estada literalmente fora do comum.

SIMPLESMENTE EXCEPCIONAL
Batizada de Best Western Premier®, uma das principais 
características que difere tal segmento de luxo da 

FOTOS: ARQUIVO BEST WESTERN
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NA FOTO DE ABERTURA, A BELA CONSTRUÇÃO DO BEST WESTERN PREMIER 
DONCASTER MOUNT PLEASANT HOTEL, NA INGLATERRA. ACIMA E AO LADO, 
INSTALAÇÕES ELEGANTES DO BEST WESTERN HOTEL BEAULAC, NA SUÍÇA
IN THE MAIN PHOTO, THE BEAUTIFUL CONSTRUCTION OF BEST WESTERN 
PREMIER DONCASTER MOUNT PLEASANT HOTEL, ENGLAND. ABOVE AND TO THE 
RIGHT, ELEGANT FACILITIES OF BEST WESTERN HOTEL BEAULAC, SWITZERLAND

rede internacional é a associação 
de uma infraestrutura de primeira 
linha com serviços do mais alto 
nível de prestatividade, qualidade 
e diversificação. Inclusive, quando 
o assunto são suas instalações, os 
hotéis Premier dão um show de 
espaço, conforto e comodidades.
Com ambientes pensados em cada 
detalhe para surpreender, fora uma 
decoração primada pelo bom gos-
to as acomodações apresentam 
atrativos incomparáveis. Wi-fi, ca-
feteiras, máquinas de chá, frigo-
bar, micro-ondas, itens de higiene 
pessoal, toalhas e roupas de cama 
selecionadas, por exemplo, são 
algumas das conveniências oferta-
das e pautadas não só pela sua 
funcionalidade mas, também, pelo 
bem-estar extra que conferem aos 
visitantes.

MIMOS COMPLEMENTARES
Reunindo amenidades que atendem 
perfeitamente às necessidades de seus 
hóspedes, cada empreendimento da 
rede Best Western conta com pormeno-
res extremamente adequados aos mais 

variados perfis e estilos de viajantes.
Variando de unidade para unidade, 
entre algumas das peculiaridades 
comuns à grande parte dos 
empreendimentos da classificação 
Premier estão café da manhã e 
acesso cortesia à internet sem fio 
de alta velocidade, bem como um 
menu gastronômico apurado, com 
restaurantes requintados e bares 
que servem excelentes coquetéis.

PARA LAZER E NEGÓCIO
Personalizado ao gosto do visitante, 
seja em uma viagem de férias ou 
em um compromisso a negócios, 
os hotéis Best Western Premier® 

apresentam áreas adaptadas para 
quaisquer ocasiões.
Dispondo, em geral, de academia, 
piscina, business center, salas de 
reuniões, serviço de lavanderia e 
demais facilidades incontestáveis, 
todas as dependências sob adminis-
tração da rede são caprichosamen-
te equipadas, proporcionando aos 
seus convidados mais do que uma 
agradável estada: uma experiência 
memorável do início ao fim.

helpfulness, quality and diversification. By the 
way, when it comes to the facilities, Premier 
hotels provide incredible space, comfort and 
amenities.
With environments carefully planned to surprise, 
in addition to a sophisticated decoration, 
the accommodations have incomparable 
advantages. Wi-fi, coffee maker, tea maker, 
minibar, microwave, toiletries, towels and 
selected linens, for example, are some of the 
conveniences offered for its functionality and 
for the wellness that they provide to the visitors.
COMPLEMENTARY AMENITIES
Offering amenities that perfectly meet the 
guests’ needs, each Best Western hotel has 
details that perfectly fit to the most varied 
traveler profiles and styles.
Ranging from unit to unit, among some of the 
conveniences common to most Premier hotels 
are breakfast and complimentary high-speed 
wireless internet access, as well as a fine 
gastronomic menu with elegant restaurants 
and bars serving excellent cocktails.
FOR LEISURE AND BUSINESS
Personalized to the taste of the visitor, whether 
on a vacation trip or a business commitment, 
the Best Western Premier® hotels have areas 
for every event.
Providing, in general, gym, swimming pool, 
business center, meeting rooms, laundry 
service and other great facilities, all the 
accommodations under the management of this 
hotel chain are carefully equipped, giving the 
guests more than a pleasant stay: a memorable 
experience from beginning to end.
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Apelidada não por acaso de “Estado do 
Brilho do Sol”, é justamente na Flórida 
que o astro-rei está prestes a ganhar mais 
um motivo para estender sua estada. Isso 
porque em junho de 2019 será inaugurado 
o Universal’s Endless Summer Resort – 
Surfside Inn and Suites, o hotel do Universal 
Orlando Resort que promete benefícios 
exclusivos para os parques temáticos.
No primeiro hotel de categoria Value 
do Universal Orlando, além de garantir 
acessibilidade extra ao trazer ótimas 
tarifas, você vai sentir paz e tranquilidade 
em um clima leve e descontraído que 
mistura surfe e diversão. Totalizando 750 
quartos decorados com temática praiana, 
o Surfside Inn and Suites também traz 
dois tipos de acomodação: Standard e 
2-Bedroom Suites, sendo o lugar ideal 
para famílias de qualquer tamanho 
aproveitarem suas férias no Universal 
Orlando Resort.

Amplas e bem equipadas, todas as acomo-
dações do empreendimento contam também 
com internet de alta velocidade, banheiro 
duplo, frigobar, secador de cabelo, amenities 
de higiene pessoal, ferro e tábua de passar 
roupa, cofre, TV com canais HD e filmes on 
demand (sujeitos à taxa) e instalações adapta-
das a pessoas com deficiência.
Sua área de lazer inclui piscina, academia, 
salão de jogos, bar na piscina, praça de ali-
mentação com opções rápidas, coffee shop 
e uma unidade da Universal Studios Store, 
quem hospeda-se no Surfside Inn and Suites 
tem acesso ainda a outras vantagens imper-
díveis. Aqui vão algumas: transporte cortesia 
para os parques temáticos, Entrada Antecipa-
da ao The Wizarding World of Harry Potter™ 
e Universal’s Volcano Bay uma hora antes da 
abertura normal do parque (Em atrações sele-
cionadas e requer ingresso válido ao parque 
temático), e claro, uma localização estratégi-
ca e muito próxima aos parques temáticos. 

LADIES AND GENTLEMEN, THE NEW 
HOTEL AT UNIVERSAL ORLANDO RESORT
Dubbed not for coincidence “Sunshine State”, it 
is in Florida that the king star is about to get a 
new reason to extend its stay. In June 2019, the 
Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn 
and Suites will be opened, the hotel of Universal 
Orlando Resort that guarantees exclusive 
benefits to the theme parks.
In the first Value category hotel at Universal 
Orlando Resort, the hotel ensures extra 
affordability by bringing great rates at the same 
time you'll feel peace and tranquility in a relaxed 
and easy vibe that that blends surfing and fun. 
Featuring 750 beach-themed guestrooms, the 
Surfside Inn and Suites also offers two types of 
accommodation: Standard and 2-Bedroom 
Suites, making it the ideal place for families of 
any size to enjoy their vacation at the Universal 
Orlando Resort.
With spacious and well-equipped units, they also 
count on high-speed internet, two-compartment 
bathroom, mini-refrigerator, hair dryer, hygiene 
amenities, iron and ironing board, safe, TV with 
HD channels and movies on demand (upon a 
fee) and facilities adapted to disabled people.  
Its leisure area includes swimming pool, gym, 
game room, pool bar, food court with grab-n-go 
options, coffee shop and a Universal Studios Store 
and those who stay at Surfside Inn and Suites 
have access to other incredible advantages. Here 
are some of them: complimentary transportation 
to the theme parks, Early Park Admission to 
The Wizarding World of Harry Potter™ and 
Universal’s Volcano Bay one hour before the park 
opens (Valid theme park admission required. 
Select attractions), and of course, strategic 
location close to the theme parks.

CHEGANDO NA ÁREA,  
O NOVO HOTEL DO UNIVERSAL ORLANDO RESORT

ACIMA, A IMAGEM ILUSTRATIVA DA FACHADA DO 
NOVO HOTEL. AO LADO, A INFRAESTRUTURA DE SUAS 
ACOMODAÇÕES
ABOVE, ILLUSTRATIVE IMAGE OF NEW HOTEL'S FACADE. 
NEXT, INFRASTRUCTURE OF ITS ACCOMMODATIONS

IMAGEM ILUSTRATIVA 
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 USHUAIA (6 NOITES)

 LOS CAUQUENES RESORT  
& SPA     
Inclui: 6 noites de hospedagem 
com café da manhã + transfer in/
out + tour de trem para Tierra del 
Fuego + tour Isla dos Pajaros.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
Período de check-in: agosto/2019

95,00USD
10X

 SUÍÇA E ÁUSTRIA 
+ ALPES (6 NOITES)
Passando por Zurique, Lucerna, 
Innsbruck, Salzburg e Viena. 
Inclui: 6 noites de hospedagem com 
café da manhã + transfer in/out + 
visitas panorâmicas com guia local em 
Lucerna, Innsbruck, Salzburg e Viena + 
passeio pelo centro histórico de Viena.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
Saídas entre maio e outubro de 2019. 
Consulte datas disponíveis.

95,00EUR
10X

Condições gerais: tarifas por pessoa com base em apartamento duplo, em dólares e euros, que serão convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Ofertas a partir do valor 
informado, sujeitas a disponibilidade e a confirmação de reserva. Não incluem parte aérea, taxas de embarque, vistos, passeios, bebidas, extras, exceto quando mencionado. Caso os 
produtos não sejam utilizados, não haverá reembolso. Parcelamento em até dez vezes sem juros. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

 ORLANDO (7 NOITES)

 CELEBRATION SUITES    
Inclui: 7 noites de hospedagem + 
locação de veículo sedan com taxas 
e proteções inclusas + ingresso 
Disney Flex Básico – 4 dias.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.

Validade: 30/06/2019

56,00USD
10X

 CANCÚN (6 NOITES)

 FIESTA AMERICANA 
CONDESA CANCUN      
Inclui: 6 noites de hospedagem 
em regime all inclusive + 
transfer in/out + tour Chichen 
Itzá e Cenote Maya.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
Período de check-in: agosto/2019

119,00USD
10X

para o mundo.COM A TREND,

GARANTA 

TARIFAS 

ESPECIAIS. 
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Encontre momentos 
recompensadores

durante a sua
hospedagem.

Cada estadia no
Best Western Premier

é uma experiência
agagradável, completa com 
comodidades incríveis e 
detalhes diferenciados.

Os viajantes de hoje poderão desfrutar 
de comodidades* modernas em todo o 
hotel. Embora a experiência de luxo seja 
personalizada para cada local, muitos 
hotéis Best Western Premier incluem:

Gastronomia e bar de coquetéis
Café-da-manhã gratuito*
Wi-Fi gratuito

Best Western Premier® é uma oferta exclusiva projetada para viajantes de todo o mundo que 

buscam acomodações superiores, serviços excepcionais e comodidades de primeira classe. 

Refinado e elegante, os hóspedes podem esperar uma estadia memorável e gratificante 

definida pelo mais alto grau de hospitalidade, qualidade e atenção aos detalhes.

* Amenidades e serviços podem variar em hotéis ao redor do mundo.
Por favor, cheque a listagem específica do hotel para uma completa relação das amenidades e serviços disponíveis.

Cada hotel da marca Best Western® é de propriedade e operação independentes. Best Western e marcas Best Western são marcas de
serviço ou marcas registradas da Best Western International, Inc. © 2019 Best Western International, Inc. Todos os direitos reservados.

A Vida Premier existe em todas as partes da sua experiência. Cada local é meticulosamente 
projetado para oferecer um ambiente extraordinário para a sua estadia. Os quartos espaçosos e 
luxuosos recebem você com acabamentos detalhados, roupas de cama premium e comodidades 
convenientes, como Wi-Fi gratuito e máquinas de chá e cafeteiras no quarto. Se você está na cidade 
para lazer ou negócios, você encontrará um estilo elevado e conforto aguardando a sua chegada.
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hospedagem.

Cada estadia no
Best Western Premier

é uma experiência
agagradável, completa com 
comodidades incríveis e 
detalhes diferenciados.

Os viajantes de hoje poderão desfrutar 
de comodidades* modernas em todo o 
hotel. Embora a experiência de luxo seja 
personalizada para cada local, muitos 
hotéis Best Western Premier incluem:

Gastronomia e bar de coquetéis
Café-da-manhã gratuito*
Wi-Fi gratuito

Best Western Premier® é uma oferta exclusiva projetada para viajantes de todo o mundo que 

buscam acomodações superiores, serviços excepcionais e comodidades de primeira classe. 

Refinado e elegante, os hóspedes podem esperar uma estadia memorável e gratificante 

definida pelo mais alto grau de hospitalidade, qualidade e atenção aos detalhes.

* Amenidades e serviços podem variar em hotéis ao redor do mundo.
Por favor, cheque a listagem específica do hotel para uma completa relação das amenidades e serviços disponíveis.

Cada hotel da marca Best Western® é de propriedade e operação independentes. Best Western e marcas Best Western são marcas de
serviço ou marcas registradas da Best Western International, Inc. © 2019 Best Western International, Inc. Todos os direitos reservados.

A Vida Premier existe em todas as partes da sua experiência. Cada local é meticulosamente 
projetado para oferecer um ambiente extraordinário para a sua estadia. Os quartos espaçosos e 
luxuosos recebem você com acabamentos detalhados, roupas de cama premium e comodidades 
convenientes, como Wi-Fi gratuito e máquinas de chá e cafeteiras no quarto. Se você está na cidade 
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COLUNISTAS

DE OLHO NA REVOLUÇÃO DO MOMENTO

O termo “Transformação Digital” tem sido muito utilizado ultimamente. Mas 
você sabe o que ele significa? É um conjunto de sistemas e processos para 
que pessoas e empresas utilizem tecnologia e inovação como vantagem 
competitiva. É uma nova corrida do ouro, na qual os que largarem na frente 
terão acesso às melhores oportunidades.
A velocidade com que as inovações ganham escala é cada vez mais impressionante. 
O telefone, por exemplo, demorou 78 anos para alcançar 50 milhões de usuários 
pelo mundo. A TV demorou 22 anos para atingir o mesmo número. O Facebook 
demorou quatro anos e o jogo Pokémon Go apenas 19 dias.
Se você não estiver preparado para competir, não vai nem ver de onde veio 
o golpe, simplesmente vai acordar na lona. A tecnologia é o alavancador da 
performance nos dias de hoje. Estamos na Quinta Revolução, a Revolução 
Digital. E não importa sua área de atuação: todos os setores serão afetados.
Por isso, é preciso saber investir nas ferramentas corretas, seja para melhorar 
o alcance das vendas, seja para ter acesso a tecnologias que vão proteger 
os consumidores. E quem ficar fora dessa certamente estará condenado.
Quantos negócios você pode estar perdendo ou deixando de atrair por não ter 
um website bem estruturado e otimizado para o acesso via celular? Você tem um 
software eficiente para gerenciar estoques, emitir notas, controlar pagamentos e 
recebimentos? Seu site tem e-commerce? Os pagamentos ainda são processados 
por meio de fotos e fax com imagem de cartão de crédito? E sua equipe, sabe 
usar chat on-line e WhatsApp para atender clientes ou somente para bater papo?
Uma dica para começar é pelo básico bem feito. Procure por habilidades 
digitais que estejam relacionadas às ferramentas administrativas e de vendas. 
Antes de procurar saber sobre Big Data, Dashboards ou Business Intelligence, 
por exemplo, aprenda a usar corretamente o Excel. Afinal, a Transformação 
Digital já está aí e deve partir de dentro de você para fora. 

KEEP AN EYE ON THE REVOLUTION OF THE 
MOMENT
Lately, the term “Digital Transformation” has been used a lot. 
However, do you know what does it mean? It is a set of systems 
and processes for people and companies to use technology 
and innovation as a competitive advantage. It is a new gold 
rush, in which those who start first will have access to the best 
opportunities.
It’s really impressive how innovations have gained more and 
more speed. The telephone, for example, took 78 years to 
reach 50 million users around the world. The TV took 22 
years to reach the same number. Facebook took four years 
and Pokémon Go just 19 days.
If you’re not ready to compete, you will not even see where 
the jab came from, you'll just wake up on the ring. Technology 
is the current booster of performance. We are living the Fifth 
Revolution, the Digital Revolution. And it doesn’t matter your 
area of activity: every sector will be affected.
Thus, it’s important to know how to invest in the right tools to improve 
sales reach or to access technologies that will protect consumers. 
And people who are out of it will certainly be sentenced.
How many businesses are you losing or not attracting because 
you don’t have a well-structured website that is optimized for 
access via mobile? Do you have efficient software to manage 
your inventory, issue receipts, control payments? Does your 
website offer e-commerce? Are payments still processed 
through photos and faxes with a credit card image? And do 
your team know how to use on-line chat and WhatsApp to 
support the clients or just to have a talk?
I suggest starting from the basic but do it well. Look for 
digital skills related to administrative and sales tools. Before 
looking for knowledge on Big Data, Dashboards or Business 
Intelligence, for example, you should learn how to use 
correctly the Excel. After all, the Digital Transformation is 
knocking your door and it depends on you to open it.

FOTO: SHUTTERSTOCK

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

MAURICIO SALVADOR is president of the Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Brazilian Association of 
E-commerce), author of five books of digital business, CEO of Comschool and e-commerce consultant.
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VIAJAR É PRECISO

CAPADÓCIA (TURQUIA)

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

RENATO MEIRELLES é considerado um dos maiores especialistas em consumo e opinião pública do 
país. Foi fundador e presidente do Data Favela e do Data Popular e, hoje, é presidente do Instituto de 
Pesquisa Locomotiva.

RENATO MEIRELLES is considered one of the main specialists in consumption and public opinion of Brazil. He was founder and president 
of Data Favela and Data Popular and, currently, he is president of Instituto de Pesquisa Locomotiva (Locomotiva Survey Institute).

O que você imagina que sejam os maiores sonhos dos brasileiros? Se você pensou na 
casa própria, acertou! Este é o primeiro maior desejo da população, mas viajar também 
tem lugar de destaque entre as aspirações: 94% dos brasileiros afirmam ter interesse por 
viagens de turismo, de acordo com números de pesquisas recentes do Instituto Locomotiva.
Independentemente de crise financeira, confiança em instituições e no sistema, o brasileiro 
não abre mão da oportunidade de descortinar novos lugares e vivenciar experiências 
que só uma viagem proporciona – e hoje isso assume caráter prioritário, à frente de 
desejos como fazer faculdade ou se casar: nada menos que 22,8 milhões de brasileiros 
afirmam que um dos seus maiores sonhos é viajar.
A verdade é que o brasileiro descobriu que o mundo não é o quintal da sua casa. 
Viajar é uma oportunidade de ter experiências novas para 86% dos entrevistados, de 
aprender coisas novas para 76% deles e sempre vale o investimento para 79%. Enquanto 
embarcam, seis entre dez brasileiros já começam a programar o próximo destino. 
Definitivamente a viagem está nos planos das pessoas.
Apesar disso, viajar é realidade para uma minoria. A classe A/B é responsável por dois 
terços dos gastos das famílias brasileiras com turismo. São números que demonstram 
claramente que apenas uma pequena parcela da população pode “se dar ao luxo” 
de gastar um pouco mais e fazer passeios que exigem mais investimento. O orçamento 
apertado da classe média acaba levando boa parte das pessoas a optarem por formas 
alternativas de entretenimento e lazer, como ler um livro, ir ao cinema ou ao estádio.
Em contrapartida, o “superturista”, aquele que transita diariamente pelos maiores 
aeroportos do país, como o aeroporto de Guarulhos – um verdadeiro hub da aviação 
que recebe a “nata dos viajantes” de norte a sul do Brasil – vem das classes A/B. Este 
aeroporto concentra 70% da população brasileira de classe alta. Um dado curioso: se 
fosse uma cidade, ela seria a mais rica do país. Quem sabe, assim como a realização 
do sonho de viajar, o país não possa ser, em algum dia, um grande aeroporto de 
Guarulhos? Boa viagem! 

WANDERLUST
What do you imagine to be the biggest dreams of 
Brazilians? If you thought it was their own house, you're 
right! This is the biggest dream of the population, but 
traveling has also its important place among the aspirations: 
94% of Brazilian people claim to be interested in leisure 
travels, according to data from a research carried out by 
Instituto Locomotiva (Locomotiva Institute).  
Regardless of the financial crisis, trust in institutions and 
system, Brazilian people don’t give up the opportunity to 
discover new places and live experiences that only a trip 
can provide – and today this is a priority, it comes before 
dreams like having a degree or getting married: nothing 
less than 22.8 million Brazilians affirm that one of their 
biggest dreams is to take a trip.
Truth is: Brazilians have discovered that the world is not 
the backyard of their houses. Traveling is the opportunity 
to have new experiences in 86% of the opinions, to 
learn new things for 76% of them and always worth 
the investment for 79%. While embarking, six out of 
ten Brazilians already start to plan the next destination. 
Definitely, traveling is in people’s plans.
In spite of this, traveling is a reality for a minority. A/B class 
is responsible for two thirds of the expenses of Brazilian 
families with tourism. These numbers clearly show that only 
a small percentage of the population can “spend some 
more” and go on tours that demand more investment. The 
tight budget of the middle class makes most people choose 
other options of entertainment and leisure, such as reading 
a book, going to the movies or to the stadium.
On the other hand, the “supertourist”, that one who daily 
circulates through the largest airports of the country, like 
Guarulhos airport – an aviation hub that receives the 
"top travelers" from north to south of Brazil –, comes 
from the A/B classes.  This airport concentrates 70% 
of the Brazilian population of the upper class. Curious 
information: if it would be a city, it would be the richest 
city of the country. Who knows, someday, as well as 
the concretization of the dream of traveling, the country 
becomes a big Guarulhos airport? Have a nice trip!
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O TURISMO E O PAPEL DO AGENTE DE VIAGENS
FOTO: SHUTTERSTOCK

OTÁVIO CAMPOS é graduado em Turismo, gerente-geral 
da BVT Viagens, no Rio de Janeiro, e tem experiência de 13 
anos na gestão de redes de agências multimarcas. 

OTÁVIO CAMPOS has a degree in Tourism, work as a general manager 
of BVT Viagens, in Rio de Janeiro, and has 13 years of experience 
managing multi-brand travel agencies.

Em pleno 2019 ainda me pergunto: qual será o futuro deste mercado? A internet, 
tão temida e destruidora, agora parece jogar a favor. Hoje as empresas que 
ganharam terreno vendendo diretamente para o consumidor final tentam cada vez 
mais estreitar vínculos e contatos comerciais com os agentes de viagens, que, por 
sua vez, precisam se reinventar, e muito.
Por trabalhar há mais de 12 anos à frente de equipes nesse cenário, pude acompanhar 
as relações entre agentes e clientes e ainda reflito sobre o que leva ou move este 
contato. A certeza de que o atendimento é o principal motivo fica cada dia mais óbvia.
Recentemente recebi uma reclamação de mais de 30 minutos no telefone de 
uma cliente que efetivou uma compra e estava indignada com o atendimento no 
fechamento. Ela registrou tudo no Reclame Aqui, mas sua insatisfação ainda era 
enorme. Estava também revoltada com ela mesma por ter concluído a compra 
mesmo sendo extremamente mal atendida. 
Ali eu entendi mais uma vez a importância do atendimento. O cliente quer e precisa 
viver experiências positivas no momento da compra. Um passageiro insatisfeito 
pode até voltar a comprar por inúmeras questões, inclusive por conveniência, mas 
certamente vai querer trocar de atendente. E esse consultor que reclama do mercado, 
do movimento, do céu e da vida ainda acha que o cliente reclama demais e pede 
muito. Bem, assim como você espera atendimento, o outro também espera. O segredo 
é: você recebe do outro o que você dá, e nem sempre nas mesmas proporções. 
Superar expectativas não é mais a chave do sucesso. Precisamos nos colocar em 
tempo integral para o cliente, acompanhar sua rotina, ser parceiro nas redes sociais e 
nos mostrarmos disponíveis sempre. Vida difícil? Não, adaptação às novas posturas 
do mercado. Ele realmente muda e só sobrevive quem se adapta, já dizia Darwin. 
E isso não é nada surpreendente. Extraordinário é estabelecer prioridades, deixar o 
passageiro confortável, seguro e com vontade de comprar com você, conquistando-o 
a todo momento. Não é fácil. Mas o sucesso também não é e mantê-lo é mais difícil 
ainda. Bem-vindo ao jogo!  

TOURISM AND THE TRAVEL AGENT’S ROLE
In the middle of 2019, I still wonder: what will be the future of 
this market? The internet, so terrifying and destructive, now seems 
to play its part. Today those companies that have increased their 
presence selling directly to the final consumer are trying more and 
more to strengthen ties and commercial contacts with travel agents 
who in turn need to reinvent themselves, and a lot.
Working more than 12 years leading teams in this scenario, I have 
been able to monitor the relationship between agents and clients 
and I still reflect on what leads or moves this contact. The certainty 
that service is the main reason is getting more obvious day after day.
Recently I received a complaint of more than 30 minutes on the 
phone of a customer who made a purchase and was angry at the 
closing service. She posted everything on Reclame Aqui (Brazilian 
website for customer complaints), but her dissatisfaction was still 
enormous. She also was angry with herself for concluding the 
purchase even getting an extremely poor service. 
Then I understood once more the importance of the service. The 
customer wants and needs to live positive experiences at the time 
of the purchase. An unhappy passenger may even buy again 
for countless issues, including for convenience, but she or he will 
certainly demand to change attendants. And this consultant who 
complains about the market, the volume, the sky and life still thinks that 
the customer complains a lot and ask for so much. Well, as well as 
you wait for a service, the other one also waits for it. This is the secret: 
you get what you give, and not always in the same proportions. 
Exceeding the expectations is no longer the key for success. 
We need to be available full time for our customers, follow their 
routine, be a partner in the social media and always be there 
for them. Hard life? It is not, it’s just the adaptation to the new 
practices of the market. It really changes and the one who is the 
most adaptable to changes survives, Darwin would say. 
And this is not surprising at all. Extraordinary is to establish 
priorities, make the passenger feel comfortable, safe and willing 
to buy from you, making them happy all the time. It’s not easy. 
However, reaching success is not easy too and keeping it is even 
more difficult. Welcome to the game!
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Condições gerais: tarifas por pessoa com base em apartamento duplo e em reais, calculadas em abril de 2019. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade 
e alterações no momento da confirmação da reserva. Não incluem aéreo, taxas de embarque, extras e bebidas. Parcelamento em dez vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. 
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade: 31/08/2019, exceto férias de julho.

 GRAMADO (RS)  CAMBARÁ DO SUL (RS)  CANELA (RS)
 LAGHETTO STILO BORGES
    

Inclui: 6 noites de hospedagem 
com café da manhã + transfer 
in/out + wine tour pelo Vale dos 
Vinhedos + seguro-viagem.

A partir de:

 PARADOR CASA DA 
MONTANHA 

     
Inclui: 4 noites de hospedagem 
com café da manhã + transfer 
in/out + seguro-viagem.

A partir de:

 GRANDE HOTEL CANELA 
    

Inclui: 5 noites de hospedagem com 
café da manhã + transfer in/out 
+ tour Raízes Coloniais + tour por 
Gramado e Canela + seguro-viagem.

A partir de:

166,00
por pessoa em apto. duplo.
R$
10X 151,00

por pessoa em apto. duplo.
R$
10X 88,00

por pessoa em apto. duplo.
R$
10X

no sul do Brasil.
CHEIA DE CHARME

GARANTA AS 

MELHORES 

TARIFAS.

Uma experiência
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BÚZIOS: A CITY IN CONSTANT 
EVOLUTION
“THERE ARE MANY CHALLENGES; 
HOWEVER, WE HAVE POTENTIAL TO BE 
AMONGST THE BEST DESTINATIONS IN 
THE WORLD”
Despite being a small city, Búzios has 
been consolidating itself as a quality tourist 
destination: it ranks the fifth position in 
Brazilian destinations with the largest volume 
of foreign tourists and it is the number one 
port for cruise stops along the Brazilian coast. 
This scenario increases our responsibility to 
develop a strategic planning that balances 
a volume that is sustainable for both the 
economy and environment. In addition, it’s 
important to pay special attention to the 
traveler’s pursuit of experiences, exceeding 
their expectations regarding mobility, service 
and even the beach carrying capacity. In 
other words, it’s essential to think of every 
detail that involves their time in the city. 
When we were making our plan, the first 
step was to collect data that would include 
the volume of tourists, types of business in 
the region, usable areas on the beaches, 
the amount of tourist and transport modes, 
areas of parking, the number of tourist 
guides and their languages… in short, 
every piece of information that, directly or 
indirectly, has everything to do with the 
experience of each visitor.  
Then, we created a strategy to each case, 
defining boundaries, parameters, trainings 
and investments. The third step is ongoing 
and it consists in obtaining the involvement 
and participation of the private initiative 
and, at the same time, working alongside 
with the public sector, to add speed to the 
process as a whole. 
We identified five business opportunities 
related to different audiences and segments: 
cruise travelers (a survey carried out by FGV 
shows that 92% of cruise passengers would 
like to visit the region again), weddings (in 
2018, there were more than 400 ceremonies 
celebrated in the city), leisure & family, MICE 
(the destination has venues and conventions 
centers, with capacity to receive from 50 
to 1,200 people) and sports (in total, 64 
activities can be practiced there, finding the 
required structure and weather conditions). 
There are many challenges; however, we 
have potential to be amongst the best 
destinations in the world. We wait for you all 
in our paradise!

BÚZIOS:  
UMA CIDADE EM 
CONSTANTE EVOLUÇÃO
Apesar de ser uma cidade pequena, Búzios 
tem se consolidado como um destino turístico 
de qualidade: ocupa a quinta posição em 
destinos brasileiros com maior volume de 
turistas internacionais e é o porto número um em 
paradas de cruzeiros em toda a costa nacional. 
Este cenário aumenta nossa responsabilidade 
em desenvolver um planejamento estratégico que 
equilibre um volume que seja sustentável para a 
economia e para o meio ambiente. Além disso, 
é preciso dedicar atenção especial à busca 
do viajante por experiências, superando suas 
expectativas no que se refere à mobilidade, ao 
atendimento e até à ocupação das praias. Em 
outras palavras, é fundamental pensar em todos 
os detalhes que envolvam sua estada na cidade. 
Ao construir nosso planejamento, o primeiro 
passo foi fazer um levantamento que abrangesse 
o volume de turistas, os tipos de negócio na 
região, as áreas úteis nas praias, a quantidade 
de modais turísticos e de transportes, as áreas 
de estacionamento, o número de guias turísticos 
e seus idiomas... enfim, todos os números que, 
direta ou indiretamente, tivessem a ver com a 
experiência vivida por cada visitante. 
Em seguida, criamos uma estratégia para 
cada situação, definindo limitações, parâme-
tros, treinamentos e investimentos. O terceiro 
passo está sendo conquistar o envolvimento 
e a participação da iniciativa privada e, ao 
mesmo tempo, trabalhar de mãos dadas com 
a iniciativa pública, a fim de adicionar veloci-
dade ao processo como um todo. 
Identificamos cinco oportunidades de negócio 
atreladas a públicos e segmentos distintos: cru-
zeiristas (pesquisa da FGV aponta que 92% dos 
passageiros de navios querem retornar à região), 
casamentos (em 2018 foram mais de 400 ceri-
mônias celebradas na cidade), lazer & família, 
MICE (o destino concentra salas e centros de con-
venções, com capacidade para receber de 50 a 
1.200 pessoas) e esportes (no total, 64 ativida-
des podem ser praticadas por ali, encontrando a 
estrutura e as condições climáticas necessárias). 
São muitos os desafios, mas temos potencial 
para estar entre os melhores destinos do mundo. 
Esperamos por vocês aqui em nosso paraíso!   

SV CONVIDA CESAR FERNANDES

“São muitos 
os desafios, 
mas temos 
potencial para 
estar entre 
os melhores 
destinos do 
mundo”

CESAR FERNANDES é proprietário 
da Tour Shop, foi presidente do 
Búzios Convention & Visitors 

Bureau e, atualmente, é Secretário 
de Turismo, Cultura e Patrimônio 

Histórico de Búzios.

CESAR FERNANDES is owner 
of Tour Shop, former president 
of Búzios Convention & Visitors 
Bureau and, currently, he is the 

Secretary of Tourism and Cultural 
Heritage of Búzios.

ARQUIVO PESSOAL

88  





90  

É premiação daqui, um calendário inteiro de semanas 
temáticas lá e, entre um acontecimento e outro, uma 
série de promoções que englobam todos os produtos do 
portfólio. E quando você acha que acabou descobre que 
está enganado, porque no dia a dia da TREND constam 
ainda a participação nos eventos mais badalados do trade, 
a realização de famtours e, claro, a busca incessante por 
parcerias que tragam aos agentes de viagens as ferramentas 
necessárias para as vendas voarem alto.
Que tal ficar sabendo tudo o que rolou na empresa entre os 
meses de fevereiro e maio deste ano? Basta acompanhar 
as páginas a seguir que a Segue Viagem se certifica de te 
deixar muito bem informado. Boa leitura!

TREND CAN’T STOP, WON’T STOP!
There is an award from here, an entire calendar 
of themed weeks there and, between one event 
and another, a series of promotions that includes all 
the products of the portfolio. And when you think 
this is it you realize that you're wrong, because 
the company often participates in the top events 
of the trade, FAMtours and, of course, TREND is 
incessantly looking for partnerships that bring travel 
agents the tools necessary for sales to fly high.
How about knowing everything that happened in 
the company between the months of February and 
May of this year? Just read the following pages 
and Segue Viagem will update you. Have a good 
reading!

A TREND não para, 

FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND

TÁ SABENDO?

ORGULHO DEFINE!
Após sua equipe de consultores do Rio de 
Janeiro ter arrebatado o primeiro lugar no 
que se refere à performance em hotelaria 
internacional, o GRUPO TREND tem outro 
motivo para celebrar: o mercado, em mais 
uma mostra de reconhecimento, elegeu esse 
timaço como o segundo melhor no segmento 
nacional. 

Realizada pelo PANROTAS, a votação foi 
feita pelos próprios agentes de viagens 
e considerou critérios como qualidade 
no atendimento e cordialidade. Foram 
registrados quase dois mil votos.

Além da excelência do trabalho em grupo, 
a TREND também demonstrou mais uma vez 
sua expertise quando três profissionais da 
regional carioca estiveram entre as mais bem 
avaliadas por seu desempenho individual, 
tendo sido lembradas por inúmeros clientes 
por conta de seu atendimento diferenciado 
e eficaz. São elas: as executivas de Vendas 
Giselle Campos Ferreira e Samantha Ansel 
e a promotora Taiane Bastos Martins.

não para, não para não!

WE’RE SO PROUD!
After our team of Rio de Janeiro has taken the first place related to performance 
in international hospitality, GRUPO TREND has another reason to celebrate: the 
market, in another example of recognition, has chosen this brand as the second 
best in the national segment. 
Carried out by PANROTAS, the vote was made by the travel agents themselves 
and considered quality of service and cordiality, for example. About 2,000 votes 
were recorded.
In addition to teamwork excellence, TREND once again showed its expertise 
when three professionals from the regional office of Rio de Janeiro were among 
the best evaluated for their individual performance and were remembered by 
many clients because of their special and effective service. They are: Giselle 
Campos Ferreira and Samantha Ansel, who work as Sales executives, and 
Taiane Bastos Martins, Sales promoter.
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CONFIRMED PRESENCE IN FAIRS AND EVENTS
If you go to a meeting with the main players of the tourism to close excellent 
partnerships and also to keep up with the main novelties of the market, 
you can be sure that the presence of TREND VIAGENS is guaranteed. By 
the way, the company’s schedule in April and in May was full of countless 
commitments, and we highlight three of them: WTM Latin America, the 41st 
Aviesp Expo and the 25th Salão Paranaense de Turismo.
Held from April 2 to 4 in the capital of São Paulo, at WTM the tour operator 
gathered its top executives and sales promoters in a beautiful stand at 
Expo Center Norte. Side by side with the main national and international 
benchmarks for the trade, the company received customers and suppliers 
for a conversation and to close excellent deals, offering highly qualified 
consulting services of its professionals and a special offer booklet.
On April 25 and 26, the event was the 2019 edition of the traditional 
Aviesp trade fair, this year held at Monte Real Resort Hotel, in the city of 
Águas de Lindoia, São Paulo. Also counting on its own stand, the TREND's 
team brought several deals, presenting to the attendants an on-line booklet 
of products and offers, plenty of very exclusive conditions and opportunities. 
To start May with the right foot, on May 3rd and 4th the company attended 
the 25th Salão Paranaense de Turismo, held in Expo Unimed Curitiba. 
Focused on travel agents, other professionals in the Tourism sector and 
on the release of the countries that are members of Mercosur – such as 
Argentina and Uruguay, for example –, during the event TREND’s Sales 
team received partners at its own stand and took the opportunity to 
negotiate, talk about business and, of course, distribute a special brochure 
bearing exclusive offers.

FIGURINHA CARIMBADA NAS 
FEIRAS E EVENTOS
Se for rolar um encontro com os principais players do turismo 
para fechar excelentes parcerias e, de quebra, ficar por 
dentro das principais novidades do mercado, pode ter 
certeza que a presença da TREND VIAGENS está garantida. 
Inclusive, nos meses de abril e maio a agenda da empresa 
esteve tomada por inúmeros compromissos, dos quais três 
merecem destaque: a WTM Latin America, a 41ª Aviesp 
Expo e o 25º Salão Paranaense de Turismo.
Realizada de 2 a 4 de abril na capital de São Paulo, na WTM 
a operadora reuniu o seu timaço de executivos e promotores 
de Vendas em um belíssimo estande montado no Expo Center 
Norte. Lado a lado com as principais referências do trade 
nacionais e internacionais, a companhia recebeu clientes 
e fornecedores para trocar ideias e firmar ótimos acordos, 
disponibilizando ainda a consultoria altamente capacitada de 
seus profissionais e um caderno de ofertas pra lá de especial.
Já nos dias 25 e 26 de abril, o evento da vez foi a edição 2019 
da tradicional feira da Aviesp, promovida neste ano no Hotel 
Monte Real Resort, na cidade paulista de Águas de Lindoia. 
Também contando com um estande próprio, na ocasião a equipe 
da TREND realizou uma série de negociações, apresentando 
aos participantes um caderno on-line de produtos e ofertas, 
recheado de condições e oportunidades superexclusivas.
Para dar as boas-vindas ao mês de maio, nos dias 3 e 4 foi 
a vez da empresa comparecer ao 25º Salão Paranaense de 
Turismo, sediado no Expo Unimed Curitiba. Voltado aos agentes 
de viagens, demais profissionais do setor e à divulgação dos 
países que fazem parte do Mercosul – como Argentina e 
Uruguai, por exemplo –, durante o encontro o time de Vendas 
da TREND recebeu convidados em seu estande em meio a 
muitas negociações, rodas de conversa e, claro, um incrível 
caderno de promoções, feito sob medida para esse momento.

EQUIPE TREND MARCA PRESENÇA NOS PRINCIPAIS 
EVENTOS DO TRADE E FORTALECE SUA MARCA ENTRE 
AGENTES DE VIAGENS E PARCEIROS
TREND’S TEAM ATTENDS THE MAIN TRADE EVENTS AND 
STRENGTHENS THE BRAND AMONG TRAVEL AGENTS 
AND PARTNERS
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É PROMOÇÃO QUE NÃO  
ACABA MAIS!
Ei, agente, que tal uma temporada inteirinha de 
tarifas imbatíveis e oportunidades exclusivas dos mais 
diferentes produtos do trade turístico? Como na TREND 
o seu desejo é uma ordem, somente entre os meses de 
fevereiro e abril a empresa promoveu um verdadeiro 
festival de semanas e quinzenas temáticas para bombar 
as suas vendas nas reservas a lazer e a trabalho.
Abrindo o calendário com chave de ouro, foi arrancando 
com tudo na estrada dos bons negócios que o aluguel 
de carros, nacional e internacional, entrou em cena no 
final de fevereiro e na segunda quinzena de março, 
promovendo negociações sem iguais obtidas pela 
operadora com as principais locadoras do mercado.
Ainda em março, outros dois destaques do mês foram: 
a Quinzena Hotéis para Negócios, iniciada no dia 18 
com ofertas especiais para hospedagens corporativas 
de norte a sul do país, e a Semana Temática Caribe 
e México, do dia 25 ao 31, marcada por condições 
imperdíveis na região queridinha dos viajantes 
brasileiros.
Já em abril, logo no primeiro dia do mês, quem chegou 
em grande estilo foi a Semana Temática Cinco-Estrelas, 
recheada de pacotes, roteiros e passeios luxuosos 
no Brasil e no mundo. Logo em seguida foi a vez da 
Semana Temática Circuitos e Verão Europeu ter o seu 
espaço na agenda, com um combo supercompleto de 
experiências inesquecíveis pelos principais destinos do 
Velho Continente.
Acha que acabou? Que nada, porque para fechar 
o período com a mesma chave de ouro que deu o 
pontapé inicial uma nova Semana de Carros começou 
na segunda metade de abril para fazer as vendas 
pisarem fundo no acelerador.

EXEMPLOS DE MATERIAIS DISTRIBUÍDOS AOS 
AGENTES DE VIAGENS DURANTE A REALIZAÇÃO 
DE SEMANAS TEMÁTICAS
EXAMPLES OF MATERIALS DISTRIBUTED TO TRAVEL 
AGENTS DURING THE THEMED WEEKS

&

WE HAVE LOTS OF SALES PROMOTIONS!
Hey, travel agent, what about a whole season of unbeatable rates 
and exclusive opportunities of the most different products of the tourist 
trade? Here, at TREND, your wish is an order, so that only between 
February and April, the company promoted a festival of themed weeks 
and “Fifteen Days of…” to boost your sales in reservations for leisure and 
business travels.
Starting the calendar off with the right foot, we hit the road of good business 
and the national and international car rental stepped into the scene in late 
February and the second half of March, promoting special deals closed by 
this tour operator with the top rental companies of the market.
Also in March, two other highlights of the month were: Fifteen Days of 
Hotels for Business, starting on the 18th with special offers for business 
travels from north to south of the country, and the Caribbean and Mexico 
Themed Week, from 25 to 31, offering unbeatable conditions in the 
Brazilians’ favorite region.
In April, on the first day of the month, the Five-Star Themed Week was 
a great success, plenty of travel packages, itineraries and luxury tours 
in Brazil and worldwide. Then, it was the turn of the European Circuits 
and Summer Themed Week, with a complete combo of unforgettable 
experiences throughout the main destinations of the Old Continent.
Do you think this is it? It’s not! In order to end this period with the same 
energy that it was kicked off a new Cars Themed Week began in the 
second half of April to boost sales.
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CAFÉ DA MANHÃ INTERNET WI-FI

SALVADOR - BA
QUALITY HOTEL 
& SUÍTES SÃO 
SALVADOR 

FORTALEZA - CE
COMFORT 
FORTALEZA 

FORTALEZA - CE
QUALITY HOTEL 
FORTALEZA       R$ 189,00

      R$ 208,00
      R$ 220,00

 +5%  +15%  +15%     
em apto. SGL - SUPERIOR.

     
em apto. SGL - STANDARD
            DOUBLE.

     
em apto. SGL - STANDARD.

A partir de: A partir de: A partir de:

CAFÉ DA MANHÃ INTERNET WI-FI

RECIFE - PE
RADISSON 
RECIFE        R$ 258,39

 +15%     
em apto. SGL - SUPERIOR
       TWIN.

GOIÂNIA - GO
COMFORT SUÍTES 
FLAMBOYANT* 


      R$ 221,00
 +15%     

em apto. SGL - SUPERIOR
       TWIN.

A partir de:BELÉM - PA
RADISSON HOTEL 
BELÉM*         R$ 154,15

 +15%     
em apto. SGL - SUPERIOR
       KING.

A partir de: A partir de:
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ve
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SETE DIAS DE  
ATLANTICA HOTELS
Quando o assunto é encontrar a estada perfeita para 
o viajante, ninguém melhor do que você, agente, para 
saber da importância de contar com uma empresa de 
respeito e confiança. E é por isso que a gente ressalta 
aqui: a Atlantica Hotels se enquadra direitinho nessa 
descrição. 
Reunindo sob o seu guarda-chuva a administração de mais 
de 100 hotéis, entre algumas das particularidades da 
rede comuns às suas bandeiras estão quesitos essenciais 
para uma hospedagem de excelência: localização 
privilegiada, infraestrutura de ponta e atendimento 
impecável, marcado pela qualidade e pela variedade de 
comodidades à disposição.
Mais do que uma extensa lista de conveniências, as 
unidades da Atlantica oferecem aos hóspedes mimos 
indispensáveis – e em caráter de cortesia! –, como café 
da manhã e wi-fi de alta velocidade.
Quer mais? Bem, para garantir a satisfação absoluta do 
seu cliente e ainda por cima fazer as suas vendas de lazer 
e corporativo arrasarem, o GRUPO TREND firmou uma 
parceria exclusiva com essa gigante do setor hoteleiro, 
promovendo uma semana temática estrelada somente por 
seus empreendimentos.
Realizada de 22 a 28 de abril, a ação teve como 
objetivo apresentar tarifas supercompetitivas e condições 
especiais para reservas realizadas em 30 meios de 
hospedagem – que carregam consigo nomes de peso 
no mercado, como Quality, Radisson, Go Inn, Sleep 
Inn, Comfort e Comfort Suítes –, espalhados pelas cinco 
regiões do Brasil e sempre preparados para o check-in 
do seu passageiro. 

MATERIAL DISTRIBUÍDO DURANTE A SEMANA 
TEMÁTICA QUE TEVE EMPREENDIMENTOS DA 
ATLANTICA HOTELS COMO FOCO
MATERIAL DISTRIBUTED DURING THE THEMED WEEK 
THAT FOCUSED ON ATLANTICA HOTELS

SEVEN DAYS OF ATLANTICA HOTELS
When it comes to finding the perfect hotel for the traveler, no one is better 
than you, travel agent, to know the importance of counting on a respectful 
and trustful company. That’s why we highlight here: Atlantica Hotels fits 
perfectly into this description. 
Managing more than 100 hotels, every unit provides essential benefits 
for an excellent stay: privileged location, cutting-edge infrastructure and 
impeccable service, marked by the quality and variety of the facilities.
More than an extensive list of conveniences, the units of Atlantica offer 
crucial – and complimentary! – amenities such as breakfast and high-
speed wi-fi.
Do you want some more? Well, to guarantee the absolute satisfaction of 
your customer and also boost your leisure and corporate sales, GRUPO 
TREND brought an exclusive partnership with this giant of the hospitality 
sector, promoting a themed week with the brand.
From April 22 to 28, the action aimed at presenting very competitive rates 
and special conditions for reservations in 30 hotels – which are popular 
in the market, such as Quality, Radisson, Go Inn, Sleep Inn, Comfort and 
Comfort Suites –, spread throughout the five regions of Brazil and always 
prepared for the check-in of your passenger. 
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FAMTOUR? QUERO SIM, POR FAVOR! 
Fala sério, agente, quem não gostaria de visitar um destino 
tão incrível quanto Buenos Aires em um tour completo pelos 
principais atrativos da terra dos nossos hermanos? Inclusive, 
foi essa a premiação concedida pelo GRUPO TREND para 
as oito agências de viagens que mais venderam pacotes com 
aéreo da Ethiopian Airlines entre 1º novembro de 2018 e 10 
de fevereiro deste ano.
Promovido entre os dias 20 e 23 de fevereiro, além de passear 
pelos pontos turísticos mais famosos da capital argentina os 
ganhadores do famtour puderam ainda vivenciar experiências 
memoráveis – e supertípicas da cidade, vale dizer –, como 
navegar pelas águas do Rio de La Plata e assistir a um 
tradicional show de tango.
Aproveitando a oportunidade para fechar bons negócios, 
os agentes também realizaram visitas técnicas em alguns 
dos fornecedores na região. O objetivo? Conhecer a fundo 
os produtos e serviços disponibilizados pela empresa para 
ampliar os argumentos de venda na hora de recomendar a 
cidade como uma escolha certeira aos clientes em busca de 
um lugar pertinho do Brasil, perfeito para uma viagem de férias, 
a trabalho ou simplesmente comandada por muita diversão.

AGENTES DE VIAGENS CONFEREM ATRATIVOS 
TURÍSTICOS DE BUENOS AIRES EM FAMTOUR 
PROMOVIDO PELO GRUPO TREND
TRAVEL AGENTS GET TO KNOW THE TOURIST 
ATTRACTIONS OF BUENOS AIRES IN A 
FAMTOUR PROMOTED BY GRUPO TREND

FAMTOUR? YES, I NEED IT, PLEASE!

Come on, travel agent, who wouldn’t love to visit a destination as incredible as 
Buenos Aires in a complete tour of the main attractions of our hermanos' land? 
By the way, this was the award given by GRUPO TREND to the eight travel 
agencies that most sold travel packages flying with Ethiopian Airlines between 
November 1, 2018 and February 10 of this year.
Traveling between February 20 and 23, in addition to visiting the most famous 
attractions of the Argentine capital, the FAMtour winners were able to live 
memorable experiences – and super traditional tours of the city, it's important to 
highlight it –, such as sailing along the waters of the Plate River and watching a 
traditional tango show.
Taking the opportunity to close good deals, these travel agents also were present 
in technical visits to some of the suppliers in the region. The goal? Knowing 
in detail the products and services offered by the company to increase their 
selling arguments when recommending the city as a perfect choice for customers 
looking for a place close to Brazil, excellent for a holiday trip, a business travel 
or just a journey plenty of fun.
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GENTE NOVA DE CRACHÁ
De olhos bem abertos à procura dos melhores 
profissionais do trade turístico, o GRUPO TREND segue 
ampliando seu quadro de colaboradores com uma só 
meta: reforçar o time responsável por tornar a holding 
referência em atendimento e prestação de serviços no 
mercado. Caminhando nessa direção, o grupo anuncia 
a chegada de duas feras à sua equipe de executivos e 
promotores de Vendas.
Começando pelo sul do país, é lá que Paulo Roberto 
Pretto Dutra irá atuar. Somando 30 anos de experiência 
na área Comercial de Aviação e com passagens por 
empresas como Varig, TAM e Avianca Brasil, ele se junta 
aos executivos da TREND respondendo diretamente para 
Gustavo Hahn, gerente da regional.
Partindo para o Nordeste, quem acaba de chegar é o 
promotor Vitor Gustavo Andrade Sena. Há dois anos no 
setor de Turismo, o profissional terá em sua carteira de 
clientes as agências de viagens da Bahia e estará sob a 
liderança da gerente Rebeca Ferreira. 
E tem mais novidade! O gerente de Planejamento 
Financeiro, Jekson Levi, passa a comandar a área de 
Inteligência de Vendas do grupo, enquanto o gerente 
de Operações, Roberto Araújo, assume as equipes da 
GLOBAL TREND e da SHOP HOTEL.

NEW STAFF WEARING ID BADGE

Looking for the best professionals in the tourist trade, GRUPO TREND 
keeps to expand its staff with a single goal: to strengthen the team 
responsible for making this holding company a benchmark for the 
market when it comes to support and service provision. Considering 
this, the group announces the arrival of two experts to its team of Sales 
executives and promoters.
Starting in the south of the country, this is where Paulo Roberto 
Pretto Dutra will work. Accumulating 30 years of experience in the 
Commercial Aviation area and working at companies such as Varig, 
TAM and Avianca Brasil, he joins the executives of TREND responding 
directly to Gustavo Hahn, regional manager.
Going to the Northeast, the Sales promoter Vitor Gustavo Andrade 
Sena has just arrived. Working for two years in the Tourism sector, the 
professional will have in his customer database the travel agencies 
of Bahia and will be under the leadership of the manager Rebeca 
Ferreira. 
We have more news! The Financial Planning manager, Jekson Levi, 
starts to lead the group's Sales Intelligence area, while the Operations 
Manager, Roberto Araújo, will lead the teams of GLOBAL TREND and 
SHOP HOTEL.

PAULO ROBERTO PRETTO DUTRA

VITOR GUSTAVO ANDRADE SENA

JEKSON LEVI

ROBERTO ARAÚJO
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1 A 5 DE JUNHO ____________________________ IPW INTERNATIONAL POW WOW (ANAHEIM, EUA)

5 E 6 DE JUNHO ____________________________ EBS – EVENTO BUSINESS SHOW (SÃO PAULO, SP)

10 A 12 DE JUNHO __________________________ FIEXPO LATINOAMÉRICA (SANTIAGO, CHILE)

11 A 14 DE JUNHO __________________________ FISPAL FOOD SERVICE (SÃO PAULO, SP)

12 A 14 DE JUNHO __________________________ FESTIVAL DAS CATARATAS (FOZ DO IGUAÇU, PR)

15 A 18 DE JUNHO __________________________ WEC – WORLD EDUCATION CONGRESS (TORONTO, CANADÁ)

26 E 27 DE JUNHO __________________________ FEIRA THE MEETINGS SHOW (LONDRES, INGLATERRA)

27 DE JUNHO  _____________________________ HSMAI SALES & MARKETING CONFERENCE (RIO DE JANEIRO, RJ)

8 DE AGOSTO  _____________________________ HSMAI REVENUE OPTIMIZATION CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)

2 E 3 DE AGOSTO ___________________________ AVIRRP (RIBEIRÃO PRETO, SP)

3 A 7 DE AGOSTO ___________________________ GBTA CONVENTION (CHICAGO, EUA)

10 A 16 DE AGOSTO  _________________________ VIRTUOSO TRAVEL WEEK (LAS VEGAS, EUA)

13 A 15 DE AGOSTO __________________________ ENCATHO & EXPROTEL (FLORIANÓPOLIS, SC)

16 DE AGOSTO _____________________________ 3ª HSMAI TRAVEL & MICE MANAGERS CONFERENCE (ATIBAIA, SP)

28 E 29 DE AGOSTO  _________________________ IBTM (PEQUIM, CHINA)

29 DE AGOSTO A 1 DE SETEMBRO  _________________ 6º TRAVEL BUSINESS NETWORKING (BÚZIOS, RJ)

JUNHO A AGOSTO de 2019 JUNE TO AUGUST 2019

TOURISM FAIRS AND EVENTS

JUNE 1 TO 5 _______________________________________ IPW INTERNATIONAL POW WOW (ANAHEIM, USA)

JUNE 5 AND 6 ______________________________________ EBS – BUSINESS SHOW EVENT (SÃO PAULO, SP)

JUNE 10 TO 12 _____________________________________ FIEXPO LATINOAMÉRICA (SANTIAGO, CHILE)

JUNE 11 TO 14 _____________________________________ FISPAL FOOD SERVICE (SÃO PAULO, SP)

JUNE 12 TO 14 _____________________________________ CATARATAS FESTIVAL (FOZ DO IGUAÇU, PR)

JUNE 15 TO 18 _____________________________________ WEC – WORLD EDUCATION CONGRESS (TORONTO, CANADA)

JUNE 26 AND 27 ____________________________________ THE MEETINGS SHOW (LONDON, ENGLAND)

JUNE 27 _________________________________________ HSMAI SALES & MARKETING CONFERENCE (RIO DE JANEIRO, RJ)

AUGUST 8 ________________________________________ HSMAI REVENUE OPTIMIZATION CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)

AUGUST 2 AND 3 ____________________________________ AVIRRP (RIBEIRÃO PRETO, SP)

AUGUST 3 TO 7 _____________________________________ GBTA CONVENTION (CHICAGO, USA)

AUGUST 10 TO 16 ____________________________________ VIRTUOSO TRAVEL WEEK (LAS VEGAS, USA)

AUGUST 13 TO 15 ____________________________________ ENCATHO & EXPROTEL (FLORIANÓPOLIS, SC)

AUGUST 16 ________________________________________ 3RD HSMAI TRAVEL & MICE MANAGERS CONFERENCE (ATIBAIA, SP)

AUGUST 28 AND 29 ___________________________________ IBTM (BEIJING, CHINA)

AUGUST 29 TO SEPTEMBER 1 _____________________________ 6TH TRAVEL BUSINESS NETWORKING (BÚZIOS, RJ)

AGENDA

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO 
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7 DE JUNHO A 7 DE JULHO ________ SÃO JOÃO DE CAMPINA 2019 (CAMPINA GRANDE, PB)

10 A 14 DE JULHO _____________ FLIP – 17ª FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY (PARATY, RJ)

12 DE JUNHO________________ DIA DOS NAMORADOS

13 DE JUNHO________________ DIA DO TURISTA

20 DE JUNHO________________ CORPUS CHRISTI

23 DE JUNHO________________ 23ª PARADA DO ORGULHO LGBT DE SP (SÃO PAULO, SP)

30 DE JUNHO A 29 DE JULHO _______ FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO (CAMPOS DO JORDÃO, SP)

13 DE JULHO ________________ DIA MUNDIAL DO ROCK

23 DE JULHO ______________ ANIVERSÁRIO DA TREND VIAGENS

11 DE AGOSTO _______________ DIA DOS PAIS

10 DE JUNHO JUNE 10  ___________ FOZ DO IGUAÇU (PR)

22 DE JUNHO JUNE 22 ___________ SANTARÉM (PA)

28 DE JUNHO JUNE 28 ___________ ILHÉUS (BA)

30 DE JUNHO JUNE 30 ___________ GUARUJÁ (SP) E PORTO SEGURO (BA)

6 DE JULHO JULY 6 _____________ TERESÓPOLIS (RJ)

9 DE JULHO JULY 9  _____________ BOA VISTA (RR)

14 DE JULHO JULY 14  ___________ CAMPINAS (SP)

20 DE JULHO JULY 20  ___________ BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)

31 DE JULHO JULY 31  ___________ CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT)

5 DE AGOSTO AUGUST 5 __________ JOÃO PESSOA (PB)

10 DE AGOSTO AUGUST 10 _________ FERNANDO DE NORONHA (PE)

16 DE AGOSTO AUGUST 16 _________ TERESINA (PI)

26 DE AGOSTO AUGUST 26 _________ CAMPO GRANDE (MS) E NAVEGANTES (SC)

JUNE 7 TO JULY 7___________________ 2019 SAINT JOHN'S FESTIVAL OF CAMPINA GRANDE (CAMPINA GRANDE, PB)

JULY 10 TO 14 ____________________ FLIP – 17TH PARATY INTERNATIONAL LITERARY FESTIVAL (PARATY, RJ)

JUNE 12 ________________________ BRAZILIAN VALENTINE’S DAY

JUNE 13 ________________________ TOURIST DAY

JUNE 20 ________________________ CORPUS CHRISTI

JUNE 23 ________________________ 23RD SÃO PAULO LGBT PRIDE PARADE (SÃO PAULO, SP) 

JUNE 30 TO JULY 29 _________________ CAMPOS DO JORDÃO INTERNATIONAL WINTER FESTIVAL (CAMPOS DO JORDÃO, SP)

JULY 13 _________________________ WORLD DAY OF ROCK

JULY 23  _______________________ TREND VIAGENS’ BIRTHDAY 

AUGUST 11 ______________________ FATHER’S DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES IMPORTANT DATES AND EVENTS

ANIVERSÁRIOS DE CIDADES CITY ANNIVERSARIES

FOZ DO IGUAÇU (PR)

FERNANDO DE NORONHA (PE)



Casas em Orlando
Diárias a partir de:

Condições gerais: tarifas válidas para baixa 

temporada, a incluir taxas e impostos.  

Consulte período válido.

USD 98,00

E, agora, mais duas exclusividades VHC: 

• assessoria total do aeroporto para a casa (ida e volta); 

• a comodidade de ter um carro na garagem. 

PODE APOSTAR: SE A VIAGEM É PARA A 

FLÓRIDA, A VACATION HOMES COLLECTION 

TEM O QUE VOCÊ PROCURA. 

 Férias personalizadas;

 Localização privilegiada;

 Abastecimento da casa;

 Limpeza diária;

 Decoração temática;

 E muito mais!

E o melhor de tudo:

EM ORLANDO!

Todo o bem-estar de uma casa, com as 

soluções e a mordomia de um hotel. 
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www.trendviagens.com.br /TrendViagens @TrendViagens@trendviagens

3H DE CORTESIA*

 NA DEVOLUÇÃO. 
ISSO É MUITO 

ALÉM DO CARRO.
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