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aros amigos, 
Se me pedissem para definir 2019 em uma 
palavra, eu escolheria “intensidade”. Digo 
isso por mim, que em janeiro me vi como 
diretor-geral do GRUPO TREND e aceitei a 
nobre missão de continuar semeando sua 
tradição e credibilidade no trade. Digo isso 
também porque, agora, sei que não é exa-
gero afirmar que a holding carrega no DNA 
a molécula da inquietude e a busca incessan-
te por resultados favoráveis, mesmo quando 
o que se tem à frente é um cenário global de 
mudanças e incertezas. 
Essa é a nossa maneira de agir, é algo que 
cresceu com a marca e se fortaleceu com ela 
ao longo dos anos. É nos momentos mais de-
safiadores que a TREND cresce e coloca à 
prova toda a sua resiliência. Não se trata de 
remar contra a maré ou mirar no impossível; 
é repensar estratégias, readequar processos, 
entregar nas mãos do agente de viagens 
ações, novidades e campanhas que tenham 
efetivamente o poder de aquecer suas ven-
das. É seguir sempre em frente, com o vento 
soprando a favor ou não. 
Neste ano desafiador, reativamos a Central 
do Carro, expandimos a operação da VHC 
para o Brasil, celebramos cinco anos de 
SHOP HOTEL e enriquecemos nosso por-
tfólio com produtos e serviços que já estão 
ganhando contornos de tendências, sem ja-
mais deixar de lado o viés corporativo que 
norteia nossa atuação. 
Estamos próximos de encerrar mais um ciclo. 
Conosco levamos conquistas e a certeza de 
uma parceria focada exclusivamente no su-
cesso das suas vendas. Que venha 2020 
com todas as suas vitórias e dificuldades. 
Não há nada que não superemos juntos. 

Grande abraço,

Mauricio Favoretto 
Diretor-geral do GRUPO TREND

“NESTE ANO DESAFIADOR, REATIVAMOS 

A CENTRAL DO CARRO, EXPANDIMOS 

A OPERAÇÃO DA VHC PARA O BRASIL, 

CELEBRAMOS CINCO ANOS DE SHOP HOTEL 

E ENRIQUECEMOS O PORTFÓLIO”

“IN THIS CHALLENGING YEAR, WE 
REACTIVATED THE CAR CENTRAL, 
EXPANDED THE VHC’S OPERATIONS 
TO BRAZIL, CELEBRATED FIVE YEARS 
OF SHOP HOTEL AND ENRICHED 
OUR PORTFOLIO”

Dear friends,
If you asked me to describe 2019 in 
just one word, I would say “intense”. I 
tell you that for myself, who in January 
became the director general of GRUPO 
TREND and accepted the noble mission 
of keeping sowing its tradition and 
credibility in the trade. I also tell you that 
because now I know it is no exaggeration 
to affirm that the holding carries in its 
DNA the molecule of hard work and the 
continuing pursuit of favorable results, 
even when what is ahead is a global 
scenario of changes and uncertainties. 
This is our way of acting, it is something that 
has grown with the brand and strengthened 
with it all over the years. It is in the most 
challenging moments that TREND grows 
and proves its resilience. It is not about 
rowing against the tide or aiming at the 
impossible; it means rethinking strategies, 
readjusting processes, delivering to the travel 
agents actions, novelties and campaigns 
that effectively have the power of boosting 
their sales. It means always going ahead, 
whether the wind is blowing in favor or not. 
In this challenging year, we reactivated 
the Car Central, expanded the VHC’s 
operations to Brazil, celebrated five years 
of SHOP HOTEL and enriched our portfolio 
with products and services that are already 
becoming trends, without putting aside the 
business feeling that guides our work. 
We are about to end another cycle. 
We bring with us achievements and 
the certainty of a partnership exclusively 
focused on the success of your sales. 
May 2020 come with all its victories 
and difficulties. There is nothing that we 
cannot overcome together. 

Best regards,

Mauricio Favoretto
Director general at GRUPO TREND
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A PALAVRA-CHAVE É: MOBILIDADE. 
O QUE UMA DAS PRINCIPAIS 
LOCADORAS DE CARRO ESPERA 
DO SEGMENTO E COMO ESTÁ 
SE ADAPTANDO PARA AS NOVAS 
DEMANDAS DO MERCADO

JAMYL JARRUS 
JUNIOR,
DIRETOR-EXECUTIVO  
DA MOVIDA

JAMYL JARRUS JUNIOR, EXECUTIVE DIRECTOR OF MOVIDA
THE KEYWORD IS: MOBILITY. WHAT ONE OF THE MOST IMPORTANT 
CAR RENTAL COMPANIES EXPECTS FROM THE SEGMENT AND HOW IT IS 
ADAPTING TO NEW MARKET DEMANDS

argando não só na dianteira como também em alta 
velocidade, basta uma revisão geral no segmento 
de aluguel de carros para perceber que ele está 
subindo com tudo na curva dos bons negócios. 
Tanto que, segundo o Anuário Brasileiro do Setor 
de Locação de Veículos publicado em 2018, 
tal mercado faturou R$ 15,5 bilhões e atendeu 
27,2 milhões de usuários em 2017, números que 
traduzem bem seu potencial.

Diante desse cenário promissor, a Segue Viagem 
conseguiu uma entrevista exclusiva com Jamyl 
Jarrus Junior, diretor-executivo da Movida, locadora 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SEGUINDO VIAGEM COM...

que está entre as mais tradicionais do trade. O 
executivo antecipou novidades e foi convidado a 
apresentar um panorama geral do setor, marcado 
cada vez mais pela popularização de modais 
alternativos, como bicicletas e triciclos elétricos, 
que têm revolucionado o conceito de mobilidade. 

E, para você não ficar na contramão dessa 
tendência, nossa sugestão é conferir o bate-papo 
e se tornar expert no assunto, transformando 
a locação de automóveis em uma fonte de 
oportunidades. Preparado para acelerar? Então 
vamos em frente!
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“MOBILITY IS CONSTANTLY CHANGING. THEREFORE, 
OUR BIGGEST CHALLENGE WILL BE TO KEEP 
OURSELVES UPDATED, OPEN TO THESE CHANGES AND 
FOCUSED ON BENEFITS THAT WE WILL BE ABLE TO 
OFFER TO OUR CUSTOMERS”

“A MOBILIDADE 
ESTÁ EM CONSTANTE 
TRANSFORMAÇÃO. 
PORTANTO, NOSSO 
MAIOR DESAFIO SERÁ 
NOS MANTERMOS 
ATUALIZADOS, ABERTOS 
A ESSAS MUDANÇAS E 
FOCADOS NOS BENEFÍCIOS 
QUE CONSEGUIREMOS 
OFERECER AOS CLIENTES”

SV: Para começar: como é o perfil 
de quem opta pelo aluguel de car-
ros e qual é a principal característi-
ca da frota da Movida?

Apesar de o nosso público ainda ser 
composto em sua grande maioria por homens 
entre 30 e 50 anos, pertencentes às classes 
A, B e C, a expansão para outros nichos 
tem sido constante. Sendo assim, podemos 
afirmar que uma das nossas principais 
características é a diversidade entre grupos: 
abrangemos hoje quase toda a gama de 
veículos do mercado brasileiro, desde carros 
1.0 completos até SUVs de luxo, como a 
Mercedes-Benz GLA 200. Outro ponto forte 
é a frota extremamente nova e moderna, que 
atende ao mais alto padrão de exigência.

SV: Que diferenciais a Movida ofe-
rece para o passageiro e para o 
agente de viagens? 

Starting not only at the pole position, but also at top 
speed, just take a look at the car rental segment to 
notice that it is toward the curve of good business. 
And according to the Brazilian Vehicle Rental Sector 
Yearbook published in 2018, such market earned  
R$ 15.5 billion and served 27.2 million users in 2017, 
results that translate well its potential. 
Considering this promising scenario, Segue Viagem 
got an exclusive interview with Jamyl Jarrus Junior, 
executive director of Movida, a company that is 
amongst the most traditional car rentals of the trade. 
The executive anticipated news and was invited to 
present an overview of the sector, more and more 
marked by the popularization of alternative means of 
transport, such as bikes and electric tricycles, which 
have been revolutionizing the mobility concept. 
And, to keep you on the road of this trend, our suggestion 
is to check out this talk and become an expert in the 
subject, turning the car rental into a source of opportunities. 
Are you ready to accelerate? Let’s go ahead!

SV: Starting with: what is the profile of those who choose 
car rental and what is the main feature of Movida’s fleet?
Although our audience is still largely composed of 30- 
to 50-year-old men from A, B and C classes, expansion 
into other niches has been frequent. Therefore, we can 
say that one of our main characteristics is the diversity 
between groups: currently, we cover almost all range 
of vehicles of the Brazilian market, from complete 1.0 
cars to luxury SUVs, such as Mercedes-Benz GLA 
200. Another strong point is the extremely new and 
modern fleet, which meets the most demanding taste.

SV: What are the special assets that Movida offers to 
passenger and travel agent?
For the end customer we have several services, such 
as self-service totems, 27-hour reservation, express 
return and digital booking via QR Code, among 
others. For travel agents, in addition to an excellent 
sales incentive program – Incentiva Movida –, we 
also have a B2B portal, through which it is possible to 
manage the rental process, including the monitoring of 
vehicle pick-up and return by passengers.

SV: Today, much is said about practices that intend 
to minimize environmental impacts. Could you better 
explain to us what is the Carbon Free Program?
Carbon Free is a pioneering initiative of Movida to 
decarbonize rented vehicles for customers who choose 
this service. Currently managed in partnership with 
SOS Atlantic Forest Foundation, it also includes the 
reforestation of ciliary forests and the preservation of 
trees until they are fully protected in their habitat. By the 
way, because of the great number of adhesions, the 
idea is to decarbonize the entire fleet the next years.
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“WE HAVE ELECTRIC BIKES, TRIKKES AND PROJECTS TO EXPAND 
THE SERVICE INTO OTHER CAPITALS. WE HAVE A VOCATION FOR ALL 
POSSIBILITIES OF URBAN MOBILITY, INCLUDING SCOOTERS”

“JÁ TEMOS BIKES ELÉTRICAS, TRIKKES E 
PROJETOS DE EXPANDIRMOS O SERVIÇO PARA 
OUTRAS CAPITAIS. TEMOS VOCAÇÃO PARA TODAS 
AS POSSIBILIDADES DE MOBILIDADE URBANA, 
INCLUINDO PATINETES”

Para o cliente final dispomos de inúmeros 
serviços, tais quais totens de autoatendi-
mento, diária 27 horas, devolução ex-
pressa e reservas digitais via QR Code, 
entre outros. Já para os agentes, além de 
um excelente programa de incentivo às 
vendas – Incentiva Movida –, temos tam-
bém um portal B2B, por meio do qual é 
possível fazer toda a gestão do processo 
de locação, englobando do acompanha-
mento das retiradas à devolução dos veí-
culos por parte dos passageiros. 

SV: Hoje muito se fala em práti-
cas que visam minimizar impactos 
ambientais. Você poderia nos ex-
plicar melhor o que é o Programa 
Carbon Free?

O Carbon Free é uma iniciativa pioneira 
da Movida de descarbonização dos 
veículos locados para os clientes que 
optarem por esse serviço. Hoje gerido 
em parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica, contempla ainda o 
reflorestamento de matas ciliares e a 
preservação de árvores até que estejam 
inteiramente protegidas em seu habitat. 
Inclusive, devido ao grande número de 
adesões, a ideia é descarbonizar toda a 
frota nos próximos anos.

SV: Por falar em iniciativas sus-
tentáveis, muitas empresas têm 
investido em alternativas que 
vão além dos automóveis. Foi por 
isso que surgiu a parceria com 

a E-Moving, da qual resultou a disponibilização de 
bicicletas elétricas? Por que São Paulo foi escolhida 
como ponto de partida?
Sim, foi no intuito de atendermos a parcela da população que 
anseia por novos modais em grandes centros, mas também para 
nos posicionarmos como uma empresa plural quando pensamos 
em mobilidade urbana. Escolhemos São Paulo por ser o maior 
centro urbano da América do Sul, com muitas pessoas aderindo 
a novos meios de transporte, e pela infraestrutura da cidade, que 
trabalha positivamente pelas mudanças que facilitam o ir e vir dos 
bikers. Já temos bikes e trikkes (triciclos elétricos) operando no Rio 
de Janeiro durante o verão e projetos de expandirmos o serviço 

para outras capitais. Temos vocação para todas as possibilidades 
de mobilidade urbana, incluindo patinetes.

SV: Quais são os requisitos para locar uma e-bike 
em São Paulo e trikke na Cidade Maravilhosa?

Para alugar uma bicicleta elétrica da E-Moving é preciso ser 
maior de 18 anos, ter um cartão de crédito no próprio nome e 
comprovante de residência. O único equipamento de segurança 
obrigatório é o capacete. Com relação aos trikkes, a locação 
é oferecida entre as orlas do Leblon/Ipanema e Copacabana 
nos meses de verão e sob a modalidade de aluguel por minuto, 
sendo necessários a apresentação de um cartão de débito ou 

SV: Speaking of sustainable initiatives, many 
companies have invested in options that go beyond 
automobiles. Is this the reason of the partnership with 
E-Moving, which resulted in the availability of electric 
bikes? Why São Paulo was chosen as starting point?
Yes, it was in order to serve the portion of the population 
that waits for new means of transport in great centers, 
but also to position ourselves as a plural company when 
we think about urban mobility. We chose São Paulo 
because it is the largest urban center of South America, 
with many people using new means of transport, and for 
the city’s infrastructure, which works positively for changes 
that make it easier for the bikers to come and go. We 
have bikes and trikkes (electrical tricycles) operating in 
Rio de Janeiro during summer and projects to expand the 
service into other capitals. We have a vocation for all 
possibilities of urban mobility, including scooters.

SV: What are the requirements for renting an e-bike in 
São Paulo and a trikke in the Wonderful City?
To rent an E-Moving electric bike it is necessary to be 
over 18, customers need to have their own credit card 
and proof of residence. The only mandatory safety 



segueviagem.com.br  11

“O PÚBLICO QUE 
MAIS ALUGA MODAIS 
ALTERNATIVOS 
SÃO JOVENS 
ADULTOS COM 
BONS EMPREGOS, 
QUE TRAFEGAM 
POR REGIÕES 
COM MELHORES 
INFRAESTRUTURAS 
URBANAS E TÊM A 
MENTALIDADE DO 
USUFRUIR, NÃO  
DO TER”

crédito, idade mínima de 13 anos para an-
dar nos triciclos e o acompanhamento de 
um adulto maior de 18 anos para assinar 
o termo de responsabilidade. Vale lembrar 
que cliente Movida com comprovação de 
contrato tem direito a benefícios exclusivos, 
como um passeio VIP de trikke com dura-
ção de 15 minutos.

SV: Como você descreveria o pú-
blico que mais aluga esses modais 
alternativos?

Em geral, o público é formado por jovens 
adultos com bons empregos, que trafegam 
por regiões com melhores infraestruturas 
urbanas (com ruas bem conservadas, 
corredores e faixas exclusivas para bikes 
e patinetes) e com a mentalidade do 
usufruir, não do ter. Por isso, para incentivar 
o uso desses novos modais, utilizamos a 
comunicação e o fato dessa tendência 
mundial estar jogando a favor, o que 
consequentemente atrai novos clientes 
todos os meses.

SV: Como o agente de viagens 
deve proceder para incluir bikes e 
trikkes aos seus pacotes?

Produtos para agências de viagens relacio-
nados a esses modais estão em desenvolvi-
mento. Mas provavelmente serão procedi-
mentos parecidos com os realizados para 
uma reserva de carro, só que com níveis 
de automação ainda mais elaborados.

SV: Como a Movida enxerga a 
questão da mobilidade para os pró-
ximos anos? Que tipo de inovações 
podemos esperar da locadora?

A mobilidade está em constante transfor-
mação. Portanto, nosso maior desafio 
será nos mantermos atualizados, abertos a 
essas mudanças e focados nos benefícios 
que conseguiremos oferecer aos clientes. 
Acreditamos em mudanças estruturais nas 
formas de mobilidade e que muito disso 
passará pela facilitação dos modais. Acre-
ditamos em um mundo no qual tudo pode-
rá ser resolvido na palma das mãos. 

equipment is a helmet. In relation to trikkes, the rental 
is offered between the edges of Leblon/Ipanema and 
Copacabana during the summer and under the mode of 
rent per minute, and the presentation of a debit or credit 
card is required, the minimum age to ride the tricycles is 
13 and an adult over the age of 18 must accompany 
and sign the statement of liability. It should be highlighted 
that Movida customers with proof of contract are entitled 
to exclusive benefits, as a 15-minute VIP trikke ride.

SV: How would you describe the audience that most 
rents these alternatives means of transport?
In general, this audience is composed of young adults with 
good jobs, who travel through regions with better urban 
infrastructures (with well-maintained streets, corridors and 
exclusive lanes for bikes and scooters) and with the mindset 
of enjoying, not having. That’s why, to encourage the use 
of these new means of transport, we use communication 
and the fact that this world trend is playing in favor, which 
consequently attracts new customers every month.

SV: How should the travel agent do to include bikes and 
trikkes in their packages?
Products for travel agencies related to these means of 
transport are under development. But they will probably 
be similar to the ones for a car reservation, with even 
more elaborate levels of automation. 

SV: How does Movida see the mobility concept for the 
next years? What type of innovation can we expect from 
the company?
Mobility is constantly changing. Therefore, our biggest 
challenge will be to keep ourselves updated, open to these 
changes and focused on benefits that we will be able to 
offer to our customers. We believe in structural changes in 
the ways of mobility and that much of this will go through 
facilitating the means of transport. We believe in a world in 
which everything can be solved in the palm of our hands.

"IN GENERAL, THE AUDIENCE THAT MOST 
RENTS THESE ALTERNATIVES MEANS OF 
TRANSPORT IS COMPOSED OF YOUNG 
ADULTS WITH GOOD JOBS, WHO TRAVEL 
THROUGH REGIONS WITH BETTER URBAN 
INFRASTRUCTURES AND WITH THE 
MINDSET OF ENJOYING, NOT HAVING"
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OITO CIDADES, OITO MOTIVOS PARA ACREDITAR QUE 
NEGÓCIO BOM É AQUELE QUE COLOCA CORPORATIVO E 
LAZER NO MESMO PACOTE E SUPERA AS EXPECTATIVAS 

DO PASSAGEIRO

O MAPA DO 
BLEISURE

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

ESPECIAL BLEISURE
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BLEISURE MAP
EIGHT CITIES, EIGHT REASONS TO BELIEVE THAT 
GOOD BUSINESS IS THAT ONE WHICH BRINGS 
TOGETHER CORPORATE AND LEISURE IN THE 
SAME PACKAGE AND EXCEEDS THE PASSENGERS’ 
EXPECTATIONS
An absolute trend in tourism, the combination of 
business with leisure has found space to grow 
more and more. Don’t get it wrong: business trips 
are always welcome and guarantee a very special 
experience, however, no one can deny that it’s really 
good to add fun moments to the itinerary and still have 
some extra sales, right? 
Consolidated segment in the international market, 
in the United States and Canada 37% of business 
passengers joined the bleisure in 2017, according 
to a survey carried out by Global Business Travel 
Association. And if we just consider the behavior 
of the Millennials, this percentage gets even better, 
reaching the number of 48%. 
In addition to large cities of North America, such as 
Washington, Toronto and Montreal, other metropolises 
around the world have embraced the idea and, thus, 
strengthened their position of benchmark for leisure 
and business – we are talking about the iconic Paris, 
Berlin and Barcelona, for example. 
OPPORTUNITY ARROY
And Brazil is not going against this trend. There is a 
breeding ground for bleisure to grow here, and the 
prospects are really exciting. According to the survey of 
Demanda Turística Internacional no Brasil (International 
Tourism Demand in Brazil), released by the Ministry 
of Tourism, of the total of 6.6 million foreigners who 
landed in the national territory last year, 58.8% came 
motivated by leisure, while 13.5% were attracted by 
business, events and conventions. The conclusion is 
only one: it's worth taking the best of both segments 
and provide a complete stay to our visitors.  
ENABLING FLIGHT MODE
Have we convinced you that bleisure deserves 
your attention? Then, follow us! Segue Viagem has 
prepared a special article with eight destinations 
around the world where leisure and work are 
almost inseparable friends: Salvador, Foz do 
Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, 
New York, Mexico City and London. More than 
tailored tips to include in the itinerary, at the end of 
each article there is also a suggestion of hotel in the 
city in evidence. Take advantage of this content, it 
was made for you!

endência absoluta no turismo, a 
combinação de business (trabalho) 
com leisure (lazer) tem encontrado 
espaço para crescer mais e mais. 
Não leve a mal: as viagens a 
negócio são sempre bem-vindas 
e garantem uma experiência 
superdiferenciada, mas ninguém 
vai negar que é muito válido dar 
um jeitinho de adicionar momentos 
de diversão ao roteiro e ainda sair 
com algumas vendas extras, certo? 
Segmento já consolidado no mer-
cado internacional, nos Estados  
Unidos e no Canadá 37% dos pas-
sageiros corporativos aderiram ao 
bleisure em 2017, segundo pesqui-
sa realizada pela Global Business  
Travel Association. E se fizermos 
um recorte considerando o com-
portamento dos Millennials, então, 
esse percentual fica ainda melhor, 
alcançando a marca de 48%. 
Além de grandes cidades da 
América do Norte, como 
Washington, Toronto e Montreal, 
outras metrópoles ao redor do 
mundo abraçaram a ideia e, 
assim, fortaleceram sua posição de 
referência no lazer e nos negócios – 
estamos falando das icônicas Paris, 
Berlim e Barcelona, por exemplo.

OPORTUNIDADE À VISTA
E o Brasil não está indo na contra-
mão dessa tendência, não. Existe 

T
um terreno fértil para o bleisure 
prosperar por aqui, e as perspecti-
vas são bastante animadoras. De 
acordo com o estudo da Deman-
da Turística Internacional no Brasil, 
divulgado pelo Ministério do Turis-
mo, do total de 6,6 milhões de 
estrangeiros que desembarcaram 
em solo nacional no ano passa-
do, 58,8% vieram motivados pelo 
lazer, enquanto 13,5% foram 
atraídos pelos negócios, eventos 
e convenções. A conclusão que 
se pode tirar disso é uma só: vale 
a pena pegar o que há de melhor 
nos dois segmentos e proporcio-
nar uma estada completa aos nos-
sos visitantes.  

ATIVANDO O MODO AVIÃO
Já te convencemos de que o  
bleisure merece sua atenção? 
Então, siga conosco! A Segue  
Viagem preparou um especial 
com oito destinos ao redor do 
mundo onde lazer e trabalho 
praticamente não se separam: 
Salvador, Foz do Iguaçu, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, 
Nova York, Cidade do México e 
Londres. Mais do que dicas sob 
medida para incluir no roteiro, ao 
final de cada matéria há ainda 
uma sugestão de hotel na cidade 
em questão. Use e abuse desse 
conteúdo, ele foi feito para você! 
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SORRIA! VOCÊ ESTÁ NA BAHIA, 
ONDE FÉRIAS E NEGÓCIOS FAZEM 
A FESTA O ANO INTEIRO

NO TOPO DA PÁGINA, O COLORIDO E A BELEZA DO 
PELOURINHO. ACIMA, RECORTE DE UM DOS QUARTOS DO 
HOTEL NACIONAL INN SALVADOR
AT THE TOP OF THE PAGE, THE COLOR AND BEAUTY OF 
PELOURINHO. ABOVE, ONE OF THE ROOMS OF NACIONAL INN 
SALVADOR HOTEL

SALVADOR (BA)

FOTO: ARQUIVO HOTEL

SALVADOR (BA)
SMILE! YOU ARE IN BAHIA, WHERE VACATION 
AND BUSINESS PARTY ALL OVER THE YEAR
Very good in the mission of putting together beach and 
city, relaxation and party, past and present and acarajé 
with vatapá (traditional Bahia’s dishes), of course that 
rest and work would also have a meeting by the hills of 
Salvador, the Bahian capital which is symbol of bleisure 
in the Northeastern of Brazil.
Considered as the best-positioned metropolis of 
the region in the ICCA (International Congress and 
Convention Association) ranking for business events in 
2018, if in the corporate sector the heart of the country 
is doing great, the leisure segment is even better. Success 
and axé are guaranteed on the catwalk of good sales.
And as a legitimate destination for great spectacles, one 
of the perfect tours to add to the business itinerary is 
“Bahia à Noite” (Bahia by Night), with dinner and a 
fantastic folkloric presentation.
When it’s time to recharge energies, the way is to go to a 
stay of dreams. Do you want the address? It’s right here!
CHECK-IN TIME: HOTEL NACIONAL INN SALVADOR
LOCATION: facing the Pituba Beach, less than 
30 minutes away by car from Barra Lighthouse, 
Pelourinho, Salvador International Airport and the 
main event and convention centers of the city.
ACCOMMODATIONS: 45 Standard apartments, 
equipped with air conditioner, minibar, cable TV, 
telephone and workstation.
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: swimming pool 
with view to the sea and deck chairs, hairdryer upon 
request at reception, elevator, room for events for up 
to 90 guests and outsourced laundry service.
SPECIAL ASSETS: complimentary breakfast, wi-fi and 
parking lot.

P
orreta na missão de unir praia e cidade, 
descanso e folia, passado e presente e 
acarajé com vatapá, claro que folga e 
trabalho também haveriam de ter seu 
encontro marcado pelas ladeiras de 
Salvador, a capital baiana símbolo de 
bleisure no Nordeste brasileiro.
Despontando como a metrópole mais bem 
posicionada da região no ranking da 
ICCA (sigla em inglês para Associação 
Internacional de Congressos e Convenções) 
referente a eventos de negócios realizados 
em 2018, se no setor empresarial o 
coração do país anda dando um show, no 
lazer, então, nem se fala. É sucesso e axé 
garantidos na passarela das boas vendas.
E como um legítimo destino de grandes es-
petáculos, um dos passeios perfeitos para 
incorporar ao roteiro corporativo é o “Bahia 
à Noite”, com direito a jantar e uma apre-
sentação folclórica simplesmente massa.
Já na hora de recarregar as energias, o 
jeito é seguir para uma estada dos sonhos. 
Quer o endereço? Tá na mão, ó!

NA HORA DO CHECK-IN: HOTEL 
NACIONAL INN SALVADOR

LOCALIZAÇÃO: de frente para a Praia 
da Pituba, a menos de 30 minutos de 
carro do Farol da Barra, do Pelourinho, 
do Aeroporto Internacional de Salvador 
e dos principais centros de eventos e 
convenções da cidade.
ACOMODAÇÕES: 45 apartamentos 
de categoria Standard, equipados com 
ar-condicionado, frigobar, TV a cabo, 
telefone e estação de trabalho.
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: piscina 
com vista para o mar e espreguiçadeiras, 
secador de cabelo mediante solicitação 
na recepção, elevador, sala para 
eventos com capacidade para até 
90 pessoas e serviço de lavanderia 
terceirizado.
DIFERENCIAIS: café da manhã, wi-fi 
e estacionamento coberto, todos em 
caráter cortesia.
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NA FOTO MAIOR, RECORTE DAS FANTÁSTICAS 
CATARATAS DO IGUAÇU. LOGO ACIMA, AS ESPAÇOSAS 
INSTALAÇÕES DO NACIONAL INN FOZ DO IGUAÇU
IN THE BIGGEST PHOTO, THE FANTASTIC IGUAÇU 
FALLS. RIGHT ABOVE, SPACIOUS FACILITIES OF 
NACIONAL INN FOZ DO IGUAÇU

SITUADA NA FRONTEIRA COM ARGENTINA 
E PARAGUAI, AQUI O LAZER FAZ PONTE 
PARA OS NEGÓCIOS E VICE-VERSA

FOZ DO IGUAÇU (PR)

FOTO: ARQUIVO HOTEL

FOZ DO IGUAÇU (PR)
LOCATED ON THE BORDER WITH ARGENTINA 
AND PARAGUAY, HERE LEISURE BRIDGES 
BUSINESS AND VICE VERSA
Iguaçu Falls, Parque das Aves (Bird Park), Itaipu 
Hydroelectric Power Plant, Triple Frontier and great 
shopping – whether at the Duty Free of Puerto Iguazú, on 
the Hermanos’ side, or in Ciudad del Este, in Paraguay. 
Phew! People need energy to keep up with the pace of 
Foz do Iguaçu, a city of Paraná that is successful at the time 
of fun and also when it comes to work, work and work. 
For a long time consolidated as one of the main leisure 
destinations of the country, Foz is also important for 
the business trade, ranking third on the podium of 
the Brazilian municipalities that hosted most business 
events in 2018, according to the ICCA (International 
Congress and Convention Association).
And to complete this big package of good options with 
a gold bow you need now a perfect hotel. No, you 
don’t need it. Because you’ve just found it! Ta-da!
CHECK-IN TIME: NACIONAL INN FOZ DO IGUAÇU
LOCATION: on Cataratas Highway, less than ten 
minutes by car away from Iguaçu National Park and  
from the international airport of the city.
ACCOMMODATIONS: 118 apartments, including 
102 Luxury category and 16 suites, all of them with air 
conditioner, cable TV, telephone, minibar, hairdryer and 
workstation. The hotel also has units adapted for people 
with disabilities and suites with hall and immersion bathtub.
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: swimming pools 
for adults and children with slide, dry and steam 
sauna, playground, multipurpose court, game room, 
restaurant and event room for up to 60 guests.
SPECIAL ASSETS: complimentary breakfast, wi-fi and parking lot.

C
ataratas do Iguaçu, Parque das Aves, 
Usina Hidrelétrica de Itaipu, Marco das 
Três Fronteiras e ótimas compras – seja 
no Duty Free de Puerto Iguazú, do lado 
dos Hermanos, seja em Ciudad del Este, 
no Paraguai. Ufa! Haja fôlego para 
acompanhar o ritmo de Foz do Iguaçu, 
uma paranaense que faz sucesso na 
hora da diversão e também quando o 
assunto é trabalho, trabalho e trabalho. 
Há tempos consolidada como um dos 
principais destinos de férias do país, 
Foz caiu de vez nas graças do trade 
corporativo, ocupando o terceiro lugar 
no pódio de cidades brasileiras que 
mais sediaram eventos de negócio em 
2018, conforme ranking da ICCA (sigla 
em inglês para Associação Internacional 
de Congressos e Convenções).
E para fechar esse pacotão recheado 
de boas pedidas com um laço de ouro 
só falta mesmo a hospedagem perfeita. 
Aliás, falta não; faltava. Porque você 
acaba de encontrá-la. Tchanã!

NA HORA DO CHECK-IN: 
NACIONAL INN FOZ DO IGUAÇU

LOCALIZAÇÃO: na Rodovia das Cata-
ratas, a menos de dez minutos de carro 
do Parque Nacional do Iguaçu e do 
aeroporto internacional da cidade.
ACOMODAÇÕES: 118 apartamentos, 
sendo 102 da categoria Luxo e 16 
suítes, todos com ar-condicionado, TV 
a cabo, telefone, frigobar, secador de 
cabelo e estação de trabalho. O hotel 
também dispõe de unidades adaptadas 
para pessoas com deficiência e suítes 
com antessala e banheira de imersão.
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: piscinas 
adulto e infantil com tobogã, saunas seca e 
a vapor, playground, quadra poliesportiva, 
salão de jogos, restaurante e sala de even-
tos com capacidade para 60 pessoas.
DIFERENCIAIS: café da manhã, wi-fi e 
estacionamento, todos em caráter cortesia.
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NA FOTO MAIOR, O PANORAMA INCONFUNDÍVEL DA 
CIDADE MARAVILHOSA. NO DETALHE, ACOMODAÇÃO DO 
NACIONAL INN COPACABANA
IN THE LARGEST PHOTO, PANORAMA OF THE UNIQUE 
WONDERFUL CITY. IN THE DETAIL, ACCOMMODATION OF 
NACIONAL INN COPACABANA

SINÔNIMO DE BLEISURE, NA CIDADE 
MARAVILHOSA A MISTURA ENTRE TRABALHO 
E DIVERSÃO DEFINITIVAMENTE DÁ SAMBA

RIO DE JANEIRO (RJ)
SYNONYMOUS WITH BLEISURE, IN THE 
WONDERFUL CITY THE BLEND OF WORK AND 
FUN DEFINITELY ENDS UP IN SAMBA
Very cool and charming, everybody is welcome in the same 
way in the land of Christ the Redeemer: with open arms. 
And, contrary to what happens in the field of gastronomy, in 
which some people say that the correct way is “biscoito”*, 
while others prefer “bolacha”*, when it comes to tourism the 
conversation changes, without the need to choose between 
one of these two options: it’s possible to include the duo 
leisure and business in the same trip with no worries.
Worldwide known by its exuberant nature, famous beaches 
and vibrant bohemian lifestyle, Rio de Janeiro is still 
beautiful, for sure, and it is also in the sector of business, by 
the way. After all, having hosted more than 200 trade fairs 
and congresses in 2017 and owner of a business event 
list scheduled until 2027 (according to data provided by 
RioCeptur), whether for business or pleasure, the Wonderful 
City is a real inspiration for travelers from different segments.
Also doing good when we talk about hospitality, check 
out this suggestion of an amazing hotel, tailored to win 
your passenger’s heart once and for all.
CHECK-IN TIME: NACIONAL INN COPACABANA 
LOCATION: in Copacabana, two blocks away from 
the beach, a few steps from the subway and easy 
access to airports and main event centers of the city.
ACCOMMODATIONS: 67 apartments, all of them 
with cable TV, minibar, air conditioner, telephone, 
safe and electronic lock. In addition, the hotel 
provides units adapted to people with disabilities and 
some suites with hydromassage tub and living room.
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: swimming pool, 
panoramic bar, 24-hour reception, elevator, room 
with PCs and outsourced laundry service.
SPECIAL ASSETS: complimentary breakfast and wi-fi.
(*Biscoito and bolacha are Portuguese words meaning “cookie”. 
However, the first one is often used in Rio and the other one is 
commonly used by people from São Paulo. There’s a famous and 
fun discussion about which of them would be more correct.)

FOTO: ARQUIVO HOTEL

M
aneiríssima e com encantos mil, na 
terra do Cristo Redentor todos são 
recebidos do mesmo jeito: de braços 
abertos. E, ao contrário do que 
acontece no campo da gastronomia, 
no qual uma galera diz que o certo 
é biscoito, enquanto a outra prefere 
bolacha, quando o assunto é turismo a 
discussão muda de figura, dispensando 
a necessidade de escolher entre uma 
das duas opções: dá para incluir a 
dupla lazer e corporativo em uma 
mesma viagem sem dor de cabeça.
Conhecido mundo afora pela nature-
za exuberante, praias famosas e pela 
vida boêmia que pulsa ininterrupta-
mente, o Rio de Janeiro continua lindo, 
sim, inclusive no âmbito de negócios. 
Afinal, tendo sediado mais de 200 
feiras e congressos em 2017 e deten-
tora de uma lista de eventos corpora-
tivos agendados até 2027 (conforme 
dados do RioCeptur), seja a passeio 
ou a trabalho a Cidade Maravilhosa 
é uma verdadeira inspiração para via-
jantes de diferentes segmentos.
Arrebentando também no quesito hos-
pitalidade, veja só esta sugestão de 
hospedagem irada, sob medida para 
conquistar de vez seu passageiro.

RIO DE JANEIRO (RJ)

NA HORA DO CHECK-IN:  
NACIONAL INN COPACABANA

LOCALIZAÇÃO: em plena Co-
pacabana, a duas quadras da 
praia, a poucos passos do metrô 
e de fácil acesso aos aeroportos 
e principais centros de eventos 
da cidade.
ACOMODAÇÕES: 67 aparta-
mentos, todos com TV a cabo, 
frigobar, ar-condicionado, telefo-
ne, cofre e fechadura eletrônica. 
Além disso, o hotel dispõe de 
unidades adaptadas para pes-
soas com deficiência e algumas 
suítes com hidromassagem e sala 
de estar.
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: 
piscina, sauna seca, bar panorâ-
mico, recepção 24 horas, eleva-
dor, sala com computadores e ser-
viço de lavanderia terceirizado.
DIFERENCIAIS: café da manhã e 
wi-fi, ambos em caráter cortesia.
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SÃO PAULO (SP)

FOTO: ALF RIBEIRO/SHUTTERSTOCK.COM
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ACIMA, FACHADA ILUMINADA DO THEATRO MUNICIPAL. 
NO DETALHE, ENTRADA DO SÃO PAULO INN
ABOVE, ILLUMINATED FACADE OF THEATRO MUNICIPAL 
(MUNICIPAL THEATRE). IN THE DETAIL, FACADE OF SÃO 
PAULO INN

EQUILIBRANDO NEGÓCIOS E LAZER COM 
MAESTRIA, FALOU EM BLEISURE NO 
BRASIL, FALOU NA CAPITAL PAULISTA

SÃO PAULO (SP)
BALANCING BUSINESS AND LEISURE WITH 
PERFECTION, WHEN YOU TALK ABOUT BLEISURE IN 
BRAZIL, YOU TALK ABOUT THE CAPITAL OF SÃO PAULO
An economic, cultural, gastronomic and tourist 
benchmark, São Paulo has always some space for 
fun, even when its schedule is full of work meetings. 
Ranked sixth among the cites of Latin America that most 
hosted business events in 2018, according to the ICCA 
(International Congress and Convention Association), 
the largest Brazilian metropolis attracts, on average, 19 
million corporate visitors per year.
According to official city council data, people’s favorite 
activities to relax involve gastronomy, shopping and 
nightlife: a golden set that has everything to boost 
bleisure sales. A very good example of tour is called 
“São Paulo by Night”, which includes a night tour of 
the main illuminated tourist sights and a MPB concert 
at the traditional Bar Brahma, located in the iconic 
intersection of Ipiranga and São João Avenues, in the 
downtown region of the city. 
Did you get all the tips? So get to know right now a 
suggestion of hotel in the vibrant Sampa. 
CHECK-IN TIME: SÃO PAULO INN
LOCATION: in the downtown region, a few steps 
away from São Bento subway station and attractions 
such as Theatro Municipal (Municipal Theatre), 
25 de Março Street and Vale do Anhangabaú 
(Anhangabaú Valley). The hotel has also easy 
access to airports, Paulista Avenue and the main 
events and convention centers of the city.
ACCOMMODATIONS: 112 apartments, including 
four suites, divided into Standard Single, Double, 
Triple and Quadruple, all of them with cable TV, air 
conditioner, safe, minibar and telephone.
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: rooms for 
corporate events for up to 250 guests, its own 
parking lot, room service until 9h30 p.m. and 
laundry service (outsourced).
SPECIAL ASSETS: complimentary breakfast and wi-fi.

R
eferência econômica, cultural, gastro-
nômica e turística, São Paulo sempre 
arranja espaço para diversão, mesmo 
quando a agenda é lotada de compro-
missos a trabalho. Ocupando o sexto 
lugar entre as cidades da América 
Latina que mais sediaram encontros 
de negócios em 2018, segundo 
ranking da ICCA (sigla em inglês para  
Associação Internacional de Congres-
sos e Convenções), a maior metrópole 
brasileira atrai, em média, 19 milhões 
de visitantes corporativos por ano.
De acordo com dados oficiais da prefei-
tura, os programas favoritos do público 
na hora de relaxar envolvem gastrono-
mia, compras e vida noturna: uma trinca 
de ouro que tem tudo para fazer as ven-
das de bleisure prosperarem. Um bom 
exemplo de passeio se chama “São 
Paulo by Night”, que inclui tour noturno 
pelos principais pontos turísticos ilumina-
dos do destino e um show de MPB no 
tradicional Bar Brahma, localizado no 
icônico cruzamento das avenidas Ipiran-
ga e São João, no centro da cidade. 
Pegou todas as dicas? Então conheça 
agora uma sugestão de hospedagem 
na agitada Sampa.

NA HORA DO CHECK-IN:  
SÃO PAULO INN

LOCALIZAÇÃO: na região central, 
a pouquíssimos passos da estação 
São Bento do Metrô e de atrações 
como o Theatro Municipal, a Rua 
25 de Março e o Vale do Anhan-
gabaú. O hotel também é de fácil 
acesso aos aeroportos, à Avenida 
Paulista e aos principais centros de 
eventos e convenções da cidade.
ACOMODAÇÕES: 112 apartamen-
tos, sendo quatro suítes, divididos 
nas categorias Standard Solteiro, 
Casal, Triplo e Quádruplo, todos 
com TV a cabo, ar-condicionado, 
cofre, frigobar e telefone.
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: 
salas para eventos corporativos 
com capacidade total para 250 
pessoas, estacionamento próprio, 
serviço de quarto até as 21h30 e 
serviço de lavanderia (terceirizado).
DIFERENCIAIS: café da manhã e 
wi-fi, ambos em caráter cortesia.
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NA HORA DO CHECK-IN: 
HOLIDAY INN EXPRESS 
PUERTO MADERO
LOCALIZAÇÃO: em Puerto Madero, a 
poucos passos do metrô e a menos de 
dez minutos de carro de cartões-postais 
como Plaza de Mayo e Casa Rosada.
ACOMODAÇÕES: distribuídos nas 
categorias Standard, Vista para 
o Rio e Quarto Superior, todos os 
quartos são equipados com calefa-
ção, ar-condicionado, ferro e tábua 
de passar roupa, TV, cafeteira (com 
café cortesia), mesa de trabalho e 
berço (mediante solicitação e dispo-
nibilidade).
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: aca-
demia, salas de reuniões, Zona Inte-
rativa com atividades recreativas para 
crianças de 3 a 12 anos (aos sábados 
e domingos) e convênio com serviço 
de táxi.
DIFERENCIAIS: wi-fi e café da manhã 
gratuitos e minimercado.

NA FOTO PRINCIPAL, A COR JÁ ENTREGA: FACHADA DA 
CASA ROSADA. ACIMA, UM DOS QUARTOS DO HOLIDAY 
INN EXPRESS PUERTO MADERO
IN THE MAIN PHOTO, THE COLOR ALREADY REVEALS: 
FAÇADE OF THE CASA ROSADA (PINK HOUSE). ABOVE, ONE 
OF THE HOLIDAY INN EXPRESS PUERTO MADERO’S ROOMS

QUEM SEDIOU O MAIOR NÚMERO DE EVENTOS 
CORPORATIVOS NA AMÉRICA EM 2018? A CAPITAL 
DOS HERMANOS – E DO BLEISURE TAMBÉM

BUENOS AIRES (ARGENTINA)

FOTO: ARQUIVO HOTEL

BUENOS AIRES (ARGENTINA)
WHO HOSTED THE LARGEST NUMBER OF 
BUSINESS EVENTS IN AMERICA IN 2018? THE 
CAPITAL OF HERMANOS – AND BLEISURE TOO
Historic, gastronomic, cultural, vibrant and – to top it off 
– owner of the largest number of business events hosted 
in 2018 all over the American continent, according 
to ICCA (International Congress and Convention 
Association). Numbers prove that Buenos Aires, capital 
of tango, alfajor (biscuit with filling), art and soccer is 
also the perfect destination for good business.
Having received last year 2.7 million foreign tourists, 
of which 27% were from its neighbor Brazil, the 
Argentinian metropolis had an increase of 18% in 
the number of business visitors, according to official 
government data. 
Very popular, the city offers different activities for those 
who are looking for leisure after a whole day working, 
which can include a visit to Casa Rosada (Pink House), 
a tango show or even a guided tour of La Bombonera, 
the famous Boca Juniors soccer stadium. And the 
region is also well served when it comes to lodging! 
Check out a good example of this as follows.
CHECK-IN TIME: HOLIDAY INN EXPRESS 
PUERTO MADERO
LOCATION: in Puerto Madero, a few steps away from 
the subway station and less than ten minutes by car away 
from postcards such as Plaza de Mayo and Casa Rosada.
ACCOMMODATIONS: divided into Standard, River View 
and Superior Room categories, all rooms are equipped 
with heating system, air conditioner, iron and ironing 
board, TV, coffee maker (with complimentary coffee), 
workstation and crib (upon request and availability).
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: gym, meeting 
rooms, Interactive Zone with recreational activities 
for children from 3 to 12 years old (on Saturdays 
and Mondays) and convenience with taxi service.
SPECIAL ASSETS: complimentary wi-fi and breakfast 
and mini market.

H
istórica, gastronômica, cultural, pulsante 
e – aqui vai a cereja do bolo – detentora 
do maior número de eventos corporati-
vos sediados em 2018 em todo o conti-
nente americano, segundo a ICCA (sigla 
em inglês para Associação Internacional 
de Congressos e Convenções). Os nú-
meros comprovam que Buenos Aires, a 
capital do tango, do alfajor, da arte e 
do futebol, é, também, um destino certei-
ro para bons negócios. 
Tendo recebido no ano passado 2,7 
milhões de turistas internacionais, dos quais 
27% correspondiam a vizinhos brazucas, a 
metrópole argentina viveu um incremento de 
18% no número de visitantes corporativos, 
conforme balanço oficial do governo. 
Badaladíssima, a cidade oferece atividades 
bem diversificadas para quem procura por 
lazer após um dia inteiro de trabalho, as 
quais podem incluir um pulinho na Casa 
Rosada, um espetáculo de tango ou até uma 
visita guiada no La Bombonera, o renomado 
estádio do Boca Juniors. E a região ainda 
manda muito bem no quesito hospedagem! 
Confira a seguir um bom exemplo disso. 
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NA FOTO MAIOR, O SKYLINE INCONFUNDÍVEL DE NOVA 
YORK. NO DETALHE, CHARMOSA ACOMODAÇÃO DO SAN 
CARLOS HOTEL
IN THE BIGGEST PHOTO, THE UNIQUE SKYLINE OF NEW 
YORK. IN THE DETAIL, CHARMING ACCOMMODATION OF SAN 
CARLOS HOTEL

BUSINESS OR FUN? TANTO FAZ, PORQUE 
NA BIG APPLE NEGÓCIOS E DIVERSÃO 
FALAM A MESMA LÍNGUA

FOTO: ARQUIVO HOTEL

NEW YORK (USA)
BUSINESS OR FUN? WHATEVER, BECAUSE AT BIG 
APPLE THEY BOTH SPEAK THE SAME LANGUAGE
In the city that never sleeps the routine is like this: work and 
entertainment 24 hours a day. After all, having received 
more than 65 million visitors last year, according to the 
annual report of NYC & Company, it’s required much 
energy to please so many people. The good news is that 
when it comes to New York this is not a rocket science. 
Recording, when comparing 2018 with 2017, an 
increase of 3.8% in the number of leisure travelers and 3% 
in the business segment, in the city expert in dictating world 
trends bleisure is experiencing a boom. Aware of it and to 
do a great job with the passengers, what about suggesting 
that they prolong their business trip, very propitious to enjoy 
museums, Broadway spectacles, restaurants and other 
traditional attractions of this North-American giant? 
Regarding lodging, Segue Viagem has the correct 
address to give you. Take note!
CHECK-IN TIME: SAN CARLOS HOTEL
LOCATION: in the heart of Manhattan, very close 
to tourist attractions such as Fifth Avenue, Rockefeller 
Center and Top of The Rock.
ACCOMMODATIONS: 147 apartments and suites, 
classified into Deluxe, Executive Suites and Single 
Suites, equipped with iron and ironing board, safe, 
minibar, TV, coffeemaker, microwaves, utensils, 
hairdryer and bath amenities. The hotel has also two 
suites on the terrace, one of them with fireplace.
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: restaurant, 24-hour 
gym, meeting and conference rooms, business lounge 
with PCs and printers, parking garage and room service. 
SPECIAL ASSETS: free wi-fi, concierge service, laundry 
and valet, newspaper delivery service, complimentary 
umbrella, ATM and luggage scale in the lobby.

N
a cidade que nunca dorme a rotina 
é assim: labuta e entretenimento 24 
horas por dia. Afinal de contas, tendo 
recebido mais de 65 milhões de 
visitantes no ano passado, segundo 
reporte anual do NYC & Company, 
haja pique para dar conta de satisfazer 
a tanta gente. A boa notícia é que, 
quando se trata de Nova York, isso não 
é nenhum bicho de sete cabeças. 
Registrando, na comparação de 2018 
com 2017, aumento de 3,8% no número 
de turistas a lazer e de 3% no segmento 
corporativo, na cidade expert em ditar 
tendências mundiais o bleisure experimenta 
franca ascensão. Ciente disso e para 
fazer bonito com o passageiro, que tal 
recomendar uma esticadinha na viagem 
a trabalho, superpropícia para curtir 
os museus, espetáculos da Broadway, 
restaurantes e demais atrações típicas 
dessa gigante norte-americana? 
No quesito hospedagem a Segue 
Viagem tem o endereço exato para te 
passar. Anote aí! 

NOVA YORK (EUA)

NA HORA DO CHECK-IN: SAN 
CARLOS HOTEL
LOCALIZAÇÃO: no coração de Manhattan, 
pertinho de pontos turísticos como a Fifth 
Avenue (Quinta Avenida), o Rockefeller 
Center e o Top of The Rock.
ACOMODAÇÕES: 147 apartamentos e 
suítes, categorizados em Deluxe, Suítes Exe-
cutivas e Suítes Single, equipados com ferro 
e tábua de passar roupa, cofre, minibar, TV, 
cafeteira, micro-ondas, utensílios de cozinha, 
secador de cabelo e amenidades de higiene 
pessoal. O hotel ainda dispõe de duas suítes 
no terraço, uma delas com lareira.
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: restauran-
te, academia 24 horas, salas de reuniões 
e conferências, business lounge com com-
putadores e impressoras, estacionamento 
conveniado e serviço de quarto.
DIFERENCIAIS: wi-fi grátis, serviços de con-
cierge, lavanderia e manobrista, entrega de 
jornais, disponibilização de guarda-chuva 
em caráter cortesia, caixa eletrônico e ba-
lança de bagagem no lobby.
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NO TOPO, RECORTE DE LONDRES, COM DESTAQUE PARA 
A LONDON EYE E O BIG BEN. NO DETALHE, INSTALAÇÕES 
DO BEST WESTERN MORNINGTON HOTEL
AT THE TOP, PICTURE OF LONDON, HIGHLIGHTING LONDON 
EYE AND BIG BEN. IN THE DETAIL, BEST WESTERN 
MORNINGTON HOTEL'S FACILITIES

FRUTO DA COMBINAÇÃO ENTRE BUSINESS 
E LEISURE, NA CAPITAL DO SOTAQUE 
BRITÂNICO O BLEISURE É DE CASA

LONDRES (REINO UNIDO)

FOTO: ARQUIVO HOTEL

NA HORA DO CHECK-IN: BEST 
WESTERN MORNINGTON HOTEL 
LONDON HYDE PARK
LOCALIZAÇÃO: no coração da cidade, 
bem pertinho do Hyde Park e da estação 
de metrô Lancaster Gate, e a cerca 
de 45 minutos de carro do Aeroporto 
Internacional de Heathrow.
ACOMODAÇÕES: 70 quartos, equipados 
com wi-fi, ar-condicionado, TV, máquina 
de café/chá, ferro e tábua de passar 
roupa, secador de cabelo, cofre para 
notebooks, telefone, mesa de trabalho e 
amenidades de higiene pessoal.
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: academia 
24 horas, bar/lounge, biblioteca, lareira 
no saguão, elevador, business center, sala 
para reuniões e conferências e serviços de 
quarto (com horário limitado), lavanderia, 
lavagem a seco e concierge.
DIFERENCIAIS: wi-fi gratuito, café da ma-
nhã, disponibilização de jornais no saguão 
e depósito para bagagens antes do check-
-in ou após o checkout.

LONDON (UNITED KINGDOM)
RESULT OF THE COMBINATION OF BUSINESS 
AND LEISURE, IN THE CAPITAL OF THE BRITISH 
ACCENT BLEISURE IS VERY FAMILIAR
Business or leisure? That is the question! Better 
than that, it was the question, because who takes 
a business travel to London deserves to have a 
break from the corporate routine, even if it’s to say 
hello to the guards at Queen Elizabeth II’s official 
residence, better known as Buckingham Palace.
And if the passenger has a little time left, delay in visiting 
other can’t-miss postcards in the punctuality capital 
of the world is not allowed, huh! London Eye, Hyde 
Park, British Museum and the iconic Big Ben – which is 
undergoing restoration, expected to be completed by 
2020 – reign supreme in this imposing list.
Present amongst the top ten cities of the world that 
hosted most business meetings in 2018, according 
to the ICCA (International Congress and Convention 
Association), do you want another suggestion of 
good business? Oh, yeah, it’s right here!
CHECK-IN TIME: BEST WESTERN MORNINGTON 
HOTEL LONDON HYDE PARK
LOCATION: in the city’s heart, very close to Hyde Park 
and Lancaster Gate underground station, and about 45 
minutes by car away from Heathrow International Airport.
ACCOMMODATIONS: 70 rooms, equipped with 
wi-fi, air conditioner, TV, coffee/tea maker, iron 
and ironing board, hair dryer, safe for notebooks, 
telephone, workstation and bath amenities.
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: 24-hour gym, bar/
lounge, library, fireplace in the lobby, elevator, business 
center, meeting and conference rooms and room service 
(during limited hours), laundry, dry cleaning and concierge.
SPECIAL ASSETS: free wi-fi, breakfast, newspaper 
available in the lobby and luggage storage before 
check-in or after checkout.

T
rabalho ou lazer? Eis a questão! Ou 
melhor, era a questão, até porque 
quem viaja para Londres a serviço 
merece fazer uma pausa na rotina 
corporativa, nem que seja para dar um 
oi aos guardas da residência oficial 
da rainha Elizabeth II, mais conhecida 
como Palácio de Buckingham.
E se o passageiro tiver um tempinho 
sobrando, na capital mundial da 
pontualidade nada de atrasar a visita 
a outros cartões-postais imperdíveis, 
hein! A roda-gigante London Eye, o 
parque Hyde Park, o British Museum e 
o icônico relógio Big Ben – que passa 
por obras de restauração, previstas 
para serem concluídas em 2020 – 
reinam absolutos nessa lista imponente.
Presente em meio às dez cidades do 
mundo que mais receberam encontros 
corporativos em 2018, conforme 
balanço da ICCA (sigla em inglês 
para Associação Internacional de 
Congressos e Convenções), quer uma 
outra indicação de bom negócio? Oh, 
yes, é para já!
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CHARME MEXICANO: NO TOPO, FOTO PANORÂMICA 
DO PALACIO DE BELLAS ARTES. ACIMA, A ELEGÂNCIA 
E O CONFORTO DO CROWNE PLAZA HOTEL DE MEXICO
MEXICAN CHARM: AT THE TOP, PANORAMIC VIEW OF 
PALACIO BELLAS ARTES (PALACE OF FINE ARTS). ABOVE, 
THE ELEGANT AND COZY CROWNE PLAZA HOTEL MEXICO

QUER SABER SE O BLEISURE IMPERA NA 
TERRA DOS ASTECAS? A RESPOSTA PARA 
ESSA PERGUNTA É UMA SÓ: SÍ, SÍ, SÍ!

FOTO: ARQUIVO HOTEL

MEXICO CITY (MEXICO)
WOULD YOU LIKE TO KNOW IF BLEISURE REIGNS 
IN THE LAND OF AZTECS? THE ANSWER TO THIS 
QUESTION IS ONLY ONE: SÍ, SÍ, SÍ!
Ah, Mexico City! Owner of valuable natural and historical 
relics, it’s not a coincidence that the market of good sales is 
doing great in this region. Even because, hosting about 14 
million national and international tourists in 2018, according 
to local government data, whether looking for culture, 
gastronomy, entertainment or good businesses, everyone finds 
what is looking for somewhere in this stunning destination.
Having the surrounding of Plaza de la Constitución, also 
known as Zócalo, as one of its main postcards, these are 
some attractions that invite the visitor to enjoy a moment 
of relaxation: National Palace, Metropolitan Cathedral, 
Templo Mayor Museum, Guadalupe Basilica, Xochimilco 
Canals and Teotihuacán Pyramids – these last ones listed 
as World Heritage Site by Unesco and about an hour 
by car away from the downtown region of the capital.
Phew! After so many activities, how about making an 
invigorating stop? Vale, chico, let’s go to the address as follows!
CHECK-IN TIME: CROWNE PLAZA HOTEL DE MEXICO
LOCATION: in Colonia Nápoles, next to the World 
Trade Center Mexico City and Chilpancingo subway 
station, and about 40 minutes by car away from the 
international airport of the destination.
ACCOMMODATION: wide and well equipped, 
categorized as Deluxe, Superior Room, Guest Room and 
Suites, among others. There are also units adapted for 
people with disabilities and apartments in the so-called 
Quiet Zone, area in which outside noise is minimized.
INFRASTRUCTURE AND SERVICES: gym, lobby bar, 
three restaurants (Bistro Fusion, Dolce Mexico and 
Cantina de Dakota), parking, business center, ATM, 
wake-up service, laundry, valet and babysitter.
SPECIAL ASSETS: free wi-fi, freshly prepared meal upon 
request, complete spa (with sauna, massage therapist and 
beauty treatments) and 13 meeting rooms, the largest of 
them for up to 700 guests.

A
h, a Cidade do México! Detentora de relí-
quias naturais e históricas de valor inestimá-
vel, não é de se estranhar que o mercado 
das vendas arrasadoras faça a festa na 
região. Até porque, hospedando aproxima-
damente 14 milhões de turistas nacionais e 
internacionais em 2018, de acordo com 
dados do governo local, seja buscando por 
cultura, gastronomia, entretenimento ou bons 
negócios, todo mundo encontra o que pro-
cura em algum cantinho desse belo destino.
Tendo o entorno da Plaza de la Constitución, 
conhecida também por Zócalo, como um 
de seus cartões de visita, entre as demais 
atrações que são um convite para desfrutar 
um momento de folga estão: o Palácio 
Nacional, a Catedral Metropolitana, o 
Museu do Templo Mayor, a Basílica de 
Guadalupe, os Canais de Xochimilco e as 
Pirâmides de Teotihuacán – estas últimas 
tombadas como Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco e a aproximadamente uma 
hora de carro do centro da capital.
Ufa! Depois de tanta atividade, bora fazer 
uma parada revigorante? Vale, chico, toca 
então para o endereço a seguir!

NA HORA DO CHECK-IN: CROWNE 
PLAZA HOTEL DE MEXICO
LOCALIZAÇÃO: na Colonia Nápoles, 
ao lado do World Trade Center Cidade 
do México e da estação de metrô 
Chilpancingo, e a cerca de 40 minutos de 
carro do aeroporto internacional do destino.
ACOMODAÇÕES: amplas e bem equipa-
das, categorizadas como Deluxe, Superior 
Room, Guest Room e Suites, entre outras. 
Há também unidades adaptadas para pes-
soas com deficiência e apartamentos na 
chamada Quiet Zone, área onde os ruídos 
externos são minimizados.
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS: academia, 
lobby bar, três restaurantes (Bistro Fusion, 
Dolce Mexico e Cantina de Dakota), 
estacionamento, business center, caixa 
eletrônico, serviço de despertar, lavanderia, 
manobrista e babá.
DIFERENCIAIS: wi-fi gratuito, refeições prepa-
radas na hora mediante solicitação, spa com-
pleto (com sauna, massoterapeuta e tratamen-
tos de beleza) e 13 salas de reuniões, a maior 
delas com capacidade para 700 pessoas.

CIDADE DO MÉXICO (MÉXICO)
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VITOR MONTEIRO 
Grupo SB Travel
Salvador (BA)

“Viajar para a Europa é voltar ao passado! E um dos meus lugares 
favoritos é a Espanha, país onde se encontra uma das maiores 
riquezas culturais e históricas do Velho Continente e destino 
que tem a alegria e a simpatia do povo brasileiro, fatores que 
tornam a região ainda melhor. Definitivamente ali é possível 
encontrar tudo o que se deseja: de uma vida noturna agitada 
a atrações culturais, cidades modernas e ótima culinária. A 
Espanha é um país para todos os gostos e prazeres.”

uem já foi para o Velho Continente pode descrever seus 
mil encantos; quem ainda não viveu essa experiência 
provavelmente tem vontade de conhecer. Ah, Espanha! A 
arte encontrou ali um lugar sacro, e Antoni Gaudí escolheu a 
dedo o lugar onde exibiria sua estonteante Sagrada Família. 
Não bastasse isso, a natureza foi generosa e presenteou o 
país com belíssimas paisagens, equilibrando bem a história 
que ainda vive nos vilarejos medievais da Catalunha com a 
urbanidade e o movimento de Madri, por exemplo.
No que se refere ao turismo, o destino decolou muito tempo 
atrás – o trade todo é prova disso. Inclusive, muitos agentes de 
viagens já foram conferir pessoalmente o que os espanhóis e 
sua nação têm a oferecer. A Segue Viagem conversou com 
alguns deles e perguntou o que mais gostaram. Dá só uma 
olhada nas respostas, vai!

PENSA RÁPIDO: O QUE 
VOCÊ MAIS GOSTA NA 
ESPANHA?

THINK FAST: WHAT DO YOU LIKE THE MOST IN SPAIN?
People who have already been to the Old Continent can describe its several enchantments; 
those who haven’t had this experience yet probably want to. Ah, Spain! Art found there 
a sacred place, and Antoni Gaudí hand-picked the place where he would show his 
stunning Sagrada Família (Holy Family). As it was not good enough, nature was generous 
and gave the country beautiful landscapes, balancing well the history that still lives in the 
medieval villages of Catalonia with the urbanity and vibrancy of Madrid, for example.
When it comes to tourism, the destination took off a long time ago – the trade is 
proof of that. By the way, many travel agents have already checked out in person 
what the Spanish and their nation have to offer. Segue Viagem has talked to some of 
them and asked what they enjoyed the most. Take a look on the answers!

“Traveling to Europe is like to be back to the past! 
And one of my favorite places is Spain, a country 
where we can find one of the greatest cultural 
and historical riches of the Old Continent and 
destination that has the joy and sympathy of the 
Brazilian people, facts that turn the region even 
better. Definitely, it’s possible to find everything 
you want there: from a vibrant nightlife to cultural 
attractions, modern cities and great gastronomy. 
Spain is a country for all tastes and pleasures.”

FALA, VIAJANTE

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Q

GISELLA PEREIRA ALVES
Nassau Viagens e Turismo
Recife (PE)

“Barcelona é encantadora, pois reúne cultura, diversão e história em um mesmo 
lugar. Seu maior símbolo é o templo da Sagrada Família, obra do arquiteto catalão 
Antoni Gaudí, cujo legado está presente em toda a cidade, como é o caso da Passeig 
de Gràcia, uma das ruas mais chiques do destino, com hotéis de luxo e lojas. Tive a 
chance de me hospedar em um hotel próximo de tudo e na região central, em Las 
Ramblas, via bastante movimentada. Um dos mercados mais famosos do mundo, o La 
Boqueria, fica em Barcelona e vale a pena visitá-lo. As praias são lindas e há diversos 
lugares para tomar um vinho. Dá para passar o dia inteiro na Praia de Barceloneta e 
nos bares próximos ao mar. A melhor vista é a do mirante de Montjuïc, perto do porto. 
Em resumo, recomendo bastante ir à Barcelona, é uma cidade de sonhos.”

"Barcelona is charming because it gathers culture, fun and history in the same place. 
Its greatest symbol is the Sagrada Família (Holy Family) temple, Catalan architect 
Antoni Gaudí’s work, whose legacy is present all over the city, as the case of Passeig 
de Gràcia, one of the most sophisticated streets of the destination, with luxury hotels 
and stores. I had the opportunity to stay in a hotel near everything and in the central 
region, in Las Ramblas, a busy area. One of the most famous markets of the world, La 
Boqueria, is located in Barcelona and is worth visiting. The beaches are beautiful and 
there are many places to drink wine. People can spend the whole day at Barceloneta 
Beach and bars near the sea. The best view is from Montjuïc belvedere, close to the 
port. To sum up, I strongly recommend going to Barcelona, it is a city of dreams."
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

“Recomende Barcelona ao passageiro. Cinco dias são suficientes? Não, 
nem dois anos foram o bastante para conhecer a capital da Catalunha. 
Diga para ele ir disposto a caminhar e a utilizar o transporte público, 
que funciona muito bem. Sugira que experimente as “papas bravas”, 
um petisco delicioso, e a “horchata de chufa”, uma bebida refrescante. 
Priorize hospedá-lo próximo à região da Sagrada Família, para que ele 
possa aproveitar para apreciar essa linda obra de Gaudí. Não deixe de 
incluir Barceloneta ao roteiro, mesmo que não seja verão ou que ele 
não queira tomar banho de mar, pois o entardecer é bem interessante. 
Lembre-se da siesta: mesmo com o fim da prática, o comércio fecha 
por duas horas. E se ele não souber catalão, não é nenhum problema: o 
barcelonense também gosta de falar o castelhano. ” 

FERNANDA ALVAREZ
Eve Viagens e Turismo

Salvador (BA)

"Recommend Barcelona to your passengers. Are five days enough? 
It isn’t, not even two years were enough to know the capital of 
Catalonia. Tell them to be willing to walk and use the public transport, 
which works very well. Suggest that they try “papas bravas”, a 
very delicious snack, and “horchata de chufa”, a refreshing drink. 
Prioritize hosting them near the Sagrada Família (Holy Family) region, 
so that they can admire this beautiful Gaudí’s work. Be sure to add 
Barceloneta to the itinerary, even if it’s not summer or they don’t want 
to bath in the sea, because the evening is really interesting. Remember 
the siesta: even with the end of this practice, the establishments close 
for two hours. And if the visitor can’t speak Catalan, this is not a 
problem at all: people from Barcelona also like to speak Spanish."

“Decidimos, eu e minha filha, viajar à Espanha. Um típico fly and drive. Tudo começou no ae-
roporto de Madri, onde alugamos um carro e fomos para Zaragoza, a quinta maior cidade do 
país. Visitamos a região central, incluindo: o Palacio de Aljafería; a Plaza Mayor, conhecida 
como Plaza de las Catedrales; a Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar (vale a pena 
entrar e apreciar algumas pinturas do artista espanhol Goya) e La Lonja. De lá seguimos para 
Barcelona, que dispensa comentários. A parada seguinte foi Valencia, destino portuário na 
costa sudeste do Mediterrâneo. Ali visitamos o planetário, o oceanário, o Museu Interativo 
de Artes e Ciências, praias, reservas, trilhas e o Lago Albufera. O lugar é charmoso, cultural 
e jovem. Depois, no caminho para Madri, passamos por Toledo, cidade localizada em uma 
colina, toda murada e fortificada, conhecida pelos monumentos medievais árabes, judeus e 
cristãos. Finalmente chegamos a Madri, onde foram mais quatro dias vivendo seu encanto.”

"My daughter and I decided to travel to Spain. A typical fly and drive. Everything started at 
Madrid airport, where we rented a car and went to Zaragoza, the fifth biggest city of the 
country. We visited the central region, including: Alfajería Palace; Plaza Mayor (Mayor 
Square), known as Plaza de las Catedrales (Cathedral Square); Cathedral-Basilica of 
Our Lady of Pilar (it is worth entering and admiring some works of the Spanish artist 
Goya) and La Lonja. From there we went to Barcelona, which needs no introductions. The 
next stop was Valencia, a port destination on the southeast coast of the Mediterranean. 
There, we visited the planetarium, the oceanarium, the Interactive Museum of Arts and 
Sciences, beaches, reserves, trails and the Albufera Lake. The place is charming, cultural 
and young. Then, on our way to Madrid, we visited Toledo, a walled and fortified city 
located on a hill, known by its Arab, Jewish and Christian medieval monuments. Finally, 
we reached Madrid, where we had four days more living its enchantment."

MARIA AUXILIADORA 
FONTES RODAMILANS
All Map Viagens e Turismo
Salvador (BA)
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O
lho no retrovisor, marcha engatada e, ao ronco do motor, é 
chegada a hora de acelerar em direção a uma vertente do 
mercado na qual a TREND já figura em primeiro lugar na linha 
de chegada: o aluguel de veículos.
Referência nacional no segmento, que atraiu 43 milhões de 
usuários e faturou cerca de R$ 14 bilhões em 2018, segundo 
dados divulgados pela ABLA (Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis), foi com base nesse cenário bastante 
promissor que a operadora saiu em disparada e optou por reativar 
sua Central do Carro. A área regressa ao rol de atuação da 
empresa prometendo adicionar combustível extra às negociações 
exclusivas obtidas pela equipe comandada por Cristiane Jayme, 
diretora de Atendimento, Marketing e Produtos do GRUPO 
TREND, e Monique Monteiro, especialista no produto carro.

A GALERA POR TRÁS DO VOLANTE
Totalmente repaginada, nessa nova célula de mobilidade terrestre 
da empresa experts, consultores e colaboradores dos postos avan-
çados da Alamo, Avis, Localiza Hertz e Movida atuarão lado a 
lado com profissionais de mais duas frentes. São elas: as equipes 
de Atendimento, sob a direção de Cristiane Jayme e gerência de 
Andreia Ribeiro, e de Operações, Suporte e Prorrogações, lidera-

BACK TO THE ROAD
TAKE A RIDE ALONG THE WAY OF GOOD SALES WITH THE 
CART CENTRAL, AN AREA THAT RETURNS TO TREND TO 
KEEP CAR RENTALS TO TOTAL SPEED

Look in the rearview mirror, shift into gear and, at the roar of the 
engine, it’s time to accelerate toward a sector of the market in which 
TREND already ranks first on the finish line: car rentals.
National benchmark for the segment, which attracted 43 million 
users and earned about R$ 14 billion in 2018, according to 
data released by ABLA (Brazilian Automobile Rental and Leasing 
Association), it was based on this very promising scenario that 
the tour operator has chosen to go ahead and reactivate its 
Car Central. The area returns to the operations of the company 
promising to add extra fuel to the exclusive deals obtained by the 
team headed by Cristiane Jayme, director of Customer Service, 
Marketing and Products at GRUPO TREND, and Monique 
Monteiro, specialist in car product. 

BEHIND THE WHEELS
Completely reformulated, in this new terrestrial mobility department 
of the company experts, consultants and employees of Alamo, Avis, 
Localiza Hertz and Movida outposts will work side by side with 
professionals of two more fronts. They are: teams of Customer Service, 
headed by Cristiane Jayme and managed by Andreia Ribeiro, and 
Operations, Support and Prorogation, headed by the executive 
manager Roberto Araújo and area manager Imara Gasperini.
The goal is not only to provide the travel agent with news and 
quality information, making easy and expediting the release of 

FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND

TREND EM FOCO

EQUIPE CELEBRA VOLTA DA CENTRAL DO CARRO: ANDREIA RIBEIRO, MAURICIO FAVORETTO, 
CRISTIANE JAYME, FLAVIO RIBEIRO, ROBERTO ARAÚJO, MONIQUE MONTEIRO E FERNANDO PRADO
TEAM CELEBRATES THE RETURN OF CAR CENTRAL: ANDREIA RIBEIRO, MAURICIO FAVORETTO, CRISTIANE 
JAYME, FLAVIO RIBEIRO, ROBERTO ARAÚJO, MONIQUE MONTEIRO AND FERNANDO PRADO

PEGUE UMA CARONA PELO CAMINHO DAS BOAS 
VENDAS COM A CENTRAL DO CARRO, ÁREA QUE 
RETORNA À TREND PARA MANTER A LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS EM VELOCIDADE MÁXIMA

À ESTRADADe volta
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bookings via NATREND, but to offer the best option 
in each sale, turning the personalization of service 
and know-how of the team into essential trumps to 
boost sales. 
Ah! It’s always important to highlight that, in addition 
to the four suppliers mentioned above, the company 
counts on the support of other well-reputed brands, 
such as Budget, Hertz and Unidas, at national level, 
and Alamo, Avis, Budget, Dollar, Europcar, Hertz 
and, soon, Sixt and Thrifty, for car rentals abroad.

LET’S TAKE A DRIVE
Also according to ABLA, the tourism industry last 
year accounted for 48% of the total car rentals in 
the country – 27% of the demand was related to the 
leisure segment and 21% to the corporate. And to 
help you reinforce its presence in both roads, the Car 
Central has already the map of the itinerary that will 
take you directly to the sales boom. 

o mapa do trajeto que o conduzirá 
diretamente ao boom nas vendas. 
A listinha de vantagens é grande, então 
guarde bem os itens descritos a seguir: 
amplo portfólio, tarifas imbatíveis, 
comissões diferenciadas, realização 
de semanas temáticas com condições 
especiais, assistência completa às 
agências e aos passageiros em viagem, 
consultoria personalizada, facilidades 
de pagamento, acesso em primeira 
mão às boas-novas lançadas pelas 
locadoras e plantão 24 horas (inclusive 
aos finais de semana e feriados). Ufa!

das pelo gerente-executivo Roberto Araújo 
e pela gerente da área Imara Gasperini.
O objetivo não é só munir o agente de 
viagens com novidades e informações 
de qualidade, facilitando e agilizando 
a liberação de reservas efetuadas via 
NATREND, mas oferecer a melhor 
opção em cada venda, fazendo da 
personalização do atendimento e do 
know-how do time trunfos essenciais para 
alavancar os negócios. 
Ah! É sempre importante destacar que, 
além dos quatro fornecedores citados 
acima, a companhia conta com o 
respaldo de outras marcas de peso, 
como Budget, Hertz e Unidas, em âmbito 
nacional, e Alamo, Avis, Budget, Dollar, 
Europcar, Hertz e, em breve, Sixt e Thrifty, 
nas locações estrangeiras.

A GENTE ASSUME A DIREÇÃO
Ainda de acordo com a ABLA, no ano 
passado a indústria do turismo respondeu 
por 48% do total de locações de veículos 
no país – 27% da demanda estava 
vinculada ao segmento de lazer e 21% 
ao corporativo. E para ajudar você a 
reforçar sua presença em ambas as vias, 
a Central do Carro já tem preparado 

UMA MÃO NA RODA
Seguir viagem nesta trilha de 
excelentes oportunidades é bem 
simples! Entre em contato com 
a Central do Carro pelo e-mail  
centraldocarro@trendoperadora.com.br  
ou por meio do telefone  
(11) 4090 1688. Mas lembre-
-se: para que a sua ligação seja 
redirecionada à área, é preciso 
discar a opção 3 (Carros).

HIGHWAY TO SUCCESS
Taking a ride on this great opportunity road is 
very simple! Contact the Car Central by e-mail 
centraldocarro@trendoperadora.com.br or by 
phone (11) 4090 1688. Remember: for your 
call to be redirected to the area, you must dial 
the option 3 (Cars).

MONIQUE MONTEIRO E ANDREIA RIBEIRO COM COLABORADORES DA 
CENTRAL DO CARRO
MONIQUE MONTEIRO AND ANDREIA RIBEIRO WITH EMPLOYEES OF CAR CENTRAL

The list of advantages is large, so keep the following 
items in mind: wide portfolio, unbeatable rates, 
exclusive commissions, promotion of themed weeks 
with special conditions, complete support to agencies 
and travelers, personalized consultancy, easy 
payment, first-hand access to launches by car rentals 
and 24-hour support service (including weekends 
and holidays). Phew!
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VACATION HOMES COLLECTION INICIA OPERAÇÕES 
NO PAÍS, EXPANDINDO SEU PORTFÓLIO PARA OS 
PRINCIPAIS DESTINOS DE LAZER NACIONAIS

epois do sucesso alcançado lá nos States, sabe 
quem acaba de fixar residência por aqui? A Vacation 
Homes Collection! Trazendo para o Brasil toda a 
sua expertise em hospitalidade, a administradora 
de casas de temporada do GRUPO TREND chega 
ao país tropical com mais de 100 propriedades de 
primeiríssima categoria em sua prateleira de produtos 
e mais do que disposta a colocar em prática a 
experiência adquirida na Flórida. 

BRAZILIAN GREETINGS
VACATION HOMES COLLECTION STARTS ITS OPERATIONS IN 
THE COUNTRY, EXPANDING ITS PORTFOLIO TO THE MAIN 
NATIONAL LEISURE DESTINATIONS

After the success reached in the States, do you know who came to 
stay? Vacation Homes Collection! Bringing to Brazil all of its hospitality 
expertise, the vacation house management of GRUPO TREND arrives 
in the tropical country with more than 100 top properties in its portfolio 
of products and more than ready to put into practice the experience 
got in Florida. 

Saudações

FOTOS: DIVULGAÇÃO VHC

BRASILEIRAS
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Líder no segmento, sua atuação segue firme e forte 
em Orlando e Miami, destinos norte-americanos que 
apresentaram a VHC para o mundo e que consolidaram a 
marca como referência em qualidade. Foi no último mês de 
setembro que as operações tiveram início em solo nacional, 
decisão motivada não somente pela demanda elevada, 
mas também pela oportunidade única de implementar um 
modelo de gestão profissional nesse mercado. 
Assim como já acontece nos Estados Unidos, o trabalho da 
VHC é zelar pela satisfação de dois públicos distintos: do 
viajante, que tem a chance de se hospedar em uma casa 
de cinema, e do proprietário, que deixa o imóvel sob a 
responsabilidade da companhia e tem acesso a uma fonte 
de receita praticamente garantida.

VAMOS FALAR DE DIFERENCIAIS
E a empresa já chegou, chegando! Alguns dos maiores 
polos turísticos do Sul e Sudeste do Brasil foram escolhidos 
para sediar os primeiros imóveis. Do portfólio novo em 
folha, destaque para as casas de veraneio no litoral paulista 
e para os apartamentos supercharmosos em cidades como 
Gramado (RS) e Balneário Camboriú (SC). 
Além da localização estratégica e de um olhar atento, 
que acompanha de perto a manutenção do imóvel e, por 
consequência, o entrega sempre nas melhores condições de 
uso, todas as unidades são complementadas com serviços 
e comodidades exclusivas, os quais podem ser encarados 
como “adicionais” e contratados à parte.  
Dê uma olhada na lista de conveniências à disposição 
do hóspede: serviço de limpeza (incluindo arrumação de 
camas, banheiros e cozinha, troca de lençóis e toalhas e 
retirada de lixo), entrega de cooler abastecido com bebidas 
(opção restrita a destinos praianos), decoração temática, 
delivery de itens de supermercado, serviço de babá, 
consultoria especializada de um concierge (para compra 
de passeios e ingressos, aluguel de carros e indicação 
de restaurantes e pontos turísticos), assistência 24 horas e 
atendimento em três idiomas (português, inglês e espanhol). 

ATUAÇÃO DIRECIONADA
Voltada ao mercado de lazer nesta primeira fase de 
implantação, no momento o foco da empresa são 
famílias, grupos de amigos e casais em busca de uma 
hospedagem sem igual, que proporcione economia, 
privacidade e vivências inesquecíveis. “O objetivo central 
de tudo isso? Garantir retorno ao proprietário, serviços de 
alta performance aos hóspedes e colocar bons negócios 
na palma da mão do agente de viagens”, afirma Fabio 
Cardoso, diretor-geral da VHC. 

VOCÊ SABIA?
Os imóveis da VHC no Brasil já estão disponíveis no sistema 
de reservas NATREND, então confira em primeira mão o 
portfólio da empresa para dar aquele up nas vendas! 

À ESQUERDA E ACIMA, EXEMPLOS DE ACOMODAÇÕES DOS APARTAMENTOS VHC EM 
GRAMADO (RS)
TO THE LEFT AND ABOVE, EXAMPLES OF ACCOMMODATIONS IN APARTMENTS OF VHC IN GRAMADO (RS)

Leader in the segment, its operations remain steady and strong in Orlando and 
Miami, North-American destinations that introduced VHC to the world and 
that consolidated the brand as a benchmark in quality. It was last September 
that the operations started in national territory, a decision motivated not only for 
the high demand, but also for the unique opportunity to implement a professional 
management model in this market. 
As it already happens in the United States, VHC’s job is to ensure the satisfaction of 
two different audiences: the traveler, who has the chance to stay in a cinematographic 
house, and the owner, who leaves the property under the company’s responsibility 
and has access to a quite guaranteed source of revenue.  
LET’S TALK ABOUT SPECIAL CONVENIENCES
The company has just arrived and is already a success! Some of the main tourist 
poles of Brazilian Southern and Southeastern regions have been chosen to host 
the first properties. From the brand new portfolio, a highlight to the vacation 
homes on the coast of São Paulo and to the super charming apartments in cities 
such as Gramado (RS) and Balneário Camboriú (SC). 
In addition to the strategic location and an attentive eye, which follows closely 
the property maintenance and, consequently, makes it available in the best 
conditions of use, every unit has exclusive services and conveniences, which 
can be considered as “additional” items and hired separately.  
Take a look at the list of amenities available to guests: cleaning service 
(including housekeeping, linen and towel changing and trash removal), cooler 
delivery with drinks (option only for beach destinations), themed decoration, 
grocery delivery, babysitting, specialized consultancy of a concierge (for tours 
and tickets, car rental and suggestions of restaurants and tourist attractions), 24-
hour support and service in three languages (Portuguese, English and Spanish).
TARGETED OPERATIONS
Intended to the leisure market in this first phase of implementation, at the moment 
the company is focusing on families, groups of friends and couples looking 
for a fantastic lodging, which provides economy, privacy and unforgettable 
experiences. “The main goal of all this? It’s to ensure return to the owner, high 
performance service to guests and provide good deals to travel agents,” says 
Fabio Cardoso, director general of VHC. 
DID YOU KNOW?
VHC’s properties in Brazil are already available on NATREND booking system, 
so check out the company’s portfolio to boost your sales!
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V
ocê sabia que a SHOP HOTEL 
completou cinco anos de atuação no 
último mês de setembro? Sim, a On-line 
Travel Operator do GRUPO TREND 
conquistou seu espaço no mercado e, 
fazendo jus às demais empresas da 
holding, segue firme e forte na parceria 
com o agente de viagens, oferecendo 
agilidade nos processos e diferenciais 
exclusivos. 

Entregando uma atuação 100% digital, 
a companhia traz no portfólio quase 
quatro mil motivos para vender hotelaria 
no Brasil, marcando presença de norte 
a sul do país. Com empreendimentos 
distribuídos em mais de 540 cidades 
em solo nacional, a OTA vê sua 
prateleira de produtos crescer ano 
após ano, fruto direto das negociações 
obtidas pelo grupo como um todo.

PANORAMA GERAL
Considerando as vendas efetuadas 
entre janeiro e setembro de 2019, 
cinco cidades despontam como as 
mais procuradas: São Paulo (SP), Rio de 
Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte 
(MG) e Fortaleza (CE) – nesses destinos, 
a demanda fica concentrada em pouco 
mais de 600 hotéis. 
Ao avaliar esse cenário, um dado 
salta aos olhos: são os meios de 
hospedagem com perfil corporativo 
que abocanham a maior parte 
do share na SHOP HOTEL. Mais 
expressiva ainda é a participação 
dos estados de São Paulo, Rio e 
Minas Gerais, que reinam absolutos 
nas vendas e representam uma oferta 
superior a 1.200 empreendimentos 
hoteleiros.  

INSIDE BUSINESS
SHOP HOTEL CELEBRATES FIVE YEARS 
OF OPERATIONS AND EVALUATES SALES 
BEHAVIOR. SPOILER ALERT: DEMAND IS 
HIGHER IN THE BUSINESS SEGMENT

Did you know that SHOP HOTEL celebrated 
five years of operations last September? 
Yes, the GRUPO TREND’s On-line Travel 
Operator has reached its space in the 
market and, doing justice to the other 
companies of the holding, remains steady 
and strong in the partnership with travel 
agents, offering agility in processes and 
exclusive conveniences. 
Operating 100% digital, the company 
brings in its portfolio almost 4,000 reasons 
to sell lodging in Brazil, present from north 
to south. With hotels distributed in more 
than 540 cities in national territory, the OTA 
sees its portfolio of products grow year after 
year, result of negotiations obtained by the 
group as a whole.
OVERVIEW
Considering sales between January and 
September, 2019, five cities are the most 
popular: São Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) and 
Fortaleza (CE) – in these destinations, the 

SHOP HOTEL COMPLETA CINCO 
ANOS DE OPERAÇÃO E AVALIA 
COMPORTAMENTO DAS VENDAS. 
ALERTA DE SPOILER: DEMANDA É 
MAIOR NO SEGMENTO CORPORATIVO

FOTO: 061 FILMES/SHUTTERSTOCK.COM

Por dentro
DO NEGÓCIO
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Além de comprovarem a evolução significativa 
do segmento – o qual, em 2018, registrou 
faturamento de mais de R$ 67,3 bilhões 
no Brasil, de acordo com a Pesquisa 
Conjuntural de Viagens Corporativas 
(IPVC), divulgada pela ALAGEV –, os 
números reforçam a tendência de eventos e 
deslocamentos a trabalho serem realizados 
nos já consolidados polos turísticos do país.
Não à toa, a regional que obteve os 
melhores resultados no ano foi Centro-Oeste 
& Minas Gerais, seguida de perto pela 
Norte & Nordeste.

FICA, VAI TER BOLO!
Com nada mais, nada menos que 30 dias 
dedicados às celebrações de aniversário, 
adivinha qual foi a forma encontrada pela 
empresa para retribuir a parceria de sua base 
de clientes durante esses cinco anos? Se você 
disse “um caderno especial com tarifas mega-
competitivas e condições exclusivas”, acertou!
Lançada em outubro – e com ofertas vigen-
tes para o mesmo mês, vale lembrar –, a 
ação promocional reuniu hotéis seleciona-
dos a preços imbatíveis, completando mais 
um ciclo no melhor estilo SHOP HOTEL: fe-
chando excelentes negócios. 

DEPOIMENTO
"Hoje, já com dois anos de experiência 
utilizando a plataforma da SHOP 
HOTEL, indiscutivelmente posso entregar 
para o meu cliente uma resposta muito 
mais ágil, simples e segura, criando, 
alterando ou cancelando uma reserva 
de hotel.
Além da plataforma moderna e auto-
matizada, também conto com a ajuda 
de profissionais altamente qualificados 
e engajados com o processo em geral. 
A Luana Galdino e a Sônia Rodrigues 
são maravilhosas e excelentes parcei-
ras. Junto a isso, ainda temos à dispo-
sição o suporte on-line e atendimento 
24 horas, que nos ajudam a contornar 
eventos atípicos e a gerenciar situações 
inerentes ao risco do nosso negócio, 
nos oferecendo, sem dúvida alguma, o 
melhor dos mundos."

Edmilson Pires Monteiro
Jath Turismo
São Paulo (SP) 

"Today, with two years of experience using 
the SHOP HOTEL platform, I can undoubtedly 
deliver to my client a more agile, simple 
and secure response, creating, changing or 
cancelling a hotel reservation.
In addition to a modern and automated 
platform, I can also count on the assistance 
of highly qualified professionals who are 
committed to the process in general. Luana 
Galdino and Sônia Rodrigues are wonderful 
people and excellent partners. Besides, 
we also have on-line support and 24-hour 
service, which help us solve atypical issues 
and manage events inherent in the risk of 
our business, providing us with the best of all 
worlds, indeed."

CONGRESSO NACIONAL, BRASÍLIA (DF)

demand is concentrated in just over 600 hotels. 
When evaluating this scenario, one thing 
stands out: those hotels with corporate 
profile capture most of SHOP HOTEL’s 
share. Even more expressive is the 
participation of the States of São Paulo, Rio 
and Minas Gerais, which reign supreme in 
sales and represent an offer of over 1,200 
hotels.  
In addition to proving the significant 
evolution of the segment – which, in 
2018, recorded revenue of more than  
R$ 67.3 billion in Brazil, according 
to Pesquisa Conjuntural de Viagens 
Corporativas – IPVC (Conjuncture Survey 
of Corporate Travel), released by ALAGEV 
–, the numbers reinforce the trend of events 
and business trips to be held in the already 
consolidated tourist poles of the country.
No wonder, the regional that had the best 
results in the year was Central-West & 
Minas Gerais, closely followed by North 
& Northeast. 
STAY, WE HAVE CAKE!
With nothing more, nothing less than 30 
days dedicated to its birthday celebration, 
guess what was the way the company 
found to pay back for the partnership of its 
client base during these five years? If you 
said “a themed offer brochure with very 
competitive rates and exclusive conditions”, 
you got it right!
Launched in October – and with offers valid 
for the same month, it should be highlighted 
–, the promotional action gathered selected 
hotels with unbeatable rates, completing 
another cycle in the best SHOP HOTEL 
style: closing excellent deals.
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COM RECURSOS APRIMORADOS E DESIGN 
INTUITIVO, O SEGUE VIAGEM DIGITAL ESTÁ 
MAIS MODERNO E MAIS PREPARADO DO QUE 
NUNCA PARA ALAVANCAR AS SUAS VENDAS

enovação. Esta é a fase em que o Segue Viagem Digital 
se encontra atualmente. Apresentado ao mercado em 
2016 como uma plataforma de conteúdo 100% voltada 
ao universo do turismo, ele continua fiel ao seu objetivo de 
compartilhar com os agentes de viagens o maior número 
possível de informações, fortalecendo-se como referência 
no trade quando a pauta é viagens de maneira geral.
Exibindo performance ainda melhor nos quesitos 
velocidade e funcionalidade, o site transborda conteúdo, 
somando mais de 1,3 mil posts de blog, cerca de 200 
guias de destinos, hospedagens no Brasil e no mundo, 
locadoras de carros e muito mais. Tudo isso para dar 

DE CARA NOVA 

FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND

ESPAÇO SEGUE VIAGEM

e feito para você
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aquela mãozinha no dia a dia dos agentes, que 
dependem de material de qualidade para personalizar 
a experiência do viajante e atualizá-los sobre tudo o 
que envolve o destino em questão. 
Mas, neste momento, você deve estar se perguntando: 
o que mudou? Bem, ao acessar o www.segueviagem.
com.br logo de cara dá para perceber a diferença. 
A página inicial (ou a home, se preferir) foi totalmente 
modificada e agora apresenta seis destaques de hotéis, 
destinos e posts de blog, todos eles com imagens de 
encher os olhos. O motivo? Dar uma amostra de tudo 
o que você pode encontrar por ali de maneira simples, 
fácil e rápida.
A revista Segue Viagem, sua irmã de nome e parceira 
de conteúdo, reservou este espaço para mostrar a você 
esta novidade que acaba de sair de forno. Vamos 
conferir o que mudou juntos?

SEU HOTEL ESTÁ AQUI
O SV te ajuda a escolher a melhor opção em hotelaria 
e outros produtos para o viajante. Mantendo todas as 
funcionalidades já existentes – como mapas interativos, 
fotos, otimizações de busca e descrição dos serviços 
ofertados pelos hotéis, por exemplo –, a nova página 
“Hospedagens” apresenta seu portfólio de forma 
inovadora, turbinado com o melhor do segmento 
hoteleiro. 
A partir dos filtros “recomendado para”, “sistema de 
alimentação”, “categoria”, “estrutura da hospedagem”, 
“estrutura da acomodação” e “sala para eventos” 
continua sendo fácil decidir a opção mais adequada 
para o perfil do passageiro. Além disso, experimente 
acessar a página de algum hotel específico: já reparou 
no design mais intuitivo, que deixou a navegação mais 
leve, certo?

NEW LOOK AND MADE JUST FOR YOU
WITH ENHANCED FEATURES AND INTUITIVE DESIGN, SEGUE 
VIAGEM DIGITAL IS MORE MODERN AND MORE PREPARED THAN 
EVER TO BOOST YOUR SALES
Update. This is the phase in which Segue Viagem Digital is currently. 
Presented to the market in 2016 as a platform with 100% of the 
content focused on the universe of tourism, it remains faithful to its 
goal of sharing with travel agents the largest possible number of 
information, strengthening itself as a benchmark for the trade when it 
comes to travel in general.
Providing even better performance in speed and functionality, the site 
overflows with content, counting on more than 1,300 blog posts, 
about 200 destination guides, hotels in Brazil and worldwide, car 
rental companies and a much more. Everything to give that little help 
in the travel agents’ daily life, who depend on quality material to 
personalize the experience of the traveler and update them on what 
involves a destination. 
However, right now, you must be wondering: what has changed? 
Well, by accessing www.segueviagem.com.br people can see 
the difference right away. The home was totally changed and now 
presents six hotels highlights, destinations and blog posts, all of them 
with amazing images. The reason? Giving you a sample of everything 
you can find there in a simple, easy and fast way.
Segue Viagem magazine, the sister in name and content partner, has 
reserved this space to show you this novelty that has just come out of 
the oven. Let’s check out together what changed?
YOUR HOTEL IS HERE
SV helps you choose the best option of hotels and other products for 
the traveler. Keeping all the existing functionalities – such as interactive 
maps, photos, search optimizations and description of services 
offered by hotels, for example –, the new “Hospedagens” (Hotels) 
page presents its portfolio in an innovative way, with the best of the 
hotel segment. 
With the “recomendado para” (recommended for), “sistema de 
alimentação” (meal plan), “categoria” (category), “estrutura de 
acomodação” (accommodation structure), and “sala para eventos” 
(event room) filters, it remains easy to decide the most appropriate 
option for the profile of the passenger. In addition, try to access the 

NA ABERTURA, A NOVA HOME DO SEGUE VIAGEM. ACIMA, EXEMPLO DA 
DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO NA PÁGINA RESERVADA AOS HOTÉIS E DESTAQUE 
PARA O BOTÃO “ÁREA DO AGENTE”, HOJE COM MAIS VISIBILIDADE
IN THE MAIN PHOTO, THE NEW HOME OF SEGUE VIAGEM. ABOVE, AN EXAMPLE OF 
CONTENT DISTRIBUTION IN THE PAGE RESERVED FOR HOTELS AND HIGHLIGHT FOR THE 
“ÁREA DO AGENTE” (AGENT AREA) BUTTON, TODAY IN MORE EVIDENCE



34  

PRÓXIMA PARADA...
Como viajar é tudo de bom e a gente sabe bem disso, 
chegou a hora de falar sobre os guias de destinos, parceiros 
importantíssimos do agente no momento de fechar uma viagem. 
Reunidos sob o botão “Destinos” na home, os guias concentram 
tudo aquilo que uma pessoa precisa saber antes do embarque: 
dicas de pontos turísticos em um mapa interativo, atrações 
imperdíveis, points noturnos, documentação exigida, a melhor 
maneira de chegar à região, galeria de fotos... ufa! Em outras 
palavras, seja qual for a dúvida do cliente, ela será facilmente 
respondida pelos guias. 
Para facilitar, uma espécie de “índice” consta no início de 
cada guia, constituído por nove itens: “Conheça [nome do 
destino]”, “Atrações noturnas”, “Compras”, “Eventos”, “Melhor 
época”, “Como chegar”, “Informações turísticas”, “Pontos 
turísticos” e “Fotos”. Isso significa que, se você não quiser 
ver todo o conteúdo, é só clicar no item desejado para ser 
automaticamente redirecionado para ele. 
No canto direito da página, uma versão mais amigável e 
mais clean da previsão do tempo, indicando a temperatura 
para os próximos cinco dias no destino em questão, e um 
espaço reservado a “Informações úteis”, no qual podem ser 
encontrados dados importantes sobre a região, como DDD, 
voltagem, telefones emergenciais, sites oficiais, idiomas, 
moedas e padrão de tomadas. 

INFORMAÇÃO É O QUE TEM DE SOBRA
Como a gente gosta de inovar, mais uma surpresa: a criação 
da página “Materiais educativos”, cujos conteúdos têm tudo 
para ajudar você a dar um up nas vendas. No momento, 
dois e-books estão publicados ali – “Descubra como o 
e-mail marketing pode ajudar sua agência de viagens” e 
“Dicas para se tornar um agente de viagens bem-sucedido” 
– e um terceiro já está a caminho. Aos poucos esta área 
ganhará novos insumos, mas já dá pra ter uma ideia do que 
é possível encontrar neste espaço. 
E não é só isso, não! Como manter-se atualizado é pré-requi-
sito para todo profissional do turismo, não deixe de acessar 

page of some specific hotel: you've noticed the more 
intuitive design that made browsing lighter, right? 
NEXT STOP…
As travel is a very good thing and we know it 
well, it's time to talk about the destination guides, 
important partners of the travel agent at the time of 
preparing a trip. 
Gathered under the “Destinos” (Destinations) button on 
the home page, guides have everything that a person 
needs to know before boarding: tourist attractions on 
an interactive map, can’t-miss attractions, nightlife spots, 
required documentation, the best way to get to the 
region, photo gallery... phew! In other words, whatever 
the client's doubt, these guides can easily answer it. 
To make it easier, a kind of "table of contents" is at 
the beginning of each guide, consisting of nine items: 
“Conheça [name of the destination]” (Get to know), 
“Atrações noturnas” (Night attractions), “Compras” 
(Shopping), “Eventos” (Events), “Melhor época” (Best 
time to go), “Como chegar” (How to get there), 
“Informações turísticas” (Tourist information), “Pontos 
turísticos” (Tourist attractions) and “Fotos” (Photos). This 
means that if you don’t want to see all the content, 
just click on the desired item to be automatically 
redirected to it. 
In the right corner of the page, a friendlier and 
cleaner version of the weather forecast, informing the 
temperature for the next five days in the destination, 
and a space reserved for “Informações úteis” (Useful 
information), in which you can find important data on 
the region, such as area code, voltage, emergency 
phones, official websites, languages, currencies and 
standard of plugs and sockets. 
WE HAVE FURTHER INFORMATION
As we like to innovate, another surprise for you: 
the creation of the page “Materiais educativos” 
(Educational materials), whose content has everything 
to help you boost your sales. At the moment, two 
e-books are published there – "Discover how e-mail 
marketing can help your travel agency" and "Tips to 
become a successful travel agent" – and a third is on 
the way (all of them in Portuguese). Step by step, this 

GUIA DE DESTINOS FICOU MAIS CLEAN E GANHOU 
UM ÍNDICE NO TOPO DA PÁGINA

DESTINATION GUIDES ARE CLEANER AND HAS NOW A 
TABLE OF CONTENTS AT THE TOP OF THE PAGE
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o blog do Segue Viagem e ficar por dentro das novidades 
do setor. O blog reúne notinhas sobre parques temáticos e 
pontos turísticos, dicas de restaurantes e roteiros, destinos 
mais indicados para feriados e até mesmo um conteúdo sob 
medida para você, composto por textos sobre marketing di-
gital, as principais competências dos agentes de viagens, 
melhores destinos para vender lua de mel, como incrementar 
as vendas utilizando o WhatsApp e por aí afora. 
Vale ressaltar que todo o conteúdo pode ser compartilhado 
pelas redes sociais. Então use e abuse dos ícones do 
Facebook, Twitter e Pinterest que aparecem no topo de 
algumas páginas e interaja com um número sempre maior 
de viajantes! 

UM ESPAÇO SÓ SEU: ÁREA DO AGENTE
Anteriormente acessada por um botão localizado perto do 
rodapé, a “Área do agente” agora ocupa posição de destaque 
na home, muito próxima do menu superior. Basta um clique 
para ser redirecionado à página de login, o qual, como você 
já sabe, pede os mesmos dados que você utiliza para acessar 
o NATREND: código da agência, usuário e senha. Feito isso, 
seja bem-vindo a um espaço exclusivo e restrito do SV! Esta 
área ainda não foi repaginada, mas o objetivo é que ela 
também ganhe uma nova roupagem no futuro. 
Que tal lembrar um pouquinho do que você pode encontrar 
ali? Acesso direto aos demais sistemas do GRUPO TREND, 
incluindo a plataforma de ensino a distância TRENDCURSOS; 
a seção “Meus favoritos”, onde ficam listados os conteúdos 
que você marcou com a estrelinha ao longo da navegação 
e cujo ícone está disponível em todas as páginas; o botão 
“Cotação de eventos”, que simplifica o pedido de orçamento 
de grupos e eventos; e, a opção mais popular de todas, 
“Comunique seus clientes”, recurso que permite enviar ao 
cliente e-mails marketing personalizados, criados com base 
em qualquer conteúdo disponível na plataforma, ou que 
encaminhe para eles peças publicitárias que você recebe 
diariamente do GRUPO TREND, acrescidas dos dados de 
contato da sua agência. Vale a pena experimentar! 

area will have new inputs, but you can already have 
an idea of what can be found in this space. 
And there’s more! Keeping up-to-date is a prerequisite 
for every Tourism professional, so be sure to access 
Segue Viagem's blog and stay tuned for the novelties 
of the industry. The blog gathers tips on theme parks 
and tourist attractions, restaurant tips and itineraries, 
holiday destinations and even special content for you, 
consisting of digital marketing texts, main characteristics 
of travel agents, the best honeymoon destinations, how 
to increase sales using WhatsApp and so on. 
It’s worth mentioning that all content can be shared 
by social media. So use the Facebook, Twitter and 
Pinterest icons that appear at the top of some pages 
and interact with a larger number of travelers! 
ALL YOURS: TRAVEL AGENT AREA
Previously accessed by a button located near the 
footer, the “Área do Agente” (Agent Area) now 
occupies a position in evidence in the home, very 
close to the top menu. Just one click to be redirected to 
the login page, which, as you already know, requires 
the same data that you use to access NATREND: 
agency code, user and password. Once it’s done, 
welcome to an exclusive and restricted SV space! 
This area has not yet been rebuilt, but the goal is to 
change it in the future. 
How about remembering a little bit of what you can 
find there? Direct access to other systems of GRUPO 
TREND, including the distance learning platform 
TRENDCURSOS; “Meus favoritos” (My Bookmarks) 
section, which lists the content you have tagged with 
the star while you’re browsing and whose icon is 
available on all pages; “Cotação de eventos” (Event 
quotation) button, which simplifies the quotation for 
groups and events; and the most popular option 
of all, “Comunique seus clientes” (Communicate 
your customers), a tool that allows you to send 
personalized marketing e-mails, created based on 
any content available on the platform, or to send them 
advertising pieces that you receive daily from GRUPO 
TREND, with the contact information of your agency. 
Worth a try!

NOVIDADE: PÁGINA “MATERIAIS EDUCATIVOS” REÚNE CONTEÚDOS 
QUE VISAM ESTIMULAR VENDAS DO AGENTE DE VIAGENS
NEW: “MATERIAIS EDUCATIVOS” (EDUCATIONAL MATERIALS) PAGE 
PROVIDES CONTENTS THAT INTEND TO BOOST SALES OF TRAVEL AGENTS 
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UM GIRO PELA AMÉRICA

HORA DE CAIR NA ESTRADA EXPLORANDO OS 
CENÁRIOS DESTE PEQUENINO PAÍS SUL-AMERICANO 

QUE É GIGANTE EM ATRATIVOS TURÍSTICOS

URUGUAI
sobre quatro rodas

A Southerner beloved by its Brazilian neighbors, with which shares affinities 
that range from the passion for the combo of barbecue, Carnival and soccer 
to a set of natural and urban beauties that will leave any traveler amazed. This 
is Uruguay, a historic, gastronomic, cultural, vibrant and coastal destination 
whose size is compared to the territory of Natal, in Rio Grande do Norte 
State, and tailored to be enjoyed by a road trip full of great experiences and 
good surprises each kilometer driven.
Visited by more than 250,000 Brazilians only in the first half of 2019, 
according to data from the Uruguayan Ministry of Tourism, to start a complete 
tour of the country the main entrance is Montevideo, the place from where we 
leave to other stars of the region. 
However, before accelerating, there’s a valuable tip: once in the city, don’t 
forget to include a walk tour of some postcards, such as Plaza Independencia 
(Independence Square), Casa de Gobierno Museum, Solís Theatre, Mercado del 

U
m sulista amado por seus vizinhos canarinhos, com os quais 
compartilha afinidades que vão desde a paixão pelo combo 
churrasco, Carnaval e futebol a um conjunto de belezas naturais 
e urbanas de deixar qualquer viajante de queixo caído. Esse é 
o Uruguai, um destino histórico, gastronômico, cultural, pulsante 
e praieiro do tamanho aproximado da cidade de Natal, no 
Rio Grande do Norte, e sob medida para ser apreciado por 
meio de uma road trip repleta de grandes experiências e gratas 
surpresas a cada quilômetro rodado.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

URUGUAY ON FOUR WHEELS
TIME TO HIT THE ROAD AND EXPLORE THE SCENERIES OF THIS LITTLE SOUTH-AMERICAN COUNTRY THAT IS A GIANT IN TOURIST ATTRACTIONS

IVO ANTONIE DE ROOIJ/SHUTTERSTOCK.COM
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Visitado por mais de 250 mil brasileiros somente 
no primeiro semestre de 2019, conforme dados do 
Ministério do Turismo uruguaio, para iniciar um tour 
completíssimo pelo país a principal porta de entrada 
é Montevidéu, o local de onde também partiremos em 
direção às demais estrelas do pedaço. 
Porém, antes de pisar fundo no acelerador, vai aqui 
uma dica preciosa: estando pela cidade, não deixe de 
incluir no roteiro uma voltinha, a pé mesmo, por alguns 
cartões-postais, tais quais a Praça Independência, o 
Museu da Casa do Governo, o Teatro Solís, o Mercado 
del Puerto e suas movimentadas orlas (chamadas de 
ramblas) às margens do Rio da Prata.

EMBARQUE AUTORIZADO
Após se encantar com os tesouros espalhados pela 
capital – vai por nós, o passageiro vai se encantar! 
–, a sugestão é pegar o carro rumo a outro clássico 
uruguaio. Seu nome? Ah, essa é fácil: Punta del Este, 
balneário famoso pelo agito, pelas paisagens de tirar 
o fôlego e pelas atrações bem variadas.
A apenas duas horas de Montevidéu e situada entre o 
Rio da Prata e o Oceano Atlântico, entre os milhares 
de programas que podem ser feitos por ali é claro que 
alguns merecem destaque. São eles: as tradicionais fotos 
tiradas no Monumento ao Afogado, escultura conhecida 
também como La Mano ou Los Dedos, fincada nas 
areias da Playa Brava; a curtição típica da Avenida Juan 

Puerto (Port Market) and its bustling boardwalk (called as ramblas) on the banks of the River Plate.
AUTHORIZED BOARDING
After being enchanted by the treasures spread all over the capital – trust us, the passenger will 
be enchanted! –, the suggestion is to take the car and go to another Uruguayan classic. What 
is its name? This is easy: Punta del Este, a coastal city famous for its vibrancy, breathtaking 
landscapes and different attractions.
Just two hours away from Montevideo and located between the River Plate and the Atlantic 
Ocean, among several activities that can be done there some of them should be highlighted, of 
course. They are: the traditional photos taken at the Monumento al Ahogado (Monument to the 
Drowning Man), sculpture also known as La Mano (The Hand) or Los Dedos (The Fingers), set 
in the sands of Brava Beach; the typical fun of Juan Golero Avenue, taken by stores, restaurants, 
cafés, ice cream shops and other cool commercial establishments, a visit to Paseo de Neruda 
Museum, installed in the house where the Chilean poet Pablo Neruda lived; and the practice 
of outdoor sports, such as surfing, windsurfing, fishing and sailing, on its beautiful beaches.
TEN-GRADE ROUTE
Still following the Ruta 10 (Route 10), which connects Montevideo to Punta, if the traveler 
has time it’s worth extending the trip to other places found along the way. The charming and 
ecotourist city of Piriápolis and the iconic Casapueblo, which is located in Punta Ballena and 
is considered as a sculpture in the shape of a house built by the artist Carlos Páez Vilaró, are 
a little sample of what it’s possible to enjoy in this route. 
Did we get to catch your attention? Well, know that people can also visit the lively beaches of 
La Barra – points for fun lovers and surfers in the summer –, the lovely and rustic fishing village 
of Jose Ignacio and the ecological reserve of Cabo Polonio, a village to where people can 
arrive by bus. Pay attention: it’s required to park the car in Cabo Polonio National Park to get 
on these sand-adapted vehicles and, thus, get there, OK? 
WESTERN STAR
Crossing the country from end to end, it’s leaving from the east to the west of Uruguay that 
we reach Colonia del Sacramento, another “muy rica” and can’t-miss stop for those who 
are interested in architecture, history and great gastronomy. To complete this trio, suggest the 
traveler enjoy the sunset by the river; the scenery is so beautiful that hypnotizes. 
About two hours by car from Montevideo – and only about an hour by boat from Buenos 
Aires, just a curiosity –, it’s facing the waters of the River Plate that this small city with Portuguese 
and Spanish heritage welcomes its guests offering stone alleys (such as the elegant Calle 
de los Suspiros), big colonial houses and a collection of fascinating monuments, listed as 
heritage sites by Unesco. 
Those who go there need to visit them, so remember the main ones: the walls and gateway of the 
destination, Basílica del Santísimo Sacramento (Basilica of the Holy Sacrament), dated from the 
17th century and considered the oldest of the country, the Lighthouse, built on the ruins of a convent, 
and its stunning Plaza Mayor (Mayor Square), surrounded by trees and other establishments. 
In general, Colonia follows the same logic as the rest of the Uruguay: it shows an 
incomparable scenic beauty that is worth enjoying from inside or outside a car.

A CÉLEBRE CASAPUEBLO, UM DOS 
CHAMARIZES URUGUAIOS. À ESQUERDA, 
NA FOTO DE ABERTURA, A ELEGÂNCIA DA 
PRAÇA INDEPENDÊNCIA, EM MONTEVIDÉU

THE FAMOUS CASAPUEBLO, ONE OF THE 
URUGUAYAN ATTRACTIONS. LEFT, IN THE 
OPENING PHOTO, THE ELEGANT PLAZA 

INDEPENDENCIA (INDEPENDENCE  
SQUARE), IN MONTEVIDEO

Gorlero, tomada por lojas, restaurantes, cafeterias, 
sorveterias e demais estabelecimentos comerciais 
badalados; uma visita ao museu Paseo de Neruda, 
instalado na casa onde viveu o poeta chileno Pablo 
Neruda; e a prática de esportes ao ar livre, como 
surfe, windsurfe, pesca e vela, em suas lindas praias.

UMA ROTA NOTA 10
Ainda seguindo pela Ruta 10, a qual interliga 
Montevidéu a Punta, se o relógio permitir vale muito 
estender o passeio para outras joias encontradas 
pelo caminho. A charmosa e ecoturística cidade 
de Piriápolis e a icônica Casapueblo, que fica 
em Punta Ballena e figura como uma escultura em 
formato de casa construída pelo artista plástico 
Carlos Páez Vilaró, são uma pequena amostra do 
que é possível aproveitar nesse trajeto. 
Conseguimos chamar sua atenção? Pois saiba 
ainda que dá para visitar as animadas praias de 
La Barra – points para os baladeiros e surfistas 
nos meses de verão –, a graciosa e rústica vila de 
pescadores Jose Ignacio e a reserva ecológica de 
Cabo Polonio, povoado ao qual se pode chegar a 
bordo de uma jardineira. Mas atenção: é preciso 
estacionar o carro no Parque Nacional Cabo 
Polonio para embarcar nesses veículos adaptados 
à areia e, assim, descer no local, combinado? 

FOTO: IVO ANTONIE DE ROOIJ/SHUTTERSTOCK.COM



A ESTRELA DO OESTE
Cruzando agora o país de uma ponta a outra, é saindo do 
leste rumo ao oeste do Uruguai que chegamos a Colonia 
del Sacramento, mais uma parada “muy rica” e imperdível 
para todos que se interessam por arquitetura, história e ótima 
gastronomia. Para completar esse trio, sugira ao viajante curtir o 
pôr do sol à beira do rio; o cenário é tão bonito que hipnotiza. 
A cerca de duas horas de carro de Montevidéu – e a somente 
uma hora de barco de Buenos Aires, eis uma curiosidade –, é de 
frente para as águas do Rio da Prata que essa cidadezinha de 
heranças portuguesas e espanholas recepciona seus convidados 
diante de ruelas de pedras (a exemplo da elegante Calle de 
los Suspiros), casarões coloniais e uma coleção de monumentos 
fascinantes, tombados como patrimônios pela Unesco. 
Quem vai para lá precisa conhecê-los, então grave bem os 
principais: as muralhas e o portão de entrada do destino, a 
Basílica do Santíssimo Sacramento, datada do século 17 e 
tida como a mais antiga do país, o Farol, erguido sobre as 
ruínas de um convento, e sua formosa Plaza Mayor, rodeada 
por árvores e estabelecimentos comerciais. 
Em linhas gerais, Colonia segue a mesma lógica do restante do 
Uruguai: se esbalda em uma beleza cênica incomparável, que 
vale a pena ser apreciada de dentro ou de fora de um carro. 

RECORTE DA CHARMOSA 
COLONIA DEL SACRAMENTO

CHARMING COLONIA DEL 
SACRAMENTO
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risto Redentor, Pão de Açúcar, Corcovado, Réveillon de 
Copacabana, Garota de Ipanema, Baía de Guanabara, Carnaval, 
escolas de samba, pizza com ketchup… ahhhh, o Rio de Janeiro! 
Ô Cidade Maravilhosa, que dispensa grandes apresentações 
e é um ímã para turistas do mundo todo. Em 2018, a capital 
respondeu por 29,7% do total de chegadas internacionais no 
país, motivadas pela busca por lazer, e 19,7% no corporativo, 
ocupando, respectivamente, a liderança e a vice-liderança 
nacionais em tais segmentos.
Figurando absoluta entre os principais cartões-
-postais do Brasil para férias e negócios, fala 
sério, agente: além de lindo, o Rio é ou não 
é um pacote completo de janeiro a janeiro? A 
Segue Viagem resolveu te propor um tour fora 
do comum por ali com a ajuda de Tania Presmic, 
moradora da cidade, diretora Comercial da  
Intertouring Receptivo e uma superespecialista 
em criar roteiros surpreendentes. Todos a postos 
para o embarque? Já é!

A TOUR OF RIO DE JANEIRO
THIS IS MANEIRO*: JOIN US AND GET SOME INFALLIBLE 
TIPS THAT MAKE THE VISIT TO THE WONDERFUL CITY A 
UNIQUE EXPERIENCE

Christ the Redeemer, Sugarloaf Mountain, Corcovado Mountain, 
Copacabana Réveillon, Girl from Ipanema, Guanabara Bay, 
Carnival, samba schools, pizza with ketchup… oh, Rio de 
Janeiro! Such a Wonderful City that needs no introduction 
and is a magnet for tourists from all over the world. In 2018, 
the capital city accounted for 29.7% of the total international 

arrivals in the country, motivated by leisure purposes, 
and 19.7% in business trips, occupying the 

national leadership and vice-leadership in such 
segments, respectively.

Reigning supreme among the 
main Brazilian postcards for 
vacation and business, come 
on, travel agent: in addition 
to being beautiful, Rio is a 
complete package from January 
to January, isn't it? Segue 
Viagem has decided to offer 
you an unusual tour with the 
help of Tania Presmic, inhabitant 
of the city, Commercial director 
of Intertouring Receptivo and a 
super expert in creating surprising 
itineraries. Is everybody ready to 
go? Let’s do it!

É MANEIRO, PÔ: COLE COM A GENTE E CONHEÇA 
ALGUMAS DICAS INFALÍVEIS QUE FAZEM DA VISITA 
À CIDADE MARAVILHOSA UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA

Rio de Janeiro
ROLÉ DA GEMA PELO

TANIA PRESMIC É MORADORA DO RIO 
DE JANEIRO E DIRETORA COMERCIAL 
DA INTERTOURING RECEPTIVO. 

TANIA PRESMIC LIVES IN RIO DE JANEIRO 
AND IS COMMERCIAL DIRECTOR OF 
INTERTOURING RECEPTIVO.

#TAMOJUNTO

C
FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM
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PASSEIOS BONITOS POR NATUREZA
Tendo uma autêntica coleção de tesouros naturais sob seu aconchego, 
quem já teve a oportunidade de conhecer o Rio pessoalmente sabe 
bem que o apelido de Cidade Maravilhosa cai como uma luva. Paraí-
so para quem se amarra em sol, mar e muito verde, dos refúgios ecoló-
gicos recomendados pela nossa guia três parques merecem destaque. 
“São eles: o Parque Nacional da Tijuca, tido como uma das maiores 
florestas urbanas do mundo; o Parque Lage, aos pés do Corcovado e 
abrigo de escolas de arte com cursos gratuitos para adultos e crianças; 
e o Sítio Roberto Burle Marx, majestosa área de preservação da flora 
brasileira batizada com o nome do arquiteto e paisagista que morou ali 
até o fim de sua vida. Agora, se a ideia for contemplar um maravilhoso 
pôr do sol, a área externa do inovador Museu do Amanhã é uma 
escolha sem erro”, recomenda a mandachuva da Intertouring.

NATURALLY BEAUTIFUL SIGHTSEEINGS
Including an authentic collection of natural treasures, those who had already the opportunity 
to get to know Rio in person know well that the place is perfectly dubbed as Wonderful City. 
Paradise for fans of sun, sea and much green, from the ecological refuges recommended by 
our guide three parks should be highlighted. 
“They are: Tijuca National Park, considered as one of the largest urban forests of the world; 
Parque Lage (Lage Park), at the bottom of Corcovado and place for art schools with free courses 
for adults and children; and the site Roberto Burle Marx, majestic area of preservation of the 
Brazilian flora named after the architect and landscaper who lived there until the end of his life. 
Now, if the idea is to admire a wonderful sunset, the outdoor area of the innovative Museu do 
Amanhã (Museum of Tomorrow) is the perfect choice,” the leader of Intertouring recommends.

ALÔ, VIAJANTES: UM SALVE CARIOCA
De pontos turísticos e programas imperdíveis o destino entende 
muito bem, obrigado. E a realidade é que, no Rio, a parte difícil 
é escolher o que fazer primeiro. Indo das praias aos patrimônios 
urbanos, das compras a uma rica gastronomia e dos refúgios 
ecoturísticos à vida boêmia, fora os clássicos dos clássicos, 
mencionados no comecinho do texto e os quais quase todo mundo 
conhece, saca só os lugares que, de acordo com os nativos, 
precisam, sim, fazer parte de qualquer roteiro. 
“Quando o assunto é entretenimento, um dos points mais 
procurados por quem mora na cidade com certeza é o Quiosque 
So.Ga Beach. Ganhador do Prêmio Sabores da Orla, une 
comida boa, ambiente acolhedor e o típico charme da Praia de 
São Conrado. Com relação a atrativos históricos, uma visita que 
considero transformadora é ao belíssimo Instituto Moreira Salles, 
que reúne acervo diversificado e exposições importantíssimas para 
a cultura brasileira”, indica Tania.

PARTE DA ESTRUTURA SUPERMODERNA DO MUSEU DO AMANHÃ
PART OF THE VERY MODERN STRUCTURE OF MUSEU DO AMANHÃ 
(MUSEUM OF TOMORROW)

HELLO, TRAVELERS: A CARIOCA SALVE*
This destination knows everything about tourist attractions and  
can’t-miss activities, indeed. And the truth is, in Rio, the difficult part 
is to choose what to do first. Going from beaches to urban heritage, 
from shopping to rich gastronomy and from ecotourist refuges to 
bohemian life, besides the classics of the classics, mentioned above 
and which almost everyone knows, check out these places that, 
according to the citizens, do need to be part of any itinerary. 
“When it comes to entertainment, one of the most sought-after 
spots by those who live in the city for sure is the Quiosque So.Ga 
Beach. Winner of Sabores da Orla Award (Flavors of the Shore), 
it combines great food, cozy environment and the traditional 
charm of São Conrado Beach. Regarding historical attractions, 
a visit that I consider transformative is the stunning Moreira Salles 
Institute, which owns a diverse collection and very important 
exhibitions for the Brazilian culture,” Tania suggests.

NA ABERTURA, À ESQUERDA, FOTO PANORÂMICA DO RIO DE JANEIRO. ACIMA, 
PRAIA DE SÃO CONRADO
IN THE OPENING PHOTO, LEFT, PANORAMIC VIEW OF RIO DE JANEIRO. ABOVE, 
SÃO CONRADO BEACH

FOTO: DIVULGAÇÃO
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impecável

VIZINHANÇA DE MARAVILHAS
Não dá para se cansar do Rio, a gente sabe. Mas que tal uma 
voltinha pelos arredores da cidade? E nem precisa escolher entre 
praia e montanha, não: ali tem os dois. “Na região serrana, 
destaco a cidade de Petrópolis, com atrativos históricos – como o 
Museu Imperial e a Casa de Santos Dumont – e a qual representa 
um convite irrecusável para um tour cervejeiro, gastronômico e de 
compras, sobretudo de roupas (incluindo lã, malha e jeans). Já na 
costa litorânea, minha dica é o tranquilo Bairro da Passagem, em 
Cabo Frio, recanto centenário de construções coloniais, bares e 
restaurantes supergraciosos. O lugar é perfeito para um momento 
de descanso e descontração”, finaliza ela. 

A NEIGHBORHOOD OF WONDERS
We can’t get tired of Rio, we know that. But how about a walk around the city? 
And there’s no need to choose between beach and mountain: this place has both. 
“In the mountainous region, I highlight the city of Petropolis, with historical attractions 
– such as the Imperial Museum and the House of Santos Dumont – and which 
represents an irrefutable invitation for a beer, gastronomic and shopping tour, mainly 
clothing (including wool, knit and jeans). On the coast, my tip is the tranquil Bairro da 
Passagem, in Cabo Frio, a centenary district of colonial buildings, bars and lovely 
restaurants. The place is perfect for a moment of rest and relaxation,” she concludes.

*maneiro: a Brazilian slang, mainly used in Rio de Janeiro, meaning “awesome”.
*salve: a Brazilian greeting.

RHYTHM AND GOOD VIBES
Cradle of bohemian and vibrant nightlife, evidenced by the presence of several bars and restaurants, if the 
intention is to enjoy the carioca lands like its inhabitants here’s a short list with places that won’t disappoint. 
“To try the authentic cuisine from Rio, my suggestion is to bet on the menus of the traditional bars of the 
capital – such as Pavão Azul, in Copacabana, and Jobi and Desacato Bar & Restaurante, both in Leblon 
– or the irresistible mix of good taste and music, served on the court of Portela samba school.”
If people are looking for more intimate restaurants, which offer haute cuisine and carioca 
landscapes as decoration, Tania shares two options that will let everyone pleased: the 
sophisticated Xian Lounge Restaurante Club, on the roof top of Bossa Nova Mall, and the cool 
Clássico Beach Club Urca, located on Morro da Urca and providing a panoramic view of the 
city. “In the evening, time to enjoy the bustling Lavradio Street and/or attend a show at Circo 
Voador, both in Lapa. These activities are definitely the face of Rio,” she says.

RECORTE DA RUA DO LAVRADIO, NO BAIRRO DA LAPA, 
DONA DE UMA PULSANTE VIDA NOTURNA
LAVRADIO STREET, IN LAPA NEIGHBORHOOD, OWNER 
OF A VIBRANT NIGHTLIFE

PURO SUINGUE E SANGUE BOM
Berço da boemia e de uma animada vida noturna, abrilhantada pela 
presença de inúmeros bares e restaurantes, se a intenção for badalar pe-
las terras cariocas como seus moradores aqui vai uma listinha com luga-
res que não decepcionam. “Para provar a autêntica culinária fluminense, 
minha sugestão é apostar nos cardápios dos tradicionais botecos da 
capital – como o Pavão Azul, em Copacabana, e o Jobi e o Desacato 
Bar & Restaurante, no Leblon – ou na mistura irresistível entre bom gosto 
e música, servida na feijoada da quadra da escola de samba Portela.”
Se a busca for por restaurantes mais intimistas, que primam pela alta 
gastronomia e têm como pano de fundo as célebres paisagens do 
destino, Tania compartilha duas opções que não deixam ninguém 
passar vontade: o sofisticado Xian Lounge Restaurante Club, na 
cobertura do Bossa Nova Mall, e o descolado Clássico Beach Club 
Urca, situado no Morro da Urca e que oferece uma vista panorâmica 
da metrópole. “Ao cair da noite, hora de curtir a animação que toma 
conta da Rua Lavradio e/ou apreciar um show no Circo Voador, 
ambos na Lapa. Programações essas que, definitivamente, são a cara 
do Rio”, complementa.

A FACHADA IMPONENTE DO MUSEU IMPERIAL, EM 
PETRÓPOLIS
THE IMPOSING FACADE OF IMPERIAL MUSEUM, IN 
PETRÓPOLIS

FOTO: DONATAS DABRAVOLSKAS/SHUTTERSTOCK.COM
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PARA VOCÊ DEIXAR NO RADAR: FIQUE POR DENTRO DESSA 
REVOLUÇÃO SOBRE RODAS QUE ESTÁ VINDO COM TUDO PARA 
IMPULSIONAR TAMBÉM O SETOR DE TURISMO

VAMOS FALAR DE TENDÊNCIAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SEGUINDO A TRILHA
das bikes elétricas
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FOLLOWING THE ELECTRIC BIKE TRACKS
FOR YOU TO GET ON THE RADAR: KEEP UP WITH THIS 
REVOLUTION ON WHEELS THAT CAME TO STAY AND TO 
BOOST THE TOURISM SECTOR 
Imagine circulating in a city of the size of São Paulo, for example, 
using a fast means of transport, with zero emission of polluting gas 
and that also encourages the practice of physical exercises, making 
easier for those who prefer not to sweat a lot. It seems like a dream, 
doesn’t it? Well, not really. It is called electric bike, a new modality 
of the urban mobility segment that has been tailored for passengers 
looking for sustainable alternatives.
“In general, an electric bike has the same requirements of a conventional 
bike. The main difference is in the presence of a pedal-driven motor, 
which reduces physical effort by up to 45%, considering 250W and 
350W motors. Perfect, therefore, for anyone over the age of 16 
interested in putting aside the sedentary lifestyle, these e-bikes also 
provide a different look at the city, becoming a great ‘therapy’,” explains 
Gustavo Syllos, a partner of eFlow Mobilidade Elétrica start-up.
SAMPA, THE STARTING POINT
Gaining more and more space in the world market – in which it 
accounts for over 25% of the total bicycles sold in countries that 
are benchmark for the segment, such as Belgium and Netherlands, 
according to a study carried out by Aliança Bike in partnership with 
Sidera Consult –, little by little the electric bikes have been winning 
the Brazilians’ heart, starting from the great centers.
“São Paulo, today, is the destination with the largest number of bike lanes 
in Brazil and, here, our customers are mostly people between 25 and 60 
years old, from several backgrounds and professions, highlighting those 
who work with delivery, security or are in town for leisure. To give you an 
idea about the market, in our store in Vila Madalena, upscale district in 
São Paulo, more than 50% of our clients are women looking for bikes to 
go to work. And I’m sure that within 10 years there will be a more mature 
culture regarding the use of this means of transport all over the country,” 
says Syllos, also announcing the expansion of eFlow’s operations to 
another store on Faria Lima Avenue, in the financial heart of the capital.
GREEN LIGHT FOR GOOD SALES
Having electric consumption similar to a smartphone and mandatory 
use requirements, such as helmet, rearview mirrors, rear and side 
night signaling, speedometer and bell, when suggesting to the end 
customer to rent an e-bike it is very important to have other information 
on the tip of the tongue.
“Before everything, it should be highlighted that an electric bike 
must be designed according to the determinations of CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsito or National Traffic Council, in 
English). In addition, at eFlow we train our employees to match the 
means of transport model with which we work to each profile of 
customer, always taking into account the three following premises: 
safety, quality and simplicity. Thus, all of our products that are 
available to rent are insured against theft and robbery or theft, also 
providing additional personal insurance. Even because this is our 
goal: to be present in the main cities of Brazil that are already betting 
on bike lanes and, thus, taking our business to all destinations where 
it’s possible to plant the seed of e-bike culture,” he says.

I

NA PRIMEIRA FOTO, GUSTAVO SYLLOS, UM DOS 
FUNDADORES DA EFLOW MOBILIDADE ELÉTRICA. 
AO LADO, CLIENTES POSAM AO LADO DAS E-BIKES
IN THE FIRST PHOTO, GUSTAVO SYLLOS, ONE OF THE 
FOUNDERS OF EFLOW MOBILIDADE ELÉTRICA. NEXT, 
CUSTOMERS POSE CLOSE TO THE E-BIKES

GUSTAVO SYLLOS É SÓCIO DA EFLOW MOBILIDADE ELÉTRICA, 
START-UP COM FOCO EM BIKES ELÉTRICAS FUNDADA EM 
DEZEMBRO DE 2018 EM PARCERIA COM ALEXANDRE JAEN.

GUSTAVO SYLLOS IS A PARTNER OF EFLOW MOBILIDADE 
ELÉTRICA, A START-UP THAT FOCUSES ON ELECTRIC BIKES 
FOUNDED IN DECEMBER, 2018 IN PARTNERSHIP WITH 
ALEXANDRE JAEN.

magine circular por uma cidade da dimensão de São Paulo, por exemplo, 
utilizando um meio de transporte ágil, com emissão zero de gases poluentes 
e que, de quebra, ainda incentiva a prática de exercícios físicos, dando 
uma colher de chá para quem prefere não suar muito. Tem cara de sonho, 
não tem? Bom, na verdade não. O nome disso é bike elétrica, uma nova 
modalidade do segmento de mobilidade urbana que foi feita sob medida 
para passageiros em busca de alternativas sustentáveis.
“Em geral, uma bicicleta elétrica tem as mesmas exigências de uma bike 
convencional. A principal diferença está na presença do motor que, acionado 
via pedal, reduz o esforço físico em até 45%, considerando motores de 
250W e 350W. Perfeitas, portanto, para qualquer pessoa acima de 16 anos 
interessada em deixar o sedentarismo de lado, as e-bikes ainda proporcionam 
um olhar diferente sobre a cidade, transformando-se em uma baita de uma 
‘terapia’”, explica Gustavo Syllos, sócio da start-up eFlow Mobilidade Elétrica.

SAMPA, O PONTO DE PARTIDA
Ganhando cada vez mais espaço no mercado mundial – no qual chega a 
responder por mais de 25% do total de vendas de bicicletas em países de refe-
rência no segmento, como Bélgica e Holanda, segundo estudo produzido pela 
Aliança Bike em parceria com a Sidera Consult –, aos poucos as bikes elétricas 
vêm caindo nas graças dos brasileiros, a começar pelos grandes centros.
“São Paulo hoje é o destino com maior número de ciclofaixas e ciclovias do 
Brasil e, por aqui, nossos clientes são, em sua maioria, pessoas entre 25 e 60 
anos, das mais variadas formações e profissões, com destaque sobretudo ao 
público que trabalha com entrega, segurança ou está na cidade a lazer. Para 
se ter uma ideia atual do mercado, em nossa loja na Vila Madalena, bairro 
nobre paulista, mais de 50% dos nossos clientes são mulheres em busca de 
bikes para ir ao trabalho. E tenho certeza de que em 10 anos haverá uma 
cultura mais madura do uso desse modal em todo o país”, declara Syllos, 
anunciando ainda a expansão das operações da eFlow para mais uma loja 
na Avenida Faria Lima, no coração financeiro da capital.

FAROL VERDE PARA AS BOAS VENDAS
Tendo um consumo de eletricidade semelhante ao de um smartphone e requisitos 
obrigatórios de uso, como capacete, espelhos retrovisores, sinalização noturna 
dianteira, traseira e lateral, indicador de velocidade e campainha, ao sugerir 
o aluguel de uma e-bike ao consumidor final é muito importante ter outras 
informações na ponta da língua.
“Antes de mais nada, é preciso salientar que uma bike elétrica precisa ser 
projetada seguindo as determinações do CONTRAN (Conselho Nacional 
de Trânsito). Além disso, na eFlow capacitamos nossos colaboradores para 
adequarem os modelos de modais com os quais trabalhamos ao perfil de 
cada cliente, sempre levando em consideração as três seguintes premissas: 
segurança, qualidade e simplicidade. Por isso, todos os nossos produtos dispo-
níveis para locação são segurados contra roubo e furto, fornecendo também a 
contratação adicional de seguro pessoal. Até porque o nosso objetivo é esse: 
marcar presença nas principais cidades do Brasil que já estejam apostando 
em ciclofaixas e ciclovias e, assim, levar nosso negócio para todos os destinos 
onde seja possível plantar a sementinha da cultura da e-bike”, completa ele. 
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DEIXE-SE LEVAR PELA CORRENTEZA E 
APROVEITE ESSE ROTEIRO DE DIA INTEIRO 
NA CIDADE PARANAENSE QUE ESTÁ MAIS DO 
QUE ACOSTUMADA AOS HOLOFOTES

FOZ DO IGUAÇU:

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

24 HORAS

NNão tem como evitar, agente: não há coração 
que não dispare e nem olhos que não fiquem 
hipnotizados em Foz do Iguaçu, cidade para-
naense que impressiona até os mais exigentes 
e cuja beleza transborda – quase literalmente! 
–, superando toda e qualquer expectativa. 
Aclamada mundialmente pelos atrativos de 
lazer e por sua excelente infraestrutura cor-
porativa, a região é uma anfitriã nata, tendo 
como trunfo o poder de arrebatar e cativar 
para sempre o visitante que tem apenas 24 
horas para conhecê-la e comprovar sua ma-
jestade. Se o que você procura é um roteiro 
de dia inteiro em Foz, a Segue Viagem te dá 
uma mão agora mesmo!   

FOZ DO IGUAÇU: WHERE WATERS AND 
TOURISM MEET
GO WITH THE FLOW AND ENJOY THIS FULL DAY TOUR 
IN THIS CITY OF PARANÁ THAT IS MORE THAN USED TO 
THE SPOTLIGHTS  
There’s no way to avoid it, travel agent: there’s no heart that 
will not beat fast and no eyes that will not be hypnotized 
in Foz do Iguaçu, a city of Paraná that impresses even 
the most demanding people and whose beauty – almost 
literally! – overflows, exceeding any and all expectations. 
Worldwide famous for its leisure attractions and for its 
excellent corporate infrastructure, the region is an innate host, 
having as a trump the power of ravishing and enchanting 
forever those visitors who only have 24 hours to get to know it 
and prove its majesty. If what you are looking for is a full day 
tour in Foz, Segue Viagem helps you right now!

Tendo a grandiosidade da natureza como cartão de visita, é impossível 
falar de Foz sem citar sua estrela principal: as Cataratas do Iguaçu, 
eleitas, não por acaso, como uma das Novas Sete Maravilhas Naturais 
do Mundo. Cercadas pela rica biodiversidade do Parque Nacional, 
além de admirar esse espetáculo protagonizado por mais de 200 
quedas d’água, a dica é incrementar a experiência com diferentes tipos 
de trilhas, como a Trilha das Cataratas. O percurso tem 1,2 mil metros 
de extensão e desemboca na Garganta do Diabo, queda d’água de 
aproximadamente 90 metros de altura e em formato de ferradura de 
onde se tem acesso a uma vista tão poderosa quanto deslumbrante.

VINICIUS BACARIN/SHUTTERSTOCK.COM

onde as águas e o turismo se encontram

CATARATAS DO IGUAÇU9h CATARATAS DO IGUAÇU

Having the nature grandiosity as a business card, it’s impossible to talk about Foz without 
mentioning its main star: Iguaçu Falls, elected, not as a coincidence, as one of the New 
Seven Wonders of Nature. Surrounded by the rich biodiversity of the National Park, in 
addition to admiring this spectacle starring more than 200 waterfalls, the tip is to enhance 
the experience with different types of trails, such as the Trilha das Cataratas (Waterfall Trail). 
The route has 1.2 meters long and ends at Garganta do Diabo (Devil’s Throat), waterfall 
of about 90 meters high and in the shape of a horseshoe, from where visitors have access 
to a powerful and stunning view.
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Ponto de encontro entre Brasil, Paraguai e Argentina, nada melhor 
que um happy hour no Marco das Três Fronteiras para encerrar o 
dia. Reinaugurado em 2016 após passar por obras de revitalização, 
atualmente o monumento figura como um complexo de cultura, lazer e 
entretenimento, distribuindo atrações para a família inteira. Marcante 
em todos os sentidos, depois de conferir o Obelisco, posicionado 
exatamente entre os três países sul-americanos, a sugestão é curtir os 
demais programas disponíveis ali, que incluem o Memorial Cabeza 
de Vaca e a Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas, o Restaurante 
Cabeza de Vaca, projeções e espetáculos artísticos e um lindo pôr do 
sol, sincrônico à união entre as águas do Rio Iguaçu e do Rio Paraná.

Ao deixar para trás o Parque Nacional, em cinco minutos de 
caminhada chegamos ao Parque das Aves, mais um refúgio 
ecológico de belos cenários no qual a Mãe-Natureza dá as 
boas-vindas. Promovendo um importante trabalho voltado à 
preservação das aves nativas da Mata Atlântica, seus ilustres 
moradores dão um show de diversidade, colorindo a copa das 
árvores com suas plumas e esbanjando charme com seus sobre-
voos. Entre os astros do recinto, destaque para a presença de 
papagaios, corujas, periquitos, flamingos, gaviões e até répteis, 
como cobras, iguanas e jacarés. Para coroar essa experiência 
imersiva, o parque ainda dispõe de viveiros abertos ao público, 
onde é possível interagir com araras, tucanos e outros bichinhos.

17h30 PARQUE DAS AVES (BIRD PARK)

Meeting point between Brazil, Paraguay and Argentina, nothing better than a happy 
hour at the Triple Frontier to end the day. Reopened in 2016 after undergoing revitalizing 
works, currently the monument is a complex of culture, leisure and entertainment, 
distributing attractions to the entire family. Remarkable in every sense, after visiting the 
Obelisk, placed exactly among the three South-American countries, the suggestion is to 
enjoy other activities available there, which include the Cabeza de Vaca Memorial and 
the Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas (Scenography Village of Jesuit Missions), 
Cabeza de Vaca Restaurant, projections and artist spectacles and a stunning sunset, 
synchronizing with the union between the waters of Iguaçu and Paraná Rivers.

Leaving the National Park, in a five-minute walk we arrive at Parque das Aves (Bird 
Park), another ecological refuge with a beautiful scenery in which Mother Nature 
welcomes everyone. Promoting an important work intended to the preservation 
of native birds of the Atlantic Forest, its famous inhabitants do a great job when 
it comes to diversity, coloring the treetops with their feathers and exuding charm 
when flying. Among the stars of the place, it should be highlighted the presence 
of parrots, owls, parakeets, flamingoes, hawks and even reptiles, such as snakes, 
iguanas and alligators. To top it off, the park has also many aviaries open to the 
public, where it’s possible to interact with macaws, toucans and other animals.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS
TRIPLE FRONTIER

Ainda no Parque Nacional do Iguaçu, outra opção ines-
quecível é o Macuco Safari, mix de trilhas (que podem ser 
feitas de trenzinho ou a pé) e/ou navegação adaptado 
para todas as idades. O tour consiste na contemplação da 
fauna e flora locais e, de quebra, inclui a oportunidade de 
se molhar (bastante!) nas Cataratas – isso, claro, para quem 
optar pelo passeio de barco no Rio Iguaçu com uma dose 
extra de emoção. Podendo ser combinado com atividades 
como rafting e cachoeirismo, é válido ressaltar que o Parque 
Nacional oferece uma série de conveniências, como esta-
cionamento, loja de lembrancinhas e praça de alimentação.
Still in the Iguaçu National Park, other unforgettable option is Macuco Safari, a 
mix of trails (which can be reached by train or on foot) and/or sailing adapted 
for all ages. The tour consists of the contemplation of the local fauna and flora 
and also includes the opportunity of getting wet (a lot!) in the Falls – this, of 
course, for those who choose the boat trip on the Iguaçu River with an extra 
dose of excitement. It can be combined with activities such as rafting and 
canyoning, and it should be highlighted that the National Park offers a series of 
conveniences, as parking lot, souvenir shop and food court.

11h30
MACUCO SAFARI
MACUCO SAFARI

14h30
PARQUE DAS AVES
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Agente leva!
A TREND tem pacotes para Foz do Iguaçu. Destaque para a 

opção que inclui 5 noites de hospedagem no Hotel Golden 
Park Internacional Foz, com café da manhã, transfer 
in/out, passeios às Cataratas brasileiras e argentinas (sem 
ingresso), duty free shop e seguro-viagem. A partir de 

10x R$ 117 por pessoa, em apto. duplo. 

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.
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DESCUBRA O VERDADEIRO 
SIGNIFICADO DE PARAÍSO EM UMA 
VIAGEM PROTAGONIZADA POR ESSAS 
DUAS ESTRELAS PRAIANAS, HÁBEIS 
EM ROUBAR A CENA E O CORAÇÃO DE 
TURISTAS DO MUNDO INTEIRO

LOS CABOS AND PUERTO VALLARTA: IN A SERIOUS 
RELATIONSHIP WITH MEXICO
GET TO KNOW THE REAL MEANING OF PARADISE IN A JOURNEY 
STARRING THESE TWO BEACH TREASURES, EXPERT IN BEING IN THE 
SPOTLIGHT AND IN THE HEART OF TOURISTS FROM ALL OVER THE WORLD 

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

O COLORIDO E A BELEZA ÚNICA DA PRAIA DO AMOR, 
EM CABO SAN LUCAS
THE COLORFUL AND UNIQUE BEAUTY OF LOVE BEACH, IN 
CABO SAN LUCAS

LOS CABOS 
E PUERTO 
VALLARTA:

em um relacionamento 
sério com o México
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anhado a leste pelo Oceano Atlântico e, a 
oeste, pelo Pacífico, o México é um país divisor 
de águas. Destino onde há superabundância de 
natureza, história, gastronomia, cultura e boemia 
de ponta a ponta, tão claro quanto suas praias 
de areias douradas e mar cristalino só o fato 
de que observar tamanha coleção de riquezas e 
peculiaridades já vale a viagem.
Reunindo em sua costa lugares adorados pelos 
brasileiros, como as icônicas regiões caribenhas 
de Cancún e Riviera Maya, é partindo em 
direção ao oriente, do outro lado do mapa 
mexicano, que se chega a Los Cabos e Puerto 
Vallarta, duas joias donas de mil e um encantos 
– nesse caso, ainda pouco explorados pelos 
viajantes canarinhos.

OPORTUNIDADE EM DOBRO
Queridinhas dos canadenses e norte-americanos, 
ambas receberam, juntas, mais de dois milhões 
de estrangeiros no primeiro semestre deste 
ano, de acordo com o governo local, número 
que as posiciona no terceiro e quarto lugares, 
respectivamente, no ranking de destinos com o maior 
volume de desembarques internacionais no país. 
E isso não é à toa, não. Com termômetros acima 
dos 20°C até no inverno, atividades para toda 
a família, cenários capazes de tirar o fôlego de 
qualquer um e infraestrutura hoteleira luxuosa, 
marcada sobretudo pelo excelente custo/benefício, 
verdade seja dita: essa dupla tem todos os requisitos 
para conquistar de vez o mercado verde e amarelo. 
Diante de tudo isso, a Segue Viagem agora convida 
você a fazer um tour pelas duas regiões e terminar a 
viagem com muitos argumentos de venda, daqueles 
que vão deixar os passageiros de queixo caído e 
em contagem regressiva para as férias. 
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Washed by the Atlantic Ocean to the east and to the west by the Pacific, 
Mexico is a watershed country. Destination where there is an abundance of 
nature, history, gastronomy, culture and bohemian from end to end, as clear 
as its golden sandy beach and crystalline sea just the fact that watching such 
collection of riches and peculiarities is worth the trip.
Gathering places loved by Brazilians on its coast, such as the iconic 
Caribbean regions of Cancun and Riviera Maya, it is going to the east, on 
the other side of the Mexican map, that we reach Los Cabos and Puerto 
Vallarta, treasures that are owners of thousands charms – in this case, still 
very little explored by travelers from Brazil.
DOUBLE OPPORTUNITY 
Canadians and North-Americans’ beloved ones, both hosted together more 
than two million foreigners in the first half of this year, according to the 
local government, number that places them in third and fourth positions, 
respectively, in the ranking of destinations with the largest volume of 
international landings in the country. 
And this is not a coincidence. With thermometers above 20°C even in 
winter, activities for the whole family, breathtaking sceneries and a luxurious 
hotel infrastructure, marked mainly by an excellent value for money, truth be 
told: this duo has all the requirements to reach once and for all the green-
and-yellow market. 
Considering this, Segue Viagem invites you now to take a tour of these two 
regions and end the trip with many selling arguments, those that will really 
impress your passengers and make they look forward to their vacation. 
LOS CABOS: A MASTERPIECE FACING THE PACIFIC
Connecting artistic nature, imposing turquoise sea, sophisticated hotels and 
resorts and a peaceful and quiet vibe without losing its vibrancy, Los Cabos 
is the perfect choice, indeed – and for several reasons.
Situated on the southern part of the peninsula that houses the State of Baja 
Sur California and less than 2h30 by flight away from the cinematographic 
Los Angeles, in this Mexican oasis that is located at the tip of the map and 
smartly nicknamed as “El fin de la tierra” (“The End of the Earth”, in English), 
one of the main postcards emerges from the waters. 
EL ARCO, A STAR CREATED BY THE SEA 
Skirted by the caliente Sea of Cortez and the agitated Pacific, it is exactly in 
the meeting point between them that El Arco is located, a monumental set of 
rock sculptures surrounded by the ocean and sculpted by the action of wind 
and water. The attraction is one of the greatest symbols of Cabo San Lucas, 
famous tourist city of the region.
A can’t-miss stop for photos – especially when sea lions and seals can be 
spotted – and considered one of the major landscapes by boaters and 
cruisers, once there the suggestion is to extend the route to the stunning 
Love and Divorce beaches (believe it!). It’s very important to remember that 
because they are surrounded by stones the access is recommended only via 
water transports, OK? 

B

À ESQUERDA, UM REINADO FEITO DE NATUREZA: PARQUE 
NACIONAL CABO PULMO, EM SAN JOSÉ DEL CABO. ABAIXO, 
RECORTE DA MARINA, UM DOS ATRATIVOS DE CABO SAN LUCAS
ON THE LEFT, A KINGDOM MADE OF NATURE: CABO PULMO 
NATIONAL PARK, IN SAN JOSÉ DEL CABO. BELOW, MARINA, ONE OF 
THE ATTRACTIONS OF CABO SAN LUCAS



52  

"DESTINATION WHERE 
THERE IS AN ABUNDANCE 
OF NATURE, HISTORY AND 
GASTRONOMY, MEXICO HAS 
A COLLECTION OF RICHES 
AND PECULIARITIES THAT ARE 
WORTH THE TRIP"

DESTINO ONDE HÁ 

SUPERABUNDÂNCIA DE 

NATUREZA, HISTÓRIA 

E GASTRONOMIA, O 

MÉXICO REÚNE UMA 

COLEÇÃO DE RIQUEZAS 

E PECULIARIDADES QUE 

VALEM A VIAGEM

LOS CABOS: 
UMA OBRA-PRIMA DE FRENTE PARA O PACÍFICO
Conectando uma natureza com pinta de artista, mar imponente e colorido de azul-
-turquesa, hotéis e resorts sofisticados e uma vibe que inspira paz e tranquilidade 
sem perder a animação, Los Cabos é, de fato, uma escolha perfeita – e por 
inúmeros motivos.
Situada no extremo sul da península que abriga o estado de Baja Sur California e a 
menos de 2h30 de voo da cinematográfica Los Angeles, nesse oásis mexicano que 
fica na pontinha do mapa, apelidado não por acaso de “El fin de la tierra” (“Fim da 
terra”, em português), um dos principais cartões-postais emerge justamente das águas. 

EL ARCO, UMA ESTRELA CRIADA PELO MAR 
Contornado pelo caliente Mar de Cortez e pelo agitado Pacífico, é no exato ponto 
de encontro entre eles que fica El Arco, um conjunto monumental de esculturas 
rochosas cercadas pelo oceano e esculpidas pela ação do vento e da água. A 
atração é um dos grandes símbolos de Cabo San Lucas, famosa cidade turística 
da região.
Parada obrigatória para fotos – especialmente quando leões-marinhos e focas 
podem ser avistados – e entre os visuais mais aguardados por quem faz passeios 
de barco ou está em um cruzeiro, uma vez ali a sugestão é estender o percurso 
até as estonteantes praias do Amor e do Divórcio (acredite!). Só é importante 
lembrar que, por serem rodeadas de pedras, o acesso é recomendado apenas via 
transportes aquáticos, OK? 
Pertinho, outro point de lazer e entretenimento é a movimentada Playa El Médano, 
que oferece condições para a prática de esportes e é reconhecida pelos programas 
regados a muito requinte e badalação. Em seu entorno, bares e restaurantes fazem 
a alegria dos visitantes. 



Nearby, other leisure and entertainment place is the bustling Playa 
El Médano, which offers sports conditions and is recognized for its 
sophisticated and exciting activities. In its surroundings, bars and restaurants 
make the visitors’ day. 
DON’T FORGET: VISIT MARINA 
Still in Cabo San Lucas, the Marina is considered as a plus in the itinerary. 
Anchorage for glamorous tourist boats, speedboats and yachts, the place 
is a gastronomic and a shopping pole, with duty-free shops and luxury 
products. 
In addition to a vibrant nightlife, with parties, dance clubs and a series of 
bars, its prime location is close to golf courses, fishing tournaments, spas 
and wellness centers. It means that visitors can walk around during day and 
night with tranquility. 
BETWEEN A STAY AND ANOTHER…
Before heading north, nothing better than a stop to recharge batteries. And 
a fantastic place to do this makes part of the itinerary. Take note: Tourist 
Corridor, a route of more than 30 km, with different hotels and unique 
landscapes, which connects Cabo San Lucas to the city of San José del 
Cabo, our next destination.
AUTENTICITY: WE SEE HERE
Sharing the spotlight of Los Cabos with its southern neighbor – and as 
impressive as it is, it should be highlighted –, San José del Cabo is also 
a specialist in fascinating the traveler. However, it happens in a different 
way there. 
A little less “Americanized” than San Lucas and with a quieter environment, 
although both have similar attractions – such as wonderful beaches, 
golf courses, spas and even a Marina that comprehends commercial 
establishments –, in San José del Cabo the special asset is its artistic and 
cultural profile, with strong native influences.
OPEN-AIR SPECTACLE
Populated for thousands of years by the Pericúes indigenous tribe, target of 
the European colonization in the middle of the 16th century and place of 
implementation of the Jesuit mission of San José del Cabo Añuití in the 18th 
century, a quick tour of the destination allows the visitor to contemplate the 
past, which still is present there.
Having Plaza Mijares (Mijares Square), San José Church (built in 1940 in 
the area where the Jesuit mission was founded) and the Municipal Palace 
among other monuments called “Gallery District”, after admiring them during 
a walking tour the tip is to keep walking through the little alleys of the historic 
center, which are very lovely and full of boutiques, art galleries, musical 
concerts and places to try the local cuisine.
A ROUND OF APPLAUSE FOR NATURE
Spot of stunning beaches, many of them ideal for sports such as surf, to get 
even more impressed by the beauty of the region the suggestion is to take a 
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EL ARCO, OBRA-PRIMA ESCULPIDA PELO VENTO 
E PELA ÁGUA E UM DOS SÍMBOLOS DE CABO 
SAN LUCAS
EL ARCO, A MASTERPIECE SCULPTED BY WIND 
AND WATER AND ONE OF THE SYMBOLS OF CABO 
SAN LUCAS

PARA NÃO ESQUECER: UM TOUR PELA MARINA
Ainda em Cabo San Lucas, a Marina figura como 
mais um lugar a ser acrescentado ao itinerário. 
Ancoradouro para embarcações turísticas, lanchas e 
iates glamorosos, o lugar é um polo gastronômico e de 
compras, com lojas duty-free e produtos de grife. 
Além da vida noturna pulsante, comandada por festas, 
boates e uma série de barzinhos, sua localização 
privilegiada a deixa próxima de campos de golfe, 
torneios de pesca, spas e centros de bem-estar. Isso 
significa que dá para passear tranquilamente por ali 
durante o dia ou à noite. 

ENTRE UMA ESTADA E OUTRA…
Antes de partir em direção ao norte, nada melhor que 
uma pausa para recarregar as baterias. E um lugar 
fantástico para isso faz parte do próprio percurso. 
Anote aí: Corredor Turístico, trajeto com mais de 30 km 
de extensão, tomado por diversos empreendimentos 
hoteleiros e paisagens singulares, que interliga Cabo 
San Lucas à cidade de San José del Cabo, nosso 
próximo destino.

AUTENTICIDADE: A GENTE VÊ POR AQUI
Dividindo os holofotes de Los Cabos com sua vizinha 
do sul – e tão impressionante quanto ela, é muito válido 
destacar –, San José del Cabo também é craque em 
fascinar o viajante. Mas, ali, isso acontece de um jeito 
diferente. 
Um pouco menos “americanizada” que San Lucas e 
de ares bem mais pacatos, apesar de ambas reunirem 
atrativos semelhantes – como praias lindíssimas, 
campos de golfe, spas e até uma Marina que concentra 
estabelecimentos comerciais –, em San José del Cabo 
o diferencial vai para o seu perfil artístico-cultural, de 
fortes influências nativas.

ESPETÁCULO A CÉU ABERTO
Povoada há milhares de anos pela tribo indígena 
Pericúes, alvo das tentativas de colonização pelos 
europeus em meados do século 16 e local de 
instauração da missão jesuítica de San José del Cabo 
Añuití no século 18, uma rápida voltinha pelo destino 
permite contemplar o passado, que ainda se faz 
presente por ali.

AGORA O BICHO VAI PEGAR
Chamado de “Aquário do Mundo”, o 
Mar de Cortez (popularmente conhecido 
como Golfo do México) é um legítimo 
santuário da vida marinha. Habitat 
para animais como leões-marinhos e 
focas, conforme já mencionado, outras 
hóspedes esporádicas são as baleias e 
orcas que migram para lá no período 
de reprodução, de dezembro a março, 
atraídas pelas águas quentinhas. Sabe o 
que isso quer dizer? Câmeras sempre a 
postos e dedos cruzados para encontrar 
um deles no decorrer da viagem. 
ANIMAL TOUR
Called as “World Aquarium”, the Sea of Cortez 
(popularly known as Gulf of Mexico) is a legitimate 
sanctuary for sea life. Habitat for animals such as 
sea lions and seals, as previously mentioned, other 
sporadic guests are whales and orcs that migrate there 
in the breeding season, from December to March, 
attracted by the warm waters. Do you know what it 
means? Cameras always ready and fingers crossed to 
find one of them during the trip. 
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Tendo a Praça Mijares, a Igreja de San José (construída em 1940 na área de 
fundação da missão jesuíta) e o Palácio Municipal entre os monumentos do chamado 
“Distrito de Arte”, após admirá-los em um tour realizado a pé mesmo a dica é continuar 
caminhando pelas ruazinhas do centro histórico, supergraciosas e cheias de boutiques, 
galerias de arte, shows musicais e recintos para experimentar a culinária local.

UMA SALVA DE PALMAS PARA A NATUREZA
Reduto de praias extraordinárias, muitas delas ideais para a prática de esportes 
como o surfe, por exemplo, para se deslumbrar ainda mais com a beleza da região 
a sugestão é fazer um bate-volta ao Parque Nacional Cabo Pulmo. Tombado como 
Patrimônio Mundial pela Unesco e a aproximadamente duas horas de carro de San 
José, o destaque do local fica por conta dos mergulhos para observação de sua rica 
biodiversidade, constituída por recifes de corais milenares e por várias espécies de 
animais aquáticos.

PUERTO VALLARTA:  
ONDE A DIVERSIDADE VIVE À BEIRA-MAR
Destinada aos fãs do verão que buscam por um pacote completo, conduzido 
por praias, serra, atividades ecoturísticas, patrimônios históricos, gastronomia 
renomada e visual arrebatador, em Puerto Vallarta só não há espaço para 
baixo-astral e preocupações. Do mais, essa cidade mexicana de semblante 
sereno, múltiplas cores e sorrisos garantidos está permanentemente preparada 
para receber o mundo todo de braços abertos, proporcionando a cada viajante 
uma experiência sob medida.

short trip to Cabo Pulmo National Park. Listed as a World 
Heritage Site by Unesco and about two hours by car away 
from San José, the highlight of the place is the diving to 
observe its rich biodiversity, composed of ancient coral 
reefs and several species of aquatic animals.
PUERTO VALLARTA: WHERE DIVERSITY LIVES AT THE SEASIDE
Intended to summer fans looking for a complete package, 
with beaches, mountains, ecotourist activities, historic 
heritage, famous cuisine and breathtaking visual, in 
Puerto Vallarta there’s no room for bad vibes and worries. 
Otherwise, this serene Mexican city of multiple colors 
and guaranteed smiles is permanently ready to welcome 
everyone with open arms, providing a tailor-made 
experience to each traveler.
Pertaining to the State of Jalisco and nestled between Sierra 
Madre Occidental mountains and the waters of Bahía de 
Banderas city, the secret of a memorable stay involves slowing 
down and paying attention to details that grant a unique 
charm – its architectonic design, by the way, can prove it.
SUCH A BEAUTIFUL VIEW, HUH!
Showing a lovely scenery, which allies nature and urban 
features, each corner of Puerto Vallarta can make every 
visitor’s heart beat faster. From a panoramic perspective, 
for example, the landscape resembles a bucolic painting, 
in which the green of the mountains shines amidst buildings 
with white facades and red roofs, facing the blue ocean.
Changing from the general view to details, let’s start from 
the city’s historic center, whose stone alleys own stores, 

PANORAMA DA PRAIA DE LOS MUERTOS, UMA DAS 
JOIAS DE PUERTO VALLARTA
PANORAMA OF LOS MUERTOS BEACH, ONE OF THE 
TREASURES OF PUERTO VALLARTA
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bars and restaurants and are located in an area that 
represents an emblematic set of tourist monuments. 
They are: Plaza de Armas, Church of Our Lady of 
Guadalupe, building of the Municipal Presidency, Rio 
Cuale Market and, our next stop, the bustling Malecón.
An irrefutable invitation to a relaxing stroll, Puerto 
Vallarta’s Malecón is a seaside boardwalk with 
activities for all ages. Adorned with palm trees, 
wooden benches and dozens of sculptures – such 
as the famous “Caballito de Mar”, which symbolizes 
a child riding a seahorse –, in addition to enjoying 
the regional cuisine and doing some great shopping, 
your passenger can’t miss the “Voladores de Papantla" 
show. Fun and cultural, it consists of a centennial music, 
dance and juggling ceremony (listed as Intangible 
Cultural Heritage by Unesco), in which men dressed in 
traditional costumes participate in a ritual, from the top 
of a mast, in devotion to the gods and the fertility of the 
world promoted by nature.

Pertencente ao estado de Jalisco e posicionada entre as 
montanhas de Sierra Madre Occidental e as águas do 
município Bahía de Banderas, o segredo para a estada 
ali entrar para a história envolve colocar o pé no freio 
e ficar atento aos pormenores que lhe conferem um 
charme único – seu design arquitetônico, por sinal, é 
uma bela prova disso.

MAS QUE VISTA, HEIN!
Exibindo um cenário apaixonante, que alia natureza 
e urbanidade, qualquer cantinho de Puerto Vallarta 
é digno de acelerar o coração. Sob uma perspectiva 
panorâmica, por exemplo, a paisagem remete a um 
quadro bucólico, no qual o verde das montanhas reluz 
em meio a construções de fachadas brancas e telhados 
vermelhos, voltadas em direção ao azul do oceano.
Já mudando do plano geral para os detalhes, comecemos 
então pelo centro histórico, cujas ruelas de pedra são 
ocupadas por lojas, bares e restaurantes e ficam em 
uma área que representa um conjunto emblemático de 
monumentos turísticos. São eles: a Plaza 
de Armas, a Igreja Nossa Senhora de 
Guadalupe, o prédio da Presidência 
Municipal, o Mercado Municipal Rio 
Cuale e, nossa próxima parada, o 
badalado Malecón.
Convite inegável para uma voltinha des-
compromissada, o Malecón de Puerto 
Vallarta é um calçadão à beira-mar com 
programas para todas as idades. Ador-
nado por palmeiras, bancos de madeira 
e dezenas de esculturas – como o ilustre 
“Caballito de Mar”, que simboliza uma 
criança montada em um cavalo-marinho 
–, além de saborear a culinária regional 
e encher as sacolas de compras, não dá 
para não prestigiar o show dos “Voladores 
de Papantla”. Divertido e cultural, consis-
te em uma cerimônia secular de música, 
dança e malabares (tombada como  
Patrimônio Imaterial pela Unesco), na 
qual homens vestidos com trajes típicos participam de um 
ritual, do alto de um mastro, em devoção aos deuses e à 
fertilidade da terra provida pela natureza.

ESCOLHA QUAL É SUA PRAIA
Diante de uma extensa faixa litorânea, quem procura 
por sombra e água fresca prosseguindo pelo Malecón 
encontra duas alternativas para ninguém botar defeito: 
as praias Olas Altas e Los Muertos, ambas ao sul do Rio 
Cuale e dispondo de completa infraestrutura.
Seguindo pela região, outras pérolas que merecem uma 
visita são as praias Mismaloya e Boca de Tomatlan, 
sendo a primeira o set utilizado para o filme “A Noite da 
Iguana” e, a segunda, um oásis de beleza sem fim.
Ah, o que você precisa é de um point imperdível para 
mergulho? Aqui vai uma dica que não tem erro: o 
Parque Marino Los Arcos, paraíso natural perfeito para a 
contemplação do rico ecossistema marinho.

NA FOTO MAIOR, O CHARME 
URBANO E NATURAL DE PUERTO 
VALLARTA. LOGO ACIMA, 
FACHADA DA IGREJA NOSSA 
SENHORA DE GUADALUPE. AO 
LADO, CASINHAS COLORIDAS 
DE JALISCO
IN THE LARGEST PICTURE, THE 
URBAN AND NATURAL CHARM 
OF PUERTO VALLARTA. RIGHT 
ABOVE, FACADE OF THE CHURCH 
OF OUR LADY OF GUADALUPE. 
NEXT, COLORFUL HOUSES OF 
JALISCO



Agente leva!
A TREND tem pacotes para Puerto Vallarta. Destaque 

para a opção que contempla 7 noites de hospedagem no Hotel 
Riu Palace Pacífico, na Suíte Júnior, em regime all inclusive, e 
transfers regulares Aeroporto Internacional de Puerto Vallarta/
hotel/Aeroporto Internacional de Puerto Vallarta. A partir de 

10x USD 129 por pessoa, em apto. duplo. 

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

“O que mais encanta em Puerto 
Vallarta é não se sentir em um 
lugar artificial. É poder percorrer 
autênticos povoados mexicanos, de 
cultura e natureza quase intocadas. 
É sentir a energia de uma cidade 
moderna, vibrante e cheia de cores, 
mas também ter a oportunidade de 
fazer passeios incríveis, como o da 
Playa Escondida e o excêntrico tour 
Ritmos de la Noche. É simplesmente 
caminhar pelo Malecón, o famoso 
calçadão à beira-mar onde tudo 
acontece, e poder desfrutar de 
charmosos cafés, excelentes 
restaurantes típicos, badalados 
clubes noturnos e um pôr do sol 
espetacular.”

Marcia Nunes
Martravel Viagens  
e Turismo
São Paulo (SP)

“What enchants the most about Puerto 
Vallarta is not feeling in an artificial place. 
It’s to be able to walk through authentic 
Mexican villages with almost untouched 
culture and nature. It’s to feel the energy of 
a modern, vibrant and colorful city, but also 
to have the opportunity to take incredible 
tours, such as Playa Escondida and the 
unique Ritmos de la Noche. It’s simply 
to walk along the Malecón, the famous 
seaside promenade where it all happens, 
and enjoy charming cafes, excellent 
traditional restaurants, bustling nightclubs 
and a spectacular sunset.”
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PARQUE NACIONAL LOS ARCOS, REDUTO 
COMANDADO POR UMA RICA VIDA MARINHA
LOS ARCOS NATIONAL PARK, SPOT RULED BY 
A RICH MARINE LIFE

CHOOSE WHAT IS YOUR BEACH
With a long stretch of coastline, people who are 
looking for shade and fresh water walking along 
the Malecón find two perfect options: Olas Altas 
and Los Muertos beaches, both to the south of 
Cuale River and having complete infrastructure.
Strolling along the region, other pearls that 
should be visited are Mismaloya and Boca de 
Tomatlan beaches – the first one was used as a 
setting for the movie “The Night of the Iguana” 
and, the second one, represents an oasis of 
endless beauty.
Ah, what do you need is a can’t-miss spot 
for diving? Here there’s a hot tip: Los Arcos 
Marine Park, a natural paradise perfect for 
contemplating the rich marine ecosystem.
AWESOME
Synonymous with joy and plurality, it’s no 
wonder that Puerto Vallarta is also an absolute 
benchmark for the LGBTQ+ audience.
Considered as one of the major gay-
friendly destinations of the world, many 
activities that carries the rainbow flag are 
mainly concentrated in the surroundings of 
the Romantic Zone. Close to the historic 
center and local bohemian spot, this region 
includes several bars, cafes, restaurants, 
parties, dance clubs, stores and art galleries.
IS IT OK OR DO YOU WANT SOME MORE?
Committed to the mission of entertaining 24 
hours a day, the list of things to do in this 
amazing destination is almost endless. Take a 
look at the options: enjoying the sunset at Los 
Muertos Pier; experiencing the sophistication 
of the commercial establishments of Marina 
Vallarta; admiring the natural treasures of El 
Salado ecological reserve, north of the Cuale 
River; and surrendering to the surprises of the 
Cuale Island, which, on the banks of the river 
responsible for dividing the city into north and 
south zones, is the purest expression of the 
Mexican west, translating into a combination 
of colors, flavors, secrets and aromas able to 
sharpen simultaneously all the senses.

UM ARRASO SÓ
Sinônimo de alegria e pluralidade, não é 
à toa que Puerto Vallarta também seja refe-
rência absoluta para o público LGBTQ+.
Tida como um dos principais destinos gay 
friendly do mundo, várias das programações 
que carregam a bandeira do arco-íris estão 
concentradas, sobretudo, no entorno da 
Zona Romântica. Bem próxima ao centro 
histórico e reduto da boemia local, essa 
região abrange uma infinidade de bares, 
cafés, restaurantes, festas, casas noturnas, 
lojas e galerias de arte.

TÁ BOM OU QUER MAIS?
Empenhada na missão de entreter 24 
horas por dia, a lista de coisas a se 
fazer nesse incrível destino litorâneo é 
praticamente interminável. Dá só uma 
olhada nas opções: curtir o pôr do sol no 
Cais de Los Muertos; viver a sofisticação 
do comércio que ronda a Marina 
Vallarta; admirar os tesouros naturais da 
reserva ecológica El Salado, ao norte 
do Rio Cuale; e se entregar às surpresas 
da Ilha Cuale, a qual, às margens do 
rio responsável por dividir a cidade nas 
zonas norte e sul, é a mais pura expressão 
do oeste mexicano, traduzindo-se em 
uma combinação de cores, sabores, 
segredos e aromas, capazes de aguçar 
simultaneamente todos os sentidos. 



COMO CHEGAR 
Apesar de as cidades de San José del Cabo e Puerto Vallarta contarem com 
aeroportos internacionais, não há voos diretos do Brasil. Por isso, é necessário 
fazer ao menos uma conexão em destinos como Cidade do México, Houston e 
Atlanta, por exemplo.

GASTRONOMIA 
Exibindo uma vasta quantidade de bares e restaurantes renomados, se tem algo que 
não falta na terra natal da tequila são altas doses de sabor. Seja em Los Cabos ou 
em Puerto Vallarta, o bom gosto está garantido por meio de menus surpreendentes, 
especializados na cozinha local e experts também na culinária internacional. 
Para quem deseja apreciar a autêntica culinária da região, uma dica em Puerto 
Vallarta – considerada como a segunda principal referência gastronômica do país, 
atrás apenas da Cidade do México – é prestigiar o tradicional Festival Gourmet 
Internacional, realizado anualmente no mês de novembro.

FUSO HORÁRIO 
- 4h (Los Cabos) e -3h (Puerto Vallarta), considerando o horário de Brasília.

IDIOMA 
Espanhol, porém o inglês é amplamente falado.

QUANDO IR 
Apresentando temperatura média na casa dos 20°C o ano todo, cada estação 
reserva uma atividade diferente aos visitantes, tais como: Aberto de Surf de Los 
Cabos e torneios de pesca e golfe da região, ambos realizados no mês de 
junho; as temporadas de mergulho no Mar de Cortez, de setembro a novembro, 
e de migração do tubarão-baleia, de novembro a fevereiro; e a reinserção das 
tartarugas-marinhas bebês na natureza, entre junho e dezembro.

MOEDA 
Peso mexicano, mas o dólar americano costuma ser bem aceito.

DOCUMENTAÇÃO 
Para turistas brasileiros em viagens a lazer de até 90 dias é exigida apenas a 
apresentação do passaporte, com validade mínima de seis meses. Contudo, 
cabe destacar que, em caso de conexão em alguma cidade dos Estados 
Unidos, o visto americano também se faz necessário.

PARA SABER MAIS:
HTTPS://VISITLOSCABOS.TRAVEL/ 
HTTPS://VISITPUERTOVALLARTA.COM/
HTTPS://WWW.VISITMEXICO.COM/

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 110 V (Los Cabos) e 127 V (Puerto Vallarta).
Plugues:  como podem divergir do padrão brasileiro, é recomendado levar um 
adaptador universal.
Ligações para o Brasil: basta discar 00 55 + DDD + número do telefone.
Gorjetas: prática habitual em todo o país, o valor geralmente varia de um a dois 
dólares para taxistas, carregadores de malas, entregadores e camareiras, e em 
torno de 15% sobre o valor total da conta em bares e restaurantes.

SERVICE

HOW TO GET THERE
Although the cities of San José del Cabo and Puerto Vallarta have 
international airports, there are no direct flights from Brazil. Thus, it’s 
necessary to make at least one connection in destinations such as 
Mexico City, Houston and Atlanta, for example.

WHEN TO GO
Presenting an average temperature of 20°C the whole year, each 
season reserves a different activity for visitors, such as: Los Cabos 
Open of Surf, as well as fishing and golf tournaments of the region, 
both held on June; the diving season in the Sea of Cortez, from 
September to November, and the whale shark migration, from 
November to February; and the reinsertion of baby sea turtles into 
the wild nature, between June and December.

TIME ZONE
- 4h (Los Cabos) and -3h (Puerto Vallarta), considering Brasília time.

LANGUAGE 
Spanish, however, English is widely spoken.

GASTRONOMY
Having a wide range of famous bars and restaurants, if there’s 
something in abundance in tequila’s homeland are high doses 
of flavor. Whether in Los Cabos or Puero Vallarta, good taste is 
guaranteed by surprising menus, which specialize in the local and 
international cuisine. For those who would like to enjoy authentic 
dishes of the region, a tip in Puerto Vallarta – the second main 
benchmark for gastronomy in the country, just behind Mexico City 
– is to attend the traditional International Gourmet Festival, held 
annually in November.

CURRENCY
Mexican peso, however, the US dollar is well accepted in general.

DOCUMENTS
For Brazilian tourists on leisure trips of up to 90 days only the 
presentation of a passport, valid for at least six months, is required. 
It’s important to highlight that, in case of connection in some city of 
the United States, the American visa is also required.

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 110 V (Los Cabos) and 127 V (Puerto Vallarta).
Plugs: they can be different from the Brazilian standard, so it’s 
recommended to take a universal adapter. 
Calls to Brazil: 00 55 + area code + phone number.
Tips: a common practice in the country, the value usually ranges from 
one to two dollars for taxi drivers, bellhops, deliveryman and room 
cleaners, and about 15% of the total bill in bars and restaurants.

FURTHER INFORMATION: 
https://visitloscabos.travel/ 
https://visitpuertovallarta.com/
https://www.visitmexico.com/

SERVIÇO
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olossal, fabuloso, moderno, paradi-
síaco... ao descrever o Grand Fiesta 
Americana Los Cabos All Inclusive Golf 
& Spa para o passageiro com destino 
ao Pacífico Mexicano, fique à vonta-
de para fazer jus às suas instalações 
grandiosas usando e abusando dos 
adjetivos. Ah! Mas lembre-se também 
de tomar um fôlego extra não só para 
pronunciar seu nome completo como 
para elencar a quantidade de atrativos 
que fazem parte de sua infraestrutura 
de lazer e serviços.
Situado às margens do oceano e cerca-
do por coqueiros verdíssimos, é imerso 
em um clima de puro luxo, bom gosto 
e comodidades que os hóspedes são 
recebidos e acomodados de imediato 
em quartos do mais alto nível.

É SONHO QUE FALA?
Dispondo de apartamentos Standard, 
os quais acolhem de duas a quatro 
pessoas, e suítes de diversas catego-
rias, incluindo as Villas Four Bedroom 
Premier para até 12 hóspedes, entre as 
conveniências comuns a todos os apo-
sentos estão: wi-fi, TV, ar-condicionado, 
minibar, máquina de café, telefone, 
ferro e tábua de passar roupa, seca-
dor de cabelo e serviço de quarto 24 
horas. Quem quiser pode curtir mimos 
exclusivos, optando por unidades com 
banheira de hidromassagem – interna 
e externa – e vista para o mar. 

E TEM MUITO, MUITO MAIS!
Verdadeiro complexo de diversão, 
bem-estar e entretenimento, a variedade 
de atividades encontrada no Grand 
Fiesta Americana é tão extensa quanto 
o próprio empreendimento. Tanto que, 
ali, há programas para toda a família, 
tais quais piscina, academia, campos 
de golfe, Kids Camp, spa (que conta 
até com tratamento de vinhoterapia) 
e um amplo cardápio de bares e 
restaurantes experts na culinária de 
diferentes partes do mundo, como o 
La Cevicheria e o Sushi Sky Bar, por 
exemplo.

GRAND FIESTA AMERICANA LOS 
CABOS ALL INCLUSIVE GOLF & SPA

Colossal, fabulous, cutting-edge, paradisiacal… 
when describing Grand Fiesta Americana Los 
Cabos All Inclusive Golf & Spa for the passenger 
traveling to the Mexican Pacific, feel free to live 
up to its great facilities using every adjective. Ah! 
Just remember to take an extra breath not only to 
pronounce its complete name but also to list the 
amount of attractions that make part of its leisure 
and service infrastructure.
Located on the shore of the ocean and surrounded 
by green coconut trees, it is immersed in a vibe of 
pure luxury, good taste and conveniences that guests 
are welcome and immediately accommodated in 
the highest standard rooms.

DID SOMEBODY SAY DREAM?
Having Standard apartments, which lodge from 
two to four guests, and different categories of 
suites, including Villas Four Bedroom Premier for up 
to 12 people, common conveniences in all rooms 
comprehend: wi-fi, TV, air conditioner, minibar, 
coffee maker, telephone, iron and ironing board, 
hair dryer and 24-hour room service. Anyone 
who wants can enjoy exclusivities, choosing units 
with indoor or outdoor hydromassage tub and 
sea view. 

AND THERE IS MUCH, MUCH MORE!
A real complex for fun, wellness and entertainment, 
the variety of recreation found at Grand Fiesta 
Americana is as extensive as the resort itself. There 
are activities for the entire family, such as swimming 
pool, gym, golf courses, Kids Camp, spa (which 
counts even with vinotherapy) and a wide menu of 
bars and restaurants specializing in the cuisine of 
different parts of the world, as La Cevicheria and 
Sushi Sky Bar, for example.

C

CHECK-IN INTERNACIONAL

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

Hospede no Grand Fiesta Americana Los 
Cabos All Inclusive Golf & Spa com a TREND. 

Diárias em apto. duplo Deluxe, em regime all 
inclusive, a partir de USD 215 por pessoa.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!
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Hospede no Hard Rock Hotel Vallarta  
com a TREND. Diárias em apto. duplo Deluxe 

King, em regime all inclusive, a partir 
de USD 225 por pessoa.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

que esperar de um resort all inclusive 
na costa oeste mexicana, à beira 
do Oceano Pacífico e com todas as 
comodidades possíveis e imagináveis 
– tipo um restaurante que manja tudo 
de culinária brasileira, por exemplo 
– à disposição? Ah, pois saiba que 
você pode esperar tudo e mais um 
pouco, porque, tratando-se do Hard 
Rock Hotel Vallarta, qualquer desejo 
do seu passageiro certamente já é uma 
realidade por lá.
Para se ter uma ideia de sua magni-
tude, no quesito gastronômico o hotel 
reúne uma variedade imensa de ótimas 
pedidas, com destaque para o brasi-
leiríssimo Restaurante Ipanema. Mas 
há, ainda, o mexicano Frida, o asi-
ático Zen, o italiano Ciao, o exótico 
The Market, a pizzaria Pizzeto e mais 
cinco opções de bares para diferentes  
ocasiões. Delícia!

SEM LIMITE PARA A DIVERSÃO
Com uma infraestrutura que coleciona 
atrações, seja para nadar, brincar, relaxar 
ou se exercitar o Hard Rock Hotel Vallarta 
com certeza é o lugar certo. Isso porque o 
complexo tem piscinas, o Hard Rock Roxity 
Kids Club, espaço de jogos e videogames 
(The Cavern Club), spa, salão de beleza, 
lojinha, anfiteatro para shows, academia, 
campos de golfe e atividades recreativas 
e esportivas para toda a família. 

E AINDA DÁ PARA DESCANSAR!
Um sonho também na hora de recarregar 
as energias, neste megaempreendimento 
de 362 acomodações coloridas, bem 
equipadas e luxuosas a lista de conveni-
ências não para de aumentar. Por sinal, 
alguns diferenciais são comuns a todas as 
unidades, tais como wi-fi, TV, minibar, se-
cador de cabelo, ferro e tábua de passar 
roupa, cafeteira, cofre com espaço para 
notebook, telefone, amenidades de higie-
ne pessoal, ventilador de teto, roupões 
e chinelos, serviço de quarto 24 horas, 
banheira de hidromassagem dupla e uma 
varanda que descortina uma vista igual à 
sua vizinhança: muy bella. 

What to expect from an all-inclusive resort on 
the west Mexican coast, on the shores of the 
Pacific Ocean and with total convenience – like 
a restaurant that knows everything about Brazilian 
cuisine, for example – at the guest’s disposal? 
Ah, you can expect everything and a little more 
because, when it comes to the Hard Rock Hotel 
Vallarta, anything your passenger whishes is 
certainly a reality there.
To give you an idea of its magnificence, in terms 
of gastronomy the hotel has a huge variety of 
great options, highlighting the Brazilian Ipanema 
Restaurant. However, there’s also the Mexican 
Frida, the Asian Zen, the Italian Ciao, the exotic 
The Market, Pizzeto and more five options of bars 
for different events. Delicious!
UNLIMITED FUN
With an infrastructure that collects attractions, 
whether for swimming, playing, relaxing or 
working out Hard Rock Hotel Vallarta is the right 
place, for sure. This is because the complex has 
swimming pools, Hard Rock Roxity Kids Club, 
space for games and videogames (The Cavern 
Club), spa, beauty salon, shop, amphitheater for 
concerts, gym, golf courses and recreational and 
sports activities for the whole family. 
AND ALSO THERE’S A TIME TO RELAX!
Also very good when it’s time to invigorate, in 
this mega-resort that counts on 362 colorful, 
well-equipped and luxurious accommodations 
the list of conveniences doesn’t stop growing. 
By the way, some special assets are common 
to all units, such as wi-fi, TV, minibar, hair dryer, 
iron and ironing board, coffee maker, safe with 
space for notebook, telephone, toiletries, ceiling 
fan, bathrobes and slippers, 24-hour service, 
hydromassage tub and a balcony that has a view 
just like its neighborhood: muy bella.

HARD ROCK HOTEL 
VALLARTA

O
FOTOS: ARQUIVO HOTEL



60  

legância e privacidade em meio às areias 
douradas e ao azul do Oceano Pacífico 
têm nome e sobrenome na costa oeste do 
México: Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta, 
um resort fascinante que também pode ser 
chamado de paraíso pelos íntimos.
Destinado apenas a adultos e tendo o 
sistema Unlimited-Luxury® (em português, 
Luxo-Ilimitado) como um dos diferenciais 
de seu regime de atendimento, entre os 
benefícios exclusivos de altíssimo padrão 
inclusos no pacote estão dez restaurantes 
gourmet, bebidas premium à vontade 
em cinco bares e lounges, serviços de 
quarto e concierge ininterruptos, refeições 
servidas 24 horas por dia,  entretenimento 
diurno e noturno, “Green Fees” em 
caráter cortesia em três campos de golfe 
vizinhos ao empreendimento e instalações 
glamorosas, com destaque para os 
quartos e suítes de primeira linha.
SIMPLESMENTE UAU
Dispondo de 271 acomodações de puro 
conforto e regalias, o Secrets Vallarta 
Bay contempla dois tipos principais de 
hospedagens: as divididas nas categorias 
Junior Suite Ocean View e Junior Suite 
Swim-Up e as pertencentes ao programa 
Preferred Club, que garantem um upgrade 
na estada e vantagens especiais, como 
acesso a um lounge privativo, por exemplo.
Fora isso, todas as unidades contam com 
wi-fi gratuito, TV com reprodução de DVD, 
ar-condicionado, secador de cabelo, ferro e 
tábua de passar roupa, cofre eletrônico, mi-
nibar abastecido diariamente com bebidas, 
varanda ou terraço e até um Sistema Secrets 
Box, o qual prevê maior discrição nas entre-
gas realizadas pelo serviço de quarto.
E NÃO PARA POR AÍ NÃO!
Seguindo para os programas de lazer, a 
piscina com vista para o mar, a piscina 
de hidromassagem, o spa, a academia, 
o Casino 52 e os espetáculos artísticos se 
apresentam como atividades imperdíveis 
oferecidas por esse oásis de sofisticação 
e divertimento. 

Elegance and privacy amid the golden sands and 
the blue water of the Pacific Ocean have name and 
surname on the west coast of Mexico: Secrets Vallarta 
Bay Puerto Vallarta, a fascinating resort that can also be 
called paradise by close friends.
Intended for adults only and having Unlimited-Luxury® 
system as one of the exclusive benefits of its service 
regime, among the highest standard courtesies included 
in the package we have ten gourmet restaurants, premium 
beverages in five bars and lounges, uninterrupted room 
service and concierge, 24-hour dining, day and night 
entertainment, complimentary “Green Fees” in three 
golf courses next to the resort and glamorous facilities, 
highlighting first line rooms and suites.
SIMPLY WOW
Having 271 comfortable and convenient 
accommodations, Secrets Vallarta Bay includes two 
main types of lodging: those ones divided into Junior 
Suite Ocean View and Junior Suite Swim-Up categories 
and those ones belonging to the Preferred Club program, 
which ensure an upgrade in the stay and special 
advantages, such as access to a private lounge.
In addition, all units count on free wi-fi, TV and DVD, air 
conditioner, hair dryer, iron and ironing board, electronic 
safe, minibar daily stocked with beverages, balcony or 
terrace and even a Secrets Box System, which provides 
greater discretion in deliveries by the room service.
AND THERE’S MORE!
Talking about leisure, swimming pool with sea view, 
hydromassage pool, spa, gym, Casino 52 and artistic 
spectacles are can’t-miss activities offered by this oasis of 
sophistication and fun.

E

Hospede no Secrets Vallarta Bay Puerto 
Vallarta com a TREND. Diárias em apto. duplo 

Standard, em regime all inclusive, a partir 
de USD 250 por pessoa.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

SECRETS VALLARTA BAY 
PUERTO VALLARTA
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CINCO RESTAURANTES ENTREGUES A VOCÊ 
DE BANDEJA EM CIDADES NO BRASIL E 
NO MUNDO QUE SÃO O ENDEREÇO CERTO 
PARA O BLEISURE
FOTOS: DIVULGAÇÃO

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

um prato cheio
para os negócios

GASTRONOMIA
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P
A DISH FULL OF BUSINESS
FIVE RESTAURANTS OFFERED ON A PLATE TO YOU IN CITIES 
IN BRAZIL AND ABROAD THAT ARE THE PERFECT ADDRESSES 
FOR BLEISURE
To achieve the perfect blend when it comes to travels mixing 
work and leisure, the recipe is not rocket science. In addition 
to extending the stay a little bit and/or including in the itinerary 
some hours dedicated to entertainment, add to the package good 
options of restaurants and ta-da: you will have generous doses of 
good taste – literally!
And as with Segue Viagem your seat at the table always has a 
guaranteed reservation, here there’s a selection of five restaurants, 
spread all over destinations that are maximum symbols of bleisure, 
which are fit for business meetings and, at the same time, have a 
touch of fun that makes everything more exciting.

ara dar liga nas vendas focadas em viagens que mesclam 
trabalho e lazer, a receita não é nenhum bicho de sete cabeças. 
Além de prorrogar um pouco a estada e/ou incluir no itinerário 
algumas horinhas reservadas ao entretenimento, adicione ao 
pacote boas sugestões de restaurantes e pronto: o que se tem 
são doses generosas de bom gosto – literalmente!
E como na Segue Viagem o seu lugar à mesa tem sempre 
reserva garantida, aqui vai uma seleção de cinco restaurantes, 
distribuídos em destinos que são símbolos máximos do bleisure, 
que combinam com reuniões de negócio e, ao mesmo tempo, 
têm um quê de descontração que deixa tudo mais gostoso. 

ALYN WILLIAMS AT THE WESTBURY (Londres) 
Do chef ganhador de uma estrela Michelin Alyn Williams – como 
seu nome sugere logo de cara –, neste restaurante londrino o 
cardápio segue a mesma linha do ambiente em que está inserido: é 
moderno e sofisticado e inclui iguarias como lagosta, caviar e peito 
de pato. Atendendo de terça-feira a sábado para almoço e jantar, 
dispõe de um menu degustação para vegetarianos e conta ainda 
com duas áreas exclusivas para refeições mais reservadas. São 
elas: Wine Room, com capacidade para dez pessoas e rodeada 
por cerca de 600 garrafas de vinho, e Aspen Room, salão privado 
e luxuoso no qual até 20 convidados podem ser acomodados.

 https://www.alynwilliams.com/ 

ALYN WILLIAMS AT THE WESTBURY (LONDON)
Owned by Michelin-starred chef Alyn Williams – as its name already suggests –, 
in this London restaurant the menu is in keeping with its ambience: it’s modern and 
sophisticated and includes delicacies as lobster, caviar and canard breast. Open from 
Tuesday to Saturday for lunch and dinner, it has a tasting menu for vegetarians and 
also counts on two exclusive areas for private meals. They are: Wine Room, for ten 
guests and surrounded by about 600 bottles of wine, and Aspen Room, a private and 
luxurious lounge in which up to 20 guests can be accommodated.

CHEF’S TABLE AT BROOKLYN FARE  
(Nova York)
Na cosmópole americana famosa pela diversidade 
gastronômica, para provar uma experiência culinária completa 
o caminho a seguir tem como destino o Chef’s Table at Brookyln 
Fare, estabelecimento com três estrelas Michelin que permite 
aos visitantes acompanharem sentados em um balcão toda a 
preparação dos pratos. Trazendo um cardápio assinado pelo 
chef César Ramirez, oriundo da fusão da cozinha japonesa 
com técnicas francesas, a especialidade da casa é o menu 
degustação à base de frutos do mar e mariscos, o qual leva 
aproximadamente 2h30 para ser apreciado. 

 https://www.brooklynfare.com/pages/chefs-table

CHEF’S TABLE AT BROOKLYN FARE (NEW YORK)
In this American metropolis famous for its diverse gastronomy, to enjoy a 
complete culinary experience the way to follow is Chef’s Table at Brookyln 
Fare, a three-star Michelin restaurant that allows visitors to sit at a counter 
and watch the whole preparation of their dishes. Bringing a menu signed 
by chef César Ramirez, derived from the fusion of Japanese cuisine with 
French techniques, the specialty of the house is the tasting menu with 
seafood and clams, which takes about 2h30 to be enjoyed.
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SEEN RESTAURANT & BAR (São Paulo) 
Imagine um lugar que une restaurante, sushi bar, carta de saquês e 
bar com drinks autorais, oferecendo de brinde uma vista arrebata-
dora e em 360 graus da capital paulista. Assim é o Seen Restaurant 
& Bar, empreendimento contemporâneo e refinado o qual reúne no 
menu entradas, saladas, peixes, frutos do mar, massas, carnes e 
aperitivos para serem compartilhados, prezando pela utilização de 
ingredientes orgânicos e de fabricação artesanal. As sobremesas 
são diferenciais: belotas de avelã, crème brûlée, bolo de banana e 
bomba merengue, por exemplo, estão entre as mais pedidas.

 http://www.seensp.com/

SEEN RESTAURANT & BAR (SÃO PAULO)
Imagine a place that brings together restaurant, sushi bar, menu of sakes and a bar with 
authorial drinks, offering as a gift a breathtaking 360-degree view of São Paulo capital 
city. This is the Seen Restaurant & Bar, contemporary and refined restaurant that brings 
appetizers, salads, fish, seafood, pasta, steak and snacks to share, using organic and 
crafted ingredients. The desserts are special: hazelnut pâte à choux, crème brûlée, 
banana cake and meringue bomb, for example, are among the most requested.

ASSADOR (Rio De Janeiro)
Sabe aquelas pessoas que ficam com água na boca só de ouvir 
falar em churrasco? Então o Assador é uma escolha sem erro na 
Cidade Maravilhosa. Seguindo à risca o modo tradicional dos 
gaúchos de preparar os assados queridinhos dos brasileiros, a 
churrascaria carioca apresenta aos clientes os melhores cortes de 
carne e ainda serve um buffet repleto de acompanhamentos irre-
sistíveis, daqueles que deixam todo mundo bem saciado. Ainda 
não está bom o bastante? Pois saiba, então, que do restaurante a 
vista é privilegiada para o Pão de Açúcar, um dos cartões-postais 
mais famosos do mundo e que coroa a beleza do Rio de Janeiro.

 http://assador.com.br/

ASSADOR (RIO DE JANEIRO)
Do you know those people who get their mouth watering just hearing about barbecue? 
So, Assador is the right choice in the Wonderful City. Following the traditional way of 
the Gauchos to prepare the Brazilians’ beloved steak, this carioca steakhouse presents 
to its customers the best cuts of meat and also serves a buffet full of irresistible side 
dishes, those that leave everyone well sated. Still not good enough? Know that the view 
to Pão de Açúcar (Sugarloaf Mountain) is stunning from the restaurant, one of the most 
famous postcards of the world and crowning the beauty of Rio de Janeiro.

CUCO BISTRÔ (Salvador)
Misturando o tempero do Nordeste com o axé que só a Bahia tem, 
no Cuca Bistrô ninguém fica só na vontade, tendo à disposição um 
cardápio cheio de quitutes característicos da culinária regional, os 
quais trazem consigo influências obtidas da cozinha internacional 
também. Situado no centro histórico da capital baiana, entre frutos 
do mar, carnes grelhadas, massas caseiras e bebidas refrescantes, 
outros clássicos do restaurante de decoração colorida e descolada 
ficam por conta de pratos típicos deliciosos, como moquecas, bobó 
de camarão, peixes e jabá com jerimum, feito à base de carne seca 
desfiada na manteiga de garrafa. Ah! Lembrando que o local tem uma 
carta de cachaças e opções sob medida para os vegetarianos, OK?

 http://www.cucobistro.com.br/

CUCO BISTRÔ (SALVADOR)
Mixing the Northeastern spice with the axé that only Bahia has, in Cuca Bistrô people can indulge 
themselves because they have at their disposal a menu full of typical regional delicacies, which 
also bring with them influences from the international cuisine. Located in the historic center of the 
Bahian capital, among seafood, grilled meat, homemade pasta and refreshing beverages, other 
classics of this colorful and cool restaurant are delicious traditional dishes, such as moquecas 
(fish stew cooked with palm oil and coconut milk), bobó de camarão (stewed shrimp with 
coconut milk), fish and jabá with jerimum, made from shredded dried meat in bottle butter. Ah! 
Remembering that the place has a cachaça menu and tailor-made options for vegetarians, OK?



www.trendviagens.com.br /TrendViagens @TrendViagens@trendviagens

Condições gerais: tarifas por pessoa calculadas em setembro 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, passeios e bebidas, exceto quando mencionado. Parcelamento em dez vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. 
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade: 15/12/2019

 COSTA DO SAUÍPE (BA)  COSTA DO SAUÍPE (BA)  COSTA DO SAUÍPE (BA)
 SAUÍPE PREMIUM
    

Inclui: 3 noites de hospedagem 
em regime all inclusive + transfer 
in/out + shuttle Praia do Forte + 
seguro-viagem.

A partir de:

 SAUÍPE RESORTS
    
Inclui: 3 noites de hospedagem 
em regime all inclusive + 
transfer in/out + shuttle Praia 
do Forte + seguro-viagem. 

A partir de:

 SAUÍPE POUSADAS 
   

Inclui: 3 noites de hospedagem 
em regime all inclusive + transfer 
in/out + shuttle Praia do Forte + 
seguro-viagem.

A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
486,00R$

10X 380,00
por pessoa em apto. duplo.
R$
10X

por pessoa em apto. duplo.
291,00R$

10X

AS MELHORES TARIFAS PARA 
DESTINOS INCRÍVEIS PELO BRASIL.

FÉRIAS DE VERÃO,

aí vou eu.
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CATALONIA: AN OPEN-AIR ART GALLERY
IN THIS EUROPEAN REGION OF REMARKABLE PERSONALITY, 
FOUR CITIES ARE WORTH VISITING
Homeland of personalities such as Antoni Gaudí, Salvador Dalí and 
Joan Miró, among the geometric originality of Barcelona, the medieval 
constructions of Girona, the Roman heritage of Tarragona and the natural 
treasures of Lleida, Catalonia presents itself to the world as a refuge of artists 
and masterpieces, which it is, indeed.
Result of the creativity of inspired nature, in this region located in the northeast of 
Spain – more specifically amid the turquoise water of the Mediterranean River and 
the sculptural peaks of the Catalan Pyrenees – all its extension is full of fascinating 
places and multifaceted activities. And Segue Viagem is going there now.
A MUSE FOR GOOD BUSINESS
Visited in 2017 by about 180,000 Brazilians and showing innate talent for 
tourism, which is reflected through many architectonic, cultural and gastronomic 
attractions, for Joan Romero, director of the tourism promotion office of the 
Catalan Tourism Agency, the destination provides several sales opportunities 
to travel agents and has potential to reach an increasing number of people. 
“In general, more than 90% of Brazilians who have been to the region are 
on a leisure trip with their family. However, we have strong appeal among 
other tourist profiles, such as honeymoon couples, friends and, of course, 
business travelers, belonging to the MICE segment (Meetings, Incentives, 
Conferencing and Exhibitions). How much time do I think it’s necessary 
to get to know well Catalonia? From seven to 15 nights, four of which 
dedicated only to the capital Barcelona,” he recommends.
BARCELONA, THE CATALAN CAPITAL
All over the years, Barcelona has consolidated itself as one of the greatest 
symbols of Spain, adding extra charm and completing most part of the 
itineraries of those traveling to the country. Personification of Gaudí’s 
maximum works, it established itself as a tremendous artistic pole and 

erra natal de personalidades do naipe de Antoni Gaudí, Salvador 
Dalí e Joan Miró, entre a originalidade geométrica de Barcelona, as 
construções medievais de Girona, as heranças romanas de Tarragona e 
as preciosidades naturais de Lleida, a Catalunha se apresenta ao mundo 
como o celeiro de artistas e obras-primas que, de fato, ela é.
Fruto ainda da criatividade de uma natureza inspirada, nessa região 
situada ao nordeste da Espanha – mais especificamente em meio à água 
turquesa do Mar Mediterrâneo e aos picos esculturais dos Pirineus Catalães 
– toda a sua extensão é pontilhada por lugares fascinantes e programas 
multifacetados. E é para lá que a Segue Viagem se dirige agora. 

UMA MUSA PARA OS BONS NEGÓCIOS
Visitado em 2017 por algo em torno de 180 mil brazucas e mostrando 
talento nato para o turismo, que se reflete nos muitos atrativos 
arquitetônicos, culturais e gastronômicos, para Joan Romero, diretor do 
escritório de promoção turística da Agência Catalã de Turismo, o destino 
reúne incontáveis oportunidades de vendas para o agente de viagens e 
tem potencial para conquistar um número crescente de pessoas. 
“Em geral, mais de 90% dos brasileiros que desembarcam na região 
estão em família e viajando a lazer. Porém, também temos forte apelo 
entre outros perfis de turistas, como casais em lua de mel, amigos e, 

UM POUCO DE TUDO

T

NESSA REGIÃO EUROPEIA DE 
PERSONALIDADE MARCANTE, QUATRO 

CIDADES FAZEM VALER A VIAGEM

CATALUNHA:
coleção de obras de 
arte a céu aberto

JOAN ROMERO É DIRETOR DO ESCRITÓRIO DE 
PROMOÇÃO TURÍSTICA DA AGÊNCIA CATALÃ DE TURISMO.
JOAN ROMERO IS DIRECTOR OF THE TOURISM 
PROMOTION OFFICE OF THE CATALAN TOURISM AGENCY.
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claro, os corporativos, pertencentes ao segmento MICE (sigla em inglês para 
Encontros, Incentivos, Conferências e Feiras). Quanto tempo eu julgo necessário 
para conhecer bem a Catalunha? De sete a 15 noites, sendo quatro dias 
dedicados apenas à capital Barcelona”, recomenda.

BARCELONA, A CAPITAL CATALÃ
Ao longo dos anos, Barcelona se consagrou como um dos grandes símbolos da 
Espanha, adicionando charme extra e completando a maior parte dos roteiros de 
quem viaja para o país. Personificação das obras máximas de Gaudí, firmou-se 
como um tremendo polo artístico e, por isso mesmo, pode ser considerada uma das 
cidades mais fotogênicas do planeta. A monumental Basílica da Sagrada Família, 
por exemplo, tem uma aura de majestade que transcende gerações e parece não se 
cansar com a ação do tempo, enquanto o Parque Güell traz a assinatura do artista 
e arquiteto espanhol em meio ao verde, em uma área um pouco afastada do agito 
mas ainda assim bastante procurada.
A cidade é, também, a casa do Camp Nou, o célebre estádio do Barça, da 
linda orla da Praia de Barceloneta e de outros tantos cartões-postais, muitos dos 
quais dispensam apresentações. Imperdível, sim, não há dúvidas, mas, sempre que 
possível, a dica é estender a viagem para outras três joias da vizinhança; afinal de 
contas, Girona, Tarragona e Lleida têm seus encantos e estão longe de decepcionar. 

TRINCA DE OURO: VALE A PENA VISITAR
A cerca de 1h30 de carro, eis Girona. Segunda maior cidade catalã, de tão 
cinematográfica foi escolhida como cenário para parte das gravações de Game 
of Thrones. Rica em história e atrativos, Romero destaca os seguintes pontos para 
quem não dispuser de muito tempo: o mosteiro de Sant Pere de Galligants, a 
basílica gótica de Sant Feliu, as ruelas do antigo bairro judeu, as casas coloridas 
e a ponte sobre o Rio Onyar, bem como a imensa muralha, de onde se pode 
comprovar toda a beleza do lugar. 
Partindo agora para Lleida, lembre-se: a natureza é protagonista. Entre os points 
mais visitados por quem procura por contato com o meio ambiente, três merecem 
atenção especial: o Parque Municipal de la Mitjana, o parque do Rio Segre e 
o charmoso Camps Elisis. Vale ressaltar que a província reúne, ainda, o grupo 
mais valioso de igrejas românicas catalãs em La Vall de Boí, tombadas como 
Patrimônios da Humanidade pela Unesco. É amor à primeira vista!
“Já na parte sul da Catalunha, Tarragona se mostra como um paraíso de 
experiências emocionantes, que vão de belas praias ou de um passeio romântico 
em uma aldeia perdida nas montanhas de Prades a relíquias modernistas, vestígios 
da civilização romana e adrenalina garantida em um dos melhores parques 
temáticos do mundo, o PortAventura World”, ressalta o diretor. 

CATEDRAL DE SANTA MARIA, EM TARRAGONA, DURANTE 
ENTARDECER. ABAIXO, RECORTE DE GIRONA, COM 
DESTAQUE PARA A CATEDRAL CONSAGRADA À SANTA 
MARIA, À ESQUERDA, E SANT FELIU, À DIREITA
CATHEDRAL OF SANTA MARIA, IN TARRAGONA, IN 
THE EVENING. BELOW, GIRONA, WITH A HIGHLIGHT 
TO THE CATHEDRAL DEDICATED TO SANTA MARIA, 
ON THE LEFT, AND SANT FELIU, ON THE RIGHT

that’s why it can be considered as one of the most photogenic cities 
of the planet. The monumental Basílica de la Sagrada Família (Basilica 
of the Holy Family), for example, has a majestic aura that transcends 
generations and doesn’t seem to be tired with the action of time, while the 
Güell Park brings the signature of the Spanish architect in the middle of the 
green, in an area a little bit far from bustling places but still very popular.
The city is also house for Camp Nou, the famous Barça stadium, for the 
beautiful seafront promenade of Barceloneta Beach and other postcards, 
many of which need no introduction. A can’t-miss attraction, yes, totally, 
but, whenever possible, the tip is to extend the trip to other three treasures 
of the neighborhood; after all, Girona, Tarragona and Lleida have its 
enchantments and are far away from disappointing. 
THREE OF A KIND: IT’S WORTH VISITING
About 1h30 by car, we have Girona. The second largest Catalan city, 
because it is so cinematographic it was chosen as the setting for part of 
Game of Thrones scenes. Rich in history and attractions, Romero highlights 
the following points for those who don’t have much time: Sant Pere de 
Galligants monastery, the gothic Sant Feliu basilica, the alleys of the old 
Jewish quarter, the colorful houses and the bridge over the Onyar River, as 
well as the huge wall, from where visitors can prove the beauty of the place. 
Leaving to Lleida, remember: nature stands out. Among the most visited 
places for those looking for contact with the environment, three deserve 
a special attention: Mitjana Municipal Park, Segre River park and the 
charming Camps Elisis. It should be highlighted that the province has 
also the most valuable set of Romanic churches in La Vall de Boí, listed as 
World Heritage by Unesco. It is love at first sight!
“In southern Catalonia, Tarragona is like a paradise of exciting 
experiences, which range from beautiful beaches or a romantic walk 
through a lost village in the Prades mountains to modernist relics, traces 
of the Roman civilization and guaranteed adrenaline in one of the best 
theme parks of the world, the PortAventura World,” the director highlights.



68  

OPEN HOUSE IN BRAZILIAN STYLE
LOCATION, INFRASTRUCTURE, SERVICES: ALL ABOUT 
THE PORTFOLIO OF VACATION HOMES COLLECTION IN 
NATIONAL TERRITORY
When it comes to Vacation Homes Collection you already 
know that you can come in and make yourself at home, 
right? And now that the company is established in Brazil, 
you, travel agent, more than ever will always be welcome 
– by the way, welcome to our house and apartment. This is 
because, according to the same line of operation adopted 
in Florida, the giant VHC is back to its origins and makes 
its debut in Brazilian territory bringing both profiles of 
properties in the portfolio. 
The South and Southeast regions were chosen as the first 
ones to get properties managed by the company: for now, 

LOCALIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS: 
TUDO SOBRE O PORTFÓLIO DA VACATION HOMES 
COLLECTION EM TERRITÓRIO NACIONAL

OPEN HOUSE  
À MODA BRASILEIRA

uando se trata da Vacation Homes Collection você já 
sabe que pode entrar e ficar bem à vontade, certo? E, 
agora que a empresa chegou ao Brasil, você, agente, 
mais do que nunca, continuará sendo sempre de casa – 
aliás, de casa e de apartamento. Isso porque, seguindo 
a mesma linha de atuação adotada na Flórida, a 
gigante VHC retorna às suas origens e estreia em 
território verde e amarelo trazendo ambos os perfis de 
propriedade no portfólio. 
As regiões Sul e Sudeste foram escolhidas como as 
primeiras a terem imóveis administrados pela companhia: 
por enquanto, Balneário Camboriú (SC) e Gramado (RS) 

STAY HOME

Q

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM



segueviagem.com.br  69

Balneário Camboriú (SC) and Gramado (RS) 
have apartments and on the coast of São 
Paulo vacation houses reign supreme. And 
this is only the beginning, since the idea is 
to increase the presence in the main tourist 
poles and, little by little, strengthen the brand 
in the whole country. 
FLAWLESS
The usual requirements for products and 
services provided by the company are based 
on the three pillars of safety, infrastructure and 
location – this last one should be highlighted, 
privileging the easy access to historic, 
cultural and commercial centers, to the main 
attractions of the region and beaches, in the 
case of coastal destinations. Together, these 
three features reinforce the quality standard 
of the company, which reached the success 
abroad with its high level of excellence. 
“We are working with a wide range of 
properties, with the aim of meeting demands 
for business and leisure travels and which 
comprehends houses with two to five 
bedrooms and apartments with up to three 
bedrooms and capacity to comfortably 
lodge up to eight guests,” explains Fabio 
Cardoso, director general of VHC.
HOME SWEET HOME
Do you know that list of services that VHC 
offers to travelers going to the States and 
that makes all the difference in the stay? 
They also came to Brazil – with novelties. 
Services of housekeeping and maintenance, 
themed decoration for parties and groceries 
supplying, for example, are already old 
friends of the brand and add generous hints 
of convenience and comfort. 
However, in addition to them, the company 
also bets on personalized services, which 
captivate the essence of the destination 
and translate it into special assets, such 
as coolers with beverages in properties 
located in coastal cities or a “kit chimarrão” 
(traditional mate drink) in the South of the 
country. The goal is to promote an immersion 
in the Brazilian way of being and offer a 
complete experience, mainly to foreigners. 
BEM-VINDO, WELCOME, BIENVENIDO
To prove that everybody is welcome here, 
Vacation Homes Collection invests all it has 
in a perfect support service. Thus, any type of 
guidelines in the houses and apartments have 
Portuguese, English and Spanish versions, 
such as tips on tourist attractions, what to do in 
the region and important information related 
to the use of appliances and rules of each 
property. Bonus: uninterrupted and trilingual 
support anytime.  

têm apês, enquanto no litoral de São Paulo 
são as casas de férias que ditam as regras. 
E isso é apenas o começo, já que a ideia 
é ampliar a presença nos principais polos 
turísticos e, aos poucos, fortalecer a marca 
em todo o solo nacional.

PARA NINGUÉM COLOCAR 
DEFEITO
Os requisitos comuns aos produtos 
e serviços fornecidos pela empresa 
são ancorados no tripé segurança, 
infraestrutura e localização – esta última 
merece destaque, privilegiando o fácil 
acesso a centros históricos, culturais 
e comerciais, às principais atrações 
do pedaço e às praias, no caso dos 
destinos litorâneos. Juntas, essas três 
características reforçam o padrão de 
qualidade da administradora, que 
ganhou o mundo lá fora com seu 
elevado nível de excelência. 
“Estamos operando com um vasto leque 
imobiliário, que visa atender às deman-
das por viagens corporativas e a lazer e 
contempla casas de dois a cinco dormi-
tórios e apartamentos de até três quartos, 
com capacidade para acomodar con-
fortavelmente até oito pessoas”, explica 
Fabio Cardoso, diretor-geral da VHC.

LAR, DOCE LAR
Sabe aquela listinha de serviços que a 
VHC coloca à disposição dos hóspedes 
que viajam para os States e que fazem 

toda a diferença na estada? Eles também 
desembarcaram no Brasil – e vieram 
acompanhados por novidades. Serviços 
de limpeza e manutenção, decoração 
temática para festas e abastecimento 
da despensa com mantimentos, por 
exemplo, já são velhos conhecidos da 
marca e adicionam generosas pitadas de 
comodidade e conforto. 
Mas, além deles, a empresa aposta 
também em serviços personalizados, 
daqueles que captam a essência do 
destino em questão e a traduzem em 
diferenciais, como a disponibilização 
de coolers com bebidas em imóveis 
situados em cidades praianas ou um “kit 
chimarrão” no Sul do país. O intuito é 
promover uma imersão no jeito brazuca de 
ser e oferecer uma experiência completa, 
sobretudo aos turistas estrangeiros. 

BEM-VINDO, WELCOME, 
BIENVENIDO
Para comprovar que aqui todo o mundo é 
bem-vindo, a Vacation Homes Collection 
investe todas as suas fichas em um 
atendimento impecável. Por isso, quaisquer 
tipos de comunicados deixados no interior 
das casas e apartamentos têm versões 
em português, inglês e espanhol, como 
dicas de pontos turísticos, o que fazer na 
região e avisos importantes relacionados 
ao funcionamento de aparelhos e às 
regras de cada imóvel. Bônus: assistência 
ininterrupta e trilíngue a todo momento. 

NA PÁGINA DE ABERTURA, VISTA PANORÂMICA 
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC). À DIREITA, 
QUARTO DE UM DOS APARTAMENTOS EM 
GRAMADO (RS) ADMINISTRADOS PELA 
VACATION HOMES COLLECTION
THE OPENING PAGE SHOWS A PANORAMIC VIEW 
OF BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC). RIGHT, ROOM 
OF ONE OF THE APARTMENTS IN GRAMADO (RS) 
MANAGED BY VACATION HOMES COLLECTION

FOTO: ARQUIVO VHC
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PROJETOS DO BEM

O TOUR AGORA É PELOS PROJETOS 
SOCIAIS APOIADOS PELA CVC CORP E QUE 
TÊM EMBARQUE SEMPRE AUTORIZADO NO 
DIA A DIA DO GRUPO

COM 
DESTINO  
ao próximo

A
ssim como o verbo viajar, ajudar também é uma 
característica inerente ao DNA da CVC Corp, 
maior grupo de viagens da América Latina. 
Composta por nove unidades de negócio – entre 
elas o GRUPO TREND – e referência absoluta no 
setor, a companhia acredita na boa e velha máxima 
de que a união faz a força e, por conta disso, faz 
questão de associar seu nome a uma série de ações 
em benefício da sociedade. 

Destinando parte de seus impostos ao financiamento 
de diferentes tipos de iniciativas filantrópicas, é por 
meio das leis de incentivo fiscal à cultura, esportes, 
saúde e desenvolvimento social que o grupo tem 
fomentado atividades educacionais de grandes 
resultados, como é o caso dos projetos Locomotiva e 
Trilha Jovem Iguassu.

O FUTURO DA NAÇÃO
Ambos voltados a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade, que tal começar pelo 
Projeto Locomotiva? Em linhas gerais, consiste em 
uma ONG que utiliza a música e a educação como 
instrumentos de transformação social.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

WITH DESTINATION TO OUR FELLOWS
OUR TOUR IS OF THE SOCIAL PROJECTS SUPPORTED BY 
CVC CORP AND WHICH HAVE ALWAYS AUTHORIZED 
BOARDING IN THE DAILY ROUTINE OF THE GROUP

Like the verb to travel, to help is also an inherent 
characteristic of the CVC Corp DNA, the largest travel 
group of Latin America. Composed of nine business units – 
among them GRUPO TREND – and an absolute benchmark 
for the sector, the company believes in the good and old 
maximum that the union is a force and, therefore, makes a 
point of associating its name to a series of actions for the 
benefit of the society. 
Giving part of its taxes to the financing of different types 
of philanthropic initiatives, it’s through the tax incentive 
laws for culture, sports, health and social development 
that the group has been encouraging educational 
activities of great results, such as the case of Locomotiva 
and Trilha Jovem Iguassu projects.
THE FUTURE OF THE NATION
Both intended to vulnerable children and teenagers, how 
about starting with the Locomotiva Project? Generally 
speaking, it consists of a NGO that uses music and 
education as instruments of social transformation.
Sponsor of the organization, which since 2016 is 
headquartered in the municipality of Santo André, 
Greater São Paulo, in addition the financial support, 
CVC Corp enables other solidary practices in favor of 
the institution, such as the boarding of more than 80 
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Patrocinadora da organização, que desde 2016 tem sede 
no município de Santo André, na Grande São Paulo, além 
do auxílio financeiro, a CVC Corp viabiliza outras práticas 
solidárias em prol da instituição, tal qual o embarque de mais 
de 80 alunos para apresentações na cidade de Brumadinho 
(MG) e no Festival de Inverno de Gramado (RS).
Mudando a faixa do campo musical para o turismo, outro 
beneficiário da corporação é o Projeto Trilha Jovem Iguassu, 
programa de capacitação profissional para jovens de 16 a 
24 anos –predominantemente estudantes de escolas públicas 
ou que tenham concluído o Ensino Médio há no máximo dois 
anos – com renda familiar de até três salários mínimos.
Comandada pelo Instituto Polo Internacional Iguassu, a ação 
tem entre seus objetivos principais a formação técnica de 
seus alunos nas áreas de Turismo & Atendimento, Eventos, 
Hospedagem e Comércio a partir de aulas ministradas no 
Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

UM POR TODOS E TODOS POR UM
Parceira ainda de outras iniciativas promovidas por 
organizações sem fins lucrativos, quer conhecer mais 
algumas causas apoiadas pela CVC Corp que fazem um 
bem danado? Aqui vão elas: APAE Santo André (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais), voltada à inclusão 
social de pessoas com deficiência intelectual; Fundação 
Dorina Nowill, dedicada a crianças, jovens e adultos cegos 
e com baixa visão; Fundação Pio XII, gestora do Hospital 
do Câncer de Barretos; e Hospital Pequeno Príncipe e 
GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer), ambos voltados ao amparo e a tratamentos 
médicos na infância e na adolescência. 

EM AMBAS AS FOTOS, 
PARTICIPANTES DO PROJETO 
LOCOMOTIVA, INSTITUIÇÃO 
QUE CONTA COM O APOIO 
DA CVC CORP
IN BOTH PHOTOS, ATTENDEES 
OF LOCOMOTIVA PROJECT, 
INSTITUTION SUPPORTED BY 
CVC CORP

students for presentations in the city of Brumadinho (MG) and for the Gramado 
Winter Festival (RS).
Changing from the music field to tourism, another beneficiary of the corporation is 
the Trilha Jovem Iguassu Project, a professional training program for young people 
between 16 and 24 years old – predominantly students from public schools or 
who have completed high school two years ago, at a maximum – with family 
income of up to three minimum wages.
Led by the Instituto Polo Internacional Iguassu (Iguassu International Pole Institute), 
the action has among its main goals the technical training of its students in the 
areas of Tourism & Customer Service, Events, Hospitality and Commerce from 
classes given at the Parque Tecnológico Itaipu – PTI (Itaipu Technological Park).
ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE
Also partner of some initiatives promoted by non-profit organizations, would you 
like to know other causes supported by CVC Corp that do a great thing? They 
are: APAE Santo André (Association of Parents and Friend of the Exceptional), 
intended to the social inclusion of people with intellectual disabilities; Dorina 
Nowill Foundation, dedicated to visually impaired and low-vision children, 
teenagers and adults; Pio XII Foundation, manager of Barretos Cancer Hospital, 
and Pequeno Príncipe Hospital and GRAAC (Support Group for Teenagers and 
Children with Cancer), both aimed at providing support and medical treatment in 
childhood and adolescence.
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PARCERIA

Com investimento de R$ 19 milhões, no que 
se refere a lazer, bem-estar e gastronomia al-
guns destaques do resort vão para a piscina 
de borda infinita, atividades recreativas e es-
portivas para todas as idades, brinquedoteca 
para crianças até 7 anos, espetáculos musicais 
apresentados durante o Pôr do Sol Mágico, 
bangalôs do spa à beira-mar, bares, restauran-
te e regime de alimentação all inclusive, que 
contempla café da manhã, almoço, jantar, 
petiscos na piscina, lanche da tarde e ceia.
Seguindo para as acomodações, o Sauípe 
Premium reúne 198 apartamentos (com unida-
des adaptadas para pessoas com deficiência) 
e duas Suítes Master, todos com Smart TV 
conectada à internet, canais HD e acesso a 
serviços como Netflix, YouTube e Skype.

Se só de pensar em praia, sol, Bahia, diversão 
e all inclusive o olho do passageiro já brilha, 
imagine então proporcionar a ele uma 
estada dos sonhos, marcada por conforto, 
privacidade e sofisticação desmedida. Para 
incluir tudo isso no pacote é simples: basta 
hospedá-lo no Sauípe Premium, uma vivência 
ao melhor estilo da marca Costa do Sauípe.
Recém-inaugurado pela Aviva – que, além 
do destino baiano, administra também o Rio 
Quente e o parque aquático Hot Park, no 
Centro-Oeste brasileiro –, entre as boas-novas 
do empreendimento está a reestruturação do 
conceito Premium. Isto é, um atendimento ain-
da mais personalizado, que preza em cada 
detalhe por diferenciais incomparáveis e ofere-
ce a experiência mais refinada do Nordeste.

NEW SAUÍPE PREMIUM: EXTRA DOSE OF EXCLUSIVITY
If just thinking about beach, sun, Bahia, fun and all-inclusive 
deals the passengers’ heart beats faster, then imagine 
providing them a lodging of dreams, marked by comfort, 
privacy and abundant sophistication. To include everything in 
the package is simple: just host them at Sauípe Premium, an 
experience to the best style of Costa do Sauípe.
Recently opened by Aviva – which, in addition to this Bahian 
destination, also manages Rio Quente and Hot Park, in the 
Brazilian Central-West –, among the novelties of the resort we 
have the restructure of the Premium concept. That is, a more 
personalized service, which provides in each detail incomparable 
conveniences and offers the finest stay of the Northeast.
With an investment of R$ 19 million, in terms of leisure, 
wellness and gastronomy some highlights of the resort are 
the infinity pool, recreational and sports activities for all 
ages, toy library for children up to 7 years old, musical 
spectacles presented during the Magic Sunset, beachfront 
spa bungalows, bars, restaurant and all-inclusive meal 
plan, which includes breakfast, lunch, dinner, poolside 
snacks, afternoon snack and dinner. 
When it comes to accommodation, Sauípe Premium 
has 198 apartments (with units adapted for people with 
disabilities) and two Master Suites, all of them with Smart TV 
connected to the internet, HD channels and access to services 
as Netflix, YouTube and Skype.

NOVO SAUÍPE PREMIUM: DOSE EXTRA DE EXCLUSIVIDADE 

otéis de diferentes tipos, valores e localizações; passeios clássicos e fora 
do comum; transfers regulares, privativos e especiais; tours temáticos 
supervariados. É, agente, nada como dar uma espiadinha na cesta de 
produtos do GRUPO TREND para ter certeza absoluta de que ela é uma 
das mais completas do mercado. E o segredo disso? As boas e velhas 
parcerias, que garantem tarifas competitivas, condições imbatíveis e 
muitos, mas muitos negócios fechados, como os que você confere a 
seguir. Se liga só!

A SET OF GOOD DEALS
Hotels of different types, prices and locations; 
classic and unique trips; regular, private and special 
transfers; varied themed tours. Well, travel agent, 
there’s nothing better than taking a look at product 
portfolio of GRUPO TREND to be sure that this is one 
of the most complete of the market. What’s the secret? 
The good and old partnerships, which guarantee 
competitive rates, unbeatable conditions and many, 
but many closed deals, such as the ones you can 
check out below. Take a look!

H
FOTOS: ARQUIVO HOTEL

UM APANHADO DE BONS NEGÓCIOS

PERSPECTIVA MERAMENTE ILUSTRATIVA
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Quando o objetivo for deixar o passageiro à 
vontade durante uma viagem a Paraty, no Rio de 
Janeiro, não hesite: hospede na Casa Turquesa 
Paraty Maison D’Hôtes, empreendimento de 
fachada branca, janelas e portas azuis e cuja 
aura de sossego e aconchego pode ser sentida 
já do lado de fora. 
Instalada em uma construção de arquitetura colo-
nial, coladinha ao cais e no coração do centro 
histórico da cidade, bom gosto e localização 
privilegiada se unem à infraestrutura completa e 
intimista, a qual, de fato, remete os visitantes a 
uma casa. Elegância e luxo caminham de mãos 
dadas, harmonizando-se e criando uma atmos-
fera descontraída, complementada por pinturas, 
fotografias e rendas feitas por artistas locais. 
Constituída por nove suítes temáticas – Turque-
sa, Amarela, Pink, Branca, Royal, Vermelha, 
Marrom e Verde (esta última dividida em duas, 
oferecendo quarto duplo e, também, a opção 
com dois ambientes, espaço perfeito para fa-
mílias ou grupos de amigos) –, todas garantem 
privacidade e conforto e contam com uma de-
coração charmosíssima. No leque de comodi-
dades, destaque para wi-fi gratuito, ar-condi-

cionado, ventilador de teto, TV com canais a 
cabo, cofre digital, telefone, frigobar, dock sta-
tion, chaleira elétrica e mimos como chapéus, 
guarda-chuva, roupões e cesta de praia. Para 
completar a estada, algumas unidades reúnem 
diferenciais exclusivos, como jacuzzi, closet, 
cama king-size, cafeteira Nespresso e terraço, 
de onde se tem uma vista apaixonante. 
Prezando sempre pela hospitalidade e 
apresentando um quê de requinte em cada 
detalhe, as áreas comuns do hotel refletem 
bem o espírito de sua vizinhança, entrelaçando 
natureza, arte, bem-estar e diversão. Isso 
porque, ali, são as experiências que ditam 
as regras. Dá para tomar sol na área da 
piscina – ao anoitecer, o point é ótimo para 
contemplar o céu estrelado –, curtir um drink 
no bar, ler um livro na biblioteca, relaxar no 
lounge, descansar no gazebo e até fazer 
compras na boutique, entre outros programas 
de lazer. 
Na Casa Turquesa uma coisa é certa: há op-
ções de sobra para encantar os hóspedes, 
colocando ao seu alcance um horizonte azul 
repleto de atrações.

CASA TURQUESA PARATY: A BEAUTIFUL 
DREAM LIKE A BLUE SEA
When the goal is to provide comfort to the passenger 
during a trip to Paraty, in Rio de Janeiro, don’t 
hesitate: book a room at Casa Turquesa Paraty 
Maison D’Hôtes, a building with white facade, blue 
windows and doors and whose tranquil and cozy 
aura can be felt already outside the property. 
Operating in a colonial architecture building, very 
close to the pier and in the heart of the historic city 
center, good taste and privileged location join the 
complete and intimate infrastructure, which makes 
visitors feel like if it was a house. Elegance and luxury 
walk side by side, harmonizing and creating a cool 
vibe, complemented by paintings, pictures and lace 
handicraft works made by local artisans. 
Composed of nine themed suites – Turquoise, Yellow, 
Pink, White, Royal, Red, Brown and Green (the last 
one is divided into two, offering double room and, 
also, the option with two rooms, a perfect space for 
families or group of friends) –, all of them guarantee 
privacy and coziness and count on a charming 
decoration. About the conveniences provided, a 
highlight to free wi-fi, air conditioner, ceiling fan, TV 
with cable channels, digital safe, telephone, minibar, 
dock station, electric kettle and amenities such as hats, 
umbrellas, bathrobes and beach basket. To complete 
the stay, some units have special exclusivities, such 
as Jacuzzi, closet, king-size bed, Nespresso coffee 
machine and terrace, where there’s a stunning view. 
Always bringing a good hospitality and presenting a 
touch of refinement in each detail, the hotel’s common 
areas reflect well the spirit of its neighborhood, 
putting together nature, art, wellness and fun. That’s 
because experiences reign supreme there. You can 
sunbathe by the pool area – in the evening, the point 
is great for admiring the stars in the sky –, enjoy a 
drink at the bar, read a book in the library, relax in the 
lounge, take a rest in the gazebo and even shop at 
the boutique, among other leisure activities. 
At Casa Turquesa one thing is right: there are several 
options to enchant its guests, making a blue horizon 
full of attractions available to them.

ACIMA, A TRANQUILA ÁREA DA PISCINA. À DIREITA, 
FARTURA DO CAFÉ DA MANHÃ E TODO O CHARME DAS 
ACOMODAÇÕES
ABOVE, THE QUIET POOL AREA. RIGHT, BREAKFAST IN 
ABUNDANCE AND CHARMING ACCOMMODATIONS

CASA TURQUESA PARATY:  
UM SONHO AZUL DA COR DO MAR
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Ei, agente! Se você quer garantir uma dose 
extra de bom gosto ao seu passageiro 
durante um tour pela região serrana do Rio 
Grande do Sul, anote aí uma parada que 
não pode ficar de fora do roteiro: Cantina 
Tonet, uma tradição familiar regada a 
experiências deliciosas.
Situada na cidade de Caxias do Sul e fun-
dada por imigrantes italianos em 1897, ali 
a especialidade da casa é aguçar os mais 
diferentes sentidos. Tanto que, logo à primei-
ra vista, os visitantes são presenteados com 
uma paisagem bucólica apaixonante, con-
tornada, de um lado, por uma plantação de 
videiras e, do outro, preenchida por constru-
ções graciosas que preservam elementos de 
sua arquitetura original.
Referência nacional na produção de vinhos 
artesanais, quem passa pela Cantina 
Tonet também é atraído pelo paladar. 

Afinal, colecionando mais de um século de 
expertise nessa prática, um de seus principais 
chamarizes são as bebidas preparadas 
à base de uvas selecionadas, cultivadas 
na propriedade por meio de uma técnica 
passada de geração em geração. Ah! Vale 
lembrar que, além desse elixir dos deuses, 
sucos e espumantes também são fabricados, 
degustados e vendidos no local.
Falando ainda em gastronomia, outra 
excelente pedida fica a cargo de um 
restaurante de culinária italiana que integra 
o empreendimento. Oferecendo, mediante 
agendamento, uma série de pratos típicos 
do país europeu no café da manhã, 
almoço, café da tarde ou jantar, o espaço é 
superapropriado para recepção de eventos 
corporativos e sociais, brindando todos 
os convidados com taças sempre cheias, 
refeições e hospitalidade de sobra.

CANTINA TONET: A TRADITIONAL TOUR OF 
GAUCHO HIGHLANDS
Hey, travel agent! If you want to add an extra 
dose of good taste to your passenger’s tour of 
the mountainous region of Rio Grande do Sul, 
take note of a can’t-miss stop: Cantina Tonet, 
a family tradition full of delicious experiences.
Located in Caxias do Sul city and founded 
by Italian immigrants in 1897, there the 
specialty of the house is to sharpen the most 
different senses. This is because, right at the 
first sight, visitors are given as a gift a lovely 
bucolic landscape, decorated, on one side, 
by vineyards and, on the other side, there are 
beautiful constructions that preserve elements of 
their original architecture.
National benchmark for the craft wine 
production, people who visit Cantina Tonet 
are also attracted by the flavor. After all, 
accumulating more than a century of expertise 
in this practice, one of its main draws are 
beverages made from selected grapes, grown 
on the property through a technique passed 
down from generation to generation. Ah! It 
should be highlighted that, in addition to this 
elixir of the gods, juices and sparkling wines 
are also manufactured, tasted and sold there.
Also talking about gastronomy, other excellent 
option is an Italian restaurant that is part of the 
place. Offering, upon reservation, a series of 
traditional dishes from this European country 
for breakfast, lunch, afternoon coffee break or 
dinner, the space is very adequate for hosting 
business and social events, providing all guests 
with full glasses, meals and much hospitality.

RODEADAS POR VERDE, INSTALAÇÕES DA CANTINA 
TONET INCLUEM RESTAURANTE E ESTRUTURA PARA 
CULTIVO DE VIDEIRAS E PRODUÇÃO DE VINHOS
SURROUNDED BY GREEN NATURE, CANTINA TONET'S 
FACILITIES INCLUDE RESTAURANT AND STRUCTURE 
FOR VINEYARD AND WINE PRODUCTION

CANTINA TONET:  
UM PASSEIO RAIZ PELA SERRA GAÚCHA
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spa. A estrutura inclui também academia, salão 
de jogos, videogame, sala de TV e acesso à 
Netflix, criando um ambiente aconchegante a 
todos. Para viajantes a trabalho, a dica é apro-
veitar os espaços para reuniões, que abrangem 
auditório com capacidade para até 50 pesso-
as e sala privativa para oito convidados. 
Primeiro hotel boutique da região do Vale 
Europeu, o Villa do Vale apresenta um quê de 
exclusividade, com suas 17 acomodações dis-
tribuídas nas categorias Apartamentos Prestige 
e Suítes Grand Prestige, Prestige e Presidencial. 
Elegantes e decoradas com capricho, oferecem 
travesseiros de pluma de ganso, fibra e viscoe-
lástico, Smart TV com canais por assinatura, wi-
-fi, minibar, drip coffee (utensílio utilizado para 
preparar uma xícara de café), ar-condicionado, 
enxoval Trussardi, amenidades L’Occitane au 
Provence, secador de cabelo, roupão, chinelos 
e até mesmo a possibilidade de tomar café da 
manhã no quarto sem custo adicional.

Resultado da combinação entre sofisticação, 
privacidade e diferenciais de altíssimo 
padrão, o Villa do Vale Boutique Hotel & 
Bistrô fica no centro de Blumenau, em Santa 
Catarina, e se destaca pelo caráter premium 
das instalações e do atendimento. 
Localizado entre a cidade e a serra, e enfei-
tado pela rica natureza que se espalha ao 
redor, a especialidade da casa é servir. Para 
comprovar, vale uma passadinha no bistrô. 
Com um cardápio assinado pelo chef Luiz 
Zaga, irresistível aos olhos e ao paladar, o lo-
cal apresenta o que há de melhor na gastrono-
mia Brasileira Afetiva de Vanguarda, aliando 
elementos das cozinhas clássica e contempo-
rânea durante o café da manhã, almoço, chá 
da tarde, jantar e eventos especiais.   
Além da culinária, outras experiências sensoriais 
podem ser vividas no empreendimento, espe-
cialmente no piano bar, na piscina aquecida, 
na jacuzzi, na sauna seca, na charutaria e no 

VILLA DO VALE BOUTIQUE HOTEL & BISTRÔ: 
SPOT OF GOOD TASTE AND WELLNESS
Result of the combination of sophistication, privacy 
and high standard amenities, Villa do Vale 
Boutique Hotel & Bistrô is located in the central 
region of Blumenau, in Santa Catarina, and stands 
out because of its premium facilities and service. 
Situated between city and mountains, and 
decorated by the surrounding rich nature, the 
specialty of the house is to serve. To prove it, it’s 
worth visiting the bistro. With a menu signed by 
the chef Luiz Zaga, irresistible to the eyes and the 
palate, the place presents the best of the Vanguard 
Brazilian Affective cuisine, joining elements of the 
classic and contemporary cuisine during breakfast, 
lunch, afternoon tea, dinner and special events.   
In addition to gastronomy, other sensorial 
experiences are available at the hotel, especially 
the piano bar, heated swimming pool, Jacuzzi, 
dry sauna, cigar shop and spa. The structure 
also includes gym, game room, videogame, 
TV room and access to Netflix, creating a cozy 
environment for all. For business travelers, the 
tip is to take advantage of the meeting rooms, 
which include auditorium with capacity for up 
to 50 people and private room for eight guests. 
First boutique hotel of the Vale Europeu region, 
Villa do Vale presents a touch of exclusivity, with 
its 17 accommodations divided into categories 
such as Prestige Apartments and Grand Prestige, 
Prestige and Presidential Suites. Elegant and 
decorated with perfection, they offer goose, 
fiber and viscoelastic pillows, Smart TV with 
cable channels, wi-fi, minibar, drip coffee, 
air conditioner, Trussardi linen, L’Occitane au 
Provence amenities, hair dryer, bath robe, 
slippers and even the possibility of having 
breakfast in the room with no additional cost.

BEM-ESTAR, CONFORTO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS: 
INSTALAÇÕES DO VILLA DO VALE PRIMAM PELA 
EXCELÊNCIA DURANTE TODA A ESTADA
WELLNESS, COMFORT AND PERSONALIZED SERVICES: 
VILLA DO VALE'S FACILITIES CARE FOR EXCELLENCE THE 
ENTIRE STAY

VILLA DO VALE BOUTIQUE HOTEL & BISTRÔ:  
POINT DE BOM GOSTO E BEM-ESTAR
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De carro, de ônibus, a pé ou de barco? 
Pode deixar o passageiro escolher à 
vontade. Se a ideia é dirigir um roteiro 
pegando carona com a questão da 
mobilidade, o bagageiro da TREND está 
sempre lotado com as melhores opções do 
mercado.
Para quem está com viagem marcada 
para a Europa, por exemplo, aqui vai 
uma dica de ouro. A operadora dispõe de 
cinco passeios temáticos, conduzidos por 
variados meios de locomoção e os quais 
têm dois objetivos em comum: entreter e 
permitir que o visitante conheça os destinos 
sob uma perspectiva diferente. Tá a fim de 
explorá-los? Então, vamos nessa!

JACK, O ESTRIPADOR E A LONDRES 
ASSOMBRADA
Aos loucos por aventuras assustadoras, eis 
um tour inspirado em seus piores pesadelos. 
Feito a pé na companhia de um guia turístico 
pelas ruas da capital londrina, durante essa 

arrepiante caminhada noturna os visitantes 
são convidados a seguir os passos do serial 
killer conhecido como Jack, o Estripador, 
percorrendo lugares onde suas vítimas foram 
assassinadas. O cliente tem estômago forte? 
Ótimo! Entre uma parada e outra, degustar 
os típicos “Fish and Chips”, prato à base 
de peixe e batata frita supertradicional na 
cidade, é uma excelente pedida.

TOUR PELO RIO SENA COM O 
BATEAUX PARISIENS
Para os apaixonados por Paris, nada melhor 
do que cair de amores pela metrópole mais 
romântica do mundo ao navegar pelas 
águas do Rio Sena, não só apreciando 
uma paisagem de bater forte o coração 
como também degustando um cardápio 
característico da cozinha francesa: 
delicioso, inovador e sofisticado. Realizado 
em barcos revestidos de vidro, o que garante 
uma vista panorâmica do destino, além do 
combo tour aquático e alta gastronomia é 

NOW BOARDING: A PORTFOLIO OF 
EXPERIENCES IN THE OLD CONTINENT
By car, by bus, on foot or by boat? Let your 
passengers choose freely. If the idea is to follow 
an itinerary taking a ride with the concept of 
mobility, TREND’S luggage carrier is always full 
of the best options of the market.
For those who are traveling to Europe, for 
example, here there’s a hot tip. This tour operator 
has five themed tours, led by several means of 
transport and which have two common goals: 
entertaining and allowing the visitor to get to 
know destinations under a new perspective. 
Would you like to explore them? So, let’s go!
JACK THE RIPPER AND HAUNTED LONDON
For people who are passionate about scary 
adventures, here is a tour inspired by their worst 
nightmares. Walking in the company of a tour 
guide through the streets of London capital city, 
during this chilling night walk visitors are invited to 
follow the way of the serial killer known as Jack 
the Ripper, visiting places where his victims were 
killed. Does your client have a strong stomach? 
Great! Between stops, people can try the typical 
“Fish and Chips”, a very traditional dish in the city.
TOUR OF SEINE RIVER WITH BATEAUX   
PARISIENS
For fans of Paris, there’s nothing better than falling in 
love with the most romantic metropolis of the world 
sailing along the Seine River, not only admiring a 
breathtaking landscape but also enjoying a very 
characteristic menu of the French cuisine: delicious, 
innovative and sophisticated. Carried out in a 
glass-clad boat, which ensures a panoramic view 
of the destination, in addition to the water combo 
tour and haute cuisine, it’s possible to choose only 
the tour, which doesn’t include meal.

PASSEIO PELO RIO SENA. À DIREITA, EXEMPLO DE 
EXCURSÃO GUIADA POR LONDRES, QUE REMETE AO 
CLÁSSICO SHERLOCK HOLMES, E VEÍCULO UTILIZADO 
NO TOUR VINTAGE, EM PARIS
SEINE RIVER TOUR. ON THE RIGHT, AN EXAMPLE OF 
A GUIDED TOUR OF LONDON, WHICH REFERS TO THE 
CLASSIC SHERLOCK HOLMES, AND A VEHICLE USED FOR 
THE VINTAGE TOUR, IN PARIS

EMBARQUE LIBERADO: 
UM PORTFÓLIO DE EXPERIÊNCIAS NO VELHO CONTINENTE
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A ESPLÊNDIDA FACHADA DO MOSTEIRO DOS 
JERÔNIMOS, EM LISBOA. À ESQUERDA, REFEIÇÕES 
SERVIDAS A BORDO DO BUSTRONOME E LATERAL 
DO HIPPOTRIP, RESPECTIVAMENTE
THE SPLENDID FACADE OF JERÓNIMOS MONASTERY, 
IN LISBON. TO THE LEFT, MEALS SERVED ABOARD 
THE BUSTRONOME AND SIDE OF THE HIPPOTRIP, 
RESPECTIVELY

possível optar somente pelo passeio, o qual 
não contempla alimentação.

TOUR VINTAGE PELOS BAIRROS DE PARIS
Ainda na capital francesa, outra atração que 
mistura charme, belezas locais e mobilidade 
é o giro sobre quatro rodas feito ao longo 
de suas ruas em veículos 2CV, automóveis 
graciosos que parecem saídos de contos 
de fada. Oferecendo rotas especiais, como 
Paris Romântica, Paris Eterna e Paris à Noite, 
o tour também reúne trajetos de duração 
variada, todos percorridos na agradável 
companhia de um motorista.

REFEIÇÕES A BORDO DO 
BUSTRONOME (LONDRES/PARIS)
Depois de mencionar serviços disponibiliza-
dos em Londres e Paris, que tal agora unir 
as duas cidades e proporcionar uma expe-
riência única? Na mesma pegada “tour + 
iguarias gastronômicas”, aqui vai uma su-
gestão: Bustronome Voyage Gourmand, ele-

gante ônibus de dois andares que serve seus 
passageiros com um menu requintado – in-
cluindo cardápio infantil e pratos adaptados 
para pessoas com restrições alimentares, 
mediante solicitação prévia – enquanto cir-
cula pelos principais pontos turísticos dessa 
dupla europeia fascinante.

HIPPOTRIP, UM DOS DIFERENCIAIS DE 
LISBOA
Seguindo agora para a capital portuguesa, 
chegou a hora de curtir um circuito por terra 
e água emocionante dentro do HIPPOtrip, 
ônibus anfíbio perfeito para mergulhar de 
cabeça no universo da diversão e para 
quem está em busca de uma atividade 
diferente. Contando com a presença de um 
guia e até com um grito de guerra próprio 
(Hippo, Hippo, Urra!), no total o passeio tem 
90 minutos e abrange um percurso rico em 
cartões-postais, como a Praça Marquês de 
Pombal, o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre 
de Belém e, claro, as águas do Rio Tejo.

VINTAGE TOURS OF THE NEIGHBORHOODS  
OF PARIS
Still in the French capital, another attraction that 
mixes charm, local beauty and mobility is the 
tour on wheels of its streets in 2CV vehicles, 
lovely automobiles that seems to have come 
from fairy tales. Offering special routes, such as 
Romantic Paris, Eternal Paris and Paris at Night, 
the tour also provides different lengths of routes, 
all of them in the pleasant company of a driver.
DINNER ABOARD THE BUSTRONOME 
(LONDON/PARIS)
After mentioning services provided in London 
and Paris, how about joining both cities and 
offering a unique experience? In the same 
vibe of “tour + gastronomic delicacies", 
here’s a suggestion: Bustronome Voyage 
Gourmand, an elegant double-decker bus 
that serves its passenger with a sophisticated 
menu – including children’s menu and dishes 
adapted for people with dietary restrictions, 
upon previous request – while circulates 
through the main tourist attractions of this 
fascinating European duo.
HIPPOTIP, ONE OF THE MAIN ASSETS OF 
LISBON
Now going to the Portuguese capital, it’s time to 
enjoy an exciting land and water tour aboard 
the HIPPOtrip, an amphibious bus perfect to a 
deep dive into the universe of fun and for those 
who are looking for a different activity. Counting 
on the presence of a guide and even a battle 
cry of its own (Hippo, Hippo, Hurray!), the tour 
has a total of 90 minutes and includes a route 
that is rich in postcards, such as the Marquis 
of Pombal Square, Jerónimos Monastery, Belém 
Tower and, of course, the water of Tagus River.
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Acelere suas vendas com a gente!

Locação de carro
É COM A TREND VIAGENS.

 Pré-pagamento;

 Mais segurança e comodidade 
para os seus clientes;

 Suporte antes e durante a 
locação do veículo.

Tenha acesso a um portfólio completo, 
com as principais locadoras do mercado, 
além de tarifas competitivas e condições
exclusivas.

Use e abuse da Central do 
Carro, célula especializada 

no aluguel de veículos no 
Brasil e no mundo.

Mobilidade e acessibilidade: duas 
palavrinhas mágicas que caminham 
de mãos dadas, sobretudo na 
companhia dos viajantes com destino 
às areias douradas do Caribe. E 
constando essas palavras de ordem 
também na prateleira de produtos 
do GRUPO TREND, é para tornar a 
viagem do seu cliente cada vez mais 
inclusiva que a holding incorporou 
ao portfólio um serviço de transfer 
acessível para cadeirantes.
Realizado a bordo de pick-ups 
equipadas com rampas de acesso, 
além de o transporte ser totalmente 
adaptado às necessidades dos 
passageiros e estar em conformidade 
com as regulamentações exigidas, os 
veículos utilizados são superespaçosos 
e confortáveis, garantindo segurança 

no decorrer de todo o caminho.
Dispondo de algumas vans com 
capacidade para transportar até 
cinco pessoas, das quais uma tenha 
mobilidade reduzida, o translado tem 
como rota o percurso (ida e volta) 
entre o aeroporto e o hotel, marcando 
presença em alguns destinos 
paradisíacos – República Dominicana 
e Jamaica são bons exemplos. Mas 
calma que não acaba aí!
Em Cancún, o transfer adaptado ainda 
contempla trajetos diferentes, partindo 
do aeroporto e indo em direção a 
empreendimentos hoteleiros situados 
em lugares como Playa del Carmen, 
Playa Mujeres, Puerto Aventuras, 
Puerto Morelos e Tulum, que figuram 
absolutos entre os queridinhos dos 
turistas na região.

ADAPTED TRANSFER? YES, WE HAVE. 
AND IN THE CARIBBEAN
Mobility and accessibility: two magical 
words that walk side by side, mainly 
following travelers visiting the golden 
sands of the Caribbean. And also 
including these keywords in GRUPO 
TREND’s product portfolio, in order to 
turn your passenger’s trip even more 
accessible this holding company has 
incorporated into its service offers a 
wheelchair accessible transfer.
Using pick-ups equipped with access 
ramps, in addition to the transportation 
being fully adapted to the needs of 
passengers and complying with required 
regulations, these vehicles are very 
spacious and comfortable, ensuring 
safety all the way.
Having some vans able to transport up to 
five people, one of which with reduced 
mobility, the shuttle has a route between 
airport and hotel (round trip), present 
in some paradisiacal destinations – 
Dominican Republic and Jamaica are 
good examples. Wait, we have more!
In Cancun, this adapted transfer also 
includes different routes, leaving from 
the airport and going to hotels located 
in places such as Playa del Carmen, 
Playa Mujeres, Puerto Aventuras, Puerto 
Morelos and Tulum, tourists’ favorite 
places in the region.

ACIMA, O CENÁRIO PARADISÍACO DE OCHO RIOS, 
NA JAMAICA. À DIREITA, RECORTE DE PUNTA CANA, 
NA REPÚBLICA DOMINICANA, E MODELO DE VAN 
ADAPTADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ABOVE, THE PARADISIACAL LANDSCAPE OF OCHO RIOS, 
JAMAICA. TO THE RIGHT, PUNTA CANA, DOMINICAN REPUBLIC, 
AND ADAPTED VAN MODEL FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

TRANSFER ADAPTADO? 
TEM SIM, EM PLENO CARIBE
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COLUNISTAS

POR QUE DEVO SER UM MARKETPLACE?

Foi somente a partir de 2010 que o termo “marketplace” começou a ganhar força nos 
“trending topics”. Atualmente há uma corrida das empresas em se tornarem marketplace. 
Todo mundo quer ser um marketplace! Mas, afinal, o que é isso?
Marketplace é um conjunto de vendedores (sellers), reunidos em um mesmo local, que 
se beneficiam de um mesmo ponto para atrair mais tráfego de compradores. Pode ser 
genérico, com sellers de diversas categorias de produtos ou serviços, ou marketplaces 
de nicho, com produtos e serviços de um segmento específico.
Alguns marketplaces famosos são: iFood, Rappi, GetNinjas, Mercado Livre, Amazon, 
eBay, Americanas e Magazine Luiza. Mas há outros milhares de marketplaces de nicho 
espalhados pelo mundo.
As VANTAGENS DOS MARKETPLACES do ponto de vista dos vendedores são:
• podem ter sua loja virtual com custo baixo (não precisam pagar plataforma);
• os marketplaces segmentados, ou de nichos, têm altas taxas de conversão;
• o “dono” do marketplace pode oferecer milhares de produtos e serviços em um só 

lugar, sem precisar de espaços de armazenagem e operação logística, pois cada 
“seller” faz a sua entrega;

• o “dono” do marketplace ganha comissão apenas por intermediar as vendas;
• os sellers ajudam a divulgar o marketplace e, com isso, a gerar mais tráfego para o site;
• os custos das campanhas de marketing digital podem ser divididos entre os diversos sellers;
• a concentração de muitos sellers de um mesmo segmento atrai mais visitantes pelo 

boca a boca nas redes sociais;
• os visitantes têm mais confiança na marca e, consequentemente, compram mais;
• nos marketplaces on-line, os compradores têm maior frequência de compra e tíquete 

médio do que no mundo físico.
As tecnologias atuais permitem que pessoas sem conhecimento técnico possam criar seu 
próprio marketplace. Se você conhece bons fornecedores, pode alugar uma plataforma 
de marketplace e começar a cadastrar sellers.
Boas vendas! 

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

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 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.

WHY SHOULD I BE A MARKETPLACE?
It was only in 2010 that the term “marketplace” started to 
catch attention in “trending topics”. Currently, there’s a rush for 
companies to become marketplace. Everybody wants to be a 
marketplace! After all, what is it?
Marketplace is a set of sellers, gathered in the same place, who 
get benefits from a same point to attract more buyer traffic. It 
can be generic, with sellers of different categories of products or 
services, or niche marketplaces, with products and services of a 
specific segment.
Some famous marketplaces are: iFood, Rappi, GetNinjas, 
Mercado Livre, Amazon, eBay, Americanas and Magazine Luiza. 
However, there are other thousands of niche marketplaces spread 
all over the world.
The ADVANTAGES OF MARKETPLACES from sellers’ point of 
view are:
• they can have a virtual store with low cost (they don’t need to 

pay for a platform);
• segmented or niche marketplaces have high conversion rates;
• the marketplace “owner” can offer thousands of products and 

services in only one place, without the need of storage or logistics 
operations, because each “seller” makes their own delivery;

• the marketplace “owner” gets commission by brokering sales;
• the sellers themselves help to promote the marketplace and, 

thus, generate more traffic to the website; 
• costs of digital marketing campaigns can be divided into 

several sellers;
• the concentration of many sellers of the same segment attracts 

more visitors through word of mouth on social media;
• visitors trust more in the brand and, consequently, buy more;
• in on-line marketplaces, shoppers have higher buying 

frequency and average ticket than in the physical world.
Current technologies allow anyone without technical knowledge 
to create their own marketplace. If you know good suppliers, 
you can rent a marketplace platform and start to register sellers.
Good sales!
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UM HORIZONTE DE BOAS 
OPORTUNIDADES PARA O TURISMO

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

PATRICK MENDES é CEO Accor América do Sul. Sua paixão pelo turismo começou na cidade francesa 
de Bordeaux, onde estudou administração hoteleira. Traz no currículo experiências profissionais na 
Europa, no Caribe e na Ásia, entre outras regiões.

PATRICK MENDES is the Accor CEO for South America. His passion for tourism began in the French city of Bordeaux, where he studied 
hotel management. He brings in his professional background experiences in Europe, Caribbean and Asia, among other regions.

O turismo de negócios é um segmento historicamente importante para todos 
os operadores no Brasil. Para se ter uma ideia, dados da Abracorp mostram 
que o setor movimentou R$ 5,57 bilhões no primeiro semestre, 15% a mais 
do que o mesmo período de 2018. Isso indica que o reaquecimento da 
economia também se reflete positivamente em nosso setor, o que pode ser 
traduzido em oportunidades.
Para tanto, é preciso conhecer todas as suas particularidades, como 
sazonalidade e perfil de público. Nós, da Accor, somos líderes de mercado 
e uma ótima opção de hospedagem para o público corporativo. Além da 
maior capilaridade e presença no Brasil, oferecemos excelente atendimento 
e serviços em todo o nosso portfólio. Hoje, o turismo corporativo representa 
quase 60% da receita de hospedagem nas diversas marcas e tipos de 
hotéis da Accor, índice proveniente, cada vez mais, de diferentes canais.
Sempre procuramos propor para as empresas o melhor custo/benefício, 
além de entender o cliente em sua jornada, identificando o comportamento 
de cada setor da indústria. Com isso, conseguimos oferecer negociações e 
tarifas mais assertivas, incluindo benefícios para os viajantes de negócios, 
visando sempre ao seu conforto e satisfação.
Todo tipo de viagem tem características distintas, que nos permitem entender 
melhor as respectivas cidades e regiões. Períodos de férias e grandes 
eventos refletem na ocupação de cada hotel. Vemos, ainda, o bleisure como 
uma grande tendência e estamos atentos a todos esses detalhes, a fim de 
potencializar os serviços oferecidos pelos nossos hotéis e aproveitando o que 
eles proporcionam tanto para o segmento corporativo quanto para o de lazer.
Diante disso, acredito em um cenário positivo para o final deste ano e 
para 2020, com maior aquecimento das viagens de negócios e mais 
oportunidades para o turismo nacional.

HORIZON OF GOOD OPPORTUNITIES FOR 
TOURISM
The business tourism is a historically important segment for 
all operators in Brazil. To give you an idea, data from 
Abracorp shows that the sector earned R$ 5.57 billion in 
the first half of the year, 15% more than the same period 
of 2018. It indicates that the economic recovery also 
reflects positively in our sector, which can be translated 
into opportunities.
Therefore, it’s required to know all its particularities, such as 
seasonality and audience profile. We at Accor are market 
leaders and a great option of hotel for business travelers. 
In addition to greater growth and presence in Brazil, we 
offer excellent support and service in all products of our 
portfolio. Today, business tourism represents almost 60% 
of the lodging revenue in different brands and types of 
Accor’s hotels, an index coming from several channels 
more and more.
We always offer companies the best value for money, 
in addition to understanding the clients in their journey, 
identifying the behavior of each industry sector. Thus, we 
are able to offer more assertive deals and rates, including 
benefits for business travelers, always aiming at their comfort 
and pleasure.
Every type of travel has different characteristics, which allow 
us to better understand the respective cities and regions. 
Vacation periods and major events reflect in the occupancy 
of each hotel. We also see bleisure as a great trend and 
we are attentive to all these details, in order to leverage the 
services offered by our hotels and taking advantage of what 
they provide for both the business and leisure segments.
Considering this, I believe in a positive scenario for the end 
of this year and for 2020, with greater volume of business 
travels and more opportunities for national tourism.
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COMO O BIG DATA E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
PODEM GERAR MAIS NEGÓCIOS

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

BRUNO JARDIM é cofundador e diretor da PowerOfData. Físico e mestre em Mecatrônica pela USP, 
aplicou a inteligência artificial na reabilitação de pessoas com deficiência nos membros inferiores 
durante o mestrado e o dourado. 

BRUNO JARDIM is co-founder and director of PowerOfData. Physicist and master in Mechatronics from USP, he applied artificial 
intelligence in the rehabilitation of people with disabilities in the lower members during master’s and doctor’s degrees.

"Eu gostaria de implementar o Big Data aqui na minha empresa. Como faço?"
Assim têm sido as minhas interações iniciais com diversas empresas. O Big Data passou 
a ser uma obrigação de todas, mesmo sem saberem por que, para que e como – mas 
o quanto antes melhor. Nessas empresas, vejo “data lakes” sendo implementados e se 
tornando lindas apresentações de PowerPoint, porém sem gerar qualquer tipo de valor e 
transformando-se em um grande e belo “pântano de dados”. 
Geralmente, os dados estão espalhados por sistemas, o mesmo assunto aparece em 
diferentes tabelas e as regras de negócio estão guardadas na cabeça de alguns analistas. 
Em busca de insumos para tomadas de decisão, as áreas de negócio apostam em “data 
mart”: extrair as informações das pessoas mencionadas, a fim de que elas sejam solidificadas 
no sistema e, assim, alimentem relatórios e toda a inteligência da empresa. 
Maravilhoso, não? Não! Essas estruturas estão longe de atenderem à velocidade com que 
as informações chegam, e o valor das boas estratégias reside justamente no dinamismo. 
Mas e agora, o que fazer com o “data mart”? A resposta é simples: 
1) Processo para engenharia de dados: os dados devem ser tratados como fontes de 

informação por assunto para que, ao final, tenha-se dados produtivos, com variáveis 
boas para relatórios e preditivas para analytics ("data fabric").

2) Processo para ciência de dados: garantir do entendimento dos dados e implantação do 
modelo à disponibilidade de ferramentas que facilitem a automação. 

3) Capacitação de pessoas: ampliar a compreensão sobre processos de dados e analytics 
e ferramentas apropriadas para cada etapa. 

4) Automação: como não é mais possível armazenar os dados gerados em sua totalidade, 
processos repetitivos devem ser automatizados, abrindo espaço para a análise de 
informações que agregam valor. 

5) Computação em nuvem: o trabalho em ambiente de nuvem adiciona escalabilidade, 
disponibilidade, baixo custo e segurança aos projetos. 

Portanto, para que o Big Data e a inteligência artificial gerem mais negócios para o agente 
de viagens e para o turismo como um todo, a empresa deve estar orientada a dados. Aliados 
a boas ferramentas e à expertise do negócio, é possível entregar resultados que efetivamente 
façam sentido para a corporação e que até então estavam perdidos. 

HOW BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
CAN GENERATE MORE BUSINESS
"I would like to implement Big Data here in my company. 
How can I do it?"
This is how my first interactions with different companies start. 
Big Data is now a duty to all of them, even not knowing 
why, for what and how – but the sooner the better. In these 
companies, I see “data lakes” being implemented and 
becoming beautiful PowerPoint presentations, however, 
without generating any type of value and turning into a great 
and lovely “data swamp”. 
In general, data is spread all over the systems, the same 
subject appears in different tables and the business rules 
are kept in the minds of some analysts. Looking for inputs 
for decision-making, business areas bet on “data mart”: 
extracting information from the people mentioned, in order to 
be solidified in the system and, thus, feeding report and all the 
intelligence of the company. 
Amazing, isn’t it? It’s not! These structures are far away from 
responding to the speed with information arrives, and the 
value of good strategies lies precisely in dynamism. And now, 
what to do with “data mart”? The answer is simple: 
1) Process for data engineering: data should be treated 

as sources of information by subject, so that in the end 
productive data can be reached, with good variables for 
reports and predictive for analytics ("data fabric"). 

2) Process for data science: ensuring from data understanding 
and implementation of the model to the availability of tools 
that make the automation easier. 

3) Staff training: increasing the comprehension of data 
process and analytics and proper tools for each step. 

4) Automation: as it is no longer possible to store data 
generated in its totality, repetitive processes must be 
automated, opening space for analysis of information 
that adds value.

5) Cloud computing: the work in a cloud environment adds 
scalability, availability, low cost and security to projects. 

Therefore, for Big Data and artificial intelligence to generate 
more business to the travel agent and tourism as a whole, 
the company must be data driven. Allied with great tools and 
business expertise, it’s possible to deliver results that effectively 
make sense to the corporation and that until then were lost.
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BALNEÁRIO CAMBORIÚ:  
UM DESTINO PARA LAZER E NEGÓCIOS

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

VALDIR RUBENS WALENDOWSKY é o atual Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário 
Camboriú. Formado em Engenharia Civil, Gestão e Administração de Marketing, já foi diretor-executivo do 
Joinville Convention & Visitors Bureau e Secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina.

VALDIR RUBENS WALENDOWSKY is the current Secretary of Tourism and Economic Development of Balneário Camboriú. With a degree in 
Civil Engineering, Management and Marketing Administration, he was former executive director of Joinville Convention & Visitors Bureau 
and Secretary of State for Tourism, Culture and Sports of Santa Catarina.

São muitos os motivos que fazem a cidade de Balneário 
Camboriú ter o título de Capital Catarinense do Turismo. 
Dada sua grande variedade de opções de lazer, o mu-
nicípio recebe anualmente cerca de quatro milhões de 
visitantes, atraídos pela gastronomia,  equipamentos   
turísticos, sol, mar e comércios, além dos eventos corpo-
rativos que sedia.  
Atualmente, o destino conta com 96 salas de eventos dis-
ponibilizadas nos hotéis, dando capacidade para 12.538  
pessoas usarem esses espaços em reuniões e palestras, por 
exemplo. Em breve, o município ganhará um Centro de Even-
tos, o qual já tem uma lista de mais de 10 encontros pré-reser-
vados e que serão realizados a partir de julho de 2020. O 
espaço ocupa uma área de 33 mil m2 e tem capacidade para  
60 mil pessoas.  
Balneário Camboriú tem  nove praias, sendo que duas 
delas são consideradas como as melhores no Brasil para 
os banhistas em virtude da certificação Bandeira Azul.   
A oferta cultural também é grande: teatros, artes em feiras 
livres e museus estão igualmente presentes na região. 
A cidade é  destaque nacional em segurança e 
governança, conceituada com categoria máxima no 
Mapa do Turismo Brasileiro.  Localizado a 17 km de 
Navegantes, a 80 km da capital Florianópolis  e a 
95 km de Joinville, onde se encontram os aeroportos do 
estado, o município está regionalmente bem situado, o 
que proporciona aos visitantes deslocamento fácil. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ: A DESTINAITON 
FOR LEISURE AND BUSINESS
There are many reasons that make the city of 
Balneário Camboriú hold the title of Santa 
Catarina’s Tourism Capital. Given its great variety 
of leisure options, the municipality annually 
welcomes around 4 million visitors, attracted 
by gastronomy, tourist equipment, sun, sea 
and commercial establishments, in addition to 
business events that the city hosts.  
Currently, the destination counts on 96 event 
rooms available in the hotels, with capacity for 
12.538 people use these spaces in meetings 
and lectures, for example. Soon, the city will 
have an Event Center, which has already a list 
of more than 10 pre-reserved events and with 
will be held from July, 2020. The venue has 
an area of 33,000 m2 and capacity for up to 
60,000 guests. 
Balneário Camboriú has nine beaches, and two 
of them are considered as the best for bathers 
in Brazil because of the Blue Flag certification. 
The cultural offer is also huge: theaters, arts in 
open markets and museums are equally present 
in the region. 
The city is a national benchmark for security and 
governance, conceptualized with the highest 
category in the Brazilian Tourism Map. Located 
about 17 km away from Navegantes city,  
80 km from the capital Florianópolis and 95 
km from Joinville, where the airports of the State 
are situated, the municipality is regionally well 
positioned, providing easy access to visitors.

PRAIA DAS LARANJEIRAS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC (BRASIL)



THE MEANING OF OFFERING 
ACCESSIBLE TRIPS
“THE BEST THING TO DO IS TO TALK TO 
THOSE PASSENGERS WITH DISABILITIES 
AND ASK THEM WHAT ARE THEIR NEEDS. 
A GOOD SERVICE IS DELIVERED WITH THE 
PRACTICE, SO DON’T BE AFRAID TO START”
Some people still have the illusion about 
considering the segment of people with 
disabilities as a minority, but they are wrong – 
according to the World Health Organization, 
there are 1 billion people all over the world. I 
always mention the global number because, 
when it comes to tourism, the market can 
absorb this entire audience.
Few travel agents are ready to support this type 
of tourist. Even so, the number of travelers with 
disabilities significantly grows each year as 
well as the revenue of the tourist market. The 
bad news is that, in this combination, the trade 
market is losing much money.
A research carried out by Open Doors 
Organization points that adults with 
disabilities spent 17.3 billion dollars in travels 
in 2015. Considering that the vast majority of 
them travel with, at a minimum, one person, 
the impact of accessible trips reaches at least 
34.6 billion dollars. 
It should be highlighted that accessible trips are 
not affected by OTAs (On-line Travel Agencies), 
as they are not prepared either. It’s not possible, 
for example, to book an accessible hotel room 
with these tools, which reinforces the need and 
importance of a qualified travel agent. There isn’t 
a service formula, so the best thing to do is to talk 
to those passengers with disabilities and ask them 
what are their needs. A good service is delivered 
with the practice, so don’t be afraid to start.
Internet provides very little information on this 
subject, and much is confusing. Then, it’s 
recommended to contact directly the suppliers 
and know more about the conditions of 
accessibility. Ask for some reference that can 
prove it, such as photos, videos or testimonials, 
since many of them still have difficulty informing 
their own accessibility.
Local associations of people with disabilities 
can provide a valuable help. After all, they 
live the need of accessibility on a daily 
basis and know well the infrastructure of 
the destination in which they are located. 
Another suggestion is to search the internet 
for comments and tips from people who have 
already visited the place and also access 
articles related to it. The website of Turismo 
Adaptado brings a lot of this information 
http://www.turismoadaptado.com.br.

O VALOR DE 
OFERECER  
VIAGENS ACESSÍVEIS
Alguns ainda têm a ilusão de considerar o segmento 
de pessoas com deficiência como minoria, mas se 
enganam – segundo a Organização Mundial da 
Saúde, são 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. 
Sempre cito o número global pois, se tratando de 
turismo, o mercado pode absorver todo esse público.
Poucos agentes de viagens estão preparados 
para atender esse tipo de turista. Mesmo assim, 
o número de viajantes com deficiência cresce 
consideravelmente a cada ano e, consequentemente, 
o faturamento do mercado turístico também. A má 
notícia é que, nessa combinação, o trade está 
deixando de ganhar altas somas em dinheiro.
Pesquisa da Open Doors Organization mostra que 
adultos com deficiência gastaram 17,3 bilhões de 
dólares em viagens no ano de 2015. Considerando 
que a grande maioria viaja com, no mínimo, um 
acompanhante, o impacto das viagens acessíveis 
alcança pelo menos 34,6 bilhões de dólares. 
É válido destacar que viagens acessíveis não são 
afetadas pelas OTAs (On-line Travel Agencies), 
uma vez que elas também não estão preparadas. 
Não é possível, por exemplo, reservar um quarto 
de hotel acessível nessas ferramentas, o que reforça 
a necessidade e a importância de um agente de 
viagens preparado. Não existe uma fórmula de 
atendimento, então o mais indicado é conversar com 
o passageiro com deficiência e perguntar quais são 
suas necessidades. O bom atendimento se desenvolve 
com a prática, então não tenha medo de começar.
A internet tem poucas informações sobre o tema, e 
muitas delas são confusas. Por isso, é aconselhável 
entrar em contato direto com os fornecedores para 
perguntar as condições de acessibilidade. Peça por 
alguma referência que possa comprovar isso, como 
fotos, vídeos ou depoimentos, já que muitos ainda têm 
dificuldade em informar sua própria acessibilidade.
Associações locais de pessoas com deficiência podem 
ser de grande valia. Afinal, vivem a necessidade 
da acessibilidade diariamente e conhecem a 
infraestrutura do destino onde estão localizadas. 
Outra sugestão é pesquisar na internet comentários e 
dicas de pessoas que já visitaram o lugar em questão, 
bem como acessar reportagens relacionadas. O site 
da Turismo Adaptado traz grande quantidade dessas 
informações  (www.turismoadaptado.com.br).   

SV CONVIDA RICARDO SHIMOSAKAI

“O mais indicado 
é conversar com 
o passageiro 
com deficiência e 
perguntar quais são 
suas necessidades. 
O bom atendimento 
se desenvolve com a 
prática, então não tenha 
medo de começar”

RICARDO SHIMOSAKAI é turismólogo 
e criador da empresa Turismo 
Adaptado, além de consultor 

especializado em acessibilidade e 
inclusão desde 2004.

RICARDO SHIMOSAKAI is a 
tourismologist and creator of the 
company Turismo Adaptado, in 
addition to being a consultant 

specializing in accessibility and 
inclusion since 2004.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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 NATAL EM NOVA YORK  
(7 NOITES)

 WESTGATE NEW YORK  
   
Inclui: aéreo ida e volta, saindo 
de São Paulo e voando LATAM + 7 
noites de hospedagem + transfer in/
out + city tour.

A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
Voos:  
GRU (22/12 – 23:15) / JFK (23/12 – 06:55) 
JFK (29/12 – 17:45) / GRU (30/12 – 05:30)

180,00USD
10X

 RÉVEILLON EM ORLANDO  
(7 NOITES)

 SHERATON VISTANA RESORT 
VILLAS    
Inclui: aéreo ida e volta, saindo de São Paulo 
e voando LATAM + 7 noites de hospedagem + 
locação de veículo sedan (LCAR) com todas 
as taxas e proteções inclusas.

A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
Voos: 
GRU (25/12 – 09:30) / MCO (25/12 – 16:20) 
MCO (01/01 – 18:45) / GRU (02/01 – 05:25)

190,00USD
10X

Condições gerais: tarifas por pessoa, em dólares americanos e em euros, a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Valores sujeitos a disponibilidade e a confirmação de reserva. Caso as 
diárias não sejam utilizadas não haverá reembolso. Preços calculados em 04/09/2019. Serviços em base regular. Seguro-viagem Travel Ace plano econômico. Os valores podem variar de acordo com o tipo 
de apartamento escolhido. Não incluem taxas, extras, passeios e bebidas, exceto quando mencionado. Preços sujeitos alterações sem prévio aviso. Locação de veículo com taxas e proteções inclusas. Aéreo 
em classe econômica promocional ida e volta. Minimum/maximum stay: 3/30 dias. Parcelamento em até dez vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis 
erros de digitação. Ofertas válidas enquanto houver disponibilidade. Consulte-nos para parte aérea com saída de todo Brasil e para outras opções de destinos e produtos.

NATAL, ANO-NOVO, FÉRIAS DE VERÃO E CARNAVAL PELO MUNDO.

INCRÍVEIS.
Experiencias

BA
RC

EL
ON

A

 BARCELONA (3 NOITES)

 BEST WESTERN PREMIER DANTE 
   
Inclui: aéreo ida e volta, saindo de São Paulo e 
voando TAP + 3 noites de hospedagem + transfer 
in/out + tour Sagrada Família + tour de dia inteiro 
Costa Brava e Dalí.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
Voos: 
TP 82 - GRU (22/02 – 16:45) / LIS (23/02 – 05:35+1) x 
TP 1044 – LIS (23/02 – 14:10) / BCN (23/02 – 17:00) 
TP 1043 - BCN (26/02 – 10:15) / LIS (26/02 – 11:10) x 
TP 87 – LIS (26/02 – 23:20) / GRU – (27/02 – 06:20+1) 

120,00EUR
10X

 BUENOS AIRES (3 NOITES)

 MADERO BUENOS AIRES 
    
Inclui: aéreo ida e volta, saindo de São Paulo 
e voando LATAM + 3 noites de hospedagem 
com café da manhã + transfer in/out + jantar 
com show de tango + seguro-viagem.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
Voos: 
JJ 8010 - GRU (23/01 – 21:00) / EZE (23/01 – 23:55) 
JJ 8010 - EZE (26/01 – 16:50) / GRU (26/01 – 19:45)

78,00USD
10X
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Você se lembra de tudo o que rolou nos bastidores do 
GRUPO TREND nessa reta final de 2019? Teve famtours 
no Brasil e no exterior, semanas, quinzenas e até meses 
temáticos direcionados a diferentes produtos da prateleira, 
participação em feiras e eventos que já são marcas 
registradas do trade, premiações e reconhecimentos 
vindos de grandes nomes do mercado, reforços de 
peso no time de Vendas... Ufa! Esses compromissos 
movimentaram o dia a dia e contribuíram para consolidar 
e aproximar ainda mais a marca de todos os elos que 
compõem a cadeia produtiva do setor. Vem ver o resumão 
que a Segue Viagem preparou!

A MILE A MINUTE: TREND WAY OF 
BEING
Do you remember everything that happened 
behind the scenes of GRUPO TREND in this final 
stretch of 2019? We had FAMtours of Brazil and 
abroad, themed weeks, fifteen days of promotions 
and even themed months intended to different 
products of the portfolio, participation in trade fairs 
and events, awards and recognitions from great 
names of the market, Sales team reinforcements…  
Phew! These commitments contributed to a vibrant 
routine, to consolidate and to bring the brand 
closer to all the links that compose the production 
chain of the sector. Check out the summary that 
Segue Viagem prepared!

A MIL POR HORA:
FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND

TÁ SABENDO?

RECONHECIMENTO QUE 
VALE OURO
Para coroar o segundo semestre de 2019 
com uma conquista para lá de relevante, 
Mauricio Favoretto, menos de um ano após 
assumir a direção geral do GRUPO TREND, 
foi eleito como uma das 100 personalidades 
mais poderosas do turismo. 

O motivo? A implementação de um modelo 
de trabalho que engrandeceu a atuação da 
holding no mercado ao longo de 2019, o 
investimento em infraestrutura de tecnologia 
e a adoção de processos que resgataram 
o DNA TREND e otimizaram a entrega das 
melhores opções de produtos e serviços ao 
agente de viagens – isso sem mencionar o 
apoio incontestável de fornecedores e de 
toda a rede de colaboradores. 

O ranking, divulgado anualmente pela revista 
Panrotas, também contou com a participação de 
Luiz Fernando Fogaça, presidente da CVC Corp, 
em virtude dos desafios que norteiam o comando 
do maior grupo de viagens da América Latina. 

o jeito TREND de ser

VALUABLE RECOGNITION
To top off the second half of 2019 with a relevant achievement, Mauricio 
Favoretto, less than a year after taking over the general direction of GRUPO 
TREND, was elected as one of the 100 most powerful personalities of tourism. 
The reason? The implementation of a working model that enhanced the 
operations of the holding in the market throughout 2019, the investment in 
technologic infrastructure and the adoption of processes that rescued the TREND 
DNA and optimized the delivery of the best options of products and services to 
travel agents – without mentioning the undeniable support of suppliers and all 
employees. 
The ranking, annually published by Panrotas magazine, also counted on the 
participation of Luiz Fernando Fogaça, president of CVC Corp, because of the 
challenges that guide the leadership of the largest travel group of Latin America.  
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TRADE FAIRS AND EVENTS? TREND IS THERE!
Wherever the tourism players are gathered, believe it: TREND VIAGENS is also there. 
After all, if there’s something that this tour operator really does is to be side by side with 
its customers and suppliers in all and every opportunity to exchange good ideas, close 
excellent deals and, of course, watch from a privileged place its sales boost.
And, taking a look at its schedule of the last months, we can tell you that only in the 
second half of 2019 the company was present in three super classic events of the 
national trade calendar.
Opening the works with the right foot, the first commitment of the season was the 47th 
edition of ABAV International Tourism Expo and the 52nd Braztoa Business Meeting, held 
together between September 25 and 27 at Expo Center Norte, in the capital city of 
São Paulo. Counting on its own booth and the participation of TREND’s director general, 
Mauricio Favoretto, the operator made its Sales team available, ready to serve travel 
agents and to get special conditions.
Then, it was the turn of GRUPO TREND to visit the Brazilian Northeast for the 9th JPA Travel 
Market, the João Pessoa Tourism Festival, held at the Convention Center of the capital 
of Paraíba on October 18 and 19 and full of exhibitors, trainings and business rounds.
In the south of the country, from November 7 to 10, the spotlight was on the 31st edition 
of FESTURIS Gramado, the International Tourism Fair held at Serra Park of the Gaucho city 
and considered as one of the main meeting points of different segments of the category.
ONE MORE TROPHY FOR THE HOUSE!
Recognized by all the trade market for the quality of its business relations, on August 24 
TREND was represented by Rebeca Ferreira, Sales manager of the North and Northeast 
regional office, at Golden Friends. The event, promoted by Tivoli Praia do Forte, has as a 
goal to honor the most important partners of the hotel. Congratulations, team!

FEIRAS E EVENTOS? A TREND TÁ DENTRO!
Aonde quer que os players do turismo estiverem reunidos, não tenha dúvi-
das: a TREND VIAGENS também estará lá. Afinal, se tem uma coisa da 
qual a operadora faz questão é estar lado a lado com seus clientes e for-
necedores em toda e qualquer oportunidade de trocar boas ideias, fechar 
excelentes acordos e, claro, assistir de camarote suas vendas decolarem.
E, dando uma olhadinha aqui em sua agenda nos últimos meses, já 
podemos adiantar que, somente no segundo semestre de 2019, a 
empresa marcou presença em três superclássicos do calendário do 
trade nacional.
Abrindo os trabalhos com o pé direito, o primeiro compromisso da tem-
porada foi a 47ª edição da ABAV Expo Internacional de Turismo e o 52º 
Encontro Comercial Braztoa, realizados em conjunto entre os dias 25 e 27 
de setembro no Expo Center Norte, na capital paulista. Contando com um 
estande próprio e com a participação do diretor-geral da TREND, Mauricio 
Favoretto, a operadora colocou seu time de Vendas em campo, a postos 
para atender os agentes de viagens e obter condições de arrasar.
Logo em seguida foi a vez de o GRUPO TREND partir para o Nordeste 
rumo ao 9º JPA Travel Market, o Festival de Turismo de João Pessoa, se-
diado no Centro de Convenções da capital paraibana nos dias 18 e 19 
de outubro e repleto de expositores, capacitações e rodadas de negócio.
Já no sul do país, de 7 a 10 de novembro, os holofotes estavam direcio-
nados para a 31ª edição do FESTURIS Gramado, a Feira Internacional 
de Turismo organizada no Serra Park da cidade gaúcha e tida como um 
dos maiores pontos de encontro de diferentes segmentos da categoria. 

MAIS UM TROFÉU PARA CASA!
Reconhecida em todo o mercado pela qualidade de seus relacionamentos 
no trade, no dia 24 de agosto a TREND foi representada por Rebeca 
Ferreira, gerente de Vendas da regional Norte e Nordeste, no Golden 
Friends. O evento, promovido pelo Tivoli Praia do Forte, tem por objetivo 
homenagear os principais parceiros do empreendimento. Parabéns, time!

EQUIPES DE VENDAS, PRODUTOS E MARKETING DO GRUPO TREND 
PRESTIGIAM 47ª ABAV EXPO. LOGO ACIMA, GERENTE REGIONAL 
REBECA FERREIRA RECEBE TROFÉU GOLDEN FRIENDS DE JOÃO 
EÇA PINHEIRO (MINOR HOTELS) E MARIA HELENA SANTANA (TIVOLI 
ECORESORT PRAIA DO FORTE)
SALES, PRODUCTS AND MARKETING TEAMS OF GRUPO TREND ATTEND THE 
47TH ABAV EXPO. ABOVE, REGIONAL MANAGER REBECA FERREIRA RECEIVES 
GOLDEN FRIENDS TROPHY FROM JOÃO EÇA PINHEIRO (MINOR HOTELS) AND 
MARIA HELENA SANTANA (TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE)
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QUANTO MAIS FAMTOURS, MELHOR!
Visitar novos destinos e, por consequência, trazer na bagagem um 
número sem fim de argumentos de venda, ampliando as chances de 
oferecer uma experiência diferenciada ao passageiro. Diante dessas 
duas supervantagens, fala para nós: quem não adora um famtour? A 
TREND acredita tanto no potencial dessas ações que, entre os meses 
de agosto e setembro, promoveu cinco delas – quatro nacionais e 
uma internacional. 
Começando pelo sul do país, foi na Serra Gaúcha que, no dia 12 
de agosto, dez agentes do Triângulo Mineiro desembarcaram após 
ganharem uma campanha de vendas realizada entre 1º e 31 de 
julho. Mais do que incluir uma visita a empreendimentos hoteleiros da 
região, o roteiro foi constituído por atrações bem tradicionais, como 
um giro pelos cartões-postais de Gramado e Canela, o famoso tour 
Uva e Vinho e um delicioso jantar típico.
Já no dia 22 outros dez agentes do Triângulo Mineiro foram 
convidados a explorar de pertinho os encantos de Porto de Galinhas 
(PE). Acompanhados pela supervisora de Vendas Grazielle Tostes, 
o itinerário contou com passeios organizados pelos parceiros da 
Pontual Turismo e site inspection em resorts locais.
Ainda em terras baianas, mais dois famtours marcaram o finalzinho 
de agosto: um com destino à Praia do Forte, direcionado a 12 
clientes de Salvador (BA) e Aracaju (SE), com foco nas experiências 
oferecidas pelo Iberostar Bahia, e um para Porto Seguro, comandado 
pelos executivos Rafael Carneiro e Vitor Sena e com a participação 
de dez agentes do interior da Bahia. Neste último, a viagem teve 
direito a city tour, parada em Arraial d’Ajuda e tour pelos principais 
meios de hospedagem dos arredores.
Para encerrar a temporada, que tal um rolê no exterior? O lugar 
escolhido foi Buenos Aires, onde dez agentes de viagens de Campo 
Grande (MS) e Cuiabá (MT) aterrissaram, em 24 de setembro, após 
se destacarem em uma campanha de vendas vigente de 1º a 29 de 
agosto. Com duração de seis dias, além de pontos turísticos imperdíveis, 
como a Plaza de Mayo, a Casa Rosada e os bairros La Boca, Recoleta 
e Palermo, a programação contemplou uma clássica apresentação de 
tango e capacitações sobre diferentes hospedagens portenhas.

DE CIMA PARA BAIXO, FAMTOURS REALIZADOS EM 
GRAMADO (RS), PORTO DE GALINHAS (PE), PORTO SEGURO 
(BA) E BUENOS AIRES (ARGENTINA)
FROM TOP TO BOTTOM, FAMTOURS OF GRAMADO (RS), PORTO DE 
GALINHAS (PE), PORTO SEGURO (BA) AND BUENOS AIRES (ARGENTINA)

THE MORE FAMTOURS, THE BETTER!
Visiting new destinations and, consequently, bringing home endless selling arguments, 
increasing the chances of offering a special experience to the passenger. Considering 
these two super advantages, tell us: who doesn’t love a FAMtour? TREND believes so 
much in the potential of these actions that, between August and September, promoted 
five of them – four national and one international. 
Starting from the south of the country, it was in Gaucho Highlands that, on August 12, 
ten travel agents from the Triângulo Mineiro landed after winning a sales campaign 
between July 1 and 31. More than including a visit to hotels of the region, the itinerary 
was composed of very traditional attractions, such as a tour of Gramado and Canela 
postacards, the famous Uva e Vinho (Grape and Wine) tour and a delicious typical dinner.
On August 22, ten agents from Triângulo Mineiro were invited to closely explore the charms 
of Porto de Galinhas (PE). Accompanied by Sales supervisor Grazielle Tostes, the itinerary 
counted on trips planned by the partners of Pontual Turismo and site inspection at local resorts.
Still in Bahian territory, two more FAMtours marked the end of August: one to Praia do 
Forte (Forte Beach), intended to 12 clients from Salvador (BA) and Aracaju (SE), focused 
on the experiences offered by Iberostar Bahia, and another one to Porto Seguro, led by 
executives Rafael Carneiro and Vitor Sena and with the participation of ten travel agents 
from the countryside of Bahia. In the last one, the trip had a city tour, a stop in Arraial 
d’Ajuda and a visit to the main hotels in the surroundings.
To end the season, how about a journey abroad? The place chosen was Buenos Aires, 
where ten agents from Campo Grande (MS) and Cuiabá (MT) traveled to on September 
24 after standing out during a sales campaign from August 1 to 29. Lasting six days, 
in addition to can’t-miss tourist attractions, such as Plaza de Mayo, Casa Rosada (Pink 
House) and La Boca, Recoleta and Palermo neighborhoods, activities included a classic 
tango show and trainings on different hotels of the city.
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EXEMPLOS DE MATERIAIS DIVULGADOS NAS SEMANAS E QUINZENAS 
TEMÁTICAS, ALÉM DE CADERNO REFERENTE AO MÊS EXÓTICOS
EXAMPLES OF MATERIALS PRESENTED IN THE THEMED WEEKS AND "FIFTEEN DAYS 
OF...", BESIDES THE BROCHURE RELATED TO THE MONTH OF EXOTICS CAMPAIGN

MARKING AN “X” FOR GOOD SALES
Those who have checked out the schedule of GRUPO TREND fully complete 
by weeks, "fifteen days of..." and even entire months dedicated to exclusive 
offers already know: there are brochures and themed promotions coming soon. 
And judging by the amount of actions promoted in recent times, there’s an 
opportunity of sales for everyone. 
To start off on the right foot, in August, for example, there were four campaigns: 
Month of Exotics, with can’t-miss conditions for destinations such as South Africa, 
United Arab Emirates, Morocco and Thailand; “Saldão” Week (Big Offers Week), 
held between 12 and 18 and providing very competitive rates, both in the leisure 
and business segments; Holiday Special Offer, full of packages, cars, cruises and 
hotels in Brazil and abroad to enjoy different commemorative dates; and Bleisure 
Special Offers, tailored to add work and fun to the same trip for unbeatable prices.
The following month, the Car Week reached a mile a minute and was marked 
by incomparable promotions from September 1 to 8. Then, more specifically 
between September 12 and 22, it was the turn of the Customer Week to step 
into the scene, full of packages, tours and other products. Two other highlights 
were the National Resorts Week and Fifteen Days of Europe, both held in the 
second half of the month with very special rates and additional benefits.
Finally, October brought the Fifteen Days of International Business Hotels, 
a new edition of the Car Week, focusing on the return of the Car Central,  
and nothing more, nothing less than 30 days of special deals, obtained to 
celebrate five years of SHOP HOTEL, besides packages, hotels, tours and 
tickets regarding the USA themed month.

MARCANDO UM “X” NAS BOAS 
VENDAS
Quem vê o calendário do GRUPO TREND totalmente 
preenchido por semanas, quinzenas e até mesmo meses 
inteiros dedicados a ofertas exclusivas já sabe: há cadernos 
e divulgações temáticas vindo por aí. E, a julgar pela 
quantidade de ações promovidas nos últimos tempos, tem 
oportunidade de vendas para todo mundo. 
Para começar com o pé direito, no mês de agosto, por 
exemplo, foram quatro campanhas organizadas: o Mês 
Exóticos, com condições imperdíveis para destinos como 
África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Tailândia; 
a Semana Saldão, realizada entre os dias 12 e 18, 
disponibilizando tarifas supercompetitivas tanto no segmento 
de lazer quanto no corporativo; o Especial Feriados, repleto 
de pacotes, carros, cruzeiros e hotéis no Brasil e no exterior 
para se esbaldar em diversas datas comemorativas; e o 
Especial Bleisure, sob medida para unir trabalho e diversão 
em uma mesma viagem a preços imbatíveis.
No mês seguinte, quem chegou a mil por hora foi a Semana do 
Carro, marcada por promoções incomparáveis de 1º a 8 de 
setembro. Logo na sequência, mais especificamente entre os 
dias 12 e 22, foi a vez da Semana do Cliente entrar em cena, 
recheada de pacotes, passeios e demais produtos. Outros dois 
destaques foram a Semana Resorts Nacionais e a Quinzena 
Temática Europa, ambas realizadas na metade final do mês 
com tarifas e benefícios adicionais para lá de diferenciados.
Por fim, outubro trouxe consigo a Quinzena de Hotéis 
Corporativos Internacionais, uma nova edição da Semana do 
Carro, com foco na retomada da Central do Carro, e nada 
mais, nada menos que 30 dias de negociações especiais, 
obtidas em comemoração ao aniversário de cinco anos da 
SHOP HOTEL, além de pacotes, hotéis, tours e ingressos 
referentes ao mês temático Estados Unidos.
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EQUIPE REFORÇADA: SÓ GENTE BOA
Tem alguns rostos novos estampando o organograma do GRUPO TREND? Tem, 
tem e tem! E isso não haveria de ser diferente, até porque, como você bem 
sabe, agente, esse é um dos diferenciais da holding: o interesse em reforçar a 
equipe com os melhores profissionais do setor. 
Contando com gente nova tanto em sua sede, situada na cidade de Santo 
André, em São Paulo, como em suas regionais, o nome que abre nossa lista é 
o de Carlos Augusto Mokarzel Passos, especialista em Ciências Econômicas 
admitido para assumir o posto de gerente de Planejamento Comercial. Tendo 
em seu currículo empresas como Coca-Cola FEMSA, BRF e Enova Foods, ele 
chega à TREND para prestar apoio à área de Vendas por meio de análises de 
inteligência de mercado, respondendo diretamente ao diretor-geral Mauricio 
Favoretto.
Já na regional São Paulo Interior, a novidade fica por conta de Caio Almeida, 
executivo com 23 anos de experiência no Turismo, sob a liderança de André 
Pedroso, e responsável por atender as agências de São José do Rio Preto 
e região.
Ainda no sudeste do país, outro destaque é a integração de Afonso 
Domingues à regional do Rio de Janeiro. Compondo a equipe comandada 
pelo gerente Alexandre Bruno, Afonso soma 29 anos de mercado e acumula 
passagens por companhias que são grandes referências do trade, como CVC 
e Visual Turismo.
Partindo para o Sul do Brasil, conheça agora o mais novo contratado: 
Paulo Alexandre Leyendecker. Formado em Ciências Econômicas e Gestão 
Comercial, o executivo tem 25 anos de expertise no ramo e assume o 
atendimento de clientes do Vale do Itajaí e arredores na regional gerenciada 
por Gustavo Hann.
E tem mais! Além de ampliar o time, a TREND faz questão de reconhecer 
e valorizar seus colaboradores. Por isso, teve também promoção rolando 
na empresa nos últimos meses. De quem? Grazielle Tostes, antes no cargo 
de executiva e, agora, supervisora de Vendas da regional Minas Gerais, 
reportando-se a Mariana Hecksher.

CARLOS AUGUSTO MOKARZEL PASSOS

GRAZIELLE TOSTES

REINFORCED TEAM: ONLY NICE PEOPLE
Are there some new faces on the organizational chart of GRUPO TREND? Yes, yes and yes! And it 
wouldn’t be different, even because, as you know well, travel agent, this is one of the special features 
of this holding company: the interest in enhancing the team with the best professionals of the sector. 
Counting on new people at its headquarters, located in the city of Santo André, in São Paulo State, 
and as well as in its regional offices, the name that opens our list is Carlos Augusto Mokarzel Passos, 
an expert in Economics hired to occupy the position of Commercial Planning manager. Having 
experience in companies such as Coca-Cola FEMSA, BRF and Enova Foods, he arrives at TREND to 
support the Sales area performing market intelligence analysis, directly reporting to director general 
Mauricio Favoretto. 
In the regional office of São Paulo Countryside, the novelty is Caio Almeida, an executive with 23 
of experience in Tourism, under the leadership of André Pedroso, and responsible for serving travel 
agencies of São José do Rio Preto and surroundings.
Still in the southeast of the country, another highlight is Afonso Domingues joining the regional office 
of Rio de Janeiro. As part of the team headed by manager Alexandre Bruno, Afonso counts on 29 
years in the market and has worked in companies that are great benchmark for the trade, as CVC 
and Visual Turismo.
Leaving for the Brazilian South, meet now the newest hired: Paulo Alexandre Leyendecker. With 
a degree in Economics and Business Management, the executive has 25 years of expertise in the 
sector and is in charge of customers from Vale do Itajaí and surroundings in the regional office 
managed by Gustavo Hann.
There’s more! In addition to expanding the team, TREND is committed to recognizing and valuing its 
employees. That’s why we also had a promotion in the company in the last months. Who? Grazielle 
Tostes, who left her position as an executive to become Sales supervisor of the regional office in 
Minas Gerais, reporting to Mariana Hecksher.

CAIO ALMEIDA

AFONSO DOMINGUES

PAULO ALEXANDRE LEYENDECKER



Condições gerais: tarifas por pessoa em apto. duplo e calculadas em julho de 2019. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade e alterações no momento da 
confirmação da reserva. Não incluem extras. Parcelamento em oito vezes iguais sem juros. Validade: 31/01/2019

BUENOS AIRES - ARGENTINA

RECIFE - PE SÃO PAULO - SPGRAMADO - RS

LISBOA - PORTUGAL CANCÚN - MÉXICO

     
Unique Art Madero

     
Ramada Suites Recife 

Boa Viagem

      
Grand Hyatt São Paulo

     
Laghetto Pedras  

Altas Hotel

     
Turim Marques Hotel

     
Grand Oasis Cancun

17,00

88,00

24,00

89,00

66,00

249,00

USD

R$

EUR

R$

USD

R$

8X

8X

8X

8X

8X

8X

COM A SHOP HOTEL 
SEU CLIENTE PELO MUNDO

A partir de:

A partir de:

A partir de:

A partir de:

A partir de:

A partir de:

4 noites de hospedagem com café da manhã.

4 noites de hospedagem com café da manhã.

4 noites de hospedagem sem refeições.

4 noites de hospedagem com café da manhã.

4 noites de hospedagem em regime all inclusive.

4 noites de hospedagem com café da manhã.

por pessoa em apto. duplo.

por pessoa em apto. duplo.

por pessoa em apto. duplo.

por pessoa em apto. duplo.

por pessoa em apto. duplo.

por pessoa em apto. duplo.
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4 A 6 DE NOVEMBRO ________________________ WTM LONDON (LONDRES, REINO UNIDO)

7 A 10 DE NOVEMBRO _______________________ FESTURIS GRAMADO – FEIRA INTERNACIONAL  
DE TURISMO (GRAMADO, RS)

19 A 21 DE NOVEMBRO_______________________ IBTM WORLD (BARCELONA, ESPANHA)

21 DE NOVEMBRO __________________________ BRAZTOA DESVENDA II (SÃO PAULO, SP)

27 DE NOVEMBRO __________________________ 6ª HSMAI STRATEGY CONFERENCE  
(SÃO PAULO, SP)

2 A 5 DE DEZEMBRO _________________________ ILTM CANNES (CANNES, FRANÇA)

22 A 26 DE JANEIRO ________________________ FITUR 2020 (MADRI, ESPANHA)

NOVEMBRO de 2019 a
 JANEIRO de 2020

NOVEMBER 2019 TO JANUARY 2020

TOURISM FAIRS AND EVENTS

NOVEMBER 4 TO 6 ___________________________________ WTM LONDON (LONDON, UNITED KINGDOM)

NOVEMBER 7 TO 10 __________________________________ FESTURIS GRAMADO – INTERNATIONAL TOURISM FAIR  
(GRAMADO, RS)

NOVEMBER 19 TO 21 _________________________________ IBTM WORLD (BARCELONA, SPAIN)

NOVEMBER 21 ______________________________________ BRAZTOA DESVENDA MEETING II (SÃO PAULO, SP)

NOVEMBER 27 ______________________________________ 6TH HSMAI STRATEGY CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)

DECEMBER 2 TO 5 ___________________________________ ILTM CANNES (CANNES, FRANCE)

JANUARY 22 TO 26 ___________________________________ FITUR 2020 (MADRID, SPAIN)

AGENDA

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO 
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2 DE NOVEMBRO __________________________ FINADOS

9 DE NOVEMBRO __________________________ DIA DO HOTELEIRO

15 DE NOVEMBRO _________________________ PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

15 A 17 DE NOVEMBRO______________________ GRANDE PRÊMIO DO BRASIL DE FÓRMULA 1 (SÃO PAULO, SP)

19 A 24 DE NOVEMBRO______________________ SALÃO DUAS RODAS (SÃO PAULO, SP)

29 DE NOVEMBRO _________________________ BLACK FRIDAY

25 DE DEZEMBRO _________________________ NATAL

31 DE DEZEMBRO _________________________ CORRIDA DE SÃO SILVESTRE (SÃO PAULO, SP)

1º DE JANEIRO ___________________________ DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL E DIA MUNDIAL DA PAZ

6 DE JANEIRO ____________________________ DIA DE REIS

NOVEMBER 2 _____________________ ALL SOUL’S DAY

NOVEMBER 9 _____________________ BRAZILIAN HOTELIER’S DAY

NOVEMBER 15 _____________________ REPUBLIC DAY OF BRAZIL

NOVEMBER 15 TO 17 ________________ BRAZILIAN F1 GRAND PRIX (SÃO PAULO, SP)

NOVEMBER 19 TO 24 ________________ SALÃO DUAS RODAS MOTORCYCLE TRADE SHOW (SÃO PAULO, SP)

NOVEMBER 29 _____________________ BLACK FRIDAY

DECEMBER 25 _____________________ CHRISTMAS 

DECEMBER 31 _____________________ SAINT SYLVESTER ROAD RACE (SÃO PAULO, SP)

JANUARY 1 _______________________ UNIVERSAL BROTHERHOOD AND WORLD PEACE DAY

JANUARY 6 _______________________ THREE KING’S DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES IMPORTANT DATES AND EVENTS

GRAMADO (RS)

MACEIÓ (AL)

12 DE NOVEMBRO NOVEMBER 12   ____ ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (RJ)

16 DE NOVEMBRO NOVEMBER 16  _____ ÁGUAS DE LINDÓIA (SP)

22 DE NOVEMBRO NOVEMBER 22   ____ NITERÓI (RJ)

5 DE DEZEMBRO DECEMBER 5    ______ MACEIÓ (AL)

12 DE DEZEMBRO DECEMBER 12   _____ BELO HORIZONTE (MG)

15 DE DEZEMBRO DECEMBER 15   _____ GRAMADO (RS)

25 DE DEZEMBRO DECEMBER 25  _____ NATAL (RN)

28 DE DEZEMBRO DECEMBER 28  _____ CANELA (RS) E RIO BRANCO (AC)

6 DE JANEIRO JANUARY 6   _________ ANGRA DOS REIS (RJ)

12 DE JANEIRO JANUARY 12   _______ BELÉM (PA)

25 DE JANEIRO JANUARY 25   _______ SÃO PAULO (SP)

26 DE JANEIRO JANUARY 26  _______ SANTOS (SP) E ITACARÉ (BA)

ANIVERSÁRIOS DE CIDADES CITY ANNIVERSARIES



Além de casas e apartamentos de 
temporada na Flórida, a Vacation Homes 
Collection tem mais uma coisa para te 
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QUAL É A SUA PRAIA?

Novidade: casas e apês nos

PRINCIPAIS DESTINOS DO PAÍS.

E MAIS:

 Comodidade e economia;

 Segurança e privacidade;

 Conforto;

 Serviços exclusivos.

VHC: as conveniências de um hotel no conforto de casa.

Miami Beach (EUA)

Ilhabela (SP)
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@Aruba_BRAutoridade de Turismo de Aruba Brasil

  Em Aruba você

#NecesitasAruba

aproveita as 4 melhores
estações do ano: 

verão, verão, verão e verão.


