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aros amigos, 
Mesmo diante de um cenário econômico de 
incertezas e grandes desafios, 2019 terminou 
com crescimento de dois dígitos para nós. Este 
resultado é fruto de muito trabalho, investimen-
to em infraestrutura, novas ferramentas e ótimas 
negociações com fornecedores. Tudo isso para 
levar aos agentes de viagens o melhor serviço 
e as melhores ofertas e vendermos mais.
E não vamos parar por aí. Em 2020 inicia-
mos com duas grandes novidades: a chega-
da do Promo+, recurso do NATREND Lazer 
que aplica descontos progressivos à compra 
de mais produtos (aéreo, hotel, carro e ingres-
sos), e a Tarifa Flex+, que permite o ajuste de 
comissão nas reservas.
Tendo como norte a excelência no serviço ao 
cliente, adotamos recentemente a metodolo-
gia NPS (Net Promoter Score) para escutar 
as demandas e adequar nosso atendimento e 
nossos processos às necessidades apontadas. 
Seguimos incrementando nosso portfólio de 
produtos e obtendo parcerias exclusivas com 
players que são referências no mercado. A 
expansão das operações da VHC (Vacation 
Homes Collection) no Brasil, a reformulação 
da Central do Carro e a organização de 
dezenas de famtours estão aí para comprovar 
que a TREND, de fato, não para. 
Para acompanhar o ritmo, nossa equipe está 
aumentando e, assim, nossa marca se forta-
lece. Tudo isso tendo como pano de fundo o 
reaquecimento gradual do setor e a sinergia 
entre TREND e CVC Corp, que entrega bene-
fícios para toda a indústria e oportunidades 
de negócios a curto, médio e longo prazos 
para você, agente. 
Este ano vai ser nosso. É seu. E de quem mais 
estiver conosco! 

Grande abraço,

Mauricio Favoretto 
Diretor-geral do GRUPO TREND

"TROUXEMOS DUAS NOVIDADES: 
PROMO+ E TARIFA FLEX+. PARA 
ACOMPANHAR O RITMO, NOSSA EQUIPE 
ESTÁ AUMENTANDO E, ASSIM, NOSSA 
MARCA SE FORTALECE"

“WE BROUGHT NEWS: THE ARRIVAL 
OF PROMO+ AND TARIFA FLEX+. 
TO KEEP THE PACE, OUR TEAM IS 
GROWING AND, THEREFORE, OUR 
BRAND STRENGTHENS”

Dear friends,
Even with an economic scenario full of 
uncertainties and big challenges, 2019 
ended with a double-digit growth for us. 
This is the result of hard work, investment 
in infrastructure, new tools and great 
negotiations with suppliers. All of this to 
give travel agents the best services and 
the best offers, so that we can sell more.
And we won’t stop there. We started 
2020 with great news: the arrival of 
Promo+, a NATREND Lazer resource 
that applies progressive discounts when 
buying more products (flight, hotel, 
car and tickets), and Tarifa Flex+ (Flex 
Rate+), which allows the adjustment of 
commission on reservations.
With excellence in customer service as 
a guide, we have recently adopted the 
NPS (Net Promoter Score) methodology 
to listen to the demands and adapt our 
service and process to the needs shared. 
We keep increasing our product portfolio 
and getting exclusive partnerships with 
players that are a benchmark for the 
market. The expansion of VHC (Vacation 
Homes Collection) operations in Brazil, 
the reformulation of the Car Central and 
the organization of dozens of FAMtours 
are there to prove that TREND doesn’t 
stop, indeed. 
To keep the pace, our team is growing 
and, therefore, our brand strengthens. All 
this taking place in a scenario of gradual 
reheating of the sector and the synergy 
between TREND and CVC Corp, which 
offers many benefits to the entire industry 
and business opportunities for short, 
medium and long terms to you, travel 
agent. 
This year will be ours. It’s yours. And 
whoever else is with us!

Best regards,

Mauricio Favoretto
Director general at GRUPO TREND
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EXECUTIVA TRAÇA UM PANORAMA 
SOBRE O MERCADO HOTELEIRO, 
INDICANDO O SEGMENTO CORPORATIVO 
COMO UMA DAS PRINCIPAIS APOSTAS DA 
REDE PARA 2020

CHIEKO AOKI,
PRESIDENTE E 
FUNDADORA DA BLUE 
TREE HOTELS

CHIEKO AOKI, BLUE TREE HOTELS CEO AND FOUNDER
EXECUTIVE PROVIDES A HOTEL MARKET PANORAMA, EVIDENCING THE 
CORPORATE SEGMENT AS ONE OF THE HOTEL CHAIN’S MAIN BETS 
FOR 2020

m dos melhores termômetros da indústria do turismo 
são, sem dúvida alguma, os dados apresentados 
pelas redes hoteleiras. E, para a alegria geral do 
trade, pesquisa realizada em outubro de 2019 
pela Embratur indica que 46,4% dos empresários 
do segmento preveem aumento no faturamento de 
suas companhias nos primeiros meses de 2020, 
fator que traz ótimas perspectivas de negócios, 
sobretudo para os agentes de viagens. 

Sinônimo de empreendedorismo, hospitalidade e 
serviços de primeira categoria para viajantes a 
lazer e a trabalho, a Blue Tree Hotels também se 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SEGUINDO VIAGEM COM...

mostra otimista com relação às expectativas do 
mercado. Contando com mais de 20 hotéis em 
todas as regiões do país e atuando nas categorias 
Business, Luxo e Resorts, a marca destaca o 
corporativo como tendência – e tendência em 
franca ascensão. Quem compartilha isso com a 
gente é Chieko Aoki, presidente e fundadora da 
rede e a entrevistada da vez na Segue Viagem. 

Você é o nosso convidado para conferir esse 
bate-papo exclusivo com a executiva, que ficou 
conhecida no setor como a dama da hotelaria. 
Então só vem que o check-in já está autorizado!
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“IN HOSPITALITY, THERE ARE TWO 
GUIDELINES THAT ARE CRUCIAL 
FOR PERSONALIZED SERVICE: HIGH 
TECHNOLOGY AND HUMAN WARMTH”

“NA HOTELARIA, 
EXISTEM DUAS 
DIRETRIZES QUE SÃO 
IMPRESCINDÍVEIS 
PARA O SERVIÇO 
PERSONALIZADO: ALTA 
TECNOLOGIA E CALOR 
HUMANO”

SV: Mesmo diante de um cená-
rio desafiador para a economia 
brasileira, dados da Abracorp in-
dicam que, em comparação com 
2018, o segmento de hotelaria 
nacional registrou aumento de 
25% em vendas no primeiro se-
mestre de 2019. A quais motivos 
você atribui tal crescimento?

Nós sentimos que o mercado melhorou 
em Eventos, e isso para o segmento cor-
porativo é fundamental: esses encontros 
movimentam grupos, que, consequente-
mente, aumentam os números de ocupa-
ção. Temos estratégias e metas muito bem 
estabelecidas para a nossa equipe, com 
foco total no mercado corporativo. Duran-
te a estada dos executivos, por exemplo, 
nós incentivamos que eles retornem aos fi-

One of the best thermometers of the tourism industry 
are data provided by hotel chains, definitely. And, to 
make everyone working in the trade happy, a survey 
carried out in October, 2019, by Embratur (Brazilian 
Tourism Board) points that 46.4% of the businesspeople 
of the segment expect an increase in their companies’ 
revenue in the first months of 2020, which brings great 
business prospects, mainly for travel agents. 
Synonymous with entrepreneurship, hospitality and 
firs-class service for leisure and business travelers, 
Blue Tree Hotels is also optimistic about market 
expectations. Counting on more than 20 hotels in all 
regions of the country and operating in the Business, 
Luxury and Resorts categories, this brand evidences 
the corporate segment as a trend – and a growing 
trend. Who is going to share this with us is Chieko 
Aoki, CEO and founder of this hotel chain and the 
person who Segue Viagem has interviewed. 
You are our guest to check out this exclusive 
conversation with the executive who is known by the 
sector as the lady of hospitality. Join us, because your 
check-in has been authorized!

SV: Even with a challenging scenario for the Brazilian 
economy, data from Abracorp shows that compared 
to 2018 the national hotel segment registered a 25% 
growth in sales in the first semester of 2019. What do 
you think are the reasons?
We think that the market has improved in Events, 
and this is essential for the corporate segment: these 
meetings move groups and thus increase occupancy 
number. We have very well established strategies and 
goals for our team, with total focus on the corporate 
market. During the executives’ stay, for example, we 
encourage them to return on weekends or to visit other 
units, spread all over the country, with their families. 
In addition, we value the guests’ time. In hospitality, 
there are two guidelines that are crucial for this 
appreciation and also for personalized service: high 
technology and human warmth.

SV: Among the main benchmarks of the hotel market 
in the country, mainly considering the corporate 
sector, how does Blue Tree Hotels evaluate the 
business opportunities that the segment offers to 
travel agents? By the way, does this hotel chain 
adopt some initiative that encourages the sales of 
accommodations through a qualified professional?
Travel agents are our great partners, even because 
they specialize in offering the right hotel for each 
customer. They have a specialized, keen look. Our 
team is often in contact with those professionals to 
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“WE ALWAYS BET ON PLACES WITH POTENTIAL TO DEVELOP 
BUSINESS AND LEISURE. BY THE WAY, ONE OF THE GOALS IS TO 
PROMOTE THE DESTINATIONS WHERE OUR BRAND IS INSERTED”

“NÓS SEMPRE EMPREENDEMOS EM LOCAIS COM 
POTENCIAL PARA DESENVOLVER NEGÓCIOS E 
LAZER. ALIÁS, UM DOS OBJETIVOS DA REDE É 
FOMENTAR OS DESTINOS ONDE NOSSA BANDEIRA 
ESTEJA INSERIDA”

nais de semana ou que conheçam com 
suas famílias outras unidades da rede, 
espalhadas pelo país. Além disso, valo-
rizamos o tempo dos hóspedes. Na ho-
telaria, existem duas diretrizes que são 
imprescindíveis para essa valorização 
e também para o serviço personaliza-
do: alta tecnologia e calor humano.

SV: Figurando entre as princi-
pais referências do mercado 
hoteleiro no país, principalmen-
te no que se refere ao corpora-
tivo, como a Blue Tree Hotels 
avalia as oportunidades de ne-
gócio que o segmento oferece 
aos agentes de viagens? Aliás, 

a rede adota alguma iniciativa 
que estimule a venda de hospe-
dagem por meio de um profis-
sional qualificado?

Os agentes de viagens são nossos 
grandes parceiros, mesmo porque 
são especialistas em oferecer o hotel 
adequado para cada cliente. Eles têm 
um olhar especializado, aguçado. 
Nossa equipe está em contato direto 
com esses profissionais para mantê-los 
informados sobre cada uma das nossas 
novidades. Em 2020 vamos continuar 
incentivando e apoiando todos da 
categoria, uma vez que fortalecem e 
impulsionam o turismo nacional.

SV: Ainda conforme balanço da Abracorp, no pri-
meiro semestre de 2019 as viagens a trabalho 
cresceram 14,7% no Brasil na comparação com 
o mesmo período do ano anterior. Levando em 
consideração o viés corporativo dos empreendi-
mentos da rede, é possível descrever o perfil e as 
necessidades específicas desse público?
O perfil dos nossos hóspedes é, prioritariamente, o executivo 
que está na cidade para participar de reuniões, encontros 
comerciais e eventos. Aos finais de semana recebemos 
famílias, que aproveitam, por exemplo, os arredores dos 
hotéis e também nossa infraestrutura de academia, piscinas e 

gastronomia, entre outros serviços. Os visitantes optam pelas 
nossas unidades devido ao atendimento personalizado, 
infraestrutura adequada, localização estratégica e segurança.

SV: Responsável pela administração de dezenas 
de hotéis de norte a sul do país, quais destinos 
você diria que estão em alta nos segmentos de 
lazer e corporativo? Por quê?

As 22 unidades da Blue Tree Hotels estão em cidades 
brasileiras que consideramos estratégicas. São Paulo, 
inclusive, é referência para viagens a negócios e lazer, então 
sempre será uma aposta. Temos cinco unidades distribuídas 

keep them informed on each one of our novelties. 
In 2020 we will continue to encourage and support 
everyone in the category, since they strengthen and 
boost Brazilian tourism.

SV: Also according to Abracorp survey, in the first 
half of 2019 business trips increased 14.7% in Brazil 
compared to the same period of the previous year. 
Taking into account the corporate segment of the 
hotel chain ventures, is it possible to describe the 
profile and specific needs of this audience?
The profile of our guests is specially that executive who 
is in the city to do business, to attend meetings and 
events. On weekends, we host families that enjoy, 
for example, places around the hotels and also our 
infrastructure, which includes gym, swimming pools and 
gastronomy, among other services. They choose our 
units because of our personalized service, appropriate 
infrastructure, strategic location and security.

SV: Responsible for the management of dozens 
of hotels from north to south of the country, which 
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"OS AGENTES DE 
VIAGENS SÃO 
NOSSOS GRANDES 
PARCEIROS. EM 2020 
VAMOS CONTINUAR 
INCENTIVANDO  
E APOIANDO TODOS 
DA CATEGORIA, 
UMA VEZ QUE 
FORTALECEM  
E IMPULSIONAM 
O TURISMO 
NACIONAL"

pelo estado para oferecer opções 
diferentes para cada perfil de hóspede. 
Nós sempre empreendemos em locais 
com potencial para desenvolver 
negócios e lazer. Aliás, um dos objetivos 
da rede é fomentar os destinos onde 
nossa bandeira esteja inserida.

SV: Quais você diria que são os 
diferenciais que os hotéis Blue 
Tree oferecem aos hóspedes?

Nosso atendimento é o grande 
diferencial, e está no nosso DNA 
fazer com que as pessoas se sintam 
acolhidas. Desejamos que todos que 
se hospedam em nossos hotéis saiam 
melhores do que entraram. Nosso 
cuidado em bem receber, bem servir e 
bem cuidar são essenciais para que os 
hóspedes se sintam em casa e desfrutem 
de experiências enriquecedoras. 
Nossos serviços refletem a junção de 
processos hoteleiros norte-americanos 
com o estilo de atendimento europeu 
e o espírito de atendimento japonês, 
tudo isso coroado pela vocação em 
receber do brasileiro. Nós, da Blue Tree 
Hotels, promovemos assistência com 
qualidade e encantamento para que 
os visitantes tenham uma estada única 
e inesquecível.

SV: Quais são as expectativas 
da rede para 2020? É possível 
antecipar algumas novidades 
para os agentes de viagens?

Antevemos um ano positivo. Vamos dar 
continuidade às ações que começamos 
em 2019, com foco em tecnologia, 
inovação e humanização, além de 
trabalhar para modernizar as unidades. 
A Blue Tree Hotels está sempre atenta 
às transformações que o mundo está 
passando para implementar melhorias 
contínuas aos hóspedes, como fizemos 
no ano passado com a implantação 
do web check-in por reconhecimento 
facial. Estamos constantemente nos 
reinventando. 

destinations would you say are the most popular in 
leisure and business segments? Why?
Blue Tree Hotels’ 22 units are located in Brazilian cities 
that we consider strategic. São Paulo, for example, 
is a benchmark for business and leisure travels, so it 
will always be a bet. We have five units all over the 
State to offer different options for each profile of guest. 
We always bet on places with potential to develop 
business and leisure. By the way, one of the goals of 
this hotel chain is to promote the destinations where 
our brand is inserted.

SV: What would you say are the special assets that 
Blue Tree hotels offer to their guests?
Our service is the special asset, and it’s in our DNA to 
make people feel welcome. We hope that everyone 
staying in our hotels will leave feeling better than they 
came. Our responsibility to welcome, serve and care are 
essential, so guests can feel at home and enjoy enriching 
experiences. Our services reflect the combination of North-
American hotel process with the European service style 
and the Japanese service spirit, in addition to the vocation 
to welcome guests from the Brazilian people. We at Blue 
Tree Hotels promote quality and delightful assistance, so 
that visitors can have a unique and unforgettable stay.

SV: What are the expectations of the hotel chain 
for 2020? Is it possible to anticipate some news for 
travel agents?
We look forward to a positive year. We will continue 
the actions that we started in 2019, focusing on 
technology, innovation and humanization, in addition 
to working to modernize the units. Blue Tree Hotels is 
always attentive to the transformations that the world is 
undergoing to implement continuous improvements for 
guests, as we did last year with facial recognition web 
check-in. We are constantly reinventing ourselves.

"TRAVEL AGENTS ARE OUR GREAT 
PARTNERS. IN 2020 WE WILL CONTINUE TO 
ENCOURAGE AND SUPPORT EVERYONE IN 
THE CATEGORY, SINCE THEY STRENGTHEN 
AND BOOST BRAZILIAN TOURISM"



 AQUIRAZ (CE)
 SUITES BEACH PARK 
RESORT    

Inclui: 7 noites de hospedagem 
com acesso ao parque e meia 
pensão + seguro-viagem.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
441,00R$

10X

Período: de 11 a 18/07/2020.

Condições gerais: tarifas por pessoa, com base em apto. duplo e em reais, calculadas em dezembro de 2019. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade e 
alterações no momento da confirmação da reserva. Seguro-viagem válido para o número de noites informado no pacote. Caso não haja utilização dos benefícios não haverá reembolso. Não 
incluem parte aérea, 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.

NO BRASIL. 

 AQUIRAZ (CE)
 BEACH PARK ACQUA 
RESORT    

Inclui: 7 noites de hospedagem 
com acesso ao parque e meia 
pensão + seguro-viagem.
A partir de:

342,00
por pessoa em apto. duplo.
R$
10X

Período: de 11 a 18/07/2020.

TARIFAS 

EXCLUSIVAS.

FÉRIAS
de julho  PROGRAMAÇÃO 

ESPECIAL PARA 
CRIANÇAS.

ESTADA GRÁTIS 
PARA CRIANÇAS 
ATÉ 12 ANOS.

ESTADA GRÁTIS 
PARA CRIANÇAS 

ATÉ 4 ANOS.



ESPECIAL HOTÉIS 
PET FRIENDLY

PET-FRIENDLY HOTELS SPECIAL ARTICLE

 AQUIRAZ (CE)
 SUITES BEACH PARK 
RESORT    

Inclui: 7 noites de hospedagem 
com acesso ao parque e meia 
pensão + seguro-viagem.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo.
441,00R$

10X

Período: de 11 a 18/07/2020.

Condições gerais: tarifas por pessoa, com base em apto. duplo e em reais, calculadas em dezembro de 2019. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade e 
alterações no momento da confirmação da reserva. Seguro-viagem válido para o número de noites informado no pacote. Caso não haja utilização dos benefícios não haverá reembolso. Não 
incluem parte aérea, 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.

NO BRASIL. 

 AQUIRAZ (CE)
 BEACH PARK ACQUA 
RESORT    

Inclui: 7 noites de hospedagem 
com acesso ao parque e meia 
pensão + seguro-viagem.
A partir de:

342,00
por pessoa em apto. duplo.
R$
10X

Período: de 11 a 18/07/2020.

TARIFAS 

EXCLUSIVAS.

FÉRIAS
de julho  PROGRAMAÇÃO 

ESPECIAL PARA 
CRIANÇAS.

ESTADA GRÁTIS 
PARA CRIANÇAS 
ATÉ 12 ANOS.

ESTADA GRÁTIS 
PARA CRIANÇAS 

ATÉ 4 ANOS.
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QUATRO DESTINOS, QUATRO SUGESTÕES DE 
HOSPEDAGEM QUE SÃO FERAS: CONFIRA UMA 

SELEÇÃO DE HOTÉIS ONDE TODO MUNDO É VIP, 
INCLUSIVE OS BICHINHOS DE ESTIMAÇÃO

MAIS QUE AMIGOS, 
PET FRIENDLY

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

ESPECIAL HOTÉIS PET FRIENDLY
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MORE THAN FRIENDS, PET-
FRIENDLY
FOUR DESTINATIONS, FOUR SUGGESTIONS 
OF ACCOMMODATIONS THAT ARE 
AWESOME: CHECK OUT A SELECTION 
OF HOTELS WHERE EVERYBODY IS VIP, 
INCLUDING PETS
Anyone who has or had a pet knows that 
several issues must be considered before 
taking them to explore new places – and 
also knows that it is very worthwhile. And 
if we add to this the fact that there are more 
than 50 million domestic dogs and 20 
million domestic cats in Brazil, according to 
IBGE, there is no doubt that the pet-friendly 
market has found in tourism an important ally.
The segment of products and services aimed 
at this audience is a trend: it deals with more 
than R$ 30 billion per year, according to 
data from Pet Brasil Institute, and has been 
gaining relevance among travel agents, by 
the way. However, to take this opportunity to 
close a deal, pay attention to three important 
aspects: infrastructure of the destination, 
most suitable means of accommodations 
and rules to travel with these lovely friends. 
Do you know why? In practice, it implies 
suggesting the best transport options, 
location, safety precautions and, mainly, 
place in which pets are not only accepted, 
such as the case of certain beaches, 
but warmly hosted, having access to a 
personalized and quality service – in the 
same way that their parents deserve.
DETAILS THAT MAKE DIFFERENCE
Before choosing the hotel or resort 
with the passenger, read carefully the 
accommodation policies for pets, which 
can involve species and sizes of pets 
allowed, the exact place in which the pet 
will be lodged (type of room, kennel or 
other spaces), areas for circulation (such as 
swimming pool, lounges and restaurants) 
and the charge of additional fees.
There are hotels that are well prepared 
to welcome them and that offer hygienic 
mats, toys, snacks and even packages 
with massages and relaxing and wellness 
therapies. To give some examples, Segue 
Viagem selected four places that offer a stay 
in style for travelers and their loyal friend. 
Keep reading to get to know them!

uem tem ou já teve um bichinho de 
estimação sabe bem que é preciso 
considerar uma série de questões 
antes de levá-lo para explorar novos 
lugares – e sabe também que vale 
muito a pena. E se somarmos a isso 
o fato de que há mais de 50 milhões 
de cães e 20 milhões de gatos 
domésticos no Brasil, segundo o IBGE, 
não há dúvidas de que o mercado pet 
friendly tenha encontrado no turismo 
um importante aliado.
O segmento de produtos e serviços 
voltados a esse público é tendência: 
movimenta mais de R$ 30 bilhões por 
ano, conforme dados do Instituto Pet 
Brasil, e vem ganhando relevância 
inclusive entre os agentes de viagens. 
Portanto, para agarrar firme e forte 
mais essa oportunidade de fechar 
negócio, atente-se a três quesitos 
importantes: infraestrutura do destino, 
meios de hospedagens mais indicados 
e regras para viajar acompanhado 
por esses amigos de quatro patas. 
Sabe por quê? Na prática, isso 
implica sugerir as melhores opções de 
transporte, localização, cuidados com 
a segurança e, sobretudo, lugares nos 
quais os pets não sejam só aceitos, 
como é o caso de determinadas 
praias, mas sim acolhidos com carinho, 
tendo acesso a um atendimento 
personalizado e de qualidade – da 
mesma maneira que o dono merece.

DETALHES QUE FAZEM A 
DIFERENÇA
Antes de bater o martelo e fechar 
o hotel ou resort com o passageiro, 
confira minuciosamente as políticas 
de hospedagem voltadas aos bichi-

Q
nhos, que podem envolver espécie e 
tamanho dos animais permitidos, o lo-
cal exato em que o pet ficará alojado 
(tipo de quarto, canil ou outros espa-
ços), áreas próprias para circulação 
(como piscina, lounges e restaurantes) 
e a cobrança de taxas adicionais.
Há empreendimentos tão bem prepara-
dos para recebê-los que oferecem tape-
tes higiênicos, brinquedinhos, petiscos 
e até mesmo pacotes com massagens 
e terapias de relaxamento e bem-estar. 
Para exemplificar, a Segue Viagem se-
lecionou quatro hotéis que promovem 
uma estada em grande estilo para o 
viajante e para o seu fiel escudeiro. 
Continue lendo para conhecê-los!

AQUI É PACOTE 
COMPLETO
Como informação nunca é 
demais, tem outro material 
esperando por você! Apon-
te seu celular para o QR 
Code e confira uma ma-
téria exclusiva sobre as re-
gras para viajar com pets.

WE HAVE A COMPLETE PACKAGE HERE
As information is never enough, there 
is more material waiting for you! 
Point your phone at the QR Code 
and check out an exclusive article 
about the rules for traveling with pets.
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ENTRELAÇANDO CONFORTO E ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
HOTEL TAMBÉM DÁ AS BOAS-VINDAS AOS PETS
MIXING COZINESS AND GREAT LOCATION, THE HOTEL 
ALSO WELCOMES PETS

CHECK-IN LIBERADO NESTE QUATRO-
-ESTRELAS QUE É FERA NA ARTE DE 
HOSPEDAR QUALQUER TIPO DE VISITANTE

HOTEL RADISSON BARRA RIO DE 
JANEIRO (RJ)
IT’S TIME TO CHECK IN THIS FOUR-STAR HOTEL 
THAT MASTERS DE ART OF HOSTING EVERY TYPE 
OF TRAVELER
More than a friend of pets, Hotel Radisson Barra Rio 
de Janeiro calls itself a hotel completely in love with 
them. As an assumed and responsible pet lover, the 
place not only accepts small and medium pets, but 
also grants them a personalized service, including 
bed, drinking fountain, toy and hygienic mat per day 
of stay. And all of this upon the payment of a daily 
fee (R$ 100).
Do you think that’s all? No way! Presenting a complete 
leisure and business infrastructure, travelers have 
also easy access to the main tourist and corporate 
attractions of the city, in addition to taking advantage 
of a huge list of conveniences and services with a 
touch of privacy, coziness and sophistication.
THE CAT’S MEOW OF HOTELS! 
LOCATION: Barra da Tijuca, very close to two shopping 
malls and to Jardim Oceânico subway station.
ACCOMMODATIONS: 378 rooms, all equipped with 
free wi-fi, TV, minibar, safe, professional hair dryer, iron 
and ironing board and complimentary water. There 
are also conveniences like espresso coffee machine 
and bathrobes for Business Class guests. It should be 
highlighted that there are also units adapted for people 
with disabilities.
EXCLUSIVE FEATURES: bike rental service, gym, 
restaurant, bar, luggage storage before check-in and/
or after checkout, transfer to the beach, 24-hour room 
service, rooms for meetings and events, coworking and 
lobby with complimentary coffee and tea.

FOTO: CELSO FREITAS

M
ais do que amigo dos animais, o 
Hotel Radisson Barra Rio de Janeiro 
se autodenomina um hotel comple-
tamente apaixonado por bichinhos 
de estimação. Tanto que, como 
pet lover assumido e de respon-
sa, o local não só aceita pets de 
pequeno e médio portes como 
concede a eles um atendimento 
personalizado, incluindo caminha, 
bebedouro, brinquedo e um tape-
te higiênico por dia de estada. E 
tudo isso mediante o pagamento 
de uma taxa diária (R$ 100).
Acha que termina aí? De jeito 
nenhum! Apresentando infraestru-
tura de lazer e negócios comple-
ta, por ali os viajantes dispõem 
ainda de acesso bem fácil aos 
principais pontos turísticos e cor-
porativos da cidade, além de 
usufruírem uma lista imensa de 
comodidades e serviços com um 
quê indispensável de privacida-
de, conforto e requinte.

HOTEL RADISSON BARRA 
RIO DE JANEIRO (RJ)

UM HOTELZÃO DESSES, 
BICHO!
LOCALIZAÇÃO: na Barra da Tijuca, 
bem próximo a dois shopping centers e 
à estação Jardim Oceânico, do Metrô.
ACOMODAÇÕES: 378 quartos, todos 
com wi-fi gratuito, TV, frigobar, cofre, 
secador de cabelo profissional, ferro 
e tábua de passar roupa e água em 
caráter cortesia. Também há mimos 
como máquina de café expresso e 
roupões para hóspedes da categoria 
Business Class. Vale realçar que há 
unidades adaptadas para pessoas 
com deficiência.
DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS: serviço de 
aluguel de bicicletas, academia, restau-
rante, bar, depósito para guardar baga-
gens antes do check-in e/ou depois do 
checkout, transfer para a praia, serviço 
de quarto 24 horas, salas para reuniões 
e eventos, espaço para coworking e  
lobby com café e chá grátis.

FOTO: ARQUIVO HOTEL
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RADISSON PAULISTA (SP)

RADISSON PAULISTA (SP)
HERE, BOTH PASSENGERS AND THEIR PETS 
HAVE VIP TREATMENT
As if the privileged address, in the heart of São 
Paulo, was not enough, another reason that 
makes Radisson Paulista guests fall in love with the 
hotel is the special treatment provided by its team. 
And this is for humans and pets, considering by 
many people their best friends and, therefore, the 
best travels partners.
Allowing small dogs and cats (up to 30 cm), 
right on the arrival these illustrious visitors are very 
spoiled, receiving a “Pet Kit” with hygienic diaper, 
pot of water or food and even a little toy.
As for the rules for hosting them, three should be 
highlighted: extra fee payment (R$ 100 + 5% ISS), 
presentation of the pet’s vaccination card (which must 
be up to date, by the way) at the time of check-in  
and the accommodation only in units of Executive 
category with vinyl carpet and certain suites.
THE CAT’S MEOW OF HOTELS! 
LOCATION: a few steps away from Paulista 
Avenue, one of the most important roads of the city.
ACCOMMODATIONS: the hotel has Superior 
Twin, Luxury Twin, Business Class King and 
Royal King Suite, all of them with free wi-fi, 
air conditioner, cable TV, minibar, personal 
amenities and safe, among other conveniences. 
The structure also includes units adapted for 
people with disabilities.
EXCLUSIVE FEATURES: swimming pool for adults and 
children, gym, sauna, bar, coffee shop, restaurants, 
reading area, parking, 24-hour reception, concierge 
and room services, meeting rooms, convention 
center and complimentary breakfast.

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

C
omo se não bastasse o endereço 
privilegiado, no coração da cidade 
de São Paulo, outro motivo que faz 
os hóspedes do Radisson Paulista 
morrerem de amores pelo empreen-
dimento é o tratamento especial pro-
videnciado por sua equipe. E isso 
vale para humanos e para os bicha-
nos, considerados por muitos seus 
melhores amigos e, portanto, as 
melhores companhias para viagens.
Aceitando cachorros e gatos de es-
timação de pequeno porte (até 30 
cm), logo na chegada esses ilustres 
visitantes são superpaparicados, re-
cebendo um “Kit Pet” com fralda hi-
giênica, potinho de água ou ração 
e até um divertido brinquedinho.
Quanto às regras para recebê-los, 
três merecem destaque: pagamento 
de taxa extra (R$ 100 + 5% de ISS), 
necessidade de apresentação da 
carteira de vacinação do animal (a 
qual deve estar em dia, aliás) no mo-
mento do check-in e a acomodação 
apenas em unidades da categoria 
Executiva com carpete vinílico e de-
terminadas suítes.

ÁREA DE LAZER E ACOMODAÇÕES DO RADISSON 
PAULISTA: EXCELÊNCIA EM TODOS OS DETALHES
LEISURE AREA AND ACCOMMODATIONS AT RADISSON 
PAULISTA: EXCELLENCE IN EVERY DETAIL

AQUI, TANTO O PASSAGEIRO QUANTO 
SEU BICHINHO DE ESTIMAÇÃO RECEBEM 
ATENDIMENTO VIP

UM HOTELZÃO DESSES, 
BICHO!

LOCALIZAÇÃO: a poucos passos 
da Avenida Paulista, uma das vias 
mais importantes da cidade.
ACOMODAÇÕES: o hotel dispõe 
de apartamentos Superior Twin, 
Luxo Twin, Suite Business Class 
King, Business Class King e Suite 
Royal King, todos com wi-fi gratuito, 
ar-condicionado, TV a cabo, frigo-
bar, amenities de higiene pessoal e 
cofre, entre outros mimos. A estrutu-
ra inclui também unidades adapta-
das para pessoas com deficiência.
DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS: pis-
cina para adultos e crianças, aca-
demia, sauna, bar, coffee shop, 
restaurantes, área de leitura, esta-
cionamento, recepção 24 horas, 
serviços de concierge e de quarto, 
salas de reuniões, centro de conven-
ções e café da manhã cortesia.
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ESTRUTURA DO RADISSON HOTEL ARACAJU ENTREGA 
CONFORTO E ELEGÂNCIA PARA OS VISITANTES
STRUCTURE OF RADISSON HOTEL ARACAJU OFFERS 
COMFORT AND ELEGANCE TO VISITORS

EMPREENDIMENTO SE DESTACA 
TAMBÉM COMO OPÇÃO PARA 
HÓSPEDES DE QUATRO PATAS

RADISSON HOTEL ARACAJU (SE)
THE HOTEL ALSO STANDS OUT AS AN OPTION 
FOR PETS

With open doors for passengers with destination to 
the capital of Sergipe, who are looking for luxury, 
exclusivity and amenities just a few steps away from 
the sea will find at Radisson Hotel Aracaju the perfect 
stay not only for themselves, but also for their pets.
Winner of the award for the best guest satisfaction 
index among all Radisson hotels in the Americas in 
2019, in addition to the privileged infrastructure for 
leisure and business travelers, the resort can lodge 
small pets (maximum 50 cm and 10 kg), including 
hygienic mat and specific feeders.
Ah! It should be highlighted that Radisson Hotel 
Aracaju requires the signature of a term of 
responsibility and a daily fee of R$ 60 to host 
pets, OK?
THE CAT’S MEOW OF HOTELS! 
LOCATION: on the edge of Atalaia Beach and only 
11 minutes by car from Aracaju International Airport.
ACCOMMODATIONS: 148 apartments – 
categorized into Superior Twin, Luxury Queen, 
Luxury Twin, Business Class Queen and Royal King 
Suite –, equipped with Smart TV, air conditioner, 
minibar, electric kettle/coffee maker, professional 
hair dryer, iron and ironing board and Rituals 
personal toiletries. In addition, the hotel also has 
four adapted rooms for people with disabilities.
EXCLUSIVE FEATURES: swimming pool, free wi-fi, 
24-hour reception, spa, beauty salon, bar, restaurant, 
baby pantry, 24-hour room service, business center, 
venue for meetings and corporate events, indoor 
parking and complimentary breakfast.

FOTOS: DIVULGAÇÃO_MARCIO DANTAS

D
e portas abertas para passagei-
ros com destino à capital sergi-
pana, quem procura por luxo, 
exclusividade e comodidades a 
poucos passos do mar encontra 
no Radisson Hotel Aracaju a es-
tada perfeita não só para si, mas 
também para seu bichinho de es-
timação.
Ganhador do prêmio de melhor 
índice de satisfação dos hóspe-
des entre todos os hotéis Radisson 
das Américas em 2019, além da 
infraestrutura diferenciada para 
viagens de férias e a negócios, 
o empreendimento oferece alo-
jamento aos acompanhantes de 
quatros patas de pequeno porte 
(máximo de 50 cm e 10 kg), com 
direito até a tapete higiênico e co-
medouros específicos.
Ah! Vale ressaltar que para hos-
pedar animais o Radisson Hotel 
Aracaju exige a assinatura de 
um termo de responsabilidade e 
o pagamento de uma taxa diária 
de R$ 60, OK?

RADISSON HOTEL ARACAJU (SE)

UM HOTELZÃO DESSES, 
BICHO!

LOCALIZAÇÃO: na orla da Praia de 
Atalaia e a apenas 11 minutos de 
carro do Aeroporto Internacional de 
Aracaju.
ACOMODAÇÕES: 148 aparta-
mentos – categorizados em Supe-
rior Twin, Luxo Queen, Luxo Twin,  
Business Class Queen e Suíte Royal 
King –, equipados com Smart TV, ar-
-condicionado, frigobar, chaleira/
cafeteira elétrica, secador profissio-
nal, ferro e tábua de passar roupa 
e amenities de higiene pessoal da 
marca Rituals. Fora isso, ainda dis-
põe de quartos adaptados para 
pessoas com deficiência.
DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS: piscina, 
wi-fi gratuito, recepção 24 horas, spa, 
salão de beleza, bar, restaurante, copa 
baby, serviço de quarto 24 horas,  
business center, espaço para reuniões 
e eventos corporativos, estacionamen-
to coberto e café da manhã cortesia.
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EDEN ROC MIAMI BEACH (EUA)

EDEN ROC MIAMI BEACH (USA)
SYNONYMOUS WITH “WILD” EXPERIENCE, 
THE HOTEL EVEN OFFERS DOG MASSAGE
Pet sitting service with additional outdoor tours; 
tailor-made pet kit, with snacks, pet teething toy, 
blanket, pet waste bags and, at least, two toys; 
water fountain and feeder; and even a massage 
package, with professionals who specialize in Reiki 
and other relaxing and wellness therapies. And this 
is just a sample of the pet-friendly package* offered 
by Eden Roc Miami Beach: a paradise for dogs – 
and also for their parents, of course.
Pleasing its visitors with an indescribable view 
– on one side, the ocean; on the other side, the 
bay – in addition to extremely wide and cozy 
accommodations, the hotel stands out for its 
infrastructure and the promotion of a series of 
special attractions, mainly for families with children.
THE CAT’S MEOW OF HOTELS!
LOCATION: Miami Beach, about 25 minutes by car 
from Miami International Airport.
ACCOMMODATIONS: the hotel counts on suites 
and apartments divided into nine categories, all of 
them with wi-fi, TV, coffee maker, personal amenities, 
hair dryer, telephone, illuminated mirror and 
bathrobes, among other conveniences.
EXCLUSIVE FEATURES: swimming pools, beachside 
cabanas, gym, beauty salon, spa, bars, restaurants, 
24-hour service, bike rental, towels and two beach 
chairs, private babysitter, venue for social and 
corporate events, dance classes, gastronomic 
festivals and recreational activities for children aged 
4 to 12 years at BeCo Kids*.

*Services paid separately.

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

S
erviço de babá com o adicio-
nal de passeios ao ar livre; kit 
sob medida para pets, com pe-
tiscos, mordedor, coberta, sa-
quinhos coletores e, no mínimo, 
dois brinquedos; potinhos para 
água e comida; e até pacote 
de massagem, com profissio-
nais especializados em Reiki 
e demais terapias de relaxa-
mento e bem-estar. E isso tudo 
é somente uma amostrinha do 
pacote* pet friendly ofertado 
pelo Eden Roc Miami Beach: 
um paraíso bom para cachorro 
– e para gente também, claro.

Presenteando seus visitantes 
com uma vista indescritível – de 
um lado, o oceano; do outro, a 
baía –, além de acomodações 
extremamente amplas e agra-
dáveis o hotel se destaca pela 
infraestrutura e pela promoção 
de uma série de atrações espe-
ciais, sobretudo para famílias 
acompanhadas de crianças.

MAJESTOSO E DE FRENTE PARA A PRAIA, EDEN ROC 
É EXPERT EM DEIXAR PETS E HÓSPEDES À VONTADE
MAJESTIC AND FACING THE BEACH, EDEN ROC IS AN 
EXPERT IN MAKING PETS AND GUESTS FEEL AT HOME

SINÔNIMO PARA UMA EXPERIÊNCIA 
“ANIMAL”, ATÉ MASSAGEM PARA 
CACHORRINHOS O HOTEL OFERECE

UM HOTELZÃO DESSES, 
BICHO!

LOCALIZAÇÃO: em Miami Beach, 
a cerca de 25 minutos de carro do 
Aeroporto Internacional de Miami.
ACOMODAÇÕES: o hotel conta com 
suítes e apartamentos distribuídos 
em nove categorias, todos com wi-fi, 
TV, máquina de café, amenities de 
higiene pessoal, secador de cabelo, 
telefone, espelho iluminado e roupões 
de banho, entre outras comodidades.
DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS: piscinas, 
cabanas instaladas à beira-mar, acade-
mia, salão de beleza, spa, bares, res-
taurantes, serviço de quarto 24 horas, 
aluguel de bicicletas, disponibilização 
de toalhas e duas cadeiras de praia, 
babá particular, espaço para eventos 
sociais e corporativos, aulas de dança, 
festivais gastronômicos e atividades re-
creativas para crianças de 4 a 12 anos 
no BeCo Kids*.
*Serviços pagos à parte. 
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ROSANE SPINARDI
Colecione Viagens
Curitiba (PR)

“Cada vez mais exigentes, os turistas desejam viver novas realida-
des. O foco é fugir dos roteiros tradicionais e curtir experiências 
inéditas e diferenciadas, além de procurar por algo que os enri-
queça culturalmente. Neste sentido, um dos principais destinos 
de experiência é o Peru, muito ligado à cultura e aos costumes de 
seus antepassados e onde diversidade, autenticidade, natureza e 
gastronomia conservam a essência da própria vida. São muitas as 
atrações do país, mas a principal delas é Machu Picchu, a misteriosa 
cidade dos Incas, que mistura o real e o imaginário em doses perfei-
tas de natureza, cultura e misticismo. Além, claro, de Lima e Cusco, 
remanescentes do período colonial. Já na região sul, Puno abriga em 
seus arredores o Lago Titicaca, o navegável mais alto do mundo.”só ouvir a palavra “tendência” que todo mundo presta 

atenção. Se vier da boca de um agente de viagens, 
então, é relevância na certa, especialmente se o que se 
espera ouvir são dicas de destinos para conhecer nas 
próximas férias. Opa, é isso o que você procura? Pois 
saiba que aqui não tem essa de bola de cristal, não!
Para descobrir quais destinos devem estar em alta em 
2020, a Segue Viagem conversou com alguns agentes 
e foi além: perguntou como foi conhecer cada um desses 
lugares de pertinho e o que eles têm de tão especial, 
adicionando a experiência pessoal dos participantes 
à sua visão privilegiada do mercado. O resultado foi 
impressionante e reuniu nomes que têm tudo para entrar 
para a lista de desejos do seu passageiro. Saca só!

PARA ONDE IR 
EM 2020?

WHERE TO GO IN 2020?
“Trend” is a word that everyone pays attention to. If it comes from a travel 
agent, this is even more relevant, mainly if people are looking for tips on 
destinations to visit on their next holidays. Is this what you are looking for? 
Well, we don’t have this crystal ball here!
To find out which destinations will be a trend in 2020, Segue Viagem has 
talked to some travel agents and went further: we asked how was to get 
to know each one of these places and what they have so special about, 
adding the personal experience of the participants to their privileged view 
about the market. The result was impressive and gathered names that have 
everything to do to be on your passenger’s wish list. Check it out!

“More and more demanding, tourists wish to live new 
realities. The focus is to run away from traditional rides 
and enjoy special and different experiences, in addition to 
looking for something that enriches them culturally. Thus, one 
of the main experience destinations is Peru, closely linked to 
the culture and customs of its ancestors and where diversity, 
authenticity, nature and gastronomy keep the essence of life 
itself. There are many attractions in the country, but its main 
one is Machu Picchu, the mysterious city of Incas, which mixes 
real and imagination in perfect doses of nature, culture and 
mysticism. And also Lima and Cusco, of course, remnants of 
the colonial period. In the south region, Puno is home to Lake 
Titicaca, the highest navigable lake in the world.”

FALA, VIAJANTE

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

É

JOSIANE DRECHSLER
Clube Turismo
Porto Alegre (RS)

“Em outubro de 2018 tive a oportunidade de ir para a Turquia, um país incrivelmente 
lindo e encantador. Amei. Era um sonho meu e hoje acredito que seja um destino em 
alta, uma vez que o custo está baixo para a região. Conheci sua cultura, tipicamente 
muçulmana, embora o país seja parte europeu e parte asiático. Muitos pensam que a 
Turquia se resume à Capadócia e seus passeios de balão – os quais são uma experiência 
inesquecível –, mas há muito mais a se fazer. Istambul é incrível, colorida e com culinária 
interessante. Ankara, a capital, também é lindíssima, mas para mim o ponto forte (após 
o voo de balão, claro) foi conhecer Pamukkale e seu Castelo de Algodão, tão diferente, 
exótico e com certeza único no mundo. Pude ainda visitar a Ilha de Chios, na Grécia, bem 
na divisa com o país. Super recomendo a viagem à Turquia e pelo menos 14 dias de estada 
para conhecer com calma suas riquezas, história e tudo o que o país tem a oferecer.”

“In October, 2018, I had this opportunity to go to Turkey, an incredibly beautiful and 
charming country. I loved it. It was my dream and today I believe that it’s a trend 
destination, since the cost is low for the region. I learnt its typically Muslim culture, although 
the country is half European and half Asian. Many people think that Turkey has just 
Cappadocia and its balloon rides – which are an unforgettable experience – but there 
is much more to do. Istanbul is amazing, colorful and has interesting cuisine. The capital 
city Ankara is also beautiful, but for me the strong point (after the balloon ride, of course) 
was to get to know Pamukkale and its Cotton Castle, so different, exotic and unique in 
the world, for sure. I could also visit Chios, in Greece, right on the border with the country. 
I strongly recommend a trip to Turkey and for at least 14 days, so that people will have 
enough time to learn its reaches, history and everything that the country has to offer.”
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

“Sempre que falamos nas Cataratas do Iguaçu lembramos da cidade 
de Foz do Iguaçu. Mas, se atravessarmos a fronteira com a Argentina, a 
aproximadamente 1h30 do aeroporto de Foz, chegamos a Puerto Iguazu. 
Da piscina com borda infinita do Gran Meliá Iguazú, onde eu estava 
hospedado, a vista das cataratas é “sensacionalmente sensacional”: a 
força e a beleza da terceira colocada no ranking das Sete Maravilhas da 
Natureza são indescritíveis. A gastronomia local também surpreende. 
Restaurantes sofisticados como o De la Fonte e The Argentine 
Experience, no qual você prepara sua própria refeição, completam o 
destino. A região é uma excelente opção para casais que desejam sair 
do trivial, relaxar em contato com a natureza e desfrutar de ótimos 
serviços.” #ficaadica #fuidePositivo

AUGUSTO ROSS
Positivo Turismo

Curitiba (PR)

“When we talk about Iguazu Falls we remember the city of Foz 
do Iguaçu. But, if we cross the border with Argentina, about 
1h30 from Foz airport, we arrive at Puerto Iguazu. From the 
infinity edge pool of Gran Meliá Iguazú, where I was staying, 
the view of the falls is “sensationally sensational”: the strength and 
beauty of the third placed in the Seven Wonders of Nature are 
indescribable. Local gastronomy is also surprising. Sophisticated 
restaurants like De la Fonte and The Argentine Experience, in 
which you can prepare your own meal, complete the destination. 
The region is an excellent option for couples who would like to 
get out of the ordinary, relax in contact with nature and enjoy 
great services.” #hottip #fuidePositivo

“Ahhhhh, Lisboa! Sem dúvidas essa é a minha principal aposta para 2020. Tive a oportunida-
de de conhecer esta cidade encantadora em 2019, e convido a todos os amantes da cultura 
e gastronomia a conhecerem também. É muito recomendada para quem procura por lazer, 
comida boa, clima gostoso e cultura a um custo baixo, já que é possível gastar pouco via-
jando para lá. O destino é marcado por museus, igrejas, mosteiros e monumentos, sendo 
que seu cartão-postal é a belíssima e medieval Torre de Belém, um dos lugares mais incrí-
veis que conheci, próxima ao Mosteiro dos Jerônimos e à fábrica dos famosos e deliciosos 
pastéis de Belém. Nos arredores de Lisboa há diversas praias e cidades perfeitas para um 
bate-volta, como Estoril, Cascais, Sintra e Évora. Um pouco mais distante fica o Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Fátima, para onde vale muito a pena dedicar al-
gumas horas a mais de viagem. É impossível sair de Lisboa sem o gostinho de ‘quero mais’.”

“Ahhhhh, Lisbon! With no doubt, this is my main bet for 2020. I had the opportunity to 
visit this charming city in 2019, and I invite all fans of culture and gastronomy to visit it. 
It’s highly recommended for those looking for leisure, good food, great ambience and 
culture at low cost, since it’s possible to spend little traveling there. The destination is full 
of museums, churches, monasteries and monuments, and its postcard is the beautiful and 
medieval Belém Tower, one of the most amazing places I’ve been to, next to Jeronimos 
Monastery and the factory of the famous pastels of Bethlehem. In the surroundings of 
Lisbon there are several beaches and cities that are perfect for a round trip, such as Estoril, 
Cascais, Sintra and Evora. The Sanctuary of Our Lady of Fatima is located a little bit 
more far away, in the city of Fatima, where it’s very worthy spending a few more hours of 
travel.  It’s impossible to leave Lisbon without that feeling that you want to see some more.”

GABRIELA FAUST
Great Trips Viagens 
e Turismo
Curitiba (PR)
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E
ntre desafios e cenários de oscilação em todo o setor de viagens 
e turismo, o GRUPO TREND terminou 2019 com a sensação de 
dever cumprido: a unidade de negócio da CVC Corp soube se 
ancorar no comprometimento da equipe e em sua força de mercado 
para driblar adversidades e concluir um período a entrar para a 
história. Há pouco mais de um ano à frente do grupo, o diretor-geral 
Mauricio Favoretto conversou com a Segue Viagem e concedeu 
uma entrevista exclusiva, na qual se mostra com o fôlego renovado 
e mais do que disposto a trazer realizações para dentro de casa em 
2020. Dá só uma olhada!

SV: Desde o início do ano passado à frente da direção-geral do GRUPO 
TREND, qual seria a sua análise de 2019 para a empresa?
A indústria de viagens teve de lidar com uma sequência de 
adversidades que impactaram diretamente o setor ao longo 
do ano, como a alta do dólar, a suspensão das operações 
aéreas da Avianca Brasil e a questão do óleo nas praias do 
Nordeste. Porém, posso dizer que a TREND soube superar 
todos os obstáculos com maestria, fazendo jus ao seu DNA de 
transformar o que alguns chamariam de crise em oportunidades 
de negócio. Com o foco 100% voltado às necessidades dos 
agentes de viagens, que são e sempre serão nosso único canal 
de vendas, conseguimos colocar a casa em ordem e fechar 
2019 com um crescimento de dois dígitos.

SV: Ao longo de 2019 foram anunciadas várias ações promovidas pela 
TREND para aprimorar a experiência de venda dos agentes de viagens. É 
possível elencar alguns destaques? 

NEW YEAR AT TREND
TIME TO LOOK BACK ON 2019 AND CHECK OUT 2020 
FORECASTS IN A CHAT WITH MAURICIO FAVORETTO, 
DIRECTOR GENERAL OF GRUPO TREND
Amid challenges and unstable scenarios in the travel and tourism sector, 
GRUPO TREND finished 2019 with a sense of accomplishment: this CVC 
Corp’s business unit has been consolidated in the team’s commitment and 
market strength to overcome adversities and complete a period to go 
down in history. A little bit more than a year leading the group, director 
general Mauricio Favoretto has talked to Segue Viagem and has given an 
exclusive interview, in which shows his energy and willing to bring home 
achievements in 2020. Take a look!
SV: A little bit more than a year leading GRUPO TREND, what 
would be your 2019 analysis for the company? 
Travel industry had to deal with a row of adversities that have directly 
impacted the sector all over the year, such as the high dollar, the 
suspension of Avianca’s Brazil operations and oil in the beaches of 
Northeast. However, I can say that TREND knew how to overcome all 
obstacles perfectly, living up to its DNA of turning what some people 
would call crisis into business opportunities. Focusing 100% on the 
needs of travel agents, who have been and will always be our only 
sales channel, we’ve managed to organize our house and finish 2019 
with a double-digit growth.
SV: Throughout 2019, many actions were promoted by TREND 
to enhance the travel agent’s selling experience. Is it possible to 
mention some highlights?
Last year was marked by great investments in technologies, innovation 
and new ways to make easier and optimize agents’ daily lives. Among 
the initiatives put into practice, the following ones should be highlighted: 
total modernization of our services, unification of NATREND and Leisure 
portals, reactivation of Car Central and the possibility of adjusting 
commissions through Tarifa Flex+ (Flex Rate+). There were over 650 
sales campaigns, 140 training events (with editions of “Treina Agente” 
(Agent Training) and “Treina TREND” (TREND Training)) and dozens of 
FAMtours in Brazil and abroad. We listened closely to our customers’ 

TREND EM FOCO

DA TREND
A virada

HORA DE FAZER A RETROSPECTIVA 
DE 2019 E CONFERIR AS PREVISÕES 
PARA 2020 EM UM BATE-PAPO COM 
MAURICIO FAVORETTO, DIRETOR- 
-GERAL DO GRUPO TREND

FOTO: ARQUIVO GRUPO TREND
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de conteúdo on-line do GRUPO TREND. Como 
os agentes de viagens podem fazer uso dessa 
ferramenta para aprimorar seus argumentos 
de vendas?
O Segue Viagem contribui demais para a 
consultoria do agente, reunindo dicas de 
roteiros, guias de destinos, descritivos de 
hotéis, restaurantes, novidades de parques 
temáticos, dados sobre documentação 
e vacinas e as principais características 
das locadoras de carro, por exemplo. A 
plataforma é atualizada todos os dias, 
então é um material que não tem fim. Outro 
ponto forte é a Área do Agente, exclusiva 
para clientes TREND e na qual é possível 
encaminhar para o passageiro e-mails 
marketing com o logo e os dados de contato 
da agência, conferir bloqueios aéreos e 
suas respectivas cidades de origem e até 
mesmo baixar imagens e posts promocionais 
no formato correto para compartilhar via 
Facebook, Instagram, WhatsApp e stories. 
O objetivo é munir o agente com conteúdos 
relevantes e colocar em suas mãos recursos 
e funcionalidades realmente úteis, que o 
aproximem do consumidor final e aumentem 
seu potencial de vendas. 

SV: E para 2020, quais serão os próximos passos?
Vamos continuar atentos às necessidades 
dos agentes e seguir promovendo ações 
que visem ao crescimento qualitativo e 
quantitativo de suas vendas. Inclusive, 
já iniciamos o ano com uma novidade: 
o lançamento do Promo+, que segue o 
conceito de combo, ou seja, quanto maior 
o número de produtos comprados, maior o 
desconto. Esta ferramenta está disponível no 
NATREND Lazer. Vale a pena conferir! E é 
só o início das boas-novas que estão por vir. 

O ano passado foi marcado por grandes 
investimentos em tecnologia, inovação 
e novas maneiras de facilitar e otimizar o 
dia a dia dos agentes. Entre as iniciativas 
colocadas em prática, as seguintes 
merecem destaque: modernização total 
dos nossos serviços, unificação dos portais 
NATREND e Lazer, reativação da Central 
do Carro e a possibilidade de ajuste dos 
comissionamentos por meio da Tarifa Flex+. 
Foram mais de 650 campanhas de vendas, 
140 eventos de capacitação (entre edições 
de “Treina Agente” e “Treina TREND”) e 
dezenas de famtours dentro e fora do Brasil. 
Fomos ouvir de perto a opinião dos nossos 
clientes em encontros presenciais e a partir 
de avaliações qualitativas, a exemplo do 
NPS, e entregamos promoções imbatíveis 
durante a Black TREND e nas Semanas 
Temáticas, entre outras ações pontuais.

SV: Podemos dizer que o segmento de viagens 
corporativas segue como um dos carros-chefes 
da empresa no mercado?
Com certeza. A empresa é referência em 
viagens corporativas, mas se diferencia 
por disponibilizar serviços adicionais, que 
completam e transformam a experiência 
de viagem. Vou dar dois exemplos: o 
envelopamento das bagagens via Protec 
Bag e o acesso às salas VIPs em diversos 
aeroportos. Ambos os serviços ajudam 
a ampliar o conforto e o bem-estar do 
passageiro e são detalhes que ganham uma 
dimensão enorme ao final. Cabe ressaltar 
ainda que a TREND também atua em outras 
frentes, e é por isso que sua prateleira de 
produtos inclui aluguel de carros, cruzeiros, 
viagens em grupo, organização de eventos, 
ingressos, seguro-viagem, receptivos e 
locação de casas ou apartamentos de 
temporada na Flórida e em diferentes regiões 
do Brasil. O corporativo é uma das nossas 
marcas registradas, sim, mas definitivamente 
não é a única. Nosso trunfo é o portfólio 
robusto, fruto direto das parcerias firmadas 
com as maiores redes hoteleiras nacionais e 
internacionais e com uma gama gigante de 
outros fornecedores.

SV: Em setembro de 2019 foi lançada a nova 
versão do Segue Viagem Digital, a plataforma 

opinions in face-to-face meetings and qualitative 
assessments, such as NPS, and we offered unbeatable 
promotions during Black TREND and Themed Weeks, 
among other actions.
SV: Can we affirm that the business travel segment 
is still one of the company’s flagships in the market?
Of course. The company is a benchmark for business 
travels, but it’s different because it provides additional 
services, which complete and transform the travel 
experience. I’ll give you two examples: wrapping 
luggage via Protec Bag and access to VIP lounges at 
many airports. Both services help to increase comfort and 
convenience of the passenger and are details that have 
a huge proportion in the end. It should be highlighted 
that TREND also operates on other fronts, and that’s why 
its product portfolio includes car rentals, cruises, group 
trips, event planning, tickets, travel insurance, receptive 
services and house or apartment rentals in Florida and in 
different regions of Brazil. Business travels are one of our 
flagships, for sure, but it’s not the only one. Our asset is 
the rich portfolio, the direct result from partnerships with 
the greatest national and international hotel chains and 
with a wide range of other suppliers.
SV: In September, 2019, the new version of Segue 
Viagem Digital was launched, the on-line content 
platform of GRUPO TREND. How travel agents can 
use this tool to improve their selling arguments?
Segue Viagem contributes a lot to the agent’s 
consultancy, gathering tips on itineraries, travel guides, 
hotel descriptions, restaurants, theme park news, 
documentation and vaccine information and the main 
features of car rentals, for example. The platform is 
updated every day, so its materials are endless. Another 
strong point is the Área do Agente (Agent Area), exclusive 
for TREND customers and in which it’s possible to forward 
e-mails marketing to passengers with travel agency’s logo 
and data, to check out allotment and its respective home 
cities and even download images and promotional posts 
in the right format to share via Facebook, Instagram, 
WhatsApp and stories. The goal is to provide relevant 
content to agents and also very useful resources and 
functionalities, which bring them closer to the end 
consumer and increase their sales potential. 
SV: And for 2020, what are the next steps?
We will continue to pay attention to the needs of travel 
agents and promote actions aimed at qualitative and 
quantitative growth of their sales. By the way, we 
have already started the year with something new: the 
launch of Promo+, which follows combo concept, that 
is, the greater the number of products purchased, the 
greater the discount. This tool is available at NATREND 
Lazer. It is worth checking. And it is only the beginning 
of the good things to come.
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Q
uem gosta de comissão aí levanta a 
mão! Agora fala pra gente: o que 
você faria se pudesse regular o percen-
tual de comissionamento dos produtos 
disponíveis no NATREND de acordo 
com a sua estratégia de negócio? Se 
isso parece familiar é porque prova-
velmente você já utilizou a Tarifa Flex, 
uma iniciativa da TREND Viagens que 
acaba de ser relançada como Tarifa 
Flex+ e que foi pensada para flexibi-
lizar ainda mais seu retorno financeiro 
sobre as vendas realizadas. 

Conferindo aos agentes de viagens 
maior autonomia em sua tomada de 
decisões, a ferramenta garante con-
dições competitivas e, de quebra, 
permite comparar as tarifas apresen-
tadas por diferentes fornecedores de 
maneira rápida e precisa.

EU QUERO!
Opa, mas espera aí: antes de usar e 
abusar dos benefícios desta funciona-
lidade é preciso habilitá-la no sistema 
de reservas. Mas fique tranquilo, por-
que o processo é muito fácil. Basta 
acessar sua conta no NATREND, in-
serindo o código da agência, usuário 
e senha, como de costume, clicar no 
ícone “Administração”, situado à es-
querda, no Painel de Controle, e, em 
seguida, em “Tarifa Flex+”. 
Concluídas essas etapas, você será 
direcionado para outra tela, com dois 
campos em aberto: Alçada Master e 
Alçada Emissor, os quais você deve pre-
encher segundo os parâmetros de sua 
preferência – ah, e lembre-se de clicar 
em “salvar” depois para gravar as infor-

DID SOMEONE SAY COMMI$$ION?
YES! TARIFA FLEX+ HAS JUST ARRIVED AND IT’S 
UP TO YOU HOW MUCH YOU WILL EARN 
FROM COMMISSIONING, TRAVEL AGENT 

People who like commissions, please 
raise your hand! Now, tell us: what 
would you do if you could decide the 
commissioning percentage of products 
available on NATREND according 
to your business strategy? If it sounds 
familiar, it’s because you probably have 
already used the Tarifa Flex (Flex Rate, in 
English), a TREND Viagens initiative and 
that is now relaunched as Tarifa Flex+ 
(Flex+ Rate) that was created to make 
your financial return on sales even more 
flexible. 
Granting travel agents more autonomy in 
their decision making, the tool guarantees 
competitive deals and also allows you 
to compare rates presented by different 
suppliers in a quick and precise way. 
I’M INTERESTED!
Well, but wait a minute: it’s required to 
enable it in the booking system before using 
and taking advantage of its benefits. Take 
it easy, because the process is too simple. 

SIM! A TARIFA FLEX+ 
CHEGOU E QUEM DECIDE 
QUANTO VAI GANHAR DE 
COMISSIONAMENTO É 
VOCÊ, AGENTE

FOTO: ARQUIVO GRUPO TREND

Alguém disse
COMI$$ÃO?
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mações. O procedimento para configurar a fer-
ramenta deve ser feito somente uma vez, OK? 
Daí em diante sua execução é automática.
É só isso! Sua Tarifa Flex+ já está liberada. 

MÃOS À OBRA
Com a nova funcionalidade ativa, hora de apli-
car o ajuste de comissionamento na prática. O 
passo a passo também é bem simples. Ainda 
no Painel de Controle, procure por “Hotéis”, no 
topo da lista. Ao abrir a página, selecione a 
opção “Busca avançada”. Apareceu uma ré-
gua com os valores referentes à porcentagem 
de comissão, certo? Defina, então, o valor de 
sua preferência e clique em “Buscar hotel”.
Se quiser, faça uma busca normalmente e, 
quando a lista de empreendimentos hotelei-
ros tiver sido gerada, aplique o filtro Tarifa 
Flex+ por meio do menu “Tipo de tarifa”, na 
parte superior da página. Os hotéis aparece-
rão com um selo personalizado, sobreposto 
ao ícone de identificação da hospedagem. 
Vale ressaltar que os valores apresentados já 
aparecem calculados com a comissão definida 
por você. Portanto, escolha aquela que melhor 
se encaixa com a sua necessidade, confirme 
as informações referentes à compra e finalize a 
reserva. Aí é só correr para o abraço! 

PARA SABER MAIS
Tá a fim de uma aula com-
pleta sobre Tarifa Flex+? A 
TREND produziu um vídeo 
com todos os detalhes sobre 
a ferramenta, incluindo o pas-
so a passo completo de como 
acessá-la e configurá-la. O 
vídeo está disponível no link  
https://bit.ly/2FdRBE7.

LEARN MORE 
Would you like to learn more about 
Tarifa Flex+? TREND has produced 
a video with all the details about this 
tool, including a complete guide of 
how to access and configure it. The 
video is available in Portuguese at  
https://bit.ly/2FdRBE7.

Just log in to your NATREND account, enter 
your agency code, user and password, as 
usual, click on “Administração” (Admin), 
located to the left in the Control Panel, and 
then “Tarifa Flex+”. 
Once these steps are finished, you will be 
taken to another screen with two open fields: 
Alçada Master and Alçada Emissor (Master 
Threshold and Issuer Threshold), which you 
must fill according to your preference – and 
remember to click on “save” after entering 
your information. You have to configure the 
tool just once, OK? From this moment on, its 
execution is automatic.
This is all! Your Tarifa Flex+ is ready. 
GO GET IT
With the new functionality activated, time 
to put the commissioning adjustment into 
practice. The step by step is also very 
simple. Still in the Control Panel, look for 
“Hotéis” (Hotels), at the top of the list. By 
opening the page, select the option “Busca 
avançada” (Advanced search). A ruler 
with values related to the commissioning 
percentage has appeared, right? So, 
define the value of your preference and 
click on “Buscar hotel” (Search hotel).
If you want to, do a search normally and when 
the list of hotels has been generated, apply the 
Tarifa Flex+ filter through the “Tipo de tarifa” 
(Rate Type) menu, at the top of the page. The 
hotels will appear with a personalized seal, 
overlaid with the hotel ID icon. 
It should be highlighted that the values 
presented already appear with the 
commission defined by you. Therefore, 
chose the one that best meets your need, 
confirm the purchase information and finish 
the reservation. Enjoy!

TELA À QUAL O AGENTE DE VIAGENS TEM 
ACESSO AO PESQUISAR HOTÉIS NO NATREND. 
DESTAQUE PARA A FAIXA EM QUE É POSSÍVEL 
DEFINIR O COMISSIONAMENTO POR MEIO DA 
TARIFA FLEX+
SCREEN THAT THE TRAVEL AGENT HAS ACCESS 
TO WHEN SEARCHING FOR HOTELS ON NATREND. 
HIGHLIGHT FOR THE PLACE IN WHICH IT’S POSSIBLE 
TO DEFINE COMMISSIONING THROUGH TARIFA FLEX+
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O

DIRETOR-GERAL DA VHC COMENTA CHEGADA DA 
EMPRESA AO BRASIL, EXPECTATIVAS PARA 2020 
E REFORÇA FOCO EM EXPERIÊNCIAS

nde o seu cliente deseja estar em 2020? Caso a resposta seja 
o ensolarado estado da Flórida, destino norte-americano que é 
a cara do Brasil, pode ter certeza de que a preferência será 
por uma hospedagem confortável, que caiba no bolso e que o 
faça se sentir em casa. Se a viagem for por aqui, em território 
nacional, sem problemas também: o cenário dos sonhos 
pode continuar o mesmo, ainda mais agora que a Vacation 
Homes Collection chegou para ficar e incorporou sua força e 
credibilidade ao mercado brasileiro. 
A Segue Viagem conversou com o diretor-geral Fabio Cardoso 
para entender melhor as expectativas da empresa e as tendências 
do segmento para 2020, ano que dará início à consolidação de 
fato da marca no país. De brinde, o executivo compartilhou algu-
mas maneiras com as quais é possível driblar potenciais desafios 
econômicos e ainda manter as vendas lá em cima. Confira!

KEEP AN EYE ON THE MARKET
VHC’S DIRECTOR GENERAL COMMENTS ON THE ARRIVAL OF 
THE COMPANY TO BRAZIL, EXPECTATIONS FOR 2020 AND 
HIGHLIGHTS FOCUS ON EXPERIENCES
Where would your client like to be in 2020? If the answer is the sunny 
State of Florida, North-American destination that is the face of Brazil, you 
can be sure that the preference will be for a comfortable and affordable 
accommodation, which makes them feel at home. If the trip is throughout 
the national territory, no problem: the scenery of people’s dreams can be 
the same, especially now that Vacation Homes Collection came to stay 
and added its strength and credibility to the Brazilian market. 
Segue Viagem talked to director general Fabio Cardoso to better 
understand the company’s expectations and the trends of the segment for 
2020, year that will start the consolidation of the brand in the country. 
Also, the executive shared some ways with which it’s possible to face 
potential economic challenges and keep selling. Take a look!
PROMISSING HORIZON
When adding items such as quality of the portfolio, exclusive services 
and constant effort to adapt to the demands and profile of the 

De olho no
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UM HORIZONTE PROMISSOR
Ao somar itens como qualidade do portfólio, serviços 
exclusivos e o empenho constante em se adequar às 
demandas e ao perfil do consumidor, o que se tem é uma 
única conclusão: a administradora de imóveis de temporada 
do GRUPO TREND é, sim, sinônimo de boas vendas. 
De acordo com pesquisas de mercado com foco no turismo, 
a palavra do momento continua sendo experiência. Ou seja: 
não basta recomendar uma boa estada aos viajantes; eles 
estão em busca de vivências únicas, algo capaz de imprimir 
um sentido especial à viagem. Ponto para a VHC – e mais 
uma razão para a empresa seguir otimista para este ano.  
“Um dos principais diferenciais da VHC é o fato de sua 
operação estar ancorada no tripé conforto, economia e 
experiências personalizadas. Ao optar pela estada em uma 
casa, o agente de viagens tem a chance de formatar a viagem 
do jeito que o cliente realmente quiser, já que existem serviços 
que podem ser adquiridos à parte e que ajudam a tirar do 
papel aquilo que o passageiro sempre quis usufruir, como 
contratar um chef de cozinha para preparar uma refeição VIP. 
É esse tipo de coisa que a VHC entrega, com o bônus de que, 
no imóvel, características como privacidade e autonomia são 
garantidas”, explica. 

MAIS BRASIL E MAIS FERIADOS NA PRATELEIRA
Consolidada nos grandes polos turísticos dos Estados Unidos, 
como Orlando, Kissimmee e Miami, e recém-chegada ao 
Brasil, onde fincou sua marca em Gramado (RS) e se prepara 
para expandir os negócios para outros destinos do Sul, a 
VHC definitivamente se identifica com o solo verde e amarelo: 
os próximos passos incluirão a chegada aos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 
O ano também promete ser diferente pelo alto número de 
feriados prolongados – serão nove no total –, que permitirão 
que muitos brasileiros se aventurem em viagens por aí. Seria 
interessante, então, ter na ponta da língua os melhores 
períodos para alugar um imóvel de temporada na Flórida e/
ou no Brasil, certo? Correto! A gente fez a mesma pergunta 
para o diretor-geral.
“Todo momento é bom! Orlando e Miami, por exemplo, têm um 
clima perfeito para qualquer estação. Já em território nacional, 
nosso portfólio compreende destinos de praia, ótimas pedidas 
para primavera/verão, e destinos serranos, um convite e tanto 
para curtir temperaturas mais amenas. Em outras palavras, é só 
escolher o lugar e dizer #partiu”, brinca ele.

MAS E O DÓLAR?
Com a previsão de alta do dólar pelo Banco Central, vale 
reforçar com o passageiro as vantagens de apostar em 
viagens domésticas e optar por uma hospedagem fora do 
convencional. 
“Quer um argumento infalível para apresentar? Além do 
acesso a uma superinfraestrutura, o aluguel de casas ou 
apartamentos garante espaço e conforto e ainda ajuda a 
economizar com comida, lavanderia e custos extras com 
internet e estacionamento, inclusos no valor da diária”, 
comenta.

ACIMA, EXEMPLO DAS AMPLAS E ELEGANTES INSTALAÇÕES DE UMA DAS MEGAHOMES 
DA VHC, EM ORLANDO
ABOVE, AN EXAMPLE OF THE SPACIOUS AND ELEGANT FACILITIES OF ONE OF VHC 
MEGAHOMES, IN ORLANDO

customer, what we have is just one conclusion: the vacation property manager of 
GRUPO TREND is synonymous with good sales, indeed. 
According to market surveys focusing on tourism, the word of the moment remains 
experience. That is: it’s not enough to recommend a good stay to travelers; they 
are looking for unique experiences, something that is able to give a special 
meaning to the trip. VCH scores again – and another reason for the company to 
keep optimistic for this year.  
“One of the main special features of VHC is the fact that its operations are based 
on coziness, economy and personalized experiences. When choosing the stay at a 
house, the travel agent has the chance to prepare the trip the way the customer really 
wants, since there are services that can be hired separately and that help to put into 
practice what the passenger always wanted to enjoy, such as having a chef to cook 
a VIP meal. This is the type of thing that VHC delivers, with the plus that features such 
as privacy and autonomy are guaranteed in the property,” he explains. 
MORE BRAZIL AND MORE HOLIDAYS
Consolidated in major tourist poles of the United States, such as Orlando, Kissimmee 
and Miami, and recently arrived in Brazil, where the brand is present in Gramado 
(RS) and is getting ready to expand business to other destinations in the South, VHC 
definitely identifies with the green and yellow territory: the next steps will include the 
arrival in the States of São Paulo, Rio de Janeiro and Bahia. 
The year also promises to be different because of the high number of long holidays 
– it will be nine in total – which will allow many Brazilians to travel. It would be 
interesting, then, to have at the tip of your tongue the best periods to rent a vacation 
property in Florida and/or Brazil, right? That’s right! We asked the director general 
this same question. 
“Every moment is good! Orlando and Miami, for example, have a perfect 
weather for any season. In national territory, our portfolio includes beach 
destination, great options for spring/summer, and mountain destinations, such a 
great invitation to enjoy mild temperatures. In other words, just choose a place 
and say #letsgo”, he jokes.
WHAT ABOUT THE DOLLAR?
With a high US dollar forecast by Banco Central, it should be highlighted to 
the passenger the advantages of betting on domestic trips and choosing a  
non-conventional accommodation. 
“Do you want an infallible argument to present? In addition to the access to a super 
infrastructure, the house or apartment rental guarantees space and coziness and also 
helps to save money with food, laundry and extra costs with internet and parking, 
already included in the fee,” he comments. 

FOTO: DIVULGAÇÃO VHC
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LEMBRE-SE: PRODUTOS TREND TAMBÉM ESTÃO 
DISPONÍVEIS NO RESERVA FÁCIL, OUTRO SISTEMA DE 
RESERVAS EXCLUSIVO PARA OS AGENTES DE VIAGENS

ara a TREND, a fórmula matemática do sucesso pode 
ser resumida de maneira bem simples: multiplicar 
parcerias para potencializar oportunidades. Isso explica 
o porquê de a operadora estar sempre investindo em 
ferramentas com potencial para otimizar o dia a dia, 
agilizar processos e levar as vendas lá para cima. 
É por conta disso que a Segue Viagem reforça agora o fato 
de que o portfólio de hotelaria e locação de carros TREND – 
nos âmbitos nacional e internacional – também está disponí-
vel no Reserva Fácil, sistema de reservas incorporado à CVC 
Corp e que ajuda a posicionar a marca como o maior grupo 
de turismo da América Latina. Inclusive, desde o último mês 
de janeiro, o conteúdo de carros é exclusivamente nosso.

DO YOU WANT TO SELL A LOT?
REMEMBER: TREND PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AT RESERVA 
FÁCIL, ANOTHER EXCLUSIVE RESERVATION SYSTEM FOR TRAVEL 
AGENTS
For TREND, the mathematical formula of success can be summed up in a very 
simple way: multiplying partnerships, intending to enhance opportunities. This 
explains why the tour operator invests in tools with potential to optimize daily 
life, streamline processes and increase sales.
That’s why Segue Viagem reinforces now the fact that the hotel and car rental 
portfolio of TREND – at national and international levels – is also available 
at Reserva Fácil, reservation system incorporated to CVC Corp and which 
helps to consolidate the brand as the largest tourism and travel group of Latin 
America. By the way, since last January, the car content is exclusively ours.
The goal is clear: not only to expand the range of services offered to you, travel 
agent, but mainly to increase the reach of the company and enable another 
channel of search, bookings and issuances that share the same benefits of 
NATREND – whose operations keep doing a great job, by the way. 

Tá a fim de
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VENDER MUITO?
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O objetivo é cristalino: não apenas expandir o leque de 
serviços oferecidos a você, agente, como, principalmente, 
ampliar o alcance da empresa e viabilizar mais um canal 
de buscas, reservas e emissões que compartilhe dos 
mesmos benefícios do NATREND – cuja operação continua 
de vento em popa, aliás.

ÓTIMO, MAS COMO FUNCIONA?
Na prática, para quem já está habituado a utilizar o 
NATREND nada muda. A iniciativa é destinada aos 
agentes de viagens que preferirem efetuar suas vendas 
pelo Reserva Fácil, no qual os produtos da companhia 
podem ser encontrados já há algum tempo e levam consigo 
duas marcas registradas da empresa: tarifas exclusivas e 
condições especiais.
É importante pontuar que, apesar de ambos os sistemas 
apresentarem layouts diferentes, o RF é, assim como 
o NATREND, bastante intuitivo e de fácil navegação, 
sobretudo no que se refere às ferramentas e aos recursos mais 
utilizados pelos usuários. Em outras palavras, navegar ali é 
uma experiência tranquila, então, se você ainda não usou, 
aproveite mais essa oportunidade para vender e adicionar 
a qualidade TREND que você já conhece à sua consultoria!

PACOTE COMPLETO É AQUI MESMO
Além do acesso assegurado a uma das prateleiras mais 
robustas do trade turístico, outra vantagem de selecionar 
os produtos TREND pelo Reserva Fácil está atrelada ao 
suporte de uma equipe especializada, 100% dedicada 
às emissões realizadas por meio do RF e a postos para 
esclarecer quaisquer dúvidas. Para entrar em contato, 
ligue no (11) 2142-2700 ou envie um e-mail para  
atendimento.reservafacil@trendoperadora.com.br.
E não é só! Tão vastas quanto suas funcionalidades são as 
formas de pagamento concedidas, as quais incluem cartão 
de crédito “off-line” (existe um time responsável por este 
processo) e cartão de crédito faturado ou parcelado em até 
dez vezes sem juros e sem a obrigatoriedade de parcela 
mínima de R$ 100,00. 

GREAT, BUT HOW DOES IT WORK?
In practice, for those who are already used to use NATREND nothing changes. The 
initiative is addressed to travel agents who prefer to carry out their sales through 
Reserva Fácil, in which TREND products have been available for some time and take 
with them two trademarks of the company: exclusive rates and special deals.
It’s important to highlight that, although both systems present different layouts, RF is, like 
NATREND, very intuitive and easy to browse, mainly when it comes to the most used 
tools and resources. In other words, browsing is a simple experience, so if you haven’t 
used it yet take this opportunity to sell and add to your consultancy the TREND quality 
that you already know!
A COMPLETE PACKAGE IS RIGHT HERE
In addition to guaranteed access to one of the most complete portfolios of the tourist 
trade, another advantage when choosing TREND products through Reserva Fácil is the 
support of a specialized team that is 100% dedicated to issuances carried out by RF 
system and ready to clarify any doubts. To contact them, call (11) 2142-2700 or send 
an e-mail to atendimento.reservafacil@trendoperadora.com.br.
And there’s more! As extensive as its functionalities are the methods of payment 
available, which include “offline” credit card (there is a team responsible for this 
process) and credit card that be can be billed or paid in up to ten installments without 
interest and without the obligation to pay the minimum installment of R$ 100.00.

CHECKLIST DE BENEFÍCIOS
Ao adquirir produtos e serviços TREND pelo Reserva 
Fácil você garante:
• tarifas e condições imbatíveis;
• um dos melhores comissionamentos do mercado;
• negociações exclusivas para grupos;
• pagamentos em cartão de crédito “off-line” ou on-line 

faturado/parcelado em até dez vezes sem juros e sem 
necessidade de parcela mínima de R$ 100,00;

• equipe de atendimento especializada;
• plantão 24 horas.

CHECKLIST OF BENEFITS
When purchasing TREND services through Reserva Fácil you guarantee:
• rates and unbeatable deals;
• one of the best commissions of the market;
• exclusive negotiations for groups;
• Payments by “offline” credit card or billed/paid online credit card 

in up to ten installments without interest and without the need for a 
minimum installment of R$ 100,00.

• specialized support team;
• 24-hour support team.

À ESQUERDA, TELA DE COTAÇÃO DE HOTELARIA 
INTERNACIONAL NO RESERVA FÁCIL, COM LISTAGEM DE 
PRODUTOS TREND. ACIMA, COTAÇÃO DE CARRO NACIONAL
ON THE LEFT, AN INTERNATIONAL HOTEL QUOTATION SCREEN 
AT RESERVA FÁCIL, WITH A LIST OF TREND PRODUCTS. ABOVE, 
NATIONAL CAR QUOTATION
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DE BLOQUEIOS AÉREOS A POSTS PARA COMPARTILHAR NAS 
REDES SOCIAIS, ÁREA VIP DO SEGUE VIAGEM DIGITAL SE 
REFORÇA COMO FERRAMENTA PARA O AGENTE DE VIAGENS

vibe é de novidades no Segue Viagem Digital, a plataforma de 
conteúdo do GRUPO TREND que surgiu para complementar o 
trabalho do agente de viagens e se consolidou como fonte de 
informações sobre tudo o que envolve o universo do turismo. 
Para comprovar o quanto o SV foi feito para você, experimente 
fazer um teste e acessar www.segueviagem.com.br. Logo de 
cara vai se deparar com um botão amarelo, em destaque, 
com os dizeres “Área do Agente”. Não se deixe enganar: esse 
ambiente restrito não é para qualquer agente, não, mas sim 
para aqueles que, como você, são clientes TREND.

COMO ACESSAR
Acessar a Área do Agente está longe de ser um bicho de sete 
cabeças. Um clique no botão mencionado acima e voilà: você 
é redirecionado à página de login. Selecione a caixinha “Sou 
agente de viagens” e insira os mesmos dados utilizados para 
acessar o NATREND (código da agência, login e senha). 
Se acontecer de você estar no NATREND e precisar consultar 

AGENT AREA: VERSION 2.0
FROM BLOCKED SPACE FLIGHTS TO POSTS FOR SHARING ON 
SOCIAL MEDIA, THE VIP AREA OF SEGUE VIAGEM DIGITAL HAS 
NEW RESOURCES AND REINFORCES ITSELF AS A TOOL FOR 
TRAVEL AGENTS
The vibe is new at Segue Viagem Digital, GRUPO TREND’s content 
platform that was created to complement the work of travel agents and 
that has consolidated itself as an information resource on everything that 
involves the universe of tourism. 
To prove how SV was made for you, try to make a trial and access 
http://www.segueviagem.com.br. You will see a highlighted yellow 
button right away written “Área do Agente” (Agent Area). Pay attention: 
this environment is not for all agents, but for those who are TREND’s 
customers like you are.
HOW TO ACCESS
Accessing the Área do Agente is far from being difficult. Just a click on the 
button mentioned above and voilà: you will be taken to the login page. 
Select the box “Sou agente de viagens” (I’m a travel agent) and enter the 
same data used to access NATREND (agency code, login and password). 
Now, if you are logged into NATREND and need some information from 
SV, we’ve got news for you: look for Segue Viagem button on the booking 
system’s control panel and click on it. Surprise! This is a shortcut for the 
Área do Agente – and the best part of it is that you are already logged in. 
FOCUS ON COMMUNICATION WITH CUSTOMERS
The layout of this area has recently changed to enhance your browsing 

ÁREA DO AGENTE: 

FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND

ESPAÇO SEGUE VIAGEM

versão 2.0
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algo no SV, aqui vai uma informação novi-
nha: procure pelo botão Segue Viagem no 
Painel de Controle do sistema de reservas e 
aperte. Surpresa! Esse é um atalho para a 
Área do Agente – e a melhor parte é que 
você entra lá já logado.

FOCO NA COMUNICAÇÃO COM O 
CLIENTE
O layout dessa área mudou recentemente para 
aprimorar sua experiência de navegação, 
deixando tudo mais intuitivo. Por conta disso, 
alguns recursos foram adicionados e outros 
tiveram seu nome alterado. 
Um dos mais utilizados é o  Envie e-mails 
marketing – antigo “Comunique seus clien-
tes” –, que oferece duas opções: os botões 
“Envie e-mails prontos” e “Crie e-mails perso-
nalizados”. No primeiro, nosso campeão de 
acessos, você tem uma relação com todos 
os e-mails marketing disparados diariamente 
pela TREND e pode escolher a arte que pre-
ferir para encaminhar ao passageiro. 
A arte é enviada com as informações de 
contato da agência, e não da TREND, 
desde que você tenha customizado o Painel 
do Agente – aquele retângulo que aparece 
quando você entra na Área do Agente. Ali 
você consegue subir uma foto sua e o logotipo 
da sua agência de viagens. Mas atenção: as 
demais informações que constam no painel 
são puxadas automaticamente do NATREND 
e não podem ser alteradas pelo SV. Neste 
caso, você precisa entrar em contato com a 
equipe de Cadastro da TREND, combinado?   

NA ABERTURA, VISTA GERAL DA ÁREA DO AGENTE E 
PÁGINA COM BLOQUEIOS AÉREOS, COM BUSCA POR 
CIDADE DE ORIGEM. ACIMA, RECURSO PERMITE BAIXAR 
IMAGENS JÁ NO FORMATO PARA REDES SOCIAIS
IN THE MAIN PICTURE, GENERAL VIEW OF ÁREA DO AGENTE 
(AGENT AREA) AND PAGE WITH BLOCKED SPACE FLIGHTS, 
WITH SEARCH BY CITY OF ORIGIN. ABOVE, TOOL ALLOWS 
YOU TO DOWNLOAD IMAGES ALREADY IN THE FORMAT FOR 
SOCIAL MEDIA

experience, leaving everything more intuitive. Thus, some 
features have been added and others have been renamed. 
One of the most used is Envie e-mails marketing (Send 
an e-mail marketing) – former “Comunique seus clientes” 
(Communicate your customers) – which offers two options: 
“Envie e-mails prontos” (Send pre-written e-mails) and “Crie 
e-mails personalizados” (Create personalized e-mails). In the 
first, our access champion, you have a list with all TREND’s 
e-mails marketing daily sent and you can choose the art you 
prefer to forward to the passenger. 
The art is sent with the travel agency’s contact information, 
not TREND’s, as long as you have customized the Painel do 
Agente (Agent Dashboard) – that rectangle appearing when 
you enter the Área do Agente. There you can upload your 
picture and your travel agency’s logo. Here’s a thing: other 
pieces of information in the panel are automatically taken from 
NATREND and can’t be changed through SV. In this case, you 
need to contact the TREND’s Registration team, right?  
BLOCKED SPACE FLIGHTS ARE IN THE SPOTLIGHT
One of the latest features is “Bloqueios aéreos” (Blocked 
Space Flights), which presents the best TREND’s options of 
packages with flight and hotel. To make it easier, the tool 
allows you to research available blocks from the city of origin. 
Just click on the arrow inside the rectangle that says “Todas” 
(All) and chose the destination you prefer. 
You can also download the blocks and forward them 
to the customer. And do you know what is really nice? By 
downloading the image, it will come in the right format to 
send by WhatsApp. 
And there is an extra: it’s possible to consult and even 
download a spreadsheet with the main blocks available at 
NATREND on this same page. This spreadsheet is weekly 
updated on Segue Viagem. So make sure you always have 
with you the latest version of the file, OK?
SOCIAL MEDIA: THE ICING ON THE CAKE
Reinforcing itself as a modern platform tailored to market 
needs, SV has launched “Posts para redes sociais” (Posts 
for social media) button. Do you know the e-mails marketing 
that you daily receive from TREND and that we have already 
mentioned in this article? Well, with this button you can 
download the images of these arts in the format to share them 
via Facebook, Instagram, WhatsApp and stories.
To preview the image before downloading, just hover over 
each button.

BLOQUEIOS AÉREOS, A BOLA DA VEZ
Uma das funcionalidades mais recentes é o 
botão “Bloqueios aéreos”, que apresenta as 
melhores opções de pacotes com aéreo e 
hotel da TREND. Para facilitar, a ferramenta 
permite pesquisar os bloqueios disponíveis a 
partir da cidade de origem. É só clicar na se-
tinha dentro do retângulo no qual está escrito 
“Todas” e escolher o destino que preferir. 
Você também pode fazer o download dos 
bloqueios e encaminhá-los ao cliente. E 
sabe o que é legal? Ao baixar a imagem, 
ela já virá no formato certinho para enviar 
pelo WhatsApp. E tem um extra: nessa mes-
ma página é possível consultar e até baixar 
uma planilha com os principais bloqueios dis-
poníveis no NATREND. Essa planilha é atuali-
zada semanalmente no Segue Viagem, então 
certifique-se de ter com você sempre a versão 
mais recente do arquivo, OK?

REDES SOCIAIS: A CEREJA DO BOLO
Reforçando-se como uma plataforma 
moderna e antenada às necessidades do 
mercado, o SV inaugurou o botão  “Posts 
para redes sociais”. Sabe os e-mails 
marketing que você recebe da TREND 
todos os dias e que já mencionamos nesta 
matéria? Pois bem, por meio deste botão 
você consegue baixar as imagens dessas 
artes já no formato para compartilhá-las via 
Facebook, Instagram, WhatsApp e stories. 
Para ver uma prévia da imagem antes de 
fazer o download, basta passar o mouse 
em cima de cada um dos botões.
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VOCÊ CONHECE O APP DA SEGUE VIAGEM? 
ACESSE PELO CELULAR OU TABLET TODAS 
AS EDIÇÕES DA REVISTA QUE FALA A 
LÍNGUA DO AGENTE DE VIAGENS

ala aí, agente: como você já conhece o Segue Viagem Digital, você sabe como é 
bom ter acesso on-line irrestrito a informações de qualidade, atualizadas diariamente 
e produzidas de maneira leve e descontraída para ajudar você em seu dia a dia. 
Pois essa também é a realidade de quem utiliza o aplicativo Revista Segue 
Viagem, que reúne todas as edições – desde a número 1, mesmo! – desta nossa 
revista e coloca na palma da sua mão, sem exigir qualquer tipo de pagamento, 
dicas de roteiros, hotéis, destinos e restaurantes, as quais podem ser utilizadas 
durante o atendimento ao passageiro. 
Disponível para os sistemas operacionais iOS (App Store) e Android (Google 
Play Store), além de ocupar pouco espaço na memória do seu celular o app 
reúne inúmeras funcionalidades, desenvolvidas para auxiliar na leitura e na 
busca por assuntos específicos.

LEVE CONTEÚDO PARA ONDE VOCÊ FOR
Simples, rápido e bem facinho de usar, após instalá-lo e conferir os termos 
de uso você encontrará os ícones com a capa de cada edição da revista, 
posicionados em ordem decrescente (isto é, da última à primeira).
Como a navegação é intuitiva, fruto das instruções de uso autoexplicativas, ao 
clicar na publicação de sua preferência você é automaticamente direcionado 

PARA DAR MATCH   

FOTO: ARQUIVO GRUPO TREND

com você
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AÍ EU VI VANTAGEM!
Ao baixar o aplicativo – o qual, aliás, está avaliado com cinco estre-
las na Play Store –, você verá que ele traz consigo muitos benefícios 
e motivos para comemorar. A gente resume os principais aqui:
• app 100% gratuito, disponível para iOS e Android; 
• acesso fácil a todas as edições da revista (inclusive com 

download liberado);
• mecanismos de busca e filtros simplificados para a localização de 

matérias específicas;
• visualização geral e página a página do conteúdo de cada edição;
• armazenamento das edições baixadas para acesso off-line;
• possibilidade de compartilhamento do app via e-mail e redes sociais.

A LOT OF ADVANTAGES!
When you download the app – which, by the way, is rated five stars on the Play Store – 
you will see that it brings many benefits and reasons to celebrate. We sum them up here:
• 100% free app, available for iOS and Android; 
• easy access to all issues of the magazine (including download);
• simplified search engines and filters for finding specific articles;
• general view and page by page of the content of each issue;
• storage of downloaded issues for offline access;
• possibility of sharing the app via e-mail and social media.

O processo de download é o mesmo, independentemente do dispositivo utilizado (tablet/iPad ou 
tipo de smarthphone). Basta seguir os passos abaixo. 

COMO BAIXAR A REVISTA

PROCURE PELO APP 
DA REVISTA SEGUE 
VIAGEM NA LOJA DE 
APLICATIVOS DE SEU 
DISPOSITIVO MÓVEL.

1 AGUARDE O FIM DO 
DOWNLOAD DA EDIÇÃO 
E REPITA O PROCESSO 
PARA BAIXAR AS 
OUTRAS EDIÇÕES.

3CONCLUÍDO O 
DOWNLOAD, ABRA O 
APLICATIVO E BAIXE 
A EDIÇÃO QUE VOCÊ 
DESEJA LER.

2 CLIQUE NA 
CAPA PARA 
ACESSAR O 
CONTEÚDO 
DA REVISTA.

4

SV

O tempo de download varia de acordo com a velocidade da conexão.

TO MATCH WITH YOU
DO YOU KNOW SEGUE VIAGEM APP? ACCESS BY 
PHONE OR TABLET ALL ISSUES OF THE MAGAZINE 
THAT SPEAKS THE TRAVEL AGENT’S LANGUAGE

Tell us, travel agent: as you already know Segue Viagem 
Digital, you know how it’s good to have unrestricted online 
access to quality information, daily updated and produced 
in a light and relaxed way to support you in your daily life. 

This is also the reality of those who use the Revista Segue 
Viagem app, which gathers all issues – since the number 
1 – of our magazine and puts in the palm of your hand, 
without requiring any type of payment, tips on itineraries, 
hotels, destinations and restaurants, which can be used 
during customer service. 

Available for iOS (App Store) and Android (Google Play 
Store), in addition to occupying little space in your phone 
memory the app has several functionalities, developed to 
help in reading and searching for specific subjects.

TAKE CONTENT WHEREVER YOU GO 
Simple, fast and really easy to use, after downloading and 
reading the terms of use you will find the icons with the 
cover of each magazine issue, positioned in descending 
order (that is, from the last one to the first one).

As browsing is intuitive, as a result of the self-explanatory 
instructions for use, when clicking on the publishing of your 
preference you are automatically taken to the content, 
generated in full and just like the printed version.

Menus that appear on all pages are also another bonus, 
highlighting the search filters by keywords and the 
possibility of saving any article in the “Bookmark” folder, 
whose button is in the initial area.

TO ENJOY, COMMENT AND SHARE
Connected with different digital platforms, would you like 
to share this awesome work and study tool with your client? 
Great! To invite a person to download the app just click on 
the “Compartilhar” (Share) button and send the link through 
different channels, such as e-mail, Facebook, WhatsApp 
and via Direct, on Instagram.

You can also read and read again your favorite articles 
even without internet connection: download the issues you 
are interested in, access them offline and keep taking this 
journey with us from anywhere.

HOW TO DOWNLOAD THE 
MAGAZINE
The download process is the same, 
regardless of the device used (tablet/
iPad or type of smarthphone). Just 
follow the steps below.
Download time may vary depending 
on connection speed.

1. Look for Revista Segue Viagem 
app in your mobile device 
application store.

2. Once it is done, open the application 
and download the edition you would 
like to read.

3. Wait for the end of downloading 
and repeat the process to 
download other editions.

4. Click on the cover to access the 
magazine content.

para o seu conteúdo, gerado na íntegra e tal qual a versão impressa.
Outro bônus são os menus que aparecem em todas as páginas, com destaque 
para os filtros de pesquisa por palavras-chave e pela possibilidade de salvar 
qualquer matéria na pastinha “Favoritos”, cujo botão fica na área inicial.

PARA CURTIR, COMENTAR E COMPARTILHAR
Conectado com diferentes plataformas digitais, tá a fim de compartilhar 
essa baita ferramenta de trabalho e aprendizado com o seu cliente? 
Ótimo! Para convidar uma pessoa a fazer o download do app é só clicar 
no botão “Compartilhar” e enviar o link por meio de diferentes canais, 
como e-mail, Facebook, WhatsApp e via Direct, no Instagram.
Também dá para ler e reler suas matérias favoritas mesmo estando sem internet: 
baixe as edições pelas quais você se interessa, acesse-as off-line e continue 
seguindo viagem conosco de qualquer lugar. 
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UM GIRO PELA AMÉRICA

BARILOCHE E VALLE NEVADO: DOIS DESTINOS DA 
AMÉRICA DO SUL QUE NÃO DECEPCIONAM QUANDO A 

BUSCA É POR LAZER E TEMPERATURAS ABAIXO DE ZERO

Vai um ESQUI AÍ?

Hey, travel agent, would you like to know what is the secret 
to heat your sales and also melt the hearts of passengers who 
dream of adventures in the snow? So, take a look at these 
Segue Viagem tips:  just include Bariloche, in Argentina, or 
Valle Nevado, Chile, to your suggestions of destinations and 
highlight to the customers that they just need to take coats, hats, 
boots and scarves in their suitcases. This is because, with the 
South-American cold season coming soon, this very famous duo 
catches even more attention in tourism, bringing an avalanche of 
reasons for the traveler to get into the vibe of the season. 

HOLIDAYS, HERE WE GO!
Attracting thousands of Brazilians every year and reaching 
its peak between June and September, the city of San Carlos 

E
i, agente, tá a fim de saber qual é o segredo para aquecer suas 
vendas e ainda por cima derreter o coração dos passageiros 
que sonham com aventuras na neve? Então se liga só nas dicas 
da Segue Viagem: é só incluir Bariloche, na Argentina, ou Valle 
Nevado, no Chile, às suas sugestões de destinos e frisar para o 
cliente que ele precisa levar casacos, gorros, botas e cachecóis 
na mala. Isso porque, com a aproximação da temporada de 
frio sul-americana, essa dupla cobiçadíssima ganha ainda mais 
visibilidade no turismo, trazendo uma avalanche de motivos 
para que o viajante entre de vez no clima da estação.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

LET’S GO SKIING?
BARILOCHE AND VALLE NEVADO: TWO DESTINATIONS IN SOUTH AMERICA THAT DON’T LET US DOWN WHEN IT COMES 

TO LEISURE AND SUB-ZERO TEMPERATURES
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FÉRIAS, AÍ VAMOS NÓS!
Atraindo milhares de turistas brasileiros todos os anos 
e alcançando seu ápice entre os meses de junho e 
setembro, a cidade de San Carlos de Bariloche, na terra 
dos nossos Hermanos, é puro aconchego para aproveitar 
as férias escolares do meio do ano sob temperaturas que 
oscilam de 0°C a -10°C. 
Posicionada na área de abrangência do Parque Nacional 
Nahuel Huapi e abrigo para uma natureza de beleza 
descomunal, enfeitada por montanhas, bosques e vales 
nevados, o que não falta na apelidada “brasiloche”, além 
de uma enxurrada de viajantes brazucas, são programas 
para a família inteira.

DIVERSÃO SEM LIMITE
Cartão-postal da cidade, o Cerro Catedral inclui pistas 
de esqui e snowboard de diferentes níveis de dificuldade, 
passeios de teleféricos e bondinhos, mirantes para 
contemplação da paisagem local e infraestrutura turística 
completa, com várias opções de hospedagens, bares, 
restaurantes e lojinhas.
Convite ainda para excursões e city tours pela vizinhança, 
a exemplo do clássico roteiro intitulado “Circuito Chico”, e 
demais práticas de ecoturismo, se a viagem for entre julho e 
agosto deixe reservada uma data para a tradicional Festa 
Nacional da Neve e para curtir suas atividades culturais, 
gastronômicas e recreativas.

de Bariloche, in the land of our Hermanos, is pure coziness to enjoy the 
mid-year school holidays under temperatures from 0°C to -10°C. 
Positioned in the area covered by the Nahuel Huapi National Park and 
refuge for unique nature, adorned by mountains, forests and snowy 
valleys, the so-called “braziloche” has several activities for the entire 
family, in addition to many Brazilian travelers.

LIMITLESS FUN
Postcard of the city, Cerro Catedral includes ski and snowboard tracks 
of different difficulty levels, cable car rides, viewpoints for contemplating 
the local landscape and complete tourist infrastructure, with several 
options of hotels, bars, restaurants and shops.
Invitation for excursions and city tours of the neighborhood, such as the 
classic itinerary called “Circuito Chico”, and other ecotourism practices, 
if the trip is between July and August, save a date for the traditional 
National Snow Festival and to enjoy its cultural, gastronomic and 
recreational activities.

FROM ARGENTINA TO CHILE
Whether during a roundtrip by car from the capital Santiago, just 1h30 
away, or the chosen destination for a longer stay, Valle Nevado is 
another perfect point of South America for those who would like to enjoy 
winter attractions, offering one of the largest ski resorts of the continent. 
Counting on hotels and accommodations with exclusive services and 
features, the region also provides gastronomic and commercial centers 
surrounded by bars, pubs, restaurants, spa, fitness center, movies, 
library, markets and boutiques. But the best part is, for sure, the view: 
the passenger is offered an indescribable scenery, which has the Andes 
as the big star. 

TO BUILD A SKNOWMAN…
The ski and snowboard tracks are divided into several categories, ranging 
from the beginner to the expert level and, thus, resulting in an activity for 
all ages. For the complete experience, in Valle Nevado is also possible 
to find classes specializing in snow sports, rental of special clothes, cable 
cars and even the practice of heliskiing, a modality that consists of skiing 
or snowboarding on practically unexplored peaks, accessed by exciting 
helicopter rides.

À ESQUERDA, PARQUE NACIONAL 
NAHUEL HUAPI, EM BARILOCHE. 
ACIMA, A REGIÃO CHILENA DE 

VALLE NEVADO E SUA PAISAGEM 
ESTONTEANTE

ON THE LEFT, NAHUEL HUAPI 
NATIONAL PARK, IN BARILOCHE. 

ABOVE, THE CHILEAN VALLE 
NEVADO AND ITS STUNNING 

LANDSCAPE

DA ARGENTINA PARA O CHILE
Seja durante um bate-volta de carro partindo da capital 
Santiago, a apenas 1h30 de distância, ou o destino 
escolhido para uma estada mais longa, Valle Nevado é 
outro point da América do Sul perfeitinho para quem quer se 
esbaldar em atrações de inverno, disponibilizando uma das 
maiores estações de esqui do continente. 
Contando com hotéis e acomodações com serviços e 
diferenciais exclusivos, a região ainda coloca ao alcance do 
visitante centros gastronômicos e comerciais pontilhados por 
bares, pubs, restaurantes, spa, fitness center, cinema, biblioteca, 
mercados e boutiques. Mas a melhor parte é, sem dúvida, a 
vista: o passageiro é presenteado com um cenário indescritível, 
que tem a Cordilheira dos Andes como a grande estrela. 

JÁ PARA BRINCAR NA NEVE…
As pistas de esqui e snowboard são divididas em várias 
categorias, abrangendo do público iniciante a experts e, 
assim, resultando em uma atividade para todas as faixas 
etárias. Para a experiência ser completa, no Valle Nevado 
também é possível encontrar aulas especializadas em 
esportes de neve, aluguel de roupas especiais, teleféricos, 
bondinhos e até a prática de heliski, modalidade que 
consiste em fazer esqui ou snowboard em picos praticamente 
inexplorados, acessados por meio de emocionantes 
passeios de helicóptero.
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om a chegada da temporada outono/inverno ao Hemisfério Sul, se tem 
uma paulista tida como uma das preferidas para curtir esse período ela é 
Campos do Jordão. Do topo de seus mais de 1,6 mil metros de altitude, é 
conhecida pelas paisagens bucólicas e pelas temperaturas amenas o ano 
inteiro – a menos que a viagem seja no inverno, quando os termômetros 
podem marcar em torno de 5°C e, à noite, ficar abaixo de zero grau.
Apesar de o clima ser um dos grandes responsáveis pela popularização 
da cidade, Campos tem a seu favor inúmeros programas históricos, 
gastronômicos e ecoturísticos, o que explica os 4,5 milhões de tu-
ristas por ano em busca de ar puro, construções em estilo europeu, 
fondues, chocolate quente e muita diversão. Para faci-
litar, a distância que separa São Paulo da estrela da 
Serra da Mantiqueira é curta: 2h30 de carro. 
A fim de ajudar você a preparar um roteiro especial 
pelo destino, a Segue Viagem oferece agora uma 
carona com Edward Mazzei, gerente comercial de 
três hotéis locais pertencentes ao Grupo Bernardino 
(Estoril, Bologna e Serra da Estrela) e, agora, nosso 
guia turístico. Ele trouxe dicas valiosas de o que fazer 
em Campos do Jordão e está preparado para condu-
zir você em uma aventura montanha acima.

TRAVELING TO CAMPOS DO JORDÃO
#LETSGO EXPLORING BRAZIL’S HIGHEST CITY WITH A CITIZEN WHO 
SPECIALIZES IN ACCOMMODATING TRAVELERS IN THE DESTINATION
With the arrival of the 2020 autumn/winter season to the Southern 
Hemisphere, if there’s a charming city in São Paulo and which is considered 
one of the favorites to enjoy the period that goes from March to September, 
this is Campos do Jordão. From the top of its more than 1,000 meters, the 
destination is known by its bucolic landscapes and by mild temperatures 
the whole year – unless the trip is taken in winter, when thermometers can 
reach about 5°C and, at night, stays below zero degree.
Although the temperature is a determining factor and one of the great 

responsible ones for the popularization of the city, Campos has 
many historical, gastronomic and ecotourism activities, 

which can explain those 4.5 million tourists per 
year looking for fresh air, European-style buildings, 
fondues, hot chocolate and much fun. To make it 
easier, the distance between São Paulo and the 

star of Mantiqueira Mountains is 
short: 2h30 by car.
To help you create a special 
itinerary, Segue Viagem now offers 
you a ride with Edward Mazzei, 
commercial manager of three 
local hotels pertaining to Grupo 
Bernardino (Estoril, Bologna and 
Serra da Estrela) and our tourist 
guide from this moment on. He has 
brought valuable tips on what to do 
in Campos do Jordão and is ready 
to take you to an adventure through 
the mountains.

#PARTIU EXPLORAR A CIDADE MAIS ALTA DO BRASIL NA 
COMPANHIA DE UM MORADOR PROFISSA EM ACOMODAR 
VIAJANTES E EFETUAR CHECK-INS NO DESTINO

Campos do jordão
SUBINDO A SERRA PARA

EDWARD MAZZEI  É GERENTE COMERCIAL 
DOS HOTÉIS ESTORIL, BOLOGNA E SERRA DA 
ESTRELA, SITUADOS EM CAMPOS DO JORDÃO, 
E VIAJA COM FREQUÊNCIA PARA A CIDADE.
EDWARD MAZZEI IS THE COMMERCIAL 
MANAGER OF ESTORIL, BOLOGNA AND SERRA 
DA ESTRELA HOTELS, LOCATED IN CAMPOS DO 
JORDÃO, AND OFTEN TRAVELS TO THE CITY.

#TAMOJUNTO

C
FOTO: SHUTTERSTOCK.COM
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COMPRAR E COMER: É TUDO EM GRANDE ESTILO
Adicionando doses caprichadas de boas compras e excelente gastronomia à 
viagem, Campos manda bem no que se refere à oferta de lojas, bares, pubs e 
restaurantes. “No Shopping Aspen Mall, no centro de Capivari, são encontrados 
produtos de ótima qualidade a preços bastante acessíveis. Há ainda algumas 
lojas dentro do parque do teleférico, com ampla variedade de lembrancinhas 
e artesanatos locais. Já na hora de comer, algumas sugestões que primam 
pela boa gastronomia são o Dona Chica, de comida caseira, o Restaurante 
Libertango, perfeito para experimentar uma parrilla argentina, o Cine Bistrô, que 
serve a melhor feijoada aos domingos, e o Restaurante Alquimia, para quem é 
adepto das culinárias vegetariana e vegana”, recomenda.

SHOPPING AND MEALS: EVERYTHING IN A GREAT STYLE
Adding great doses of good shopping and excellent gastronomy to this trip, Campos does a great 
job when it comes to stores, bars, pubs and restaurants. “People can find excellent quality products 
at fair prices in Aspen Mall, downtown Capivari. There are also stores inside the cable car park, 
with a wide range of souvenirs and local handicraft. When hungry, some suggestions that offer great 
meals are Dona Chica, homemade food, Restaurante Libertango, perfect for trying some Argentinian 
parrilla, Cine Bistrô, which serves the best feijoada on Sundays, and Restaurante Alquimia, for 
vegetarian and vegan people,” he recommends. 

E OS HOLOFOTES VÃO PARA…
Com cenários de tirar o fôlego, 14 mil leitos de hospedagem e 
mais de 200 bares e restaurantes, segundo dados divulgados pela 
Prefeitura, Campos é referência em receptividade e infraestrutura. 
Mas você sabe identificar as atrações imperdíveis na opinião de 
quem vive por lá? 
“Com certeza uma parada obrigatória é o Morro do Elefante. 
Seja de carro ou por meio de um passeio de teleférico partindo 
de seu centrinho – chamado de Vila Capivari –, dali se tem uma 
vista deslumbrante da cidade serrana. Outros destaques naturais e 
urbanos são: Parque Estadual Campos do Jordão (Horto Florestal); 
as quedas d’água Ducha de Prata; o Bosque do Silêncio; o 
Mosteiro das Monjas Beneditinas; o Museu Felícia Leirner e o 
Auditório Claudio Santoro, que dividem o mesmo endereço; e o 
Palácio da Boa Vista, residência oficial de inverno do governador 
do estado”, aponta Mazzei.

CHARMOSA FACHADA DO RESTAURANTE LIBERTANGO
CHARMING FACADE OF RESTAURANTE LIBERTANGO

THE SPOTLIGHTS ARE ON…
With stunning landscapes, 14,000 beds and more than 200 
bars and restaurants, according to data from the City Council, 
Campos is a benchmark for receptivity and infrastructure. But 
do you know how to identify those can’t-miss attractions in the 
opinion of a person who lives there? 
“For sure, a can’t-miss stop is Morro do Elefante. Whether by 
car or cable car leaving from the downtown region – called 
Vila Capivari – people can have a beautiful view of this 
mountain city from there. Other natural and urban highlights 
are: Campos do Jordão State Park (Forest Garden); Ducha de 
Prata waterfalls; Bosque do Silêncio forest; Benedictine Nuns 
Monastery; Felícia Leirner Museum and Claudio Santoro 
auditorium, which share the same location; and Boa Vista 
Palace, official winter residence of the governor,” tells Mazzei.

À ESQUERDA, VISTA PRIVILEGIADA PARA A PEDRA DO BAÚ, UM DOS CARTÕES-POSTAIS 
DA REGIÃO. ACIMA, CUME DO MORRO DO ELEFANTE, DE ONDE É POSSIVEL APRECIAR 
UMA BELA PAISAGEM
ON THE LEFT, A PRIVILEGED VIEW OF PEDRA DO BAÚ, ONE OF THE POSTCARDS OF THE REGION. ABOVE, 
THE TOP OF MORRO DO ELEFANTE, FROM WHERE IT'S POSSIBLE TO ADMIRE A BEAUTIFUL LANDSCAPE

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: SANDRA MARA @SMROTEIROFOTOGRAFICO
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QUE TAL UM VALE-NIGHT?
Para encerrar o dia, imagine curtir um pôr do sol de arrepiar. 
Onde? Nosso especialista tem dois lugares para indicar: o 
mirante Vista Chinesa (ou Belvedere), bem pertinho do portal de 
entrada do destino, na descida da Serra Nova, e o parque do 
Museu Felícia Leirner.
“À noite, uma programação imperdível para quem estiver na 
região é constituída pelos famosos bares e restaurantes Baden 
Baden e Mercearia Campos e pelo recém-inaugurado Boteco 
Itapeva, de ambiente superagradável e excelente atendimento”, 
finaliza ele. 

WHAT ABOUT A NIGHT TOUR?
To end the day, imagine enjoying a breathtaking sunset. Where? Our expert has 
two places to suggest: Vista Chinesa (or Belvedere), very close to the destination’s 
gateway, down the Serra Nova, and the park of Felícia Leirner Museum.
“At night, a can’t-miss activity is mainly composed of famous bars and restaurants 
Baden Baden and Mercearia Campos and by the recently opened Boteco Itapeva, 
with a very pleasant atmosphere and excellent service,” he concludes.

TO ENJOY AS A LOCAL
One of the Mother Nature’s masterpieces in the Southeast of the country, in Campos 
de Jordão it takes the place, especially when the idea is to get to know the favorite 
corners of the inhabitants. “People from Campos do Jordão love biking trails and 
breathtaking views because of the beauty of the mountains. For those who are looking 
for this, the right place is Pico do Itapeva, on the border with Pindamonhangaba. To the 
adventurers, the suggestion is Pico do Imbiri, in Estrada da Campista. Forest Garden, in 
turn, is an environmental reserve with trails and waterfalls, where families and couples 
love spending time and picnicking.”
Now, for those travelers who already know the city and want a different tour, Mazzei 
is categorical: Amantikir and its extraordinary gardens. More than preserving several 
species of plants and flowers and presenting themed gardens inspired in many parts 
of the world, the park has two big mazes that entertain and arouse people’s curiosity.

RECORTE DO PARQUE AMANTIKIR, POINT IMPERDÍVEL 
PARA QUEM BUSCA POR PASSEIOS DIFERENTES
AMANTIKIR PARK, A MUST-SEE ATTRACTION FOR THOSE 
LOOKING FOR DIFFERENT TOURS

PARA CURTIR COMO UM NATIVO
Uma das grandes obras-primas da Mãe Natureza no Sudeste do 
país, em Campos do Jordão é justamente ela que comanda a cena, 
especialmente quando a ideia é descobrir os cantinhos preferidos 
dos moradores. “Os jordanenses gostam de trilhas com passeios de 
bicicleta e vistas de encher os olhos pela beleza das montanhas. 
Para quem procura por isso, o lugar certeiro é o Pico do Itapeva, na 
divisa com Pindamonhangaba. Aos aventureiros, a recomendação 
é o Pico do Imbiri, na Estrada da Campista. O Horto Florestal, por 
sua vez, é uma reserva ambiental com trilhas e cachoeiras, onde 
famílias e casais adoram passar o tempo e fazer piqueniques.”
Agora, para os viajantes que já conhecem a cidade e estão a 
fim de um tour “diferentão”, Mazzei é categórico: Amantikir e seus 
jardins extraordinários. Mais do que preservar centenas de espécies 
de plantas e flores e apresentar jardins temáticos inspirados em 
várias partes do mundo, o parque tem dois grandes labirintos, que 
divertem e suscitam a curiosidade das pessoas.

BADEN BADEN, UM DOS REDUTOS DA VIDA BOÊMIA 
DE CAMPOS DO JORDÃO
BADEN BADEN, ONE OF THE BOHEMIAN SPOTS IN 
CAMPOS DO JORDÃO

FOTO: SANDRA MARA @SMROTEIROFOTOGRAFICO

FOTO: GREGORIO KOJI/SHUTTERSTOCK.COM
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PARCEIRO DE VIAGEM

MUNDO POR TERRA – UMA FASCINANTE 
VOLTA AO MUNDO DE CARRO 
Autores: MICHELLE F. WEISS 
E ROY RUDNICK
Editora: MUNDO POR TERRA
SINOPSE: Mil e trinta e três dias 
na estrada, percorrendo 60 
países em cinco continentes 
e somando mais de 160 
mil quilômetros rodados. 
O resultado dessa jornada 
inspiradora? Boas histórias 
e grandes experiências, 
contadas em detalhes por seus 
realizadores, o casal Roy e 
Michelle. “Mundo por Terra” é 
uma narrativa cativante sobre a 
coragem – e as dificuldades – 
de se jogar no mundo a bordo 
de um carro em busca de belos 
destinos, culturas distintas e 
outras descobertas.

IOGA PARA QUEM NÃO ESTÁ NEM AÍ 
Autor: GEOFF DYER
Editora: COMPANHIA DAS 
LETRAS
SINOPSE: Amsterdã, Camboja, Bali, 
Roma, Nova Orleans, Líbia,  
Flórida e Nevada são apenas 
alguns dos destinos encontrados 
neste surpreendente diário de via-
gem, escrito em primeira pessoa 
por Geoff Dyer. Mesclando, se-
gundo o autor, ficção e realidade, 
ao longo de um enredo repleto 
de suspense, aventuras, dramas e 
romances em diferentes cenários 
vale aquela boa e velha máxima 
de nunca julgar um livro pelo 
título. Isso porque, de maneira 
geral, sua temática não tem rela-
ção direta com a prática de ioga 
propriamente dita.

PELAS TRILHAS DE COMPOSTELA – O 
RELATO DE UMA VIAGEM LAICA
Autor: JEAN-CHRISTOPHE 
RUFIN
Editora: OBJETIVA
SINOPSE: Seja por fé, superação, 
curiosidade e/ou paixão por 
desbravar novos caminhos, 
encarar as trilhas que levam 
a Santiago de Compostela é, 
além de uma das peregrinações 
mais famosas do planeta, uma 
vivência inesquecível. Prova 
disso é este livro autobiográfico 
do médico, escritor e diplomata 
Jean-Christophe Rufin, uma obra 
fluída, engraçada e profunda que 
convida os leitores a integrarem 
uma rota de 800 km pelos litorais 
do País Basco e da Cantábria, 
cruzando ainda as montanhas 
das Astúrias e da Galícia.

PRODUTIVIDADE PARA QUEM QUER 
TEMPO
Autor: GERONIMO THEML
Editora: GENTE
SINOPSE: Se você quer saber 
como organizar o dia a dia 
para cumprir as tarefas que 
precisam ser realizadas sem 
precisar dispor do tempo 
dedicado ao lazer ou à 
família, Geronimo Theml te 
explica como com esta obra 
que aborda principalmente 
a qualidade de vida. Em 
“Produtividade para quem 
quer tempo” o autor dá várias 
dicas aos que desejam atingir 
resultados satisfatórios sem ter 
de trabalhar e/ou viver enlou-
quecidamente, sacrificando 
sonhos e objetivos.

YOGA FOR PEOPLE WHO CAN’T BE 
BOTHERED TO DO IT
Author: GEOFF DYER
Publisher: COMPANHIA DAS LETRAS
SYNOPSIS: Amsterdam, Cambodia, 
Bali, Rome, New Orleans, Libya, 
Florida and Nevada are just some of 
the destinations found in this surprising 
travel journal, written in first person by 
Geoff Dyer. Mixing, according to the 
author, fiction and reality, throughout 
a plot full of suspense, adventures, 
dramas and romances in different 
places, that good old maxim of never 
judging a book by its title is worth. 
This is because, in general, its subject 
has no direct connection with the 
practice of yoga itself.

WORLD BY LAND – A FASCINATING 
TRIP AROUND THE WORLD BY CAR
Authors: MICHELLE F. WEISS AND ROY 
RUDNICK
Publisher: MUNDO POR TERRA
SYNOPSIS: There were 1,033 days 
on the road, covering 60 countries in 
five continents, reaching more than 160 
thousand kilometers traveled. What is 
the result of this inspiring journey? Good 
stories and great experiences, told in 
detail by their creators, the couple Roy 
and Michelle. “World by Land” is an 
enchanting narrative about bravery – and 
difficulties – of hitting the road by car 
looking for beautiful destinations, different 
cultures and other discoveries.

THE SANTIAGO PILGRIMAGE: 
WALKING THE IMMORTAL WAY
Author: JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
Publisher: OBJETIVA
SYNOPSIS: Whether for faith, overcoming, 
curiosity and/or passion for exploring new 
paths, facing the trails that take to Santiago 
de Compostela is, in addition to being 
one of the most famous pilgrimages of the 
planet, an unforgettable experience. Proof 
of this is this autobiographical book by 
doctor, writer and diplomat Jean-Christophe 
Rufin, a fluid, funny and deep work that 
invites its readers to join an 800 km route 
along the coasts of Basque Country and 
Cantabria, also crossing the mountains of 
Asturias and Galicia.

PRODUTIVIDADE PARA QUEM 
QUER TEMPO (PRODUCTIVITY FOR 
PEOPLE WHO WANT TIME, LOOSELY 
TRANSLATED)
Author: GERONIMO THEML
Publisher: GENTE
SYNOPSIS: If you want to know how 
to organize your daily life and fulfill 
the tasks that need to be done without 
spending that time dedicated to leisure 
or family, Geronimo Theml explains 
how with this work, which mainly talks 
about quality of life. In “Produtividade 
para quem quer tempo” (in Portuguese), 
the author gives many tips to those who 
would like to achieve satisfactory results 
not having to work and/or living a crazy 
life, giving up on dreams and goals.

TRAVEL PARTNER

LEITURA DE BORDO
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SOZINHOS, EM GRUPO OU NA COMPANHIA DOS NETOS, OS 
IDOSOS CORRESPONDEM A UM DOS PRINCIPAIS PÚBLICOS 
CONSUMIDORES DE VIAGENS NO BRASIL; SAIBA COMO 
ATENDÊ-LOS COM EFICIÊNCIA

VAMOS FALAR DE TENDÊNCIAS

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

O MUNDO DE PORTAS ABERTAS
para a melhor idade
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THE WORLD OPENS ITS DOORS FOR SENIOR CITIZENS
ALONE, IN A GROUP OR TRAVELING WITH GRANDCHILDREN, 
THE ELDERLY CORRESPOND TO ONE OF THE MAIN TRAVEL 
CONSUMING AUDIENCES IN BRAZIL; GET TO KNOW HOW TO 
EFFICIENTLY SERVE THEM 
Bringing in the baggage a long experience on the road of life, it’s not 
a coincidence that the elderly are gaining more and more space in the 
tourist market. After all, with the progressive increase in life expectancy, 
this audience has exceeded the age of 60 exuding vitality and, in 
many cases, greater availability of time and money. And what does it 
mean, travel agent? Great sales opportunities, of course!
Representing more than 30 million people in Brazil, according to 
IBGE data, baby boomers – the generation born between 1940 and 
1960 – will keep as a trend in the travel sector. However, to present 
tailor-made products and services to these current potential passengers 
it’s required to take into account some basic and very important 
requirements, about which Segue Viagem tells you in detail. 
Consumer profile: according to data from the Ministry of Tourism and 
the sector’s Intelligence Report, released by Sebrae of Santa Catarina in 
February, 2019, 56% of senior citizens who are travelers are women, 
76.3% travel by plane, 64.8% stay in hotels or inns, 61.4% like to travel 
out of the school period, 70% prefer to explore the world with people of 
different age groups and 54% get travel packages through a travel agent.
Specific needs: based on the guidelines “Dicas para atender bem 
turistas idosos” (Tips on how to serve elderly tourists well), produced by 
MTur, some recommendations for serving this audience involve: carefully 
analyzing special characteristics and demands of each customer; paying 
attention to accessibility standards; detailing the itinerary to the maximum, 
including aspects related to mobility, stops to take a rest and meal time; 
and having the customer record with their personal data, informing their 
health condition, medicine taken and/or dietary restrictions, as well as 
contact information of trusted doctors and/or relatives.
Suggested destinations: Águas de Lindóia (SP), Caldas Novas (GO), 
Campos do Jordão (SP), Fortaleza (CE), Gramado (RS), Holambra 
(SP), Maceió (AL), Natal (RN) and historic cities of Minas Gerais are 
among Brazilian great places to visit. At the international level, the 
highlights are Canada, France, Italy, Portugal and Uruguay.
TRAVEL WITH GRANDPARENTS: ANOTHER TREND FOR 2020
Another tourism bet that involves this part of the population is actually a 
meeting of generations: trips gathering grandparents and grandchildren.
Excellent opportunities to exchange experiences, bring the family closer 
and create unforgettable memories, when creating a personalized 
itinerary for this segment, here are two hot tips: 
• investing in complete packages, with travel insurance, transfer in/out 

and guide and/or monitors; and
• choosing destinations and/or attractions that are accessible and pleasant 

for all ages, such as cruises, train rides, all-inclusive resorts and farm hotels.

FOTO: PAULO NABAS/SHUTTERSTOCK.COM
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NA FOTO DE ABERTURA, AVÔ E NETO CONTEMPLAM OS ALPES 
AUSTRÍACOS. À DIREITA, A COLORIDA HOLAMBRA, DESTINO 
QUE ATENDE BEM O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE
IN THE MAIN PHOTO, GRANDFATHER AND GRANDSON CONTEMPLATE 
THE AUSTRIAN ALPS. ON THE RIGHT, THE COLORFUL HOLAMBRA, A 
DESTINATION THAT SERVES THE ELDERLY AUDIENCE WELL

razendo na bagagem uma longa experiência na estrada da vida, não é 
à toa que os idosos vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado 
turístico. Afinal, com o aumento progressivo da expectativa de vida, esse 
público tem ultrapassado a marca dos 60 anos esbanjando vitalidade e, 
em muitos casos, disponibilidade maior de tempo e dinheiro. E o que isso 
significa, agente? Oportunidades de ouro para as vendas, claro!
Representando uma parcela de mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, 
segundo dados do IBGE, os baby boomers – nome dado à geração 
nascida entre meados das décadas de 1940 e 1960 – devem seguir 
em alta no setor de viagens. Porém, para colocar diante desses atuais e 
potenciais passageiros produtos e serviços sob medida, é preciso levar em 
consideração alguns requisitos básicos e muito importantes, sobre os quais 
a Segue Viagem entra em detalhes a seguir.
PERFIL DE CONSUMO: de acordo com dados do Ministério do Turismo e 
do Relatório de Inteligência do setor, divulgado pelo Sebrae de Santa 
Catarina em fevereiro de 2019, 56% dos viajantes da terceira idade são 
formados por mulheres, 76,3% viajam de avião, 64,8% se hospedam em 
hotéis ou pousadas, 61,4% gostam de viajar fora do período de férias 
escolares, 70% preferem explorar o mundo com pessoas de faixas etárias 
diversas e 54% fecham pacotes por intermédio de um agente de viagens.
NECESSIDADES ESPECÍFICAS: com base na cartilha “Dicas para atender bem 
turistas idosos”, produzida pelo MTur, algumas recomendações de atendi-
mento a esse público envolvem: analisar com cuidado as características 
e demandas especiais de cada cliente; atentar-se aos padrões de acessi-
bilidade; detalhar o roteiro ao máximo, incluindo pormenores vinculados 
à mobilidade, paradas para descanso e horários de refeições; e ter em 
mãos uma ficha do passageiro com informações pessoais, relacionadas 
sobretudo a condições de saúde, medicamentos utilizados e restrições ali-
mentares, bem como o contato de médicos de confiança e/ou familiares.
DESTINOS RECOMENDADOS: entre os nacionais, algumas pedidas certeiras 
são Águas de Lindóia (SP), Caldas Novas (GO), Campos do Jordão (SP), 
Fortaleza (CE), Gramado (RS), Holambra (SP), Maceió (AL), Natal (RN) e as 
cidades históricas de Minas Gerais. Já no âmbito internacional, os destaques 
vão para países como Canadá, França, Itália, Portugal e Uruguai.

VIAGEM COM AVÓS: MAIS UMA TENDÊNCIA PARA 2020
Outra aposta do turismo que envolve essa parte da população é, na verda-
de, um encontro de gerações: a de viagens entre avós e netos.
Excelentes oportunidades para trocar experiências, aproximar a família e 
criar lembranças imunes à ação do tempo, na hora de montar um roteiro 
personalizado para esse segmento aqui vão duas sugestões sem erro:

 investir em pacotes completos, com direito a seguro-viagem, transfer in/
out e acompanhamento de guia e/ou monitores; e

 optar por destinos e/ou atrativos que sejam acessíveis e agradáveis 
a todas as idades, assim como cruzeiros, passeios de trem, resorts all 
inclusive e hotéis-fazenda, por exemplo. 

MAS ATENÇÃO
Para viajar com netos 
menores de idade sem 
o acompanhamento 
dos pais é preciso pro-
videnciar algumas docu-
mentações. Quer saber quais? Então aponte 
seu celular para o QR Code e confira uma 
matéria exclusiva sobre o assunto no Segue 
Viagem Digital.
ATTENTION, PLEASE
To travel with underage grandchildren without their parents, 
you need to provide some documents. Would you like to 
learn more? Point your phone at the QR Code and check out 
an exclusive article on the subject on Segue Viagem Digital.
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DE DIVERSÕES

A TIRELESS FUN FACTORY
NEW HOTELS, NEW ATTRACTIONS, NEW ACTIVITIES AND ALSO 
NEW PARKS: CHECK OUT THE NOVELTIES THAT WILL TAKE THE 
THEME COMPLEXES OF ORLANDO AND REGION IN 2020
Year in, year out and the world capital of theme parks is tireless, 
guaranteeing large smiles and many surprises to achieve just one goal: 
driving visitors crazy – in a good way, of course –, attracting them more 
and more. And taking into account Florida’s large list of good news for the 
next months, 2020 will definitely not escape this rule.
With a busy schedule of openings, the three main theme complexes of 
Orlando and its surroundings, for example, are ready to launch a series of 
attractions just the way we like them: full of magic, technology and great 
selling arguments to attract not only first-time tourists but also those who 
love to enjoy fantastic exclusive experiences.
Segue Viagem has talked to spokespersons of Universal Orlando Resort, 
Walt Disney World Resort and SeaWorld Parks & Entertainment to find 
out what’s new in this three North-American paradises of fun. And – 
spoiler alert! – they told everything, including some tailor-made benefits 
for travel agents. Enjoy these hot tips! 
UNIVERSAL ORLANDO RESORT: ATTRACTIONS THAT ARE COMING SOON
Offering a complete package when it comes to leisure, hospitality and 
adventures like those in the movies, Universal Orlando Resort is so not 
tired of innovating that has some openings in a near future. And who 
shows us the main highlights of this schedule is Gabriella Cavalheiro, 
Business Development director for Latin America. Let’s check them!
NEW HOTELS: from 2019 on, Universal Orlando Resort has built two 
economy-class mega hotels, expected to finish this year with total capacity 
for 9,000 guests. They are: Universal’s Endless Summer Resort – Surfside 
Inn and Suites, already opened, and Universal’s Endless Summer Resort – 
Dockside Inn and Suites, which will be opened on March 17, both having 
excellent location, exclusive conveniences and two-bedroom apartments, 
perfect for families with children and/or teenagers.
NEW ATTRACTIONS: when it comes to entertainment, in addition to the 
recent opening of Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, at 
The Wizarding World of Harry Potter™, other three novelties are coming 
soon: The Bourne Stuntacular, which mixes theatre, cinema and special 
effects and is based on the movies in which Matt Damon plays Jason 
Bourne; the renovation of Jurassic Park area, at Universal’s Islands of 
Adventure, in Orlando; and the 30th celebration of Halloween Horror 
Nights, which promises to bring even scarier editions.
NEW PARK: do you still have energy? Great! There’s a fresh new park 
coming: Universal Epic Universe, the fourth fun point of the complex 
and that, in Gabriella’s words, will take the experience of theme parks 
to another level, providing much technology and immersion in different 
subjects and audience’s favorite stories.
AND FOR YOU...: Universal Orlando Resort is launching new online 
training modules at Universal Partner Community, platform dedicated to 
travel agents that encourages engagement and information exchange 
among subscribers. In addition to trainings, you can have access to 
exclusive materials and benefits, so it’s worth a visit. 

ntra ano, sai ano e a capital mundial da alegria segue a todo vapor, 
garantindo largos sorrisos e muitas surpresas guardadas na manga 
para atingir um único objetivo: levar os visitantes à loucura – no bom 
sentido, claro –, conquistando-os mais e mais a cada instante. E a julgar 
pela extensa lista de boas-novas previstas para os próximos meses na 
Flórida, 2020 definitivamente não fugirá a essa regra.
Com uma agenda lotada de inaugurações, os três principais 
complexos temáticos de Orlando e arredores, por exemplo, já estão 
a postos para lançar uma série de atrações do jeito que a gente 
gosta: repletas de magia, tecnologia e ótimos argumentos de vendas 
para atrair não só turistas de primeira viagem mas também todos que 
se amarram em curtir experiências fantásticas em primeiríssima mão.
A Segue Viagem foi trocar uma ideia com as porta-vozes do Universal 
Orlando Resort, Walt Disney World Resort e SeaWorld Parks & 
Entertainment para descobrir o que deve pintar de novo nesses três 
paraísos norte-americanos de pura diversão. E – olha o spoiler! – elas 
contaram tudo tintim por tintim, adiantando até mesmo alguns benefícios 
sob medida para os agentes de viagens. Aproveite as dicas quentinhas! 

DICAS DE ORLANDO

E

NOVOS HOTÉIS, NOVAS ATRAÇÕES, NOVOS 
PROGRAMAS E ATÉ NOVOS PARQUES: 

CONFIRA AS NOVIDADES QUE VÃO INVADIR 
OS COMPLEXOS TEMÁTICOS DE ORLANDO 

E REGIÃO EM 2020

UMA FÁBRICA

a mil por hora

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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UNIVERSAL ORLANDO RESORT: 
ESTREIAS À VISTA
Oferecendo um pacote completo quando 
o assunto é lazer, hospedagem e 
aventuras dignas de cinema, o Universal 
Orlando Resort é tão incansável na 
missão de inovar que tem inaugurações 
previstas para um futuro próximo. E quem 
nos mostra os principais destaques desse 
cronograma é Gabriella Cavalheiro, 
diretora de Desenvolvimento de Negócios 
para a América Latina. Vamos a eles!
NOVOS HOTÉIS: de 2019 para cá, o 
Universal Orlando Resort ganhou dois 
mega-hotéis de categoria econômica, que 
devem chegar ao final deste ano com ca-
pacidade total para 9 mil hóspedes. São 
eles: Universal’s Endless Summer Resort 
– Surfside Inn and Suites, já aberto, e  
Universal’s Endless Summer Resort – 

Dockside Inn and Suites, que será inaugu-
rado em 17 de março, ambos dispondo 
de excelente localização, comodidades 
exclusivas e apartamentos de dois quartos, 
perfeitos para famílias acompanhadas por 
crianças e/ou adolescentes.
NOVAS ATRAÇÕES: já no campo do 
entretenimento, além da recente abertura 
da montanha-russa Hagrid’s Magical 
Creatures Motorbike Adventure, no The 
Wizarding World of Harry Potter™, 
outras três novidades estão a caminho: o 
espetáculo The Bourne Stuntacular, o qual 
mistura teatro, cinema e efeitos especiais e 
é baseado nos filmes em que Matt Damon 
atua como o personagem Jason Bourne; 
a revitalização da área Jurassic Park, 
no Universal’s Islands of Adventure, em 
Orlando; e a comemoração de 30 anos 
do Halloween Horror Nights, que promete 
ganhar edições ainda mais assustadoras.

NOVO PARQUE: tem fôlego sobrando? 
Ótimo! Há um parque zero bala chegan-
do: Universal Epic Universe, o quarto point 
de diversão do complexo e que, nas pala-
vras de Gabriella, vai elevar a experiência 
de parques temáticos a outro nível, trans-
bordando tecnologia e imersão em vários 
temas e histórias queridinhas do público.
E PARA VOCÊ...: o Universal Orlando 
Resort está lançando novos módulos de 
treinamentos on-line na Universal Partner 
Community, plataforma dedicada aos 
agentes de viagens que incentiva o 
engajamento e a troca de informações entre 
os inscritos. Além de capacitações, ali você 
tem acesso a materiais e benefícios únicos, 
então vale a pena dar uma olhadinha. 

PARA FÃS DE HARRY POTTER™: 
MONTANHA-RUSSA HAGRID'S MAGICAL 
CREATURES MOTORBIKE ADVENTURE
FOR FANS OF HARRY POTTER™: 
HAGRID'S MAGICAL CREATURES 
MOTORBIKE ADVENTURE
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WALT DISNEY WORLD RESORT: 
AQUI A MAGIA NÃO TEM FIM
Na terra dos contos de fadas, histórias com 
finais felizes são escritas a todo instante. 
Por isso, prepare-se para surpresas que 
farão brilhar os olhos dos visitantes no 
gigante Walt Disney World Resort, na 
Flórida. Quem nos revela isso? Gabriela 
Delai, gerente de treinamento e porta-voz 
da Disney Destinations. Vem ver!
NOVO HOTEL: de portas abertas desde o 
final de 2019, o Disney’s Riviera Resort é 
um meio de hospedagem com 300 apar-
tamentos e unidades que acomodam até 
12 pessoas. Dono de instalações apai-
xonantes, quem se hospeda ali ainda 
pode usufruir de outro diferencial imperdí-
vel: o Disney Skyliner, sistema de teleféricos 
que conecta o resort aos parques Disney's 
Hollywood Studios e Epcot.
NOVAS ATRAÇÕES: entre os destaques 
da programação de 2020 figura o 
seguinte quarteto fantástico: Mickey & 
Minnie's Runaway Railway, que transporta 
os visitantes para dentro de um desenho 
animado estrelado por Mickey e sua turma 
no Disney’s Hollywood Studios; Remy's 
Ratatouille Adventure, uma aventura no 
Epcot inspirada na animação “Ratatouille”, 
da Pixar; o emocionante espetáculo 
de luzes, cores e fogos de artifício 

HarmonioUS, tido como o maior show 
noturno já produzido pela Disney; e o novo 
show do Cirque du Soleil, chamado Drawn 
to Life e em cartaz no Disney Springs.
DE OLHO NO EPCOT: já ficou sabendo o 
que está saindo do forno? O Space 220, o 
mais novo restaurante do Epcot. Adotando 
a temática de uma estação espacial, 
proporciona visões extraordinárias do 
planeta Terra de dia e à noite. E por falar 
em Epcot, outras inaugurações previstas 
por lá para os próximos anos ficam por 
conta da abertura da primeira atração 
inspirada em Mary Poppins, no pavilhão 
do Reino Unido; da estreia da experiência 
Journey of Water, baseada no filme 
“Moana”; e da montanha-russa Guardians 
of the Galaxy: Cosmic Rewind, uma 
atração inédita, em 360°, com direito ao 
primeiro looping reverso na Disney.
E PARA VOCÊ...: o  Walt Disney 
World  Resort reserva muitas novidades 
– e todas podem ser traduzidas em opor-
tunidades de vendas. Inclusive, agente, 
na hora de apresentar o complexo ao 
passageiro, a dica é recomendar ao me-
nos seis dias de visita e contemplar no 
roteiro algumas boas horas na Toy Story 
Land e em Star Wars: Galaxy’s Edge, 
que correspondem a outras duas áreas 
inauguradas recentemente. Ambas são 
imperdíveis, pode confiar!

WALT DISNEY WORLD RESORT: MAGIC IS 
ENDLESS HERE
In the land of fairy tales, stories with happy endings 
are written all the time. So get ready for surprises that 
will enchant every visitor at the giant Walt Disney 
World Resort, in Florida. Who reveals this? Gabriela 
Delai, training manager and spokesperson of Disney 
Destinations. Check it out!
NEW HOTEL: opened since the end of 2019, Disney’s 
Riviera Resort is a hotel with 300 apartments and units 
that accommodate up to 12 people. Owner of charming 
facilities, those who stay there can also enjoy other incredible 
convenience: Disney Skyliner, a cable car system that 
connects the resort to Disney's Hollywood Studios and Epcot.
NEW ATTRACTIONS: the following fantastic four are 
among the highlights of the 2020 schedule: Mickey & 
Minnie's Runaway Railway, which takes the visitors into a 
cartoon starring Mickey and friends at Disney’s Hollywood 
Studios; Remy's Ratatouille Adventure, an adventure at 
Epcot inspired in Pixar’s “Ratatouille”, the exciting spectacle 
of lights, colors and fireworks HarmonioUS, considered 
the greatest night show already produced by Disney, and 
the new show of Cirque du Soleil, called Drawn to Life, 
at Disney Springs.
KEEP AN EYE ON EPCOT: have you already heard about 
what is coming soon? Space 220, the fresh new Epcot’s 
restaurant. Adopting the theme of a special station, it provides 
extraordinary views of the Earth day and night. Speaking of 
which, other openings scheduled for the next years are the 
first Mary Poppins-inspired attraction, in the United Kingdom 
Pavilion; the premiere of Journey of Water experience, 
based on the movie “Moana”; and Guardians of the 
Galaxy: Cosmic Rewind roller coaster, a brand new 360° 
attraction with the first reverse loop at Disney.
AND FOR YOU...: Walt Disney World Resort has many 
novelties – and all of them can be translated into sales 
opportunities. By the way, travel agent, when presenting 
the complex to the passenger, the tip is to recommend at 
least six days of visit and include in the itinerary some hours 
in Toy Story Land and Star Wars: Galaxy’s Edge, which 
correspond to two other areas recently opened. Both are 
can’t-miss attractions, believe it!

SLINKY DOG DASH, UM DOS PRINCIPAIS 
ATRATIVOS DA TOY STORY LAND 
SLINKY DOG DASH, ONE OF THE MAIN 
ATTRACTIONS OF TOY STORY LAND

©DISNEY ©DISNEY/PIXAR ©POOF-SLINKY, LLC.
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SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT: 
DIVERSÃO E ÁGUA TÊM TUDO A VER
Iniciando 2020 com motivos de sobra 
para celebrar, o SeaWorld Parks & 
Entertainment dá as boas-vindas ao novo 
ano ultrapassando a marca de 36 mil 
animais resgatados, consolidando-se 
como uma das maiores organizações 
de proteção ambiental e preservação de 
espécies no mundo e reservando grandes 
lançamentos para os fanáticos por 
diversão. Se o seu cliente faz parte desse 
time, maravilha! Cristina Muniz, executiva 
de Marketing & Vendas do complexo, traz 
a seguir informações que ele vai adorar 
saber. Leia e comprove!
NOVAS MONTANHAS-RUSSAS: por 
falta de uma, o SeaWorld Parks &  
Entertainment tem duas novas experiên-
cias em forma de montanhas-russas che-
gando aos seus parques no segundo tri-
mestre de 2020. São elas: Ice Breaker™, 
no SeaWorld Orlando, que realizará 
quatro arremessos (para frente e para trás) 
e culminará em um arremesso reverso na 
queda mais íngreme e vertical da Flórida; 
e Iron Gwazi™, no Busch Gardens Tampa 
Bay, a qual mesclará a nostalgia da clás-
sica montanha-russa de madeira e a for-
ça inovadora de uma montanha-russa de 

aço a uma velocidade máxima de 122 
km/h, com 12 momentos de sensação 
de gravidade zero e três inversões de 
sentido. Ufa!
NOVO TOBOÁGUA: seguindo, agora, 
para o Aquatica Orlando, o novato de 
2020 por ali atende pelo nome de Riptide 
Race e figura como um toboágua de 
duelo. Prevista para ser inaugurada no 
segundo trimestre deste ano, na prática 
a atração funcionará assim: partindo do 
topo da torre de 21 metros de altura, os 
visitantes ficarão lado a lado com suas 
boias em duas pistas de corrida e toparão 
com curvas sinuosas e tubos com trechos 
abertos e fechados no caminho. Como 
cada boia tem capacidade para duas 
pessoas, todos os participantes terão 
companhia durante essa gostosa – e 
molhada! – competição.
E PARA VOCÊ...: em 2020, o comple-
xo dará continuidade às suas capaci-
tações in loco, visitando várias regiões 
do Brasil. Cabe ressaltar também que 
será lançada uma plataforma de treina-
mento on-line ainda este ano, por meio 
da qual os agentes de viagens terão a 
oportunidade de aprender mais sobre 
o destino, tornando-se verdadeiros es-
pecialistas em tudo o que se refere ao 
universo SeaWorld. 

SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT: FUN 
AND WATER HAVE EVERYTHING TO DO WITH
Starting 2020 with so many reasons to celebrate, 
SeaWorld Parks & Entertainment welcomes the new 
year exceeding the number of 36,000 of rescued 
animals, consolidating itself as one of the largest 
environmental protection and species conservation 
in the world and preparing great news for fans 
of fun. If your customer is part of this team, great! 
Cristina Muniz, Marketing & Sales executive of the 
complex, brings some information that he or she 
would like to know. Read and prove it!
NEW ROLLER COASTERS: SeaWorld Parks & 
Entertainment has not only one but two new roller 
coasters experiences coming to its parks in the second 
quarter of 2020. They are: SeaWorld Orlando’s Ice 
Breaker™, which will make four pitches (back and 
forth) and culminate in a reverse pitch in Florida’s 
steepest and most vertical drop, and Iron Gwazi™, 
at Busch Gardens Tampa Bay, which will mix the 
nostalgia of the classic wooden roller coaster and the 
innovative strength of a steel roller coaster at a top 
speed of 122 km/h, with 12 moments of zero gravity 
sensation and three inversions of direction. Wow!
NEW WATER SLIDE: now heading to Aquatica 
Orlando, the 2020 rookie is called Riptide Race and is 
like a dueling waterside. Expected to open in the second 
quarter of this year, in practice the attraction will work 
like this: leaving from the top of the 21-meter-high tower, 
visitors will be side by side with their floats on two race 
tracks and will come across winding bends and tubes 
with open and closed sections on the way. As each float 
has a capacity for two people, all participants will have 
a company during this exciting – and wet! –competition.
AND FOR YOU...: in 2020, the complex will 
continue its on-site trainings, visiting several regions 
of Brazil. Also, it should be highlighted that an 
online training platform will be launched this year, 
through which travel agents will have the opportunity 
to learn more about the destination, becoming real 
experts when it comes to the SeaWorld universe.

IRON GWAZI™, MONTANHA-RUSSA QUE SERÁ 
INAUGURADA NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
IRON GWAZI™, A ROLLER COASTER THAT 
WILL OPEN IN THE SECOND QUARTER OF 2020

PERSPECTIVA ARTÍSTICA
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VOCÊ É O NOSSO CONVIDADO PARA UM TOUR 
POR LONDRES, A CIDADE QUE É SOBERANA 
EM AJUSTAR PARADAS IMPERDÍVEIS COM OS 
PONTEIROS DO RELÓGIO

SEGUINDO

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

24 HORAS

Para começar o dia com a disposição lá no alto, que tal tomar 
um delicioso café da manhã em um santuário ecológico bem 
no coração do destino? Impossível de resistir, esse é apenas 
um dos programas encontrados no Hyde Park, o parque mais 
famoso de Londres. Exibindo uma natureza exuberante, rica 
em biodiversidade, além de contemplar a vista e apreciar o 
cardápio dos cafés e restaurantes instalados por ali, outras 
ótimas pedidas são praticar esportes ao ar livre, conhecer 
a Fonte do Memorial em homenagem à princesa Diana e 
admirar a beleza das flores que tomam conta do jardim The 
Rose Garden.

a pontualidade britânica

HYDE PARK8h HYDE PARK

To start off on the right foot, what about having a delicious breakfast at an 
ecologic sanctuary right in the heart of the destination? Impossible to resist, this 
is just one of the activities found in Hyde Park, the most famous park in London. 
Showing exuberant nature, rich in biodiversity, in addition to enjoying the view 
and the menu of cafés and restaurants located there, other great things to do are 
to practice outdoor sports, visit the Memorial Fountain in honor of Princess Diana 
and admire the beauty of the flowers that take The Rose Garden.

R

FOLLOWING BRITISH PUNCTUALITY
YOU ARE OUR GUEST FOR A TOUR OF LONDON, A CITY THAT 
DOMINATES WHEN IT COMES TO SETTING CAN’T-MISS STOPS 
AT THE RIGHT TIME 
Reigning supreme as one of the most important metropolises of the 
world, the Land of the Queen is also on the list of favorite hubs of 
travelers going to Europe. It’s largest airport – Heathrow – ranks first 
among the busiest ones of the Old Continent, even operating with flight 
restrictions to minimize noise in the neighborhood at dawn.
Owner of endless charms, to enjoy every second there the tip is to 
choose services that include different attractions in one package.  
Hop-On Hop-Off buses, which take visitors around London postcards, 
and the London Pass®, which offers access to more than 80 activities via 
mobile app, for example, guarantee a great value for money, mainly 
for 24-hour connections. And if in the meantime you have some doubts 
on what to do first, take a look at this one-day itinerary proposed by  
Segue Viagem throughout a city where there’s no time to lose.

Reinando, absoluta, como uma das principais metró-
poles do mundo, a Terra da Rainha também é figura 
carimbada na lista dos hubs preferidos dos viajantes 
de passagem pela Europa. Tanto que o seu maior ae-
roporto – o Heathrow – ocupa o primeiro lugar entre 
os mais movimentados do Velho Continente, mesmo 
operando com restrições de voos para minimizar os 
ruídos na vizinhança durante a madrugada.
Dona de encantos sem fim, para aproveitar ao máximo 
cada segundo por ali a dica é optar por serviços que 
incluam atrações variadas em um só pacote. Os 
ônibus turísticos Hop-On Hop-Off, que circulam por 
cartões-postais londrinos, e o passe digital London 
Pass®, o qual oferece acesso a mais de 80 atividades 
via aplicativo de celular, por exemplo, garantem ótimo 
custo/benefício, sobretudo para conexões de 24 
horas. E se nesse meio tempo pintar alguma dúvida 
sobre o que fazer primeiro, espia só este roteiro de um 
dia proposto pela Segue Viagem pela cidade onde o 
relógio, definitivamente, não para.   
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Após dar um giro por terra, é hora de observar Londres do alto a 
bordo de mais um símbolo que é a cara da cidade: a London Eye. 
Despontando como uma das maiores rodas-gigantes do mundo, 
com 135 metros de altura e 32 cabines panorâmicas, uma voltinha 
nela dura, em média, 30 minutos, preenchidos por uma vista 
arrebatadora e pra lá de privilegiada. O horário de funcionamento 
varia conforme a temporada: a London Eye encerra suas operações 
entre 18h e 20h30. Caso a viagem coincida com o horário 
estendido, o passeio na roda-gigante pode ser combinado com um 
minicruzeiro de aproximadamente 40 minutos pelo Rio Tâmisa, ideal 
para reverenciar as preciosidades do destino também pelas águas.

Em meio às luzes de seus painéis publicitários, câmeras 
fotográficas e toda a ação que rola solta pela região, o 
Piccadilly Circus dá as boas-vindas a um respeitável público 
em busca de diversão. Considerada uma das praças mais 
badaladas da capital inglesa e via de acesso para outros 
points londrinos muito prestigiados, como os bairros Soho 
e Chinatown, entre seus demais atrativos estão lojas de 
marcas renomadas, bares, restaurantes, teatros e até uma 
imperdível escultura do deus do amor, batizado de Eros na 
mitologia grega e de Cupido na romana.

16h PICCADILLY CIRCUS

After sightseeing, it’s time to watch London from above on board another symbol that 
is the face of the city: London Eye. Considered as one of the largest Ferris Wheels of 
the world, with 135 meter in height and 32 panoramic cabins, a ride on it lasts 30 
minutes, on average, providing a breathtaking and prime view. Opening hours vary 
according to the season: London Eye closes between 6 p.m. and 8:30 p.m. If the ride 
coincides with the extended time, it can be combined with a 40-minute mini-cruise by 
the River Thames, ideal to revere the preciousness of the destination also by the waters.

Amid the lights of its billboards, cameras and all the action happening 
around the region, Piccadilly Circus welcomes an honorable audience 
looking for fun. Considered one of the most vibrant squares of the English 
capital and gateway to other very famous London points, such as Soho and 
Chinatown, among its other attractions we have renowned brand shops, 
bars, restaurants, theaters and even a sculpture of the god of love, called 
Eros in Greek mythology and Cupid in Roman.

LONDON EYE
LONDON EYE

Residência oficial da realeza britânica, quem vai para 
Londres não pode deixar de fazer uma visitinha básica 
à casa da Rainha Elizabeth II. E o local é este aqui: 
Palácio de Buckingham, construção monumental que 
ainda serve de endereço para a tradicional cerimônia de 
Troca da Guarda. Para assisti-la, guarde bem o horário: 
pontualmente às 11h, em todos os dias do verão, e 
às segundas, quartas, sextas e domingos nas demais 
estações. Ah! Lembrando que a atração está sujeita a 
alterações e cancelamento em dias de chuva, tá?
Official residence of British royalty, people who are going to London 
can’t miss the house of Queen Elizabeth II. And this is the place: 
Buckingham Palace, monumental building that still is the address for 
the traditional Changing of the Guard ceremony. To watch it, keep in 
mind its time: punctually at 11 a.m., every day of summer, and on 
Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays in other seasons. Ah! 
Remembering that the attraction is subject to changes and cancellation 
on rainy days, ok?

11h
PALÁCIO DE BUCKINGHAM
BUCKINGHAM PALACE

13h
PICCADILLY CIRCUS

FOTO: LUKASZ PAJOR/SHUTTERSTOCK.COM
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A TREND tem pacotes para  Londres. Destaque 
para a opção que inclui  3 noites de hospedagem 
no Holiday Inn London Kensington High St. 
(sem refeições) e transfer in/out. A partir de   

10x GBP 40,00 por pessoa, em apto. duplo.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

a pontualidade britânica
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ID MUNDO
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JAPAN: A GOLD-MEDAL DESTINATION
JOIN US ON THIS JOURNEY THAT CELEBRATES THE UNION 
BETWEEN WEST AND EAST AND THAT FASCINATES WITH HABITS, 
DIVERSITY AND ORGANIZATION

RECORTE DE FUJIYOSHIDA, COM DESTAQUE PARA O 
MONTE FUJI E PARA A TORRE TIPICAMENTE ORIENTAL, 
CONHECIDA COMO PAGODA
PICTURE OF FUJIYOSHIDA, HIGHLIGHTING MOUNT FUJI AND 
THE TYPICALLY EASTERN TOWER, KNOWN AS THE PAGODA

JAPÃO:
UM DESTINO MEDALHA DE OURO

ACOMPANHE A GENTE NESTA VIAGEM QUE 
CELEBRA A ALIANÇA DO OCIDENTE COM O 
ORIENTE E QUE FASCINA PELOS HÁBITOS, 
PELA DIVERSIDADE E PELA ORGANIZAÇÃO

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM
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eparados por mais de 17 mil quilômetros em linha 
reta – ou, no mínimo, 24 horas de voo com ao 
menos uma conexão –, dizer que o Japão fica 
do outro lado do mundo aos olhos dos brazucas, 
geograficamente, não está errado. Porém, apesar 
de apresentar alguns hábitos e costumes bem 
distintos, quem visita a Terra do Sol Nascente 
descobre, logo na chegada, que a distância 
existente entre os dois países para por aí.
Endereço para a maior comunidade nipônica 
do mundo em território estrangeiro, segundo 
dados da Embaixada do Japão estima-se que 
hoje vivam no Brasil cerca de 1,9 milhão de 
nikkeis (assim chamados os imigrantes japoneses 
e seus descendentes). Responsáveis por plantar 
em solo canarinho várias sementes provenientes 
de sua cultura, dos frutos gerados por aqui 
floresceu não só o amor dos brasileiros por sushis, 
sashimis, judô, origamis, cerejeiras, porcelanas, 
mangás, Pokémon, Mario Bros. e pelos icônicos 
Tamagotchis (bichinhos virtuais que eram febre nos 
anos 1990), por exemplo, como também por esse 
incrível destino asiático onde tradições milenares e 
atrativos futuristas caminham de mãos dadas.
Compartilhando, portanto, de um sentimento 
fraterno de muito respeito e admiração, é em busca 
de demais afinidades, e inúmeras peculiaridades, 
que a Segue Viagem decidiu arrumar as malas 
e cruzar o planeta para conhecer melhor esta 
nação tão fascinante. Ah! E até por isso o nosso 
ponto de partida só poderia ser mesmo Tóquio, 
a capital japonesa, uma cosmópole símbolo de 
hospitalidade, curiosidades e encantos, como 
você confere em detalhes pelas páginas a seguir. 
Divirta-se sem moderação!
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À ESQUERDA, O TRANQUILO SHINJUKU GYOEN PARK. À 
DIREITA, CLIQUE TIRADO EM KABUKICHO, DISTRITO DE 
SHINJUKU FAMOSO PELA VIDA NOTURNA
ON THE LEFT, THE PEACEFUL SHINJUKU GYOEN PARK. ON 
THE RIGHT, A PHOTO TAKEN IN KABUKICHO, SHINJUKU 
DISTRICT, FAMOUS FOR NIGHTLIFE

CURIOSIDADES NIPÔNICAS
• Uso da mão inglesa no trânsito; 
• Curvar-se ao cumprimentar alguém;
• Falar baixo; 
• Não falar ao celular em trens ou metrôs para não 

incomodar os demais usuários; 
• Tirar os sapatos ao entrar em casas, certos 

restaurantes, locais públicos e santuários;
• Não fumar ou comer andando pela rua; 
• Usar máscaras hospitalares se estiver gripado; 
• Evitar assoar o nariz em público; 
• Usar os paninhos oferecidos em restaurantes para 

limpar as mãos antes de comer; depois, colocá-los 
em cima da mesa;

• Pode ser necessário cobrir tatuagens em determi-
nados lugares públicos;

• Está liberado: fazer barulho ao tomar uma sopa ou 
sugar os noodles.

JAPANESE CURIOSITIES  
• Use of the English hand in traffic;
• To bow to greet someone;
• Speak softly;
• It’s not allowed to talk on the phone on trains or subways to avoid 

disturbing other users;
• It's necessary to take shoes off when entering houses, certain 

restaurants, public places and shrines;
• It’s not allowed to smoke or eat while walking on the street;
• Wear medical masks if you caught a cold;
• Avoid blowing your nose in public;
• Use towels offered by some restaurants, before meals, to clean 

hands; after using them, place them on the table;
• It might be necessary to cover tattoos in some public spaces; 
• You can do it: making noises when eating noodles or soup.

FOTO: LUCIANO MORTULA - LGM/SHUTTERSTOCK.COM
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"TOKYO PRESENTS ITSELF AS 
A METROPOLITAN REGION 
WITH OVER 37 MILLION 
INHABITANTS AND WHERE 
EVERYTHING WORKS IN 
HARMONIOUSLY AND 
ORGANIZED WAY"

TÓQUIO APRESENTA-SE  

COMO UMA REGIÃO 

METROPOLITANA COM 

MAIS DE 37 MILHÕES DE 

HABITANTES E ONDE TUDO 

FUNCIONA EM PERFEITO 

ESTADO DE HARMONIA E 

ORGANIZAÇÃO

O ICÔNICO TEMPLO SENSO-JI, TEMPLO 
BUDISTA NO BAIRRO DE ASAKUSA, EM TÓQUIO
THE ICONIC SENSO-JI TEMPLE, A BUDDHIST 
TEMPLE IN THE DISTRICT OF ASAKUSA, TOKYO

A CAMINHO DE TÓQUIO
Tomar um café enquanto acaricia gatos ou corujas, atravessar um cruzamento com 
a multidão para tirar uma foto clássica, assistir a um leilão de atuns ao vivo e a 
cores em um mercado de peixes e contemplar de arranha-céus ultramodernos a 
santuários históricos em um piscar de olhos. Achou exótico? Pois acredite: essas 
são apenas algumas das experiências típicas (e pitorescas) oferecidas por Tóquio, 
esta fantástica e gigantesca caixinha de surpresas. 
Apresentando-se como uma região metropolitana com mais de 37 milhões de 
habitantes e onde tudo funciona em perfeito estado de harmonia e organização, 
a cidade não cansa de surpreender e coleciona paradas campeãs, daquelas que 
fazem toda a diferença no roteiro. 

Um tour para iniciantes
Dividida em 23 bairros, cada qual com seus distritos de características bem 
específicas e diferentes entre si, antes de darmos o play em nosso itinerário lembre-
se: a melhor pedida para desbravar as riquezas de Tóquio é a pé ou utilizando 
seu eficiente sistema de trens, monotrilhos e metrôs, OK?
Sabendo disso, hora de seguir para Marunouchi, coração do destino e onde 
podem ser encontrados cartões-postais que mesclam natureza, história e urbanidade 
com maestria. Um deles é o Palácio Imperial, residência oficial do imperador 
japonês na qual a visitação, no geral, é restrita a espaços como jardins, parques, 
arenas esportivas/culturais e museus. Dica adicional: quem ama fotografia deve 
aproveitar a região para fazer um clique em Nijubashi, ponte dupla feita de pedra 
e em formato de arcos que descortina uma vista de arrasar.
Dali, vamos nos dirigir para Shinjuku, a versão de Tóquio cujo contraste de 
experiências desponta como a atração principal.



Separated by more than 17,000 km in a straight line – or, at least, 24 
hours of flight and one connection – saying that Japan is on the other side 
of the world from Brazilians’ point of view, geographically, isn’t wrong. 
However, despite having some very different habits and customs, those 
who visit the Land of the Rising Sun find out, upon arrival, that the distance 
between these two countries stops there.
House for the largest Japanese community of the world in foreign territory, 
according to data from the Japanese Embassy, it is estimated that there 
are about 1.9 million nikkeis (so-called Japanese immigrants and their 
descendants) living in Brazil today. Responsible for planting in Brazilian 
soil several seeds from their culture, from the fruits generated here not only 
bloomed the love of Brazilians for sushi, sashimi, judo, origami, cherry 
trees, china, mangas, Pokémon, Mario Bros. and the iconic Tamagotchi 
(digital pets that were a trend in the 1990s), for example, but also for 
this incredible Asian destination where ancient traditions and futuristic 
traditions walk side by side.
Therefore, sharing a fraternal feeling of great respect and admiration, it is 
in search of other affinities, and countless peculiarities, that Segue Viagem 
decided to pack up and cross the planet to get to know this fascinating 
nation better. Ah! And that’s why our starting point could only be Tokyo, 
the Japanese capital, a cosmopolitan symbol of hospitality, curiosities and 
charms, as you can see in detail in the following pages. Have fun!
GOING TO TOKYO
Having a coffee while petting cats or owls, crossing an intersection with a 
multitude to take a classic photo, watching a tuna auction at a fish market 
and admiring from ultra-modern skyscrapers to historic sanctuaries in the 
twinkling of an eye. Do you think this is exotic? So, believe it: these are some 
of the typical (and picturesque) experiences offered by Tokyo, this fantastic 
and giant box of surprises. 
Presenting itself as a metropolitan region with over 37 million inhabitants 
and where everything works in harmoniously and organized way, the city 
is not tired of surprising and collects amazing stops, those that make all the 
difference in the itinerary.
A beginner’s tour
Divided into 23 neighborhoods, each with their own specific and different 
characteristics, before starting our itinerary, remember: the best option to 
explore the riches of Tokyo is on foot or using its efficient system of trains, 
monorails and subways, OK?
Knowing this, it’s time to head to Marunouchi, heart of the destination and 
where postcards that perfectly mix nature, history and urbanity can be 
found. One of them is the Imperial Palace, official residence of the Japanese 
imperator, in which visitation is restricted to facilities such as gardens, parks, 
sports/cultural arenas and museums, in general. Additional tip: people who 
love photography should take the opportunity and click Nijubashi, a double 
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Shinjuku: movimento a qualquer hora do dia
Tomado por construções inovadoras, lojas, restaurantes 
e refúgios naturais, se a busca é por diversidade e 
cenários de tirar o fôlego o bairro de Shinjuku é o 
lugar. É por ali onde ficam o arranha-céu Tokyo 
Metropolitan Government Building, sede do governo 
metropolitano e dono de um mirante a mais de 200 
metros de altura, e os belíssimos jardins do parque 
Shinjuku Gyoen, que ganham a companhia de lindas 
e floridas cerejeiras durante a primavera.
Ainda nesse entorno, outros dois destaques ficam por 
conta da movimentada estação de trem e metrô Shinjuku 
– suas 200 saídas formam um labirinto comercial por 
onde circulam mais de três milhões de pessoas por dia 
– e da área de Golden Gai, reduto boêmio cheio de 
bares, restaurantes e karaokês instalados em vielas e 
com uma pegada mais alternativa.

A um pulinho dali, Shibuya 
Pertinho de Shinjuku, nem é preciso atravessar a cidade 
para chegar em um dos cruzamentos mais famosos do 
mundo: Shibuya Crossing. Situado no bairro de Shibuya, 
é ali o endereço daquele célebre retrato de Tóquio, no 
qual uma multidão de pedestres se encontra ao caminhar 
simultaneamente em diferentes direções. Inclusive, para 
assistir a essa cena de camarote, a sugestão são os bares 
e restaurantes localizados ao redor, como uma unidade 
do Starbucks que dispõe de piso superior, janelas de 
vidro e, claro, uma vista panorâmica espetacular.
Quer mais um atrativo simbólico? Ah, leva três, vai: a 
ilustre estátua de Hachiko, o cãozinho que inspirou a 
história do filme “Sempre ao seu lado”; a natureza e 
a animação que tomam conta do Parque Yoyogi; e 
o Meiji Jingu, santuário xintoísta (religião de origem 
japonesa) erguido em homenagem ao Imperador Meiji 
no século 20, destruído durante a Segunda Guerra e 
reconstruído na década de 1950.

Os astros do pedaço
Incansável na arte de entreter, divertir e surpreender, 
Tóquio realmente não para. Tanto que, além dessa lista 
imensa de programas citados acima, a cidade ainda 
reserva uma série de outras atividades.
Na linha dos parques a céu aberto e patrimônios 
históricos, por exemplo, um clássico do bairro de Taito 
é formado pelo multifacetado Ueno Park e pelo Museu 
Nacional de Tóquio, este último tido como um dos mais 
importantes quando o assunto é mergulhar no passado 
do Japão e na cultura asiática.

VOCÊ SABIA?
O Japão é dividido em quatro ilhas grandes 
e mais de três mil ilhas menores, banhadas 
pelas águas do Oceano Pacífico.
DID YOU KNOW? 
Japan is divided into four big islands and more than 
3,000 smaller islands, washed by the Pacific Ocean.

GUIA DE BOLSO POCKET GUIDE

Antes do embarque, porém, anote aí como se fala 
algumas palavrinhas mágicas em japonês:
Before boarding, however, take note of some magical Japanese words:

Bom dia: Ohayo gozaimasu Good morning: Ohayo gozaimasu

Boa tarde:  Konnichiwa Good afternoon: Konnichiwa

Boa noite: Konbanwa Good evening: Konbanwa

Desculpe/com licença (também vale para chamar 
um garçom ou no começo de frases para pedir 
informações): Sumimasen I’m sorry/excuse me (it also 
works to call a waiter or at the beginning of sentences to ask for 
information): Sumimasen

Sim: Hai Yes: Hai

Não: Iie No: Iie

Obrigado(a): Arigatou gozaimasu Thank you: Arigatou 
gozaimasu

Tchau: Sayonara Good-bye: Sayonara
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Já para os que desejam apreciar a capital do alto, dois lugares 
tops são a Tokyo Skytree e a Tokyo Tower: a primeira é abrigo 
para um mirante a mais de 450 metros de altura e, a segunda, 
dona de uma vista arrebatadora a aproximadamente 250 
metros acima do solo.
Tá a fim de provar das delícias da gastronomia japonesa 
em um local superemblemático? Então o caminho a seguir 
tem como destino o Toyosu Fish Market, novo endereço do 
antigo mercado de peixes Tsukiji e onde é possível encontrar 
frutas, verduras, legumes, frutos do mar, restaurantes e até um 
leilão de atuns, realizado todas as manhãs. Para assisti-lo, é 
preciso chegar antes das 05h00 e inscrever-se em seu centro 
de informações, visto que o número de visitantes é limitado, tá?

bridge made of stone and shaped like arches that reveals a stunning view.
From there, we are going to Shinjuku, the version of Tokyo whose contrast of experiences 
is considered the main attraction.
Shinjuku: vibrant all the time
Taken by innovative buildings, stores, restaurants and nature refuges, if visitors are 
looking for diversity and breathtaking views Shinjuku is this place. This is where 
Tokyo Metropolitan Government Building is located, headquarter of the metropolitan 
government and owner of a viewpoint with more than 200 meters high, and also the 
beautiful Shinjuku Gyoen gardens, which enjoy the company of amazing and flowering 
cherry trees during the spring.
Still in its surroundings, two other highlights are the busy Shinjuku train and metro station 
– its 200 exits composes a commercial labyrinth through which more than three million 
people circulate every day – and the Golden Gai area, a Bohemian spot full of bars, 
restaurants and karaokes in alleys and with a more alternative vibe.
Shibuya is near
Near Shinjuku, there’s no need to cross the city to get to one of the most famous 
crossroads of the world: Shibuya Crossing. Located in Shibuya, this is the address of that 
illustrious Tokyo portrait, in which many people meet while walking in different directions 
simultaneously. By the way, to watch this scene from a privileged place, we suggest bars 
and restaurants located in the surroundings, such as a Starbucks unit that has an upper 
floor, glass windows and, of course, a spectacular panoramic view.
Do you want another symbolic attraction? Take three: the famous Hachiko statue, the 
puppy that inspired the story of the movie “Hachi: A Dog’s Tale”; the nature and vibrancy 
that takes the Yoyogi Park; and Meiji Jingu, a Shinto shrine (Japanese Religion) built in 
honor of Emperor Meiji in the 20th century, destroyed during the World War II and 
rebuilt in the 1950s.
The stars of the place
Tireless in the art of entertaining, amusing and surprising, Tokyo really doesn’t stop. In 
addition to this huge list of activities, the city also reserves a number of other activities.
Talking about outdoor parks and heritage, for example, a classic one of Taito 
neighborhood is composed of the multifaceted Ueno Park and the Tokyo National 
Museum, the last one considered one of the most important when it comes to diving into 
Japan’s past and Asian culture.

EU ACHO QUE VI UM GATINHO 
Caso seu passageiro goste de gatos e se amarre em 
experiências que são pura fofura, recomende uma 
visita a um Cat Café, tradicionais cafés espalhados 
por Tóquio nos quais, além de quitutes deliciosos, há 
muita interação com os felinos que vivem no lugar.
I TAWT I TAW A PUDDY TAT
If your passenger is a cat lover and love cute experiences, 
recommend a visit to a Cat Café, traditional cafés spread all over 
Tokyo in which, in addition to delicious snacks, there are much 
interaction with the cats that live in the place.

PARTE DO COLORIDO DE AKIHABARA, CENTRO 
COMERCIAL CÉLEBRE PELAS LOJAS DE ELETRÔNICOS, 
JOGOS, MANGÁS E ANIME
PART OF THE COLORFUL AKIHABARA, A FAMOUS 
SHOPPING CENTER FOR ELECTRONIC DEVICES, GAMES, 
MANGA AND ANIME STORES

FOTO: ESB PROFESSIONAL/SHUTTERSTOCK.COM



Os points dos ocidentais
Paraíso das compras, tecnologia e muita badalação, Tóquio é um legítimo e majestoso 
sonho de consumo para turistas à procura de diversão. Neste sentido, os holofotes da 
cidade vão, sobretudo, para três regiões: Akihabara, centro comercial bem conhecido por 
suas lojas de eletrônicos, jogos, mangás e animes (isto é, gibis e animações japonesas) 
e por reunir os chamados cosplayers (pessoas que se fantasiam de personagens, 
especialmente ficcionais); as vizinhas Akasaka e Roppongi, duas áreas nobres bastante 
frequentadas por estrangeiros e ideais para curtir uma vida noturna agitada; e Odaiba, 
ilha artificial às margens da Baía de Tóquio repleta de hotéis, shoppings, restaurantes e 
espaços de lazer, entretenimento e cultura, a exemplo do Estátua da Liberdade de Odaiba 
e do Museu Nacional de Ciência e Inovação.

É bate-volta que chama, né?
E aí, tem fôlego sobrando? Ótimo, porque após o tour por Tóquio, não deixe de incluir no 
roteiro uma passadinha em outros destinos turísticos que ficam na região metropolitana.
O primeiro deles é o Tokyo Disney Resort, situado na cidade de Urayasu e formado por 
dois parques temáticos: Tokyo Disneyland, que segue o estilo do Magic Kingdom Park de 
Orlando, e Tokyo DisneySea, perfeito para crianças e adultos e o único parque da Disney 
inspirado no tema “mar e oceano”.
Agora, para ficar pertinho da natureza e admirar paisagens deslumbrantes, uma parada 
quase que obrigatória, a cerca de três horas da capital japonesa, é o Pagode Chūreitō. 
O point consiste em uma torre de cinco andares e estilo tipicamente oriental com vista para 
o Monte Fuji, uma das marcas registradas do país.

QUIOTO E HIROSHIMA: SIM OU COM CERTEZA?
E já que a ideia é cruzar o planeta, por que não aproveitar a viagem por Tóquio e 
arredores para estender a visita rumo às demais relíquias da Terra do Sol Nascente? Duas 
boas pedidas para contemplar nessa lista são Quioto e Hiroshima.
Começando pela antiga capital do império japonês, em Quioto a proposta é tirar o pé 
do acelerador e vivenciar algumas das mais autênticas tradições orientais. Isso porque, 

UM PASSEIO SAGRADO
Aos fãs da combinação entre 
belezas arquitetônicas, histó-
ria, religião e cultura, um monu-
mento imperdível é o Senso-ji  
(conhecido também como  
Asakusa Kannon), templo bu-
dista mais antigo da cidade, 
datado de 645.
A SACRED TOUR
For fans of the combination between 
architectural beauties, history, religion 
and culture, a can’t-miss monument 
is Senso-ji (also known as Asakusa 
Kannon), the oldest Buddhist temple of 
the city, dated from 645.

O CHARME DE KINKAKU-JI, O TEMPLO DO PAVILHÃO 
DOURADO, EM QUIOTO
THE CHARM OF KINKAKU-JI, THE GOLDEN PAVILION 
TEMPLE, KYOTO
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For those who would like to watch the city from the 
top, two great places are Tokyo Skytree and Tokyo 
Tower: the first one is house for a viewpoint of more 
than 450 meters high, and the second one, owner of a 
breathtaking view and about 250 meters high.
Would you like to enjoy delicious Japanese snacks in 
a super-iconic place? So, the way to follow has as 
destination the Toyosu Fish Market, new address of the 
old Tsukiji fish market and where it’s possible to find 
fruits, vegetables, seafood, restaurants and even tuna 
auction, carried out every morning. To attend it, people 
must arrive before 5 a.m. and register at the information 
center, since the number of visitors is limited, OK?
Westerners’ points
Paradise of shopping, technology and hype, Tokyo 
is a real and majestic dream of consumption for 
tourists looking for fun. In this sense, the spotlights of 
the city are mainly on three regions: Akihabara, a 
shopping center well known for its electronic devices, 
games, mangas and animes (that is, comics and 
Japanese animations) and for gathering the so-called 
cosplayers (people who dress up as characters, 
especially fictional ones); the neighbors Akasaka 
and Roppongi, two noble areas much visited by 
foreigners and ideal for enjoying a vibrant nightlife; 
and Odaiba, an artificial island on the shores of 
Tokyo Bay full of hotels, malls, restaurants and leisure, 
entertainment and culture spaces, such as the Odaiba 
Statue of Liberty and the National Museum of Science 
and Innovation.
This is a roundtrip, right?
Do you have some energy? Great, because after the 
tour of Tokyo, be sure to include in the itinerary a stop 
in other tourist destinations in the metropolitan region.
The first one is Tokyo Disney Resort, located in the city 
of Urayasu and composed of two theme parks: Tokyo 
Disneyland, which follows the style of Orlando’s 
Magic Kingdom Park, and Tokyo DisneySea, perfect 
for children and adults and the only Disney park 
inspired by the “sea and ocean” theme.
Now, to get close to nature and admire stunning 
landscapes, an almost mandatory stop, about 
three hours from the Japanese capital, is the Chūreitō 
Pagoda. The point consists of a five-floor tower and in 
a traditionally oriental style with view to the Mount Fuji, 
one of the trademarks of the country.



Agente leva!
A TREND tem pacotes para o Japão. Destaque para a 

opção Japão Essencial, com 6 noites de hospedagem com café 
da manhã, transfers in/out regulares, passagem de trem-bala 
de Tóquio a Quioto em classe econômica e guias locais falando 
em espanhol. Visitas a Tóquio, Quioto e Osaka. A partir de  

10x USD 218,00 por pessoa, em apto. duplo. Saídas 
de abril de 2020 a março de 2021. 

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

“O que falar sobre o Japão? Um lugar 
onde cultura e natureza são muito 
valorizadas e respeitadas e onde as 
experiências oferecidas são totalmente 
diferentes de qualquer destino comumente 
visitado. Conhecer e almoçar aos pés 
do Monte Fuji e, na volta, ainda parar 
em uma cidadezinha para fazer compras 
no outlet, por exemplo, representam 
uma vivência sem igual. Vale realçar 
que, além de Tóquio, outro lugar que 
me chamou atenção foi Hiroshima e os 
retratos de sua história, preservados para 
que o mundo jamais se esqueça o quão 
sofridos podem ser os efeitos de uma 
guerra. Enfim, o Japão é encantador e um 
pacote completo, que inclui paisagens 
deslumbrantes, gastronomia maravilhosa, 
compras, cultura milenar e uma verdadeira 
aula de educação e hospitalidade.”

Regina K. Matsubara
Check-In Agência de Viagens
Campo Grande (MS)

“What can I say about Japan? A place where culture 
and nature are highly valued and respected and 
where the experiences offered are totally different 
from any destination commonly visited. Visiting 
and lunching at the bottom of the Mount Fuji and 
on the way back stopping in a small city to shop 
at the outlet mall, for example, represent a unique 
experience. It should be highlighted that, in addition 
to Tokyo, another place that caught my attention was 
Hiroshima and the preserved portraits of its history, 
so that the world won’t forget the worse effects of a 
war. Anyway, Japan is enchanting and a complete 
package, which includes stunning landscapes, 
wonderful gastronomy, shopping, ancient culture and 
a real lesson of education and hospitality.”
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KYOTO AND HIROSHIMA: YES OR 
DEFINITELY?
Since the idea is to cross the planet, why 
not take advantage of this trip to Tokyo 
and its surroundings to extend the visit to 
other relics of the Land of the Rising Sun? 
Two good options to add to this list are 
Kyoto and Hiroshima.
Starting from the old capital of the 
Japanese Empire, in Kyoto the suggestion 
is to slow down and experience some of 
the most authentic oriental traditions. This 
is because, in the city where skyscrapers 
give space to hundreds of Buddhist 
temples, the essential tours are these 
old buildings, such as Kinkaku-ji (whose 
official name is Rokuon-ji), Temple of 
the Golden Pavilion coated with gold 
leaves and surrounded by a collection 
of natural riches; Tenryu-ji, the Temple 
of the Celestial Dragon, dated from the 
14th century and owner of a Japanese 
garden of unique beauty; and the 
Sanjūsangen-dō, a wooden temple and 
house for 1,001 statues of Kannon (deity 
of the Buddhist religion). 
Speaking of which…
Leaving Kyoto, another historic 
destination is Hiroshima. Unfortunately, 
the city became known after being hit by 
an atomic bomb dropped by the United 
States in 1945 during the World War II. 
The event was responsible for destroying 
the city and causing the death and 
mutilation of thousands of people.
Today, the most visited places there 
include the Peace Memorial Park, located 
in the place of the old commercial district, 
and its Atomic Bomb Dome, declared 
World Heritage by Unesco and one 
of the only constructions that partially 
resisted to the North-American attack.
From there to Hiroshima Bay, our last 
stop is on Miyajima island. What 
is the exact point? The magnificent 
Itsukushima Shrine, a sacred Shinto 
place whose “Tori” (traditional gate of 
such edifications) is over the sea.

A BELEZA E A SERENIDADE DA ILHA DE MYAJIMA E SEU 
PORTÃO FLUTUANTE, TAMBÉM CHAMADO DE TORI
THE BEAUTY AND SERENITY OF MYAJIMA ISLAND AND 
ITS FLOATING GATE, ALSO CALLED TORI

na cidade onde arranha-céus dão lugar a 
centenas de templos budistas, os passeios 
essenciais ficam a cargo justamente de 
tais construções centenárias, como o 
Kinkaku-ji (cujo nome oficial é Rokuon-ji), 
Templo do Pavilhão Dourado revestido de 
folhas de ouro e cercado por uma coleção 
de riquezas naturais; Tenryu-ji, o Templo 
Celestial do Dragão, datado do século 14 
e dono de um jardim japonês de beleza 
sem igual; e o Sanjūsangen-dō, templo de 
madeira e abrigo para 1.001 estátuas de 
Kannon (divindade da religião budista).

E por falar em história...
Saindo de Quioto, outro destino histórico 
é Hiroshima. Infelizmente, a cidade se 
tornou conhecida após ser atingida por 
uma bomba atômica lançada pelos Estados 
Unidos em 1945 durante a Segunda 
Guerra Mundial. O evento foi o responsável 
por destruir a cidade e por causar a morte e 
a mutilação de milhares de pessoas.
Hoje, por lá, os locais mais visitados pelos 
turistas incluem o Parque Memorial da 
Paz, instalado no lugar do antigo bairro 
comercial, e sua Cúpula da Bomba Atômica, 
Patrimônio Mundial tombado pela Unesco e 
uma das únicas construções que resistiram 
parcialmente ao ataque norte-americano.
Dali para a Baía de Hiroshima, nossa 
última parada é na Ilha de Miyajima. O 
ponto exato? O magnífico Santuário de 
Itsukushima, reduto sagrado do xintoísmo 
cujo “Tori” (tradicional portão de tais 
edificações) fica sobre o mar. 



COMO CHEGAR 
Já que não há voos diretos do Brasil para o Japão, para chegar em Tóquio é 
necessário fazer ao menos uma conexão em cidades como Houston, Chicago, 
Los Angeles, Atlanta, Paris e Zurique, por exemplo.

GASTRONOMIA 
Mestre em aguçar os cinco sentidos por meio de sua rica culinária, a cozinha 
japonesa é baseada em alimentos frescos e em uma dieta saudável e equilibrada. 
Entre as iguarias típicas do país bastante consumidas pelos brasileiros estão, por 
exemplo, sushis, sashimis, caldos, sopas, arroz, noodles, grelhados e bebidas 
tradicionais, como saquê e chás.

FUSO HORÁRIO 
+12 horas, considerando o horário de Brasília.

IDIOMA 
Japonês. Porém, o inglês também costuma ser utilizado nas grandes cidades 
e principais pontos turísticos.

QUANDO IR 
Praticamente todas as épocas do ano reservam gratas atrações aos viajantes. A única 
exceção é o período entre o final de agosto e o começo de setembro, o qual não é 
muito recomendado por representar o pico da temporada de tufões. Se a ideia é ver 
o desabrochar das cerejeiras, a viagem deve ser programada para a primavera, de 
março a maio. Já na estação mais quente e de chuva, de maio a junho, as temperatu-
ras podem chegar à casa dos 30°C, momento em que as praias e os festivais se 
tornam os pontos altos. Já entre o final de setembro e o início de dezembro, a pedida 
é por atividades ao ar livre. Por outro lado, para quem gosta de neve e está em 
busca da temporada de esqui, a melhor época são os meses de janeiro e fevereiro.

MOEDA 
Iene.

DOCUMENTAÇÃO 
Além de passaporte válido, turistas brasileiros necessitam de visto para entrar 
no país. O passo a passo para retirá-lo, bem como as taxas de emissões 
cobradas, pode ser conferido no site da Embaixada do Japão do Brasil 
(https://bit.ly/2usoRpw). Vale ressaltar que, em caso de conexão nos Estados 
Unidos, também será necessária a apresentação do visto norte-americano.

PARA SABER MAIS:
HTTPS://WWW.JAPAN.TRAVEL/PT/BR/   HTTPS://TOKYO2020.ORG/EN/
HTTPS://WWW.GOTOKYO.ORG/EN/   HTTP://WWW.KYOTOTOURISM.ORG/EN/
HTTPS://WWW.HIROSHIMA-NAVI.OR.JP/EN/

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 110 V.
Plugues: como diferem do padrão brasileiro, recomenda-se levar um 
adaptador universal.
Ligações para o Brasil: basta discar 00 55 + DDD + número do telefone.
Gorjetas: para os japoneses, oferecer um serviço satisfatório é questão de honra. 
Por isso, para não ofendê-los, nada de gorjetas por lá.

SERVICE

HOW TO GET THERE
Since there are no direct flights from Brazil to Japan, to reach Tokyo 
it’s necessary to make at least a connection in cities such as Houston, 
Chicago, Los Angeles, Atlanta, Paris and Zurich, for example.

WHEN TO GO
Practically every season of the year reserves pleasant attractions for 
travelers. The only exception is the period between the end of August 
and the beginning of September, which is not so recommended for 
representing the peak of the typhoon season. If the idea is to see the 
cherry trees blossom, the trip must be scheduled for spring, from March to 
May. In the warmest and rainy season, from May to June, temperatures 
can reach 30°C, when the beaches and the festivals are the highlights. 
Between the end of September and the beginning of December, the 
options are outdoor activities. On the other hand, those who love snow 
and are looking for the ski season, January and February are the best 
time.

TIME ZONE
+12 hours, considering Brasília time zone.

LANGUAGE
Japanese. However, English is also commonly used in the largest cities 
and major tourist attractions.

GASTRONOMY
Master in sharpening the five senses through its reach cuisine, the 
Japanese gastronomy is based on fresh food and a healthy and 
balanced diet. Among the typical delicacies of the country widely 
consumed by Brazilians are, for example, sushi, sashimi, broth, soup, 
rice, noodles, grilled meat and traditional drinks, such as sake and tea.

CURRENCY
Yen.

DOCUMENTS
In addition to a valid passport, Brazilian tourists need a visa to enter the 
country. The step-by-step guide for getting a visa, as well as issuance fees, 
can be found on the website of the Japanese Embassy of Brazil (https://
bit.ly/2usoRpw). It should be highlighted that, if the passenger has a 
connection in the United States, it will also be necessary to present the US 
visa.

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 100 V.
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: for the Japanese, offering a satisfactory service is a matter of 
honor. Therefore, in order to not offend them, don’t give tips.

FURTHER INFORMATION: 
https://www.japan.travel/pt/br/
https://tokyo2020.org/en/ 
https://www.gotokyo.org/en/
http://www.kyototourism.org/en/
https://www.hiroshima-navi.or.jp/en/

SERVIÇO
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brigando em um só endereço os 
principais símbolos da cultura oriental, 
quem se hospeda no New Otani Tokyo 
Garden Tower não tem somente a 
chance de curtir uma estada de alto nível, 
mas também acesso garantido a uma 
autêntica coleção de experiências locais. 
E isso desde o momento do check-in: é 
entre a tradicional hospitalidade nipônica 
e a exuberância dos belíssimos jardins 
japoneses do empreendimento que os 
visitantes são recebidos.

UM SONHO DE LUGAR
Se a primeira impressão é suficiente 
para deixar qualquer hóspede boquia-
berto, ao conhecer as demais instala-
ções, então, nem se fale. Grandioso em 
todos os sentidos, o hotel surpreende no 
número de acomodações: são 1.479 
quartos no total, divididos em três torres, 
cada um com diferenciais específicos 
para cada perfil de viajante. 
Espaçosos, modernos e funcionais, 
conveniências como wi-fi gratuito, 
TV, ar-condicionado e minibar são 
comuns a todos, mas algumas unidades 
oferecem mimos como jacuzzi, bicicleta 
ergométrica, salas de estar e cozinha, 
espreguiçadeiras e apartamentos com 
piso revestido com “tatames” (tipo de 
tapete tipicamente japonês). A cereja do 
bolo fica por conta da vista deslumbrante 
para o Monte Fuji e diversas riquezas – 
naturais e urbanas – da região. 

SIMPLESMENTE UAU!
Outro destaque do New Otani Tokyo 
Garden Tower vai para sua infraestrutura 
de lazer e negócios, comparável à de um 
shopping center. Não é exagero, não! O 
empreendimento tem lojas, salão de be-
leza, drogaria, clínica odontológica, flo-
ricultura, estúdio fotográfico, sala para a 
realização da Cerimônia do Chá, centro 
de negócios, estacionamento e serviços 
de concierge e câmbio. 
Já no que se refere a entretenimento, é 
sempre válido lembrar que o meio de 
hospedagem conta com spa, academia, 
piscina, Espaço Kids (para bebês a partir 
de três meses), massagens e até mesmo 
um polo gastronômico, com bares, cafés 
e restaurantes que mandam bem nas culi-
nárias asiática e internacional. 

HOTEL NEW OTANI TOKYO 
GARDEN TOWER

Including in one address the main symbols of the 
Eastern culture, guests staying at New Otani Tokyo 
Garden Tower have not only the chance to enjoy an 
excellent stay, but also have guaranteed access to an 
authentic collection of local experiences. And people 
can see this from the moment of check-in: it’s among the 
traditional Japanese hospitality and the exuberance of 
the hotel’s Japanese gardens that visitors are welcome. 
A PLACE OF DREAMS
If the first impression is enough to leave any guest 
amazed, imagine when visiting its other facilities. 
Great in every way, the hotel surprises in its number 
of accommodations: there are 1.479 rooms in total, 
divided into three towers, each one with its own 
distinctive features for each profile of traveler. 
Spacious, modern and functional, conveniences 
such as free wi-fi, TV, air conditioner and minibar are 
common to all, but some units offer Jacuzzi, exercise 
bike, living room and kitchen, loungers and apartments 
with “tatami” mats (traditional Japanese carpet). The 
icing on the cake is the breathtaking view to Mount Fuji 
and other – natural and urban – riches of the region. 
SIMPLY WOW!
Another highlight of New Otani Tokyo Garden Tower 
is its leisure and business infrastructure, comparable to 
that one of a shopping mall. That’s true! The hotel has 
shops, beauty salon, pharmacy, dental clinic, flower 
shop, photo studio, Tea Ceremony room, business center, 
parking and concierge and currency exchange services. 
Regarding entertainment, it is always important to 
remember that the accommodation counts on spa, 
gym, swimming pool, Kids Club (for babies from three 
months), massage and even a gastronomic center, 
with bars, cafés and restaurants that specializes in 
Asian and international cuisine.

A

CHECK-IN INTERNACIONAL

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

Hospede no Hotel New Otani Tokyo 
Garden Tower com a TREND. Diárias em apto. 

duplo Standard (sem refeições) a partir de  
USD 124,00 por pessoa.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!
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Hospede no Best Western Hotel Fino Tokyo 
Akihabara com a TREND. Diárias em apto. duplo 

Standard (sem refeições) a partir de  
USD 84,00 por pessoa.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

onsiderando a tradução literal para Best 
Western Hotel em português, com certeza 
podemos dizer que o melhor hotel do Oci-
dente está presente no Oriente também. E ali 
ele ainda carrega no sobrenome sua locali-
zação exata: Tóquio, mais especificamente 
no bairro Akihabara, muito conhecido pelas 
lojas de videogames, eletroeletrônicos, man-
gás (quadrinhos japoneses) e animes (dese-
nhos animados típicos da cultura local).
E já que características como fácil acesso es-
tão garantidas, fator favorecido pela proximi-
dade com estações de metrô, as modernas 
instalações do empreendimento, somadas 
ao leque de serviços exclusivos, ajudam 
a fazer do Best Western Hotel Fino Tokyo 
Akihabara um lugar sob medida para quem 
busca por hospedagem na capital japonesa 
a um diferenciado custo/benefício.

AQUI TODO MUNDO É BEM- 
-VINDO
Contando com 80 acomodações de 
decoração contemporânea e bem arrojadas, 
além de facilidades como TV a cabo, secador 
de cabelo, frigobar e ar-condicionado, os 
quartos merecem destaque também pelas 
demais regalias, tais quais wi-fi gratuito, 
lareira, cafeteira/chaleira, roupões de 
banho e tomadas de padrão internacional.
Caso o passageiro queira reservar um 
apartamento adaptado para cadeiras 
de rodas, sem problema algum: o hotel 
disponibiliza unidades acessíveis e que 
primam pelo conforto. 

DE TUDO UM POUCO
O grande número de conveniências 
oferecidas aos hóspedes é outro ponto 
positivo. A estrutura é impecável para 
viagens de negócios e, ao mesmo tempo, 
traz comodidades que atendem com 
excelência viajantes a lazer. 
Para comprovar, confira agora alguns 
exemplos: recepção 24 horas, buffet de café 
da manhã, máquina automática de venda 
de lanches e bebidas rápidas, business 
center (utilização em caráter cortesia), 
elevador, estacionamento para portadores 
de deficiência, serviço de lavanderia e uma 
hospitaleira equipe multilíngue, fluente em 
inglês e japonês. 

Considering the literal meaning of Best Western 
Hotel in English, we can say that the best hotel in 
the West is also present in the East. And there it still 
carries its exact location: Tokyo, more specifically 
in Akihabara neighborhood, very famous for its 
videogames stores, electronic devices, mangas 
(Japanese graphic novels) and animes (animation 
typical of local culture).
And since features such as easy access are 
guaranteed, because the hotel is near subway 
stations, its modern facilities and also its exclusive 
services make Best Western Hotel Fino Tokyo 
Akihabara a tailored place for those looking for 
an accommodation in the Japanese capital at a 
different value for money. 
EVERYBODY IS WELCOME HERE
Counting on contemporary and well-appointed 
accommodations, in addition to conveniences 
such as cable TV, hair dryers, minibar and air 
conditioner, the rooms should also be highlighted 
because of their other features, for example, free 
wi-fi, fireplace, coffee/tea maker, bathrobes and 
international standard sockets.
If the passenger wants to book a room adapted 
for wheelchairs, no problem: the hotel has 
comfortable accessible units. 
A LITTLE BIT OF EVERYTHING
The large number of conveniences offered to 
guests is another positive feature. The structure 
is impeccable for business travels and, at the 
same time, brings amenities that meet the leisure 
travelers’ needs with excellence. 
Check out some examples: 24-hour reception, 
breakfast buffet, vending machine for fast snacks 
and beverages, business center (complimentary 
use), elevator, parking for people with disabilities, 
laundry service and a helpful multilingual team, 
fluent in English and Japanese.

BEST WESTERN HOTEL 
FINO TOKYO AKIHABARA

C
FOTOS: ARQUIVO HOTEL
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e do lado de fora do InterContinental Tokyo 
Bay a vista para a Baía de Tóquio, cercada 
por prédios imponentes, já impressiona, 
ao observar suas luxuosas instalações 
internas a sensação compartilhada pelos 
hóspedes é exatamente a mesma. Afinal, 
ostentando uma infraestrutura monumental, 
cada cantinho ali definitivamente tem a 
cara da riqueza.
Partindo das áreas comuns, logo na entrada 
os visitantes são recebidos no lounge New 
York, o qual dá acesso a uma vasta rede 
de serviços e conveniências: recepção, 
confeitaria, boutique e restaurantes de 
comida francesa, japonesa e italiana são 
alguns bons exemplos. E isso é apenas o 
começo.
TOUR PELO HOTEL
Ao pegar o elevador, muitos atrativos 
de lazer e bem-estar são encontrados 
pelo caminho, tais como academia, 
espaço para banquetes e casamentos, 
capela, estúdio de fotografia, salão de 
beleza, salão de festas, lounge com 
bar e vista 180° para a cidade e mais 
cinco restaurantes - dois especializados 
na culinária japonesa, outros dois nas 
cozinhas francesa e nova-iorquina e um no 
estilo buffet, com menu superdiversificado.

TIME TO RELAX
Já na hora do descanso, a melhor 
maneira de repor as energias é seguir 
para uma das primorosas acomodações, 
categorizadas em Regular, Executivo, Club 
InterContinental, Club InterContinental 
Lounge e Club InterContinental Designer’s 
Suites & Rooms.
Dispondo de aposentos clássicos e 
amplos, entre as conveniências comuns 
a todos estão wi-fi gratuito, TV, frigobar, 
máquina de expresso, chaleira elétrica, kit 
de costura, ferro e tábua de passar roupa, 
toalhas, bolsa de compras e amenidades 
de higiene pessoal. Para brindar o 
visitante com um panorama estonteante, 
os quartos contam com largas janelas, 
que revelam toda a beleza da região. 

If from outside of InterContinental Tokyo Bay the view 
for Tokyo Bay, surrounded by imposing buildings, 
already impresses, when looking at its luxurious 
facilities the feeling shared by guests is exactly the 
same. After all, with a monumental infrastructure, 
each corner there is definitely amazing.
From the common areas, visitors are greeted 
in the New York lounge at the entrance, which 
gives access to a wide range of services and 
conveniences: reception, bakery, boutique and 
French, Japanese and Italian restaurants are good 
examples. And this is just the beginning.
HOTEL TOUR
By taking the elevator, many leisure attractions are 
found along the way, such as gym, venue for banquets 
and weddings, chapel, photo studio, beauty salon, 
party venue, lounge with bar and 180° view to 
the city and five more restaurants - two specializing 
in Japanese cuisine, two specializing in French and 
New-Yorker cuisine and one in buffet style, with a very 
diverse menu.
TIME TO RELAX
The best way to relax is to head into one of the finest 
accommodations, categorized as Regular, Executive, 
Club InterContinental, Club InterContinental Lounge 
and Club InterContinental Designer´s Suites & Rooms.
Having very classic and spacious accommodations, 
free wi-fi, TV, minibar, espresso machine, electric 
kettle, sewing kit, iron and ironing board, towels, 
shopping bag and toiletries are among their common 
conveniences. To provide the visitor with a stunning 
panorama, the rooms have large windows, which 
reveal all the beauty of the region.

S

Hospede no InterContinental Tokyo 
Bay com a TREND. Diárias em apto. duplo 

Superior (sem refeições) a partir de  
USD 170,00 por pessoa.

Confira esta e outras ofertas pelo  
 4090 1688.

Agente leva!

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

INTERCONTINENTAL 
TOKYO BAY
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SETE RESTAURANTES QUE TRAZEM NO MENU O 
DOM PARA A CULINÁRIA E PARA SEDIAR REUNIÕES 
A TRABALHO, ADICIONANDO PITADAS DE 
REQUINTE À AGENDA DOS EXECUTIVOS
FOTOS: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO TESSEN RESTAURANTE LOUNGE

A SÃO PAULO DOS BONS NEGÓCIOS

e da boa mesa

GASTRONOMIA
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C
SÃO PAULO OWNS GOOD BUSINESS 
AND GOOD TASTE
SEVEN RESTAURANTS THAT BRING THE ART 
OF COOKING AND HOSTING BUSINESS 
MEETINGS ON THE MENU, ADDING HINTS OF 
SOPHISTICATION TO THE EXECUTIVES' SCHEDULE 
Worldwide known as the Latin-American capital of 
gastronomy and business, São Paulo lives up to its 
fame offering visitors a large list of restaurants that 
are an invitation to hold a corporate meeting while 
trying delicious meals.
Counting on nothing more, nothing less than 
30,000 bars; 20,000 restaurants; 4,500 
pizzerias; 600 Japanese restaurants; 500 
steakhouses and 350 hamburger restaurants, 
according to official data from the City Council, a 
quick look at these numbers is enough to prove the 
city’s vocation to conjugate a verb: to eat. 
Segue Viagem now serves you with a prime 
selection, composed of seven highly rated 
restaurants that share three infallible ingredients 
for a good meal and – why not? – for a good 
business: strategic location, charming facilities and 
a special menu.
Are you hungry for success? So, help yourself and 
enjoy!

onhecida mundo afora como a capital latino-americana da 
gastronomia e dos negócios, São Paulo faz jus à sua fama 
oferecendo aos visitantes uma vasta lista de restaurantes 
que são um convite e tanto para realizar um encontro 
corporativo enquanto se tem à frente delícias culinárias de 
encher os olhos.

Contando com nada mais, nada menos do que 30 mil bares, 
20 mil restaurantes, 4,5 mil pizzarias, 600 restaurantes 
japoneses, 500 churrascarias e 350 hamburguerias, 
segundo dados oficiais da Prefeitura, uma rápida olhada 
nesses números se faz suficiente para comprovar a vocação 
da cidade em conjugar um verbo: comer. 

A Segue Viagem te serve agora com uma seleção 
primorosa, constituída por sete restaurantes muito bem 
conceituados e que compartilham três ingredientes infalíveis 
para uma boa refeição e – por que não? – para um bom 
negócio: localização estratégica, instalações apaixonantes 
e menus pra lá de diferenciados.

E aí, tá com fome de sucesso? Então sirva-se à vontade e 
bom apetite! 

MARCEL RESTAURANTE
Referência gastronômica do hotel Radisson Oscar 
Freire, para apreciar iguarias de dar água na boca 
em plena Terra da Garoa o caminho a seguir tem 
um só destino: Marcel Restaurante, reduto de puro 
bom gosto destinado não só a hóspedes mas a todos 
os interessados em apreciar pratos tradicionais da 
cozinha francesa. Dono de um cardápio recheado 
de sugestões irresistíveis, uma excelente pedida por 
ali, servida somente mediante reservas, é seu menu 
degustação de primeiríssimo nível.

 http://www.marcelrestaurante.com.br/

MARCEL RESTAURANTE
Gastronomic reference of the Radisson Oscar Freire, to enjoy 
mouth-watering delicacies in the heart of the Land of Drizzle the 
way to follow is only one: Marcel Restaurant, spot of good taste 
intended to note only guests but also all those interested in enjoying 
traditional dishes of the French cuisine. Owner of a menu full of 
irresistible suggestions, an excellent option there, served only upon 
reservation, is its top tasting menu.
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CANTALOUP
Instalado no lugar de uma antiga fábrica de pães, é harmonizando 
dois ambientes sofisticados – sendo um interno e outro ao ar livre, de 
teto retrátil – com um cardápio especializado no que há de melhor 
na gastronomia internacional que o Cantaloup se apresenta como a 
receita perfeita para quem se amarra em fechar negócios e comer 
– tudo ao mesmo tempo e com qualidade. Aberto para o almoço e 
para o jantar e situado no Itaim Bibi, área nobre da capital paulista, 
entre saladas, carpaccios, massas, risotos, carnes nobres e pesca-
dos, o local ainda oferece cartas extensas de sobremesa e bebidas.

 http://www.cantaloup.com.br/

CANTALOUP
Located in a place where used to be an old bread factory, it is harmonizing two 
sophisticated environments – one indoor and another one outdoor, with a retractable roof 
– with a menu specializing in the best of the international gastronomy that Cantaloup 
presents itself as the perfect recipe for those who are committed to closing deals and having 
a meal – everything at the same time and with quality. Open for lunch and dinner and 
located in Itaim Bibi, noble area of the capital of the city, among salad, carpaccio, pasta, 
risotto, noble meat and fish, the place also offers a large menu of desserts and beverages.

BARÚ MARISQUERÍA 
Polvo com salsa de chiles secos e vegetais, ceviche de pescado 
com mandioca cozida e canchita (espécie de milho típico da 
região andina), tostadas de camarão e bebidas à base de 
pisco e tequila são alguns exemplos das delícias servidas no 
Barú Marisquería, restaurante de peixes e frutos do mar que 
fica na icônica Rua Augusta, ao lado da Avenida Paulista. 
Honrando o clima charmoso e cosmopolita característico de 
seu endereço, como o local é pequeno e intimista a dica é 
fazer reserva antecipada. Cabe realçar que o estabelecimento 
funciona de terça a domingo, OK?

 http://www.barumarisqueria.com/

BARÚ MARISQUERÍA
Octopus with salsa made of dried chilies and vegetables, fish ceviche with cooked 
manioc and canchita (a type of corn typical of the Andean region), shrimp toasts 
and pisco and tequila drinks are some examples of the delicacies served at Barú 
Marisquería, a restaurant that serves fish and seafood located on the iconic 
Augusta Street, next to Paulista Avenue. Honoring the charming and cosmopolitan 
vibe that is characteristic of its address, since the place is small and intimate the tip 
is to make a reservation previously. It should be highlighted that the establishment 
works from Tuesday to Sunday, OK?

ZUCCO
Localizado no coração da cidade, bem próximo à Avenida 
Paulista, aos que buscam por um restaurante de culinária italiana 
com mais de 280 rótulos de vinhos o Zucco é, sem dúvida alguma, 
uma ótima pedida. Contemplando em seu menu clássicos como 
polenta, ravioli, gnocchi, fettuccine, risotos, peixes, grelhados 
e muitas outras iguarias, o lugar mantém suas portas abertas 
de segunda a segunda, oferecendo cortesias exclusivas em 
determinados dias e horários.

 http://zucco.com.br

ZUCCO
Located in the heart of the city, very close to Paulista Avenue, those who are looking 
for an Italian restaurant with more than 280 labels of wine, Zuco is a great option, for 
sure. Including in its menu classic dishes such as polenta, ravioli, gnocchi, fettuccine, 
risotto, fish, grilled meat and other delicacies, the place keeps its doors opened from 
Monday to Monday, offering exclusive complimentary items in certain days and time.



segueviagem.com.br  65

MARAKUTHAI JARDINS
Aconchegante, moderno, colorido e descolado, se à primeira vista 
a decoração do Marakuthai já conquista, ao provar seus pratos de 
influências tailandesas e caiçaras, então, nem se fale: é satisfação 
garantida. Indicado para almoços e/ou jantares de trabalho com 
uma pegada mais informal e descontraída, para os executivos 
que desejam conquistar seus clientes pelo estômago fica a dica: 
uma das especialidades da casa se chama Kampuchea, tirinhas 
de filé mignon em molho levemente picante e adocicado de curry 
vermelho, acompanhado de arroz jasmim e farofa de banana. 
Ah, mas anote aí: o restaurante não abre às segundas-feiras.

 https://marakuthai.com.br/

MARAKUTHAI JARDINS
Cozy, modern, colorful and cool, if at first sight the decoration of Marakuthai already 
catches attention, when trying its dishes with Thai and beach influences the satisfaction 
is guaranteed. Suitable for lunches and/or business dinners with a more informal and 
relaxed vibe, for executives who would like to win over their customers by the stomach 
here’s a tip: one of the specialties of the house is called Kampuchea, strips of tenderloin 
in a slightly spicy and sweet red curry sauce, with jasmine rice and toasted manioc flour 
with banana. Ah, but take note: the restaurant doesn’t open on Mondays.

TESSEN RESTAURANT LOUNGE
Fruto da fusão de muito requinte e experiências saborosíssimas, 
mais do que um restaurante japonês de influências internacionais 
o TESSEN é um daqueles lugares capazes de aguçar todos os 
sentidos. Dispondo de um menu bem diversificado, com opções 
de pratos vegetarianos e sem glúten, por ali o serviço é completo 
e inclui entradas frias e quentes, sushibar, pratos principais e um 
cardápio especial de sobremesas e bebidas. Convite tentador 
seja no almoço ou no jantar, vale ressaltar que o badalado 
restaurante da região do Itaim Bibi não abre aos domingos.

 http://restaurant.tessen.com.br/pt

TESSEN RESTAURANT LOUNGE
A result of the fusion of refinement and exquisite experiences, more than a Japanese 
restaurant with international influences, TESSEN is one of those places able to 
sharper every sense. Offering a very diverse menu, with vegetarian and gluten-free 
options, the service is complete and includes cold and hot starters, sushibar, main 
dishes and a special list of desserts and beverages. A great invitation whether for 
lunch or dinner, it should be highlighted that the vibrant restaurant of the region in 
Itaim Bibi doesn’t open on Sundays.

VARANDA JK IGUATEMI
Aos carnívoros de plantão a fim de degustar carnes nobres em 
uma steakhouse de respeito, vai aqui um endereço imperdível 
na região da Vila Olímpia: Varanda JK Iguatemi, cujo menu 
apaixonante dá direito a um amplo leque de guarnições, além 
de pescados frescos. Expert em cortes de carnes nos estilos 
brasileiro, argentino e americano, de acompanhamento o 
restaurante ainda brinda seus clientes com um ambiente luxuoso 
e uma cozinha de vidro, que permite acompanhar de pertinho 
a preparação dos pedidos.

 http://www.varandagrill.com.br/

VARANDA JK IGUATEMI
Fans of steak who want to try noble meat at a top steakhouse, this is a can’t-miss 
address in the region of Vila Olímpia: Varanda JK Iguatemi, whose delicious menu 
offers a large range of side dishes, in addition to fresh fish. Expert in cuts of meat in 
Brazilian, Argentinian and American styles, the restaurant also provides to its clients a 
luxurious environment and a glass kitchen, which allows guests to closely watch the 
preparation of orders.
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FAMTOURS: WE GUARANTEE THEM
CHECK OUT THE RETROSPECTIVE ON ON-SITE TRAININGS PROMOTED BY 
TREND DURING 2019 AND FOCUSED ON TRAVEL AGENTS
When adding national and international destinations with an upgrade in the  
selling arguments the result is only one: FAMtours. And if we talk about FAMtours, 
we talk about TREND: last year, the tour operator carried out dozens of them, 
motivated by the fact that they can be translated into experiences and knowledge 
to be shared with passengers. Segue Viagem now remembers the most remarkable 
trips of 2019 and reinforces the initiatives that the company offers to improve your 
consultancy. Let’s go!

o somar destinos nacionais e internacionais com upgrade 
nos argumentos de vendas o resultado é um só: famtours. E 
se falou em famtours, falou em TREND: no ano passado a 
operadora realizou dezenas deles, motivada pelo fato de 
que podem ser traduzidos em experiências e conhecimentos 
a serem compartilhados com os passageiros. A Segue 
Viagem relembra agora as viagens mais marcantes de 
2019 e reforça as iniciativas que a empresa oferece para 
aprimorar sua consultoria. Vamos lá! 

PONTO DE PARTIDA
Sob o ritmo do tango, as oito agências de viagens que 
mais venderam pacotes com voos operados pela Ethiopian 
Airlines garantiram, de 20 a 23/02, uma vaga em um 
famtour para Buenos Aires, a emblemática capital argentina.
Já em 24/05 foi a vez de 16 parceiros baianos, líderes 
em reservas para o Cana Brava All Inclusive Resort, partirem 
em direção a Ilhéus (BA) com direito à estada no meio de 
hospedagem.
Ainda na região Nordeste, a parada seguinte foi Natal (RN), 
onde, em 29/05, dez agentes de Cuiabá (MT) desembarcaram 
após ganhar uma campanha de vendas vinculada a pacotes 
com destino à cidade e voos GOL Linhas Aéreas.

UM POUCO DE TUDO

A

FAMTOURS:
vem que tem

STARTING POINT
To the tango rhythm, the eight travel agencies that most sold packages with flights 
operated by Ethiopian Airlines guaranteed a place in a FAMtour to Buenos Aires, 
the emblematic Argentinian capital, from 02/20 to 02/23.
On 05/24, it was the turn of 16 Bahian partners, leaders in reservations for Cana 
Brava All Inclusive Resort, visit Ilhéus (BA) and stay at the hotel.
Still in the Northeast region, the next stop was Natal (RN), where, on 05/29, ten 
travel agents from Cuiabá (MT) landed after winning a sales campaign related to 
packages for the city and GOL Linhas Aéreas flights.
GO BRAZIL
In the second half of the year the schedule got really busy. There were two FAMtours 
in June: one for travel agencies in the Northeast to Belo Horizonte (MG) and another 
one for five travel agencies in Goiânia and Anápolis (GO) to Gramado (RS).
The period between August and September was also full of activities: ten agents 
from Triângulo Mineiro were invited to visit Porto de Galinhas (PE), 12 left 

CONFIRA A RETROSPECTIVA SOBRE AS 
CAPACITAÇÕES IN LOCO PROMOVIDAS PELA 
TREND AO LONGO DE 2019 E FOCADAS NOS 
AGENTES DE VIAGENS

BUENOS AIRES (ARGENTINA)

BARCELONA (ESPANHA)

FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND
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BRASIL COM TUDO
No segundo semestre a agenda ficou lotada de vez. Foram 
dois famtours em junho: um reservado às agências do Nordeste 
para Belo Horizonte (MG) e, o outro, de cinco agências de 
Goiânia e Anápolis (GO) para Gramado (RS).
O período entre agosto e setembro foi bastante movimentado tam-
bém: dez agentes do Triângulo Mineiro foram convidados a conhe-
cer Porto de Galinhas (PE), 12 saíram de Salvador (BA) e Aracaju 
(SE) rumo à paradisíaca Praia do Forte (BA), dez deixaram o interior 
da Bahia para explorar a icônica Porto Seguro (BA) e outros 12 do 
Triângulo Mineiro tiveram a chance de visitar a gaúcha Gramado. 

“Os famtours da TREND são sempre muito bem 
planejados e completos: promovem uma imersão 
nos detalhes e características de cada destino e nos 
permitem fazer visitas técnicas aos hotéis e aos pontos 
turísticos. Essas ações são fundamentais na hora de 
fechar a viagem do passageiro e fazem toda a diferença 
para uma venda consultiva, rica em informações.”
“TREND’s FAMtours are always very well planned and complete: 
they promote an immersion in the details and characteristics of each 
destination and allow us to make technical visits to hotels and tourist 
attractions. These actions are fundamental when closing the passenger’s 
trip and make the difference for a consultative sale, rich in information.”

Lilian Marsari
Trotamundo Viagens
São Paulo (SP)

“Fui um dos convidados a participar do famtour para Cancún, 
com parceria da Avianca e do Paradisus Playa del Carmen. Foi 
uma excelente experiência, com uma programação pensada nos 
mínimos detalhes pela TREND. Nos hospedamos no Royal Service 
at Paradisus La Perla, com serviços e tratamentos diferenciados, 
e fizemos passeios para parques e praias imperdíveis. A viagem 
valeu a pena pelo descanso e pelo conhecimento adquirido.”
“I was one of the guests to participate in the FAMtour to Cancun, in partnership with 
Avianca and Paradisus Playa del Carmen. It was an excellent experience, with a 
schedule of activities carefully planned by TREND. We stayed at Royal Service at 
Paradisus La Perla, with special services and treatments, and we visited famous parks 
and beaches. The trip was nice because of the relaxing time and knowledge acquired.”

Samuel Pontual Neto
Pontual Viagens e Turismo
Recife (PE)

FIM DE ANO AGITADO
Outubro foi um mês dedicado a destinos internacionais. Agentes 
de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Bahia, bem como 
os ganhadores da campanha de vendas de aniversário da 
TREND, foram, respectivamente, para Buenos Aires, Miami/
Orlando (EUA) e Cancún (México). O último, inclusive, foi fruto 
de uma campanha com a bandeira Paradisus, do grupo Meliá 
Hotels International, e hospedou os visitantes no deslumbrante 
complexo Paradisus Playa del Carmen.  
O dia 23, contudo, foi verde e amarelo: 13 clientes da regional 
São Paulo Interior viajaram para Natal, no Rio Grande do Norte. 
Caminhando para a reta final de 2019 sem perder o gás, no-
vembro e dezembro tiveram famtours bem diversificados: Salva-
dor (BA), Catalunha (Espanha), a região de Orlando e Kissimmee 
(EUA), Rio de Janeiro (RJ), Paris (França), Caribe (parceria com a 
rede Grand Palladium), Las Vegas (EUA), Uruguai e – mais uma 
vez! – Buenos Aires, para citar exemplos de destinos percorridos 
pelas capacitações e premiações organizadas pela TREND. 

Salvador (BA) and Aracaju (SE) towards the paradisiacal Praia do Forte (BA), ten 
left the countryside of Bahia to explore the iconic Porto Seguro (BA) and other 12 left 
Triângulo Mineiro and had the chance to visit Gramado. 
VIBRANT END OF YEAR
October was a month dedicated to international destinations. Travel agents from Campo 
Grande (MS), Cuiabá (MT) and Bahia, as well as winners of TREND’s anniversary sales 
campaign, went to Buenos Aires, Miami/Orlando (USA) and Cancun (Mexico), respectively. 
The last one, by the way, was a result of a campaign with Paradisus, belonging to the Meliá 
Hotels International group, and hosted visitors in the stunning Paradisus Playa del Carmen.  
The 23rd day, however, it was green and yellow: 13 customers of the São Paulo 
Countryside regional office traveled to Natal, in Rio Grande do Norte. 
Going to the final stretch of 2019 without losing energy, November and December 
had very diversified FAMtours: Salvador (BA), Catalonia (Spain), the region of 
Orlando and Kissimmee (USA), Rio de Janeiro (RJ), Paris (France), Caribbean 
(partnership with Grand Palladium hotel chain), Las Vegas (USA), Uruguay and – one 
more time! – Buenos Aires, to mention some examples of destinations where trainings 
and awards planned by TREND took place.

PORTO DE GALINHAS (PE)

PORTO SEGURO (BA)

ORLANDO (EUA) 
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SOUTH, WE’RE HERE!
HOUSES, APARTMENTS, ELEGANCE AND MUCH 
COZINESS: VACATION HOMES COLLECTION 
STRENGTHENS ACTIVITIES IN GAUCHO HIGHLANDS AND 
EXPANDS OPERATIONS TO SANTA CATARINA 
The trend of lodging in vacation houses won the 
Brazilians’ heart first on international trips, highlighting 
features such as privacy and economy and encouraging 
group travels. Over time, this modality found space to 
grow in green and yellow territory, culminating in the 
arrival of a brand that is known abroad to the country: 
Vacation Homes Collection. 
VHC’s operations in Brazil are recent – they started at 
the end of last year – and show the preference for large 
tourist poles; the expansion to adjacent destinations is a 
consequence. Thus, the spotlights of the company are, at 
this moment, on the South region, mainly represented by 

CASAS, APÊS, ELEGÂNCIA E MUITO 
CONFORTO: VACATION HOMES COLLECTION 
FORTALECE ATUAÇÃO NA SERRA GAÚCHA E 
EXPANDE OPERAÇÕES PARA SANTA CATARINA

SUL,CHEGAMOS!

tendência de hospedagem em casas de temporada ganhou 
os brasileiros primeiro em viagens internacionais, realçando 
características como privacidade e economia e estimulando 
viagens em grupo. Com o passar do tempo, esta modalidade 
encontrou espaço para crescer também em território verde e 
amarelo, culminando na chegada ao país de uma marca bem 
conhecida no exterior: Vacation Homes Collection. 
As operações da VHC no Brasil são bem recentes – tiveram início 
no final do ano passado – e indicam a preferência pelos grandes 
polos turísticos; o avanço para destinos adjacentes é consequência. 
Neste sentido, os holofotes da empresa estão, no momento, voltados 
à região Sul, representada principalmente pela cidade gaúcha de 
Gramado e onde a companhia já tem endereço fixo.

STAY HOME

A

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM
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the city of Gramado and where the company 
has already a fixed address. 
WE HAVE SPECIAL CONVENIENCES, 
TCHÊ
In order to offer a complete structure, VHC 
has apartments from one to two bedrooms, 
which accommodate up to eight people, 
and goes further: it allows entire buildings to 
be rented, an interesting advantage mainly 
for corporations that would like to promote 
an incentive action to its employees or hold 
a large event, as part of a convention or 
congress, which demands the displacement 
of a great number of people. This, of course, 
can be translated into four words: more sales 
for you. 
As Brazilians are fans of quality products 
and services, VHC brought the reasons why 
the company is a great success abroad: 
privileged locations and facilities, 24-hour 
service and the possibility of hiring separately 
housekeeping, food supply services, a chef 
and themed decoration, for example. “What 
drives us is the search to anticipate any 
guests’ needs and to deliver a special thing, 
which has the power of turning a trip into an 
extraordinary experience,” director general 
Fabio Cardoso explains. 
BRING A LITTLE MORE SOUTH!
Gaining more and more space all over the 
country and consolidating itself here as a 
manager of vacation and holiday houses and 
apartments, the company led by Cardoso 
has already two other destinations in Rio 
Grande do Sul: the ecological paradise of 
Torres and the charming Canela, in Gaucho 
Highlands. 
The neighboring State of Santa Catarina is 
another region that is gradually consolidating 
itself in the portfolio. Investments in 
Florianópolis and Balneário Camboriú, 
whose beaches, attractions and infrastructure 
evidence their tourist potential at international 
level, will present a mix of services and will 
allow the rental of apartments and houses, 
establishing themselves as destinations as 
diverse as the audience that seeks them.

AQUI TEM DIFERENCIAIS, 
TCHÊ
Visando oferecer uma infraestrutura de fato 
completa, a VHC disponibiliza apartamen-
tos de um a dois dormitórios, que acomo-
dam até oito pessoas, e vai além: permite 
que prédios inteiros sejam reservados, 
vantagem especialmente interessante para 
corporações que querem promover uma 
ação de incentivo aos seus colaboradores 
ou realizar um evento de grande porte, 
como uma convenção ou congresso, o que 
exige o deslocamento de alto número de 
pessoas. Isso, claro, pode ser traduzido em 
quatro palavras: mais vendas para você. 
E como brazuca é fã de produtos e 
serviços de qualidade, a VHC trouxe 
para cá os motivos pelos quais a empresa 
faz tanto sucesso lá fora: localização e 
instalações privilegiadas, atendimento 
24 horas e a possibilidade de contratar à 
parte serviços de limpeza, abastecimento 
da dispensa, um chef de cozinha e 
decoração temática, por exemplo. “O 
que nos move é a busca por antecipar 
quaisquer necessidades dos hóspedes e 
por entregar aquele algo a mais, que tem 
o poder de transformar uma viagem em 
uma experiência extraordinária”, explica 
o diretor-geral Fabio Cardoso. 

TRAZ MAIS UM POUCO DE 
SUL AÍ!
Ganhando cada vez mais terreno pelo 
país e consolidando-se também por aqui 
como administradora de casas e apês 
para férias e feriados, a empresa lidera-
da por Cardoso já tem em vista outros 
dois destinos no Rio Grande do Sul: o 
paraíso ecológico de Torres e a graciosa 
Canela, na Serra Gaúcha. 
O estado vizinho de Santa Catarina é 
outra região que está se consolidando 
pouco a pouco no portfólio. Os 
investimentos em Florianópolis e Balneário 
Camboriú, cujas praias, atrativos e 
infraestrutura evidenciam seu potencial 
turístico a nível internacional, apresentarão 
um mix de serviços e permitirão a locação 
de apartamentos e de casas, sagrando-se 
como destinos tão diversificados quanto o 
público que os procura. 

NA FOTO DE ABERTURA, VISTA PARCIAL DA 
ORLA DA BELA FLORIANÓPOLIS (SC). ABAIXO, 
O CENÁRIO PARADISÍACO DO MUNICÍPIO DE 
TORRES (RS)
IN THE MAIN PHOTO, PARTIAL VIEW OF THE SHORE 
OF BEAUTIFUL FLORIANÓPOLIS (SC). BELOW, THE 
PARADISIACAL LANDSCAPE OF TORRES (RS)

POR QUE ALUGAR 
UMA CASA OU APÊ
Adequando suas proprieda-
des ao perfil de cada região 
e promovendo uma experi-
ência completa no destino 
escolhido, a VHC é expert 
em fazer seu passageiro se 
sentir em casa onde quer que 
ele esteja. Grave bem as cin-
co vantagens que somente o 
aluguel de um imóvel pode 
oferecer: 
• economia;
• comodidade;
• garantia de serviços;
• privacidade;
• flexibilidade.

WHY RENT A HOUSE OR APARTMENT
Adapting its properties to the profile 
of each region and providing a 
complete experience in the chosen 
destination, VHC is an expert in 
making your passengers feel at home 
wherever they are. Take into account 
five advantages that only the rental of 
a property can offer: 
• economy;
• convenience;
• guarantee of services;
• privacy;
• flexibility.
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PARCERIA

ovidade, grandiosidade, credibilidade e qualidade? No 
vasto rol de produtos e serviços inclusos no portfólio do 
GRUPO TREND tudo isso tem, tem, tem e tem também. 
O leque de parceiros, composto por players de renome 
que atuam nos principais ramos do turismo, é bem extenso 
e, para melhorar, o grupo segue com as antenas sempre 
ligadas para entregar a você, agente, representante do 
único canal de vendas da unidade de negócio, um pacote 
cheio de oportunidades. Ah, e isso vale para o segmento 
corporativo, tido como o carro-chefe da companhia, 
e também para o lazer. Afinal de contas, você sabe da 
importância de atender com excelência esses dois públicos. 

Para conquistar tamanho prestígio, três iniciativas se fizeram 
e ainda se fazem fundamentais: acompanhar de pertinho as 
novidades que rolam no trade para apresentá-las em primeira 
mão à sua base de clientes; utilizar sua marca, referência 
no mercado, para fechar negociações exclusivas; e, claro, 
reunir neste espaço da revista Segue Viagem parceiros e 
fornecedores que são garantias de vendas e os quais pode 
ser bem interessante você manter na ponta da língua. 

Como a gente não gosta de muito suspense, vai aqui um 
spoiler: nas páginas a seguir você encontrará uma notável 
seleção de hotéis e resorts no Brasil e no exterior, sendo 
alguns novinhos em folha, outros recém-incorporados à 
prateleira de produtos, mas todos marcados pela união de 
infraestrutura de ponta, localização exclusiva e diferenciais 
de primeira categoria. Topa conferir? Embarque liberado!

TREND PARTNERS
Novelties, greatness, credibility and quality? 
The huge list of products and services 
included in the portfolio of GRUPO TREND 
has everything. The range of partners, 
composed of consolidated players, which 
operate in the main branches of tourism, is 
extensive and, to make it even better, the 
group keeps it updated to provide you, 
travel agent, representative of the only sales 
channel of the business unit, a package full 
of opportunities. Ah, and this is applied 
to the corporate segment, considered the 
flagship of the company, and also to the 
leisure segment. After all, you know the 
importance of serving with excellence these 
two audiences. 
In order to achieve such prestige, three 
initiatives were and are still fundamental: 
keeping a close eye on the novelties of the 
trade and presenting them with exclusivity to its 
customer base; using its brand, a benchmark 
for the market, to get exclusive deals; and, 
of course, gathering in this space of Segue 
Viagem magazine partners and suppliers that 
guarantee sales and which can be interesting 
to keep on the tip of your tongue. 
As we don’t like so much suspense, here’s a 
spoiler: the following pages will show you a 
remarkable selection of hotels and resorts in 
Brazil and abroad, some of them are brand 
new, others have been recently added to the 
product portfolio, but all of them are marked 
by the union of cutting-edge infrastructure, 
exclusive location and special features. 
Would you like to check them out? Let’s go!

N

FOTOS: ARQUIVO HOTEL

OS PARÇAS DA TREND
FOTO: SHUTTERSTOCK.COM
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Se para o passageiro com destino a Jeri-
coacoara sofisticação, privacidade e co-
modidades são características primordiais, 
então a hospedagem perfeita para ele é 
esta aqui: Rox by Essenza Hotel, empre-
endimento recém-chegado ao portfólio do 
GRUPO TREND que é um verdadeiro sonho 
em meio ao litoral do Ceará.
De padrão quatro-estrelas, um dos seus 
destaques é a infraestrutura: o rooftop, 
por exemplo, além de contar com uma 
piscina panorâmica de 500 m², descortina 
uma vista deslumbrante da região, 
protagonizada por um horizonte enfeitado 
por dunas e pelo colorido do céu e do mar. 
Surpreendendo justamente nos mínimos 
detalhes, outro ponto alto da estada se deve 
também às suas exclusivas acomodações, 
amplas e de visual clean, com capacidade 
para até dois adultos e uma criança a partir 
dos oito anos de idade.

As 25 suítes, divididas nas categorias 
Deluxe Piscina e Deluxe Superior, dispõem 
de mimos irrecusáveis, como wi-fi gratuito, 
ar-condicionado, TV LED com canais por 
assinatura, frigobar em estilo retrô, máquina 
de café expresso, telefone, cofre eletrônico, 
secador de cabelo e amenities de higiene 
pessoal. A localização também dispensa 
comentários: o Rox by Essenza fica na 
famosa Rua do Forró, a pouquíssimos 
passos da Praia Principal de Jeri.
E você está enganado se acha que a 
lista de encantos do hotel acaba por 
aí! Isso porque os hóspedes têm acesso 
a um drink de boas-vindas, café da 
manhã, aluguel de bikes e a um refinado 
restaurante de comida internacional, 
cujos diferenciais são o vasto cardápio 
de crudités (aperitivos de legumes ou 
vegetais acompanhados de molhos 
deliciosos) e os coquetéis de arrasar.

ADDED TO THE PORTFOLIO: ROX BY 
ESSENZA HOTEL, IN JERICOACOARA
If sophistication, privacy and conveniences are 
important features for passengers traveling to 
Jericoacoara, this is the perfect accommodation: 
Rox by Essenza Hotel, recently added to 
GRUPO TREND’s portfolio that is like a dream 
in the middle of Ceará coast.
A four-star hotel, one of its highlights is the 
infrastructure: the rooftop, for example, in 
addition to having a panoramic swimming 
pool of 500 m², it reveals a breathtaking 
view of the region, starring a horizon adorned 
by dunes and by the colorful sky and sea. 
Surprising precisely in the smallest details, 
another highlight of this hotel is also due to 
its exclusive accommodations, which are large 
and have a clean visual, able to lodge up two 
adults and one child from eight years old.
Its 25 suites, divided into Deluxe Swimming 
Pool and Superior Deluxe categories, 
have exclusive conveniences, such as free 
wi-fi, air conditioner, LED TV with cable 
channels, vintage minibar, espresso machine, 
telephone, electronic safe, hair dryer and 
toiletries. Its location needs no comments: 
Rox by Essenza is on the famous Rua do 
Forró, just a few steps away from Jeri’s Praia 
Principal.
And you’re wrong if you think that the hotel’s 
list of charms is finished! This is because 
guests have access to a welcome drink, 
breakfast, bike rental and a sophisticated 
restaurant that serves international cuisine, 
whose specialties are a large menu of 
crudités (appetizers made of vegetables with 
delicious sauces) and awesome cocktails.

CONVIDATIVA E MODERNA, ESTRUTURA DO ROX BY 
ESSENZA É UM DOS PONTOS POSITIVOS DO HOTEL
INVITING AND MODERN, THE STRUCTURE OF ROX 
BY ESSENZA IS ONE OF THE POSITIVE FEATURES OF 
THE HOTEL

TÁ NO PORTFÓLIO: 
ROX BY ESSENZA HOTEL, EM JERICOACOARA
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Ei, agente, sabe qual é a novidade que os 
bons ventos trazem direto do litoral cearense 
para você? Carmel Taíba Exclusive Resort, 
uma hospedagem de puro luxo e sofisticação 
recém-chegada à cidade de São Gonçalo 
do Amarante. Alerta de spoiler: o atendimento 
premium é uma das marcas registradas do 
empreendimento. 
De portas abertas desde dezembro de 
2019, sua localização, de fato, não poderia 
ser mais propícia. À beira-mar, o resort tem 
como endereço a Praia da Taíba, vila de 
pescadores rica em belezas naturais e 
famosa pelos ventos fortes que a transformam 
em um convite irrecusável para a prática de 
atividades esportivas. E o melhor de tudo: está 
a apenas 1h30 de carro da capital Fortaleza. 
Outro destaque fica por conta das instalações 
e dos serviços exclusivos. Divididas em cinco 
vilas – Nordestina, Fruto, Árvore, Pássaro e 
Renda –, são 36 opções de acomodações, 

com capacidade para receber de três a 
seis pessoas com todo o conforto. Amplas, 
aconchegantes e muito bem equipadas, ali 
cada detalhe é um diferencial incomparável: 
amenidades de banho e lençóis importados, 
disponibilização de bolsa de praia 
personalizada , sandálias sob medida para 
os visitantes, camas king size e TV Full HD com 
canais por assinatura e acesso garantido à 
Netflix. Quer mais? Sem problemas! Algumas 
unidades contam, ainda, com piscina e/ou 
hidromassagem privativas e descortinam uma 
vista arrebatadora para o mar. 
O Carmel Taíba Exclusive Resort também faz 
bonito nas áreas comuns: a estrutura inclui três 
piscinas, jacuzzis, fitness center, bar molhado, 
os tratamentos estéticos e terapêuticos do Spa 
Carmel by Caudalie, dois restaurantes e até 
um heliponto. No que se refere às crianças, 
a programação é especial para elas no 
Carmelzinho, nome dado ao Espaço Kids.

CARMEL TAÍBA EXCLUSIVE RESORT: THE 
NEW OASIS OF NORTHEAST
Hey, travel agent, do you know what the winds of 
good news bring to you directly from the coast of 
Ceará? Camel Taíba Exclusive Resort, a luxurious 
and sophisticated hotel that has just arrived to the 
city of São Gonçalo do Amarante. Spoiler alert: 
its premium service is one of the hotel’s trademarks. 
Opened since 2019, its location cannot be 
more convenient, indeed. By the sea, the resort 
has as its address Taíba Beach, a fishing village 
rich in natural beauties and famous for strong 
winds that turns it into an irrefutable invitation to 
sports practice. And the best of everything: it’s 
only 1h30 by car from the capital of Fortaleza. 
Another highlight is its facilities and exclusive 
services. Divided into five villages – Nordestina, 
Fruto, Árvore, Pássaro and Renda –, there are 
36 accommodations, with capacity to host 
comfortably from three to six people. Spacious, 
cozy and well-equipped, each detail there 
is unique: toiletries and imported sheets, 
personalized beach bag, tailor-made sandals for 
visitors, king-size bed and Full HD TV with cable 
channels and guaranteed access to Netflix. Do 
you want more? Ok! Some units also count on 
private swimming pool and/or hydromassage 
tub and provide a breathtaking view to the sea. 
Carmel Taíba Exclusive Resort has also special 
common areas: the structure includes three 
swimming pools, Jacuzzi, fitness center, pool bar, 
aesthetical and therapeutic treatments at Spa 
Carmel by Caudalie, two restaurants and even a 
helicopter pad. For children, the schedule is special 
at Carmelzinho, name given to its Kids Club.

PARTE DA ÁREA DE LAZER, INCLUINDO PISCINA COM 
VISTA PARA A PRAIA. À DIREITA, RESPECTIVAMENTE, 
UMA DAS AMPLAS E CONFORTÁVEIS ACOMODAÇÕES 
E A LUXUOSA ENTRADA DO RESORT
PART OF THE LEISURE AREA, INCLUDING SWIMMING 
POOL WITH VIEW TO THE BEACH. ON THE RIGHT, 
RESPECTIVELY, IS ONE OF THE LARGE AND COMFORTABLE 
ACCOMMODATIONS AND LUXURIOUS RESORT ENTRANCE

CARMEL TAÍBA EXCLUSIVE RESORT:  
O NOVO OÁSIS DO NORDESTE
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quartos – estas últimas acomodam até seis 
pessoas e são especialmente interessantes 
para famílias. Cada um dos apartamentos 
oferece produtos diferenciados de higiene, 
canais de TV premium e a possibilidade de 
solicitar berços sem custo adicional (mediante 
disponibilidade, claro).
Fazendo jus ao padrão de qualidade que já é 
marca registrada do Universal Orlando Resort, 
os hóspedes têm direito à Entrada Antecipada 
nos parques – ou seja, podem curtir as 
atrações por mais tempo do que o público 
geral e aproveitar as filas bem menores – e 
também não precisam se preocupar com o 
transporte: ele é gratuito em todo o complexo.
O wi-fi no hotel é grátis. Nas áreas comuns, 
o lazer fica por conta das duas piscinas 
externas, academia e dois bares na área da 
piscina. A localização privilegiada coloca 
o Dockside Inn and Suites muito próximo ao 
Universal’s Volcano Bay, Universal Studios 
Florida e Universal’s Islands of Adventure: 
quem quiser pode ir a pé até cada um deles. 

Além dos parques temáticos famosos no 
mundo inteiro, o Universal Orlando Resort 
também é reconhecido pela hospitalidade. E 
quem pretende ir para Orlando em 2020 se 
deu bem: o Universal’s Endless Summer Resort 
– Dockside Inn and Suites abre as portas em 
março deste ano e já se prepara para dar as 
boas-vindas aos primeiros visitantes. 
O novo hotel forma, com o Surfside Inn and 
Suites, inaugurado em junho de 2019, uma 
dupla de empreendimentos supereconômicos 
pertencentes à categoria Value – as diárias 
são a partir de US$ 79. O Dockside Inn and 
Suites chega para acrescentar comodidades 
e benefícios aos hóspedes e, de quebra, traz 
consigo uma infraestrutura majestosa. 
Para se ter uma ideia de sua grandiosidade, 
são 2.050 acomodações, minuciosamente 
decoradas e que em tudo remetem a um 
ambiente de praia. O resultado final é 
bem-estar e tranquilidade em todas as 
instalações. Dá para escolher entre as 
categorias Standard e suítes com dois 

ORLANDO HAS GOT NEWS: UNIVERSAL’S 
ENDLESS SUMMER RESORT – DOCKSIDE INN 
AND SUITES
In addition to those worldwide famous theme parks, 
Universal Orlando Resort is also recognized for its 
hospitality. And people who intends to visit Orlando 
in 2020 are very lucky: Universal’s Endless Summer 
Resort – Dockside Inn and Suites opens its doors in 
March and is already getting ready for welcoming 
its first visitors. 
The new hotel composes, along with the Surfside Inn 
and Suites, opened in June, 2019, a duo of super 
economic hotels belonging to the Value category – 
with room rates from US$ 79. The Dockside Inn and 
Suites arrives to provide guests more convenience and 
benefits and it also brings a majestic infrastructure. 
To have an idea about its grandiosity, there are 
2.050 accommodations, carefully decorated and 
similar to a beach environment. The final result is 
comfort and tranquility in every facility. Guests can 
choose between Standard rooms and two-bedroom 
suites – the last ones can lodge up to six people and 
they are mainly convenient for families. Each one of 
the apartments offers special toiletries, premium cable 
TV channels and the possibility of requesting cradles 
with no additional cost (upon availability, of course).
Doing justice to Universal Orlando Resort’s trademark 
quality standard, guests are entitled to Early Park 
Entrance – that is, they can enjoy the attractions 
longer than the general public and take much smaller 
queues – and they don’t need to worry about their 
transfer: it is for free throughout the complex.
The wi-fi in the hotel is free. In the common areas, 
leisure activities include outdoor swimming pools, 
gym and two pool bars. The privileged location 
puts Dockside Inn and Suites very close to Universal’s 
Volcano Bay, Universal Studios Florida and 
Universal’s Islands of Adventure: people can walk to 
get there, if they want to. 

ACIMA, PERSPECTIVA ARTÍSTICA DA FACHADA DO 
COMPLEXO. À ESQUERDA, EXEMPLOS DE COMO 
SERÃO AS INSTALAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
ABOVE, ARTISTIC PERSPECTIVE OF THE RESORT'S 
FACADE. ON THE LEFT, EXAMPLES OF WHAT THE 
HOTEL'S FACILITIES WILL LOOK LIKE

NOVIDADE EM ORLANDO:  
UNIVERSAL’S ENDLESS SUMMER RESORT – DOCKSIDE INN AND SUITES
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Seja para realizar um casamento, renovar 
votos matrimoniais, passar a lua de mel ou 
recarregar as energias em pleno Caribe 
Mexicano, o refúgio dos sonhos que entrelaça 
tudo isso é este aqui: Haven Riviera Cancún, 
paraíso pé na areia onde as melhores 
sensações são elevadas ao limite.
De padrão cinco-estrelas e exclusivo para adul-
tos, elegância, conforto e luxo estão contempla-
dos no regime all inclusive, focado também em 
experiências. Quem pode comprovar isso são 
os hóspedes, sobretudo os das suítes Serenity 
Club: instalados de frente para o mar, dispõem 
de atendimento premium, com direito a mordo-
mo, check-in privativo e café da manhã à la car-
te (Restaurante Vistas), entre outros serviços VIPs.
Reunindo 333 quartos, além de wi-fi gratuito, 
menu de aromaterapia, Nespresso, minibar, 
ar-condicionado e serviço de quarto 24 
horas, todas as suítes contam com jacuzzi na 
varanda ou confortáveis saídas de piscina 
swim-out, e 86% das unidades descortinam 
vista parcial ou frontal para o mar.

Membro exclusivo da coleção L.V.X. da 
Preferred Hotels & Resorts, a qual reúne os 
mais renomados hotéis de luxo do mundo, 
outro diferencial do Haven Riviera Cancún 
é seu centro de estética e relaxamento de 
primeira linha, o MySenses Spa. Recanto de 
paz e tranquilidade que oferece massagens 
e tratamentos corporais e de hidroterapia (ou 
seja, derivados das propriedades encontradas 
na água), entre outros procedimentos 
personalizados, o espaço é constituído por 
salão de beleza, academia 24 horas e até 
uma loja ao melhor estilo Spa Boutique.
A cerca de 15 minutos de carro do 
Aeroporto Internacional de Cancún, o resort 
inclui três piscinas, quadra de tênis, serviço 
de concierge, área para reuniões e um 
diversificado polo de alta gastronomia. Para 
completar, duas novidades estão previstas 
para o segundo semestre deste ano: além 
de um centro de convenções para até mil 
pessoas, mais 100 apartamentos Twins 
serão inaugurados.

HAVEN RIVIERA CANCUN: WELLNESS AND 
COZINESS IN THE CARIBBEAN
Whether to carry out a marriage, renew vows, 
spend the honeymoon or recharge energies in 
the Mexican Caribbean, the refuge of people’s 
dreams that gathers everything is this one: Haven 
Riviera Cancun, a paradise near the beach 
where the best sensations are taken to the limit.
A five-star hotel and exclusive for adults, 
elegance, comfort and luxury can be found in the 
all-inclusive plan, also focused on experiences. 
Those who can prove this are the guests, mainly 
those ones in the Serenity Club: facing the sea, 
they have premium service, with butler, private 
check-in and special à la carte breakfast (Vistas 
Restaurant), among other VIP services.
Having 333 rooms, in addition to free wi-fi, 
aromatherapy menu, Nespresso, minibar, air 
conditioner and 24-hour room service, all suites 
count on Jacuzzi on the balcony or comfortable 
swim-out pool, and 86% of the units reveal partial 
or frontal sea view.
Exclusive member of the L.V.X. collection from 
Preferred Hotels & Resorts, which gathers the 
most renewed luxury hotels of the world, another 
special feature of Haven Riviera Cancun is its top 
aesthetic and relaxation center, MySenses Spa. A 
peaceful and tranquil place that offers massages, 
body treatments and hydrotherapy (that is, 
derived from the properties found in the water), 
among other personalized procedures, the space 
consists of a beauty salon, 24-hour gym and even 
a shop in the best Spa Boutique style.
About 15 minutes by car from Cancun International 
Airport, the resort includes three swimming 
pools, tennis court, concierge service, venue for 
meetings and a diverse haute cuisine pole. Also, 
two novelties are planned for the second half of 
this year: in addition to a convention center for up 
to 1,000 people, another 100 Twin apartments 
will be opened.

SOFISTICAÇÃO E LUXO DEFINEM AS INSTALAÇÕES E OS 
SERVIÇOS DO RESORT, RODEADO PELA BELEZA DE CANCÚN
SOPHISTICATION AND LUXURY DESCRIBE  FACILITIES AND 
SERVICES OFFERED BY THE RESORT, SURROUNDED BY 
THE BEAUTY OF CANCUN

HAVEN RIVIERA CANCÚN: 
BEM-ESTAR E ACONCHEGO NO CARIBE
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toalhas de praia. E não acabou, não! Pode 
adicionar a essa imensa lista de facilidades 
mais três serviços imperdíveis: check-in e 
checkout express, minibar reabastecido 
diariamente com água, cerveja e refrigerante 
e serviço de quarto 24 horas.
Para um almoço ou jantar que siga o mesmo 
padrão de qualidade, basta se dirigir a um dos 
seis bares ou sete restaurantes especializados 
nas cozinhas italiana, mexicana, japonesa, 
mediterrânea ou à base de frutos do mar.  
Com o objetivo de entregar uma experiência 
simplesmente completa, o Grand Sens 
Cancun opera em regime all inclusive e 
promove uma série de atividades temáticas, 
denotando todo o seu talento para o lazer 
e o entretenimento. Além disso, os visitantes 
têm acesso exclusivo às áreas para adultos 
do The Pyramid at Grand Cancun (outro meio 
de hospedagem da rede), como o divertido 
Red Casino, por exemplo, e, se quiserem, 
podem desfrutar a facilidade de alugar um 
carro no lobby do hotel.

Dezenas de bares e restaurantes, piscina 
de borda infinita, spa com sauna e 
tratamentos corporais, loja de conveniências 
e souvenires, night club e até aulas de ioga, 
zumba e aeróbica: esta é uma amostra do 
que os hóspedes do resort caribenho Grand 
Sens Cancun encontram por lá. E isso não é 
à toa, não! Por ser uma unidade pertencente 
à rede Oasis, grandiosidade é, de fato, uma 
marca registrada.
Destinado somente a adultos e localizado de 
frente para o inconfundível mar do Caribe 
Mexicano, outro ponto alto do empreendimento 
são suas 359 acomodações, superamplas, 
aconchegantes e com uma decoração 
norteada pelos tons de verde, azul e areia. 
Categorizados em Standard, Ocean View e 
Sunset View, todos os apartamentos garantem 
comodidades como wi-fi, TV, entradas USB, 
dock station para iPod, radiorrelógio/
despertador, ar-condicionado, secador de 
cabelo, cafeteira, ferro e tábua de passar 
roupa, cofre, amenities de higiene pessoal e 

GRAND SENS CANCUN: THE PERFECT 
DESCRIPTION OF PARADISE
Dozens of bars and restaurants, infinity pool, spa 
with sauna and body treatments, convenience 
and souvenir shops, night club and even yoga, 
Zumba and aerobics classes: this is a sample of 
what guests of the Caribbean resort Grand Sens 
Cancun will find there. And it has a purpose! 
Because it is a unit belonging to the Oasis hotel 
chain, grandiosity is a trademark, indeed.
Intended only for adults and facing the stunning 
Mexican Caribbean Sea, its 359 spacious 
and cozy accommodations, with a decoration 
composed of shades of green, blue and beige, 
are another highlight of the hotel. 
Divided into Standard, Ocean View and Sunset 
View, all apartments guarantee conveniences 
such as wi-fi, TV, USB ports, iPod docking station, 
clock radio/alarm clock, air conditioner, hair 
dryer, coffee maker, iron and ironing board, safe, 
toiletries and beach towels. And we have more! 
You can add to this huge list of conveniences 
three more special services: express check-in and 
checkout, minibar with daily supply of water, beer 
and soft drinks and 24-hour service.
For a lunch or dinner that follows the same quality 
standard, just go to one of the six bars or seven 
restaurants specializing in Italian, Mexican, 
Japanese, Mediterranean or seafood cuisine.  
In order to provide a complete experience, 
Grand Sens Cancun offers an all-inclusive 
meal plan and promotes a series of themed 
activities, showing all its talent for leisure 
and entertainment. In addition, visitors have 
exclusive access to adult areas at The Pyramid 
at Grand Cancun (another accommodation of 
the hotel chain), such as the fun Red Casino, for 
example, and they can take the opportunity and 
rent a car at the hotel lobby.

ACIMA, PARTE DA ÁREA DE LAZER, BEM DE FRENTE 
PARA O MAR. À ESQUERDA, AS INSTALAÇÕES 
LUXUOSAS
ABOVE, PART OF THE LEISURE AREA, FACING THE 
SEA. ON THE LEFT, ITS LUXURIOUS FACILITIES

GRAND SENS CANCUN: 
A DEFINIÇÃO PERFEITA DE PARAÍSO
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COLUNISTAS

PARA VENDER MAIS:  
DICAS PRÁTICAS PARA OS AGENTES DE VIAGENS

Ei, agente! Se você não está tendo os resultados que gostaria, é sinal de que está errando 
mais do que acertando. Simples assim. O primeiro passo, obviamente, é reconhecer isso. 
O segundo é verificar onde você está errando.
No geral, os principais erros cometidos pelos agentes de viagens decorrem de problemas como 
poucos leads (pedidos de cotação), baixa taxa de conversão (muito pedido de cotação para 
pouca venda) e baixo ticket médio (baixo ganho por venda), dentre outros. Mas posso dizer 
que a combinação entre converter pouco e ter um ticket médio baixo é fatal para o negócio. 
Imagine cobrar R$ 400 para cada planejamento de viagem realizado – afinal, como o 
seu trabalho é diferenciado, há pessoas que topam pagar este valor, certo? Ao fazer dois 
planejamentos por dia, você ganhará, em média, R$ 16 mil ao final do mês. Imagine 
sair com dois grupos todo mês e cada grupo lhe gerar R$ 10 mil: serão R$ 20 mil na sua 
conta. Para conquistar esse objetivo, é preciso que você se dedique a fazer, de forma 
consistente, 24 grupos por ano, motivados pela estada em resorts, cruzeiros, uma viagem 
ao Walt Disney World Resort, roteiros enogastronômicos...
Independentemente do seu modelo de negócios, ele deve fazer você ter sucesso. O que 
não faz sentido é gastar dinheiro na internet sem um direcionamento específico, trazer 
pedidos de cotação de "curiosos", não cobrar por isso e não fechar quase nada. Per-
gunte-se o seguinte: como você pode trazer mais leads qualificados? Como você pode 
aumentar a taxa de conversão? Como você pode aumentar o ticket médio?
Uma dica prática para aumentar as vendas é dizer "não" para pedidos de cotação que 
não estejam dentro do seu portfólio de produtos e serviços. Ao fazer isso, você não perderá 
vendas; pelo contrário, ganhará tempo para se dedicar a cotações mais qualificadas. 
Definiu que não vende Ásia? Pare de fazer cotações para a Ásia. Definiu que não vende 
cruzeiros? Pare de fazer cotações de cruzeiros. Invista esse tempo novo para ir atrás de 
clientes que estejam de acordo com o seu perfil de interesse. O que você vende? Qual é 
a sua especialidade? 
Você quer ampliar as vendas para o Walt Disney World Resort, por exemplo? Pode ser mais 
fácil chegar em 100 famílias por meio de uma escola do que trazer 100 mães diferentes 
da internet. Pense nisso. E boas vendas! 

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

BRUNO FISBHEN é engenheiro formado pela UFRJ, mas trabalha com turismo há quase uma década. Já treinou mais de 
5 mil agentes de viagens e tem experiência de 15 anos em Vendas e Marketing. Hoje, está à frente da Agência B2A, que 
aprimora a comunicação interna nas empresas por meio do aplicativo ColaboraApp.
BRUNO FISBHEN is an engineer graduated from UFRJ, but has been working with tourism for almost a decade. He has already trained more 
than 5,000 travel agents and has 15 years of experience in Sales and Marketing. Today, he is head of Agência B2A, which enhances internal 
communication in companies through ColaboraApp. 

TO SELL MORE: PRACTICAL TIPS FOR TRAVEL AGENTS
Hey, travel agent! If you are not getting the results that you were 
supposed to get, it means that you are making more mistakes than 
doing the right thing. As simple as that. The first step obviously 
is to recognize it. The second one is to check where you are 
making mistakes.
In general, the main mistakes made by travel agents come from 
problems such as low number of leads (requests for quotation), low 
conversion rate (many requests for quotation and low number of 
sales) and low average ticket (low profit per sale), among others. 
But I can say that the combination of having low conversion and 
having a low average ticket is fatal for business. 
Imagine charging R$ 400 for each itinerary you do – after all, as 
your work is exclusive, there are people who accept to pay your 
price, right? By creating two itineraries per day, you will earn, on 
average, R$ 16,000 at the end of the month.  Imagine guiding 
two groups every month with each group generating R$ 10,000: 
it will be R$ 20,000 in your account. To accomplish this goal, you 
must be consistently focused on getting 24 groups per year. And 
they could be motivated by staying at resorts, cruises, a trip to Walt 
Disney World Resort, enogastronomic itineraries…
Regardless of your business model, it has to make you succeed. What 
doesn’t make sense is to spend money on internet with no specific 
targeting, to bring requests for quotation from “curious people”, not 
charging for it and closing no deals. Ask yourself the following: how 
can you bring more qualified leads? How can you increase the 
conversion rate? How can you increase your average ticket?
A practical tip to increase sales is to say “no” to quotation requests 
that your portfolio of products and services doesn’t comprehend. By 
doing this, you won’t miss sales; on the contrary, you will have time 
to focus on more qualified quotations. 
Have you defined that you don’t sell products related to Asia? 
Stop doing quotations for trips to Asia. Have you defined that 
you don’t sell cruise packages? Stop doing quotations for cruises.  
Invest this time saved to prospect customers who fit your profile of 
interest. What do you sell? What is your specialty? 
Would you like to increase your sales to Walt Disney World Resort, 
for example? It may be easier to reach 100 families through a 
school than to bring 100 different mothers from the internet. Think 
about it. Good sales!
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COMO USAR FACEBOOK E INSTAGRAM ADS 
PARA DIVULGAR SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

FOTO: NOPPARAT KHOKTHONG/SHUTTERSTOCK.COM

DIEGO SANTANA é especialista em Facebook e Instagram Ads e utiliza as redes sociais para alcançar 
resultados incríveis com seus seguidores, alunos e clientes. Fundou o projeto Casal Digital e viaja o 
mundo mostrando como é possível criar negócios on-line e viver experiências ao mesmo tempo.
DIEGO SANTANA is an expert at Facebook and Instagram Ads and uses social media to reach amazing results with his followers, 
students and customers. He created the Casal Digital project and travels around the world showing how it’s possible to create an 
online business and life experiences at the same time.

Uma das coisas que sempre falo em minhas palestras é: o melhor lugar para divulgar algo 
é nas redes sociais, ainda mais quando envolve a utilização do gerenciador de anúncios 
para alcançar novas pessoas, atingir outras regiões e expandir seu negócio.
Já são 118 milhões de brasileiros conectados nas redes sociais, e mais de 67% deles 
acessam o Facebook e o Instagram todos os dias, passando, em média, 3h39 navegando, 
segundo dados do próprio Facebook.
Hoje, temos dois grandes canais para divulgar um projeto – Google e redes sociais –, 
mas o comportamento é totalmente diferente quando comparamos ambos. O Google, por 
exemplo, faz sua empresa aparecer para quem procura por algo especifico; porém, nos 
resultados das buscas, além de você aparecerão inúmeras outras companhias tentando 
chamar a atenção desse possível cliente.
Já as redes sociais acredito que sejam o lugar perfeito. Ali os usuários nem sempre estão 
buscando algo relacionado a viagens, mas, dependendo da sua abordagem por meio dos 
anúncios, você pode despertar o interesse e o desejo dessas pessoas em adquirir um pacote 
divulgado ou até mesmo fazer aquela viagem dos sonhos com uma condição incrível.
Dentro do Facebook e Instagram ADS, no gerenciador de anúncios, você encontra diversos 
objetivos de campanha, tais como: 
Alcance: atinge milhares de pessoas a um custo muito baixo, sendo ideal para vídeos; 
Tráfego: atinge pessoas com comportamento de acesso ao site, ou seja, oferece a 
oportunidade de você ter muitas pessoas navegando pela sua página;
Conversão: atinge pessoas propensas à compra, desde que seu site tenha um módulo de 
vendas on-line. 
São muitas opções, além, claro, dos muitos tipos de anúncios: carrossel (sequência de imagens 
que impacta as pessoas de maneira interativa), imagem única (no caso de focar em apenas 
uma oferta), sem esquecer dos stories, um dos melhores formatos de anúncio da atualidade.
O fato é que uma agência que pensa no digital e atrai clientes utilizando anúncios nas 
redes tem mais clientes físicos visitando sua loja, mais clientes on-line comprando e um 
WhatsApp bombando de conversões. 
Não perca essa oportunidade e comece agora mesmo! 

HOW TO USE FACEBOOK AND INSTAGRAM ADS TO 
PROMOTE YOUR TRAVEL AGENCY
One of the things that I often talk about in my lectures is: social 
media is the best place to promote something, especially when it 
comes to using the ad manager to reach new people, reach other 
regions and grow your business.
There are 118 million Brazilians connected on social media. 
More than 67% of them access Facebook and Instagram every 
day, spending an average of 3h39 browsing, according to 
Facebook’s data.
Today, we have two big channels to promote a project – Google 
and social media – but they both behave totally differently to each 
other. Google, for example, makes your company appear for 
those who are looking for some specific thing; however, search 
results will show not only you but also other countless companies 
trying to catch the attention of this possible customer. 
On the other hand, I think social media is the perfect place. There, 
users are not always looking for something related to trips, and 
depending on your approach through ads, you may arouse their 
interest so they wish to purchase a package promoted or even 
take that trip of their dreams at an incredible price.
With Facebook and Instagram ads, in the ad manager, you can 
find several campaign goals, such as: 
Reach: reach thousands of people for a very low cost, ideal 
for videos; 
Traffic: reach people who are supposed to access your site, that 
is, it offers an opportunity for many people to browse your page;
Conversion: reach people who are willing to make a purchase 
using your website’s online sales module, since you have one. 
There are many options and several types of ads: carrousel 
(sequence of images that impact people in an interactive way), 
single image (in case you focus on just one offer), not to mention 
stories, currently one of the best formats for ads.
The fact is, a digital-minded agency that attracts customers using 
ads on social media has more customers visiting its store, more 
online customers and its WhatsApp full of conversions. 
Don’t miss this opportunity - start right now! 
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MARKETING DIGITAL E AGÊNCIAS DE VIAGENS:  
A INTERNET A FAVOR DAS VENDAS

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

ERIKA SILVA é consultora de viagens e sócia da Reale Viagens. Formada em Turismo, atua na área 
há 19 anos e já passou por grandes empresas, como TAM Linhas Aéreas (atual LATAM Airlines) e 
RexturAdvance.

ERIKA SILVA is a travel consultant and partner at Reale Viagens. Having a degree in Tourism, she has been working in this area 
for 19 years and has worked for large companies, such as TAM Linhas Aéreas (current LATAM Airlines) and RexturAdvance.

Hoje a internet é o canal mais rápido e prático, no qual os clientes procuram 
informações sobre produtos e serviços. No turismo não é diferente: alguns gigantes do 
setor só efetuam vendas on-line. Até mesmo uma agência de viagens física deve estar 
presente no mundo digital, uma vez que a maioria das pessoas inicia seu processo de 
compra pesquisando sobre o destino ou solicitando cotações via web. 
Neste sentido, o marketing digital nos permite captar o cliente na fase inicial de 
planejamento, fase em que a busca não é por preço, mas pelas melhores opções para 
realizar a tão sonhada viagem. E é nessa hora que temos que mostrar nossa expertise.
Use redes sociais como Facebook, Instagram e LinkedIn para divulgar conteúdo rele-
vante, promoções e exclusividades; porém, tenha em mente que o mais importante é 
qualidade. Antes de vender qualquer coisa é preciso gerar valor para o público-alvo, 
então invista um tempo conhecendo bem aqueles que deseja alcançar e para sele-
cionar o material mais adequado para despertar sua atenção e criar engajamento. 
A base do marketing digital é a construção de bons relacionamentos com os leads (po-
tenciais clientes), pois eles vão resultar em negócios em determinado momento. Além 
disso, é válido ler o manual de boas práticas da ferramenta/plataforma que deseja 
utilizar, pois cada uma é norteada por regras, e isso interfere na efetividade das ações. 
O Instagram é simples e combina duas grandes tendências: imagens + mobile. É 
excelente para compartilhar fotos de paisagens, pratos, drinks, atrativos e passeios. 
Escolha bem as imagens, aposte em hashtags (#) poderosas, publique vídeos curtos, 
crie uma hashtag específica para a sua agência e peça para os clientes fazerem suas 
postagens utilizando-a, coloque legenda nas fotos para as pessoas saberem de onde 
elas são, faça enquetes para interagir com o passageiro e, de quebra, ter um norte 
no momento de elaborar os próximos conteúdos.
Lembre-se: tenha a atenção voltada à comunicação com clientes e potenciais clientes. 
Indiretamente, isso pode levar ao aumento das vendas. Existe uma infinidade de 
ideias a serem exploradas nesse universo digital, então aproveite! 

DIGITAL MARKETING AND TRAVEL AGENCIES: 
THE INTERNET FOR SALES
Today, the internet is the quickest and most practical channel, in 
which customers look for information on products and services. 
Tourism is no different: some giants of the sector only sell on-line. 
Even brick-and-mortar travel agencies should be present in the 
digital world, since most people start their purchase process 
researching the destination or requesting quotes via web. 
Thus, digital marketing allows us to catch the customers’ 
attention in the initial planning phase, the phase in which they 
are not looking for price, but the best options for the trip of 
their dreams. And that’s when we have to show our expertise.
Use social media such as Facebook, Instagram and LinkedIn 
to spread relevant content, promotions and exclusivities; 
however, keep in mind that the most important thing is quality. 
Before selling anything you need to generate value for the 
target audience, so invest your time getting to know well those 
who you would like to reach and choosing the most suitable 
material to have their attention and create engagement. 
The basis of digital marketing is to build good relationships 
with leads (potential customers), because they will result in 
business at any given time. In addition, it’s important to read 
the guidelines of the tool/platform that you would like to 
use, because each one of them has its own rules, and it can 
interfere with the effectiveness of actions. 
Instagram is simple and combines two great trends: images + 
mobile. It’s excellent to share pictures of landscapes, dishes, 
drinks, attractions and tours. Choose images well, bet on 
powerful hashtags (#), post short videos, create a specific 
hashtag for your agency and ask your customers to publish 
pictures using them, caption the photos so that people can 
know where they are from, carry out surveys to interact with the 
passenger and also to have a goal to create the next contents.
Friendly reminder: focus on the communication with customers 
and potential customers. It can indirectly increase your sales. 
There are several ideas that can be explored in this digital 
universe, so enjoy! 



ABRACORP PROJECTS 
OPTIMISM FOR BUSINESS 
TRAVELS IN 2020
“EXPERIENCE IS ON THE TOP OF 
CUSTOMERS’ WISH LIST. IT IMMEDIATELY 
BRINGS US TO SOMETHING EXCLUSIVE, 
SPECIAL, EXACTLY THAT VALUE 
DIFFERENTIATED BY THE SERVICES OFFERED”
Governance and experience. These are the 
most present words in discussions within the 
business scenario. By the way, both of them 
are recent in our world. Governance because 
companies are definitely implementing 
principles that until then used to be a 
decoration at the front desk or were only 
guidelines in corporate trainings. 
Today, the story is different, although some 
competitive processes are carried out away 
from this environment and reduce governance 
at a price. When little attention is paid to the 
VALUE of services provided and the focus is 
on the PRICE, services become commodities. 
On the other hand, EXPERIENCE is on the top 
of customers’ wish list. Experience immediately 
brings us to something exclusive, special, 
exactly that value differentiated by the services 
offered. In every environment we go through, 
experience has been a keyword.  
Therefore, we have a challenge in 2020, 
in spite of the expected economic scenario 
be, at least, better than the one in 2019, 
according to market analysts. The challenge 
is how to make the equation PRICE + 
EXPERIENCE = VALUE be noticed by this giant 
ecosystem called market. 
Yes, we do believe that 2020 will be better. 
The economic scenario is cheering, even 
with caution. It suggests an optimistic vibe 
in the business field, which takes to internal 
and external investments that will cause an 
economic upturn.  
There’s more: traveling is already on the 
Brazilians’ agenda. The flexibility of labor laws 
allows the employees to divide their vacation into 
shorter periods for the benefit of travel planning.  
Planning, by the way, is another feature that 
was little seen in Brazilians and today is a 
reality. It makes travelers take advantages of 
tourism promotions in a country that is number 
one in attraction and natural resources and 
the eighth in business travel. 

Governança e experiência. São elas as pala-
vras mais presentes nas discussões dentro do 
cenário corporativo. Inclusive, ambas são re-
centes em nosso mundo. Governança porque 
as empresas estão aplicando, em definitivo, 
princípios que até então somente decoravam 
quadros na recepção ou eram apenas cartilhas 
de treinamento corporativo. 
Hoje, a história é outra, ainda que alguns pro-
cessos concorrenciais aconteçam longe desse 
ambiente e reduzam a governança a preço. 
Quando pouca atenção se dá ao VALOR dos 
serviços prestados e foca-se no PREÇO, os ser-
viços se transformam em commodity. 
Por outro lado, a EXPERIÊNCIA está no topo da lista 
de desejos dos clientes. Experiência nos remete, 
de pronto, a algo exclusivo, especial, exatamente 
aquele valor diferenciado pelos serviços oferecidos. 
Em todos os ambientes que percorremos, 
experiência tem sido palavra de ordem.  
Logo, temos um desafio em 2020, não obstante 
o cenário econômico que se desenha seja, 
no mínimo, melhor que o de 2019, segundo 
analistas de mercado. O desafio é como fazer 
a equação PREÇO + EXPERIÊNCIA = VALOR 
ser percebida por esse gigantesco ecossistema 
chamado mercado. 
Sim, acreditamos que 2020 será melhor. O 
cenário econômico é animador, ainda que com 
cautelas. Indica clima de otimismo no campo 
empresarial, que leva a investimentos internos e 
externos que irão aquecer a economia.  
Tem mais: viajar já está na agenda do brasileiro. 
A flexibilização das leis trabalhistas facilita que o 
funcionário quebre as férias em períodos menores 
em benefício do planejamento de viagens.  
Planejamento, aliás, é outra característica que 
pouco se via no brasileiro e hoje é uma realidade. 
Permite usufruir das promoções do turismo em um 
país que é número um em atrativos e recursos 
naturais e o oitavo em business travel.   

SV CONVIDA GERVASIO TANABE

“EXPERIÊNCIA está 
no topo da lista de 
desejos dos clientes. 
Ela nos remete a algo 
exclusivo, especial, 
exatamente aquele 
valor diferenciado 
pelos serviços 
oferecidos”

GERVASIO TANABE é presidente- 
-executivo da Abracorp, consultor 
de aviação e turismo, Conselheiro 

de Administração formado pelo 
IBGC e maratonista. Possui longa 
carreira em gestão de pessoas e 

negócios no setor de serviços. 

GERVASIO TANABE is executive 
president of Abracorp, aviation and 
tourism consultant, Administration 

Advisor graduated from IBGC and 
marathon runner. He also has a 

long career in people and business 
management in the service sector.
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ABRACORP  
PROJETA OTIMISMO  
PARA VIAGENS 
CORPORATIVAS EM 2020
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É Reunião Semestral de Vendas para cá, treinamentos 
de norte a sul do Brasil para lá, e, no meio desse 
vaivém, entre mil e um compromissos, o GRUPO 
TREND ainda consegue arranjar tempo e disposição 
para comparecer aos principais eventos do mercado, 
promover ações com foco total na ampliação de suas 
vendas e fortalecer sua equipe. Cansou só de pensar? 
Então, enquanto você recupera o fôlego, vem ver o que 
foi destaque na agenda da holding de novembro de 
2019 a fevereiro de 2020!

TREND RHYTHM
We had a Biannual Sales Meeting, 
trainings from north to south of Brazil and, 
among thousands of activities, GRUPO 
TREND still managed to find time and 
energy to attend the main trade events, 
promote actions focusing on expanding 
its sales and strengthening its team. 
Tired of just thinking? So, while you take 
some breath, check out the main events 
of the holding from November, 2019 to 
February, 2020!

 NO RITMO  
FOTOS: ARQUIVO GRUPO TREND

ACELERA 2020:  
VENDAS EM PAUTA NO 
GRUPO TREND
Pois é, agente, você sabe que o GRUPO 
TREND não consegue ficar parado. Tanto 
que, para fechar 2019 e abrir 2020 com 
chave de ouro, no final do ano passado a 
unidade de negócio promoveu mais uma 
edição da sua tradicional Reunião Semestral 
de Vendas, marcada por trocas de ideias, 
treinamentos, premiações, diversão e até 
uma dinâmica emocionante, revertida em 
ações de solidariedade.
Realizado entre os dias 18 e 20 de dezembro 
no Hotel Mercure Santo André, na região 
metropolitana de São Paulo, o evento contou 
com cerca de 200 profissionais do time de 
Vendas, entre diretores, gerentes, executivos, 
promotores, consultores e especialistas em 
diferentes produtos e serviços não só do 
grupo como também da CVC Corp.

TÁ SABENDO?

da TREND

ACCELERATE 2020: IT’S ALL ABOUT SALES AT GRUPO TREND
That’s right, travel agent, GRUPO TREND can’t stop. To finish 2019 and start 2020 on 
the right foot, the business unit promoted another edition of its traditional Biannual Sales 
Meeting at the end of last year, full of exchange of ideas, trainings, awards, fun and even 
an exciting group dynamic, turning it into solidarity actions.
Held between December 18 and 20 at Mercure Santo André Hotel, in greater São 
Paulo, the event counted on about 200 professionals of the Sales team, among directors, 
managers, executives, promoters, consultants and specialists in different products and 
services, not only of the group but also of CVC Corp.
Aiming at reviewing the previous months and aligning expectations, plans and goals, the 
meeting, called “Accelerate 2020”, had Mauricio Favoretto, director general at TREND, 
as the great host.
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O ENCONTRO REUNIU EQUIPES DE VENDAS, PRODUTOS, ATENDI-
MENTO, OPERAÇÕES, AÉREO, FINANCEIRO E MARKETING DA TREND 
E COLABORADORES CVC CORP
THE MEETING GATHERED SALES, PRODUCTS, CUSTOMER SERVICE, 
OPERATIONS, FLIGHT, FINANCIAL AND MARKETING TEAMS FROM TREND 
AND CVC CORP EMPLOYEES

Tendo por objetivo fazer um balanço dos meses anteriores e alinhar 
expectativas, planos e metas, o encontro, batizado como “Acelera 
2020”, teve Mauricio Favoretto, diretor-geral da TREND, como o 
grande anfitrião. 

GRID DE LARGADA
Para dar início a uma programação superintensa com o gás lá em 
cima, o primeiro compromisso da agenda não poderia ser outro: 
um café da manhã bem reforçado. Logo em seguida, foi a vez 
de Favoretto entrar em cena para dar as boas-vindas ao público 
presente, exibir um vídeo de retrospectiva da empresa em 2019 e 
anunciar os próximos passos.
Além do diretor-geral, Roberto Araújo, gerente-executivo de 
Operações, Cintia Souza, gerente de Planejamento Financeiro, 
e Cristiane Jayme, diretora de Atendimento, Marketing e Produtos, 
também fizeram apresentações para mostrar os resultados e as 
novidades que estão por vir em suas respectivas áreas.

START GRID
To begin a very intense schedule with much energy, the first activity couldn’t be 
different: a delicious breakfast. Then, it was Favoretto’s turn to step into the scene to 
welcome the audience, show a video of the company’s retrospective in 2019 and 
talk about the next steps.
In addition to the director general, Roberto Araújo, Operations executive manager, 
Cintia Souza, Fianancial Planning manager, and Cristiane Jayme, Support Service, 
Marketing and Product director, also presented results and novelties that are coming 
soon to their respective areas.
TIME TO TALK ABOUT BUSINESS
Willing to improve the experience of its customer base, exclusively composed by 
travel agents, throughout the day other lectures and training sections were held, led 
by the main CVC Corp leaders and also by three sponsors of the event: GJP Hotels & 
Resorts, Universal Orlando Resort and National Inn hotel chain.
Still talking about trainings, a business roundtable took place, conducted by the 
experts in each product offered by the group, to get to know every detail of the 
portfolio.
After a day full of activities, people enjoyed a dinner with live music and a delicious menu.
ACCELERATED PACE
Going ahead at high speed, on the second day of Accelerate 2020 there was a 
lot to learn. One of the lessons, by the way, was a lecture given by the Information 
Technology team, led by Gerôncio Júnior, to reinforce knowledge on systems as 
NATREND, for example, and to talk about new functionalities.
In terms of internal trainings, another presentation was made by Carlos Passos, 
Business Planning manager of the holding company, who talked about the company’s 
initiatives versus the market opportunities.
In addition to the people of the group, two other presentations had sponsors as 
spokespersons: Louvre Hotels, representing the hotel segment, and Movida, which 
specializes in car rental.
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O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS LÍDERES DA 
TREND, REGIONAIS DE VENDAS E PATROCINADORES
THE EVENT COUNTED ON THE PARTICIPATION OF TREND LEADERS, 
SALES REGIONAL OFFICES AND SPONSORS

TEMPO DE FALAR DE NEGÓCIOS
A fim de aprimorar a experiência de sua base de clientes, 
formada exclusivamente por agentes de viagens, ao longo 
do dia foram realizadas outras palestras e treinamentos, 
conduzidos pelas principais lideranças da CVC Corp 
e também por três patrocinadores do evento: GJP Hotels 
& Resorts, Universal Orlando Resort e a rede hoteleira 
Nacional Inn.
Continuando no âmbito das capacitações, para ficar 
por dentro de tod os os detalhes presentes no portfólio foi 
organizada uma rodada de negócios, encabeçada pelos 
experts em cada produto oferecido pelo grupo.
Depois de um dia repleto de atividades, as energias foram 
recarregadas em um jantar com direito a música ao vivo e a um 
cardápio caprichado.

EM RITMO ACELERADO
Prosseguindo em alta velocidade, no segundo dia do Acelera 
2020 o que não faltou foram aprendizados. Um deles, 
inclusive, ficou a cargo de uma aula ministrada pela equipe 
de Tecnologia da Informação, comandada por Gerôncio 
Júnior, para reforçar os conhecimentos sobre sistemas como 
o NATREND, por exemplo, e falar a respeito de novas 
funcionalidades.
Já no quesito capacitações internas, outra apresentação 
realizada foi a de Carlos Passos, gerente de Planejamento 
Comercial da holding, que fez um apanhadão referente às 
iniciativas da empresa versus as oportunidades de mercado.
Fora a turma do grupo, outras apresentações realizadas 
tiveram como porta-vozes mais dois patrocinadores: Louvre 
Hotels, caracterizando o segmento hoteleiro, e Movida, 
especializada em locação de carros.

AND THE TROPHY GOES TO…
On the same day, one of the long-awaited moments of the Biannual Meeting 
was the award given to professionals of the commercial area who did 
a great job in 2019, taking home a travel voucher. Would you like to 
know who are them? So, let’s introduce them: Rebeca Ferreira and Rafael 
Carneiro, awarded, respectively, in the categories of regional manager and 
Sales executive, and Henrique Patricio, elected the outstanding promoter.
Among the regional teams, Eduardo Caballero(Central-West and Minas 
Gerais), Rafael Carneiro (North and Northeast), Rafael Zilioli (São Paulo 
Countryside), Reinaldo Borelli (São Paulo Capital City) and Samanta 
Ansel (Rio de Janeiro and Espírito Santo) were ranked first in each one 
of their offices.
Apart from these categories, there was still an award for those who did 
an excellent job selling different products of the portfolio, such as national 
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VISANDO AO ALINHAMENTO DE ESTRATÉGIAS E À INTEGRAÇÃO DA 
EQUIPE, FORAM REALIZADAS DINÂMICAS E RODADAS DE NEGÓCIO
IN ORDER TO ALIGN STRATEGIES AND INTEGRATE THE TEAM, DYNAMICS AND 
BUSINESS ROUNDTABLES WERE CARRIED OUT

E O TROFÉU VAI PARA…
No mesmo dia, um dos momentos mais esperados da Reunião 
Semestral foi a premiação dos profissionais da área comercial 
que mandaram ver em 2019, levando para casa um vale- 
-viagem. Quer conhecê-los? Então vamos a eles: Rebeca 
Ferreira e Rafael Carneiro, premiados, respectivamente, nas 
categorias de gerente regional e executivo de Vendas, e 
Henrique Patricio, eleito o promotor de destaque.
Entre as equipes regionais, quem figurou no topo do pódio 
de cada célula foi Eduardo Caballero (Centro-Oeste e Minas 
Gerais), Rafael Carneiro (Norte e Nordeste), Rafael Zilioli 
(São Paulo Interior), Reinaldo Borelli (São Paulo Capital) e 
Samanta Ansel (Rio de Janeiro e Espírito Santo).
Ainda rolou premiação para quem arrasou nas vendas de 
diversos produtos da prateleira, como hotelaria nacional e 
internacional, cruzeiros, carros, ingressos, aéreo e grupos 
e eventos.
E antes de degustarem um jantar oferecido pela rede 
Master Hotéis, mais uma surpresa: a promoção de André 
Pedroso, que passou de supervisor à gerente da regional 
São Paulo Interior.

ORGULHO DE SER TREND
Para encerrar o encontro pisando fundo no acelerador, no 
terceiro e último dia o ponto alto foram duas atrações: uma 
apresentação dos parceiros e patrocinadores da Localiza 
Hertz e uma dinâmica tomada pela emoção. Divididos em 
20 grupos, os participantes tiveram que trabalhar em equipe 
para montar e vender carrinhos de rolimã. A inciativa foi 
voltada a uma bela causa: ajudar ao próximo por meio da 
doação de toda a renda arrecadada à Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais (Apae).

and international hotels, cruises, car rentals, tickets, flights and groups 
and events.
And before having a dinner offered by Master Hotels, another surprise: 
the promotion of André Pedroso, who went from supervisor to regional 
manager of São Paulo Contryside office.
PROUD OF BEING TREND
To end the meeting at full throttle, on the third and last day the highlights 
were two attractions: a presentation of partners and sponsors of Localiza 
Hertz and an exciting group dynamic. Divided into 20 groups, the 
attendees had work as a team to assemble and sell roller carts. The 
initiative was aimed at a beautiful cause: helping others through the 
donation of all money collected to the Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – Apae (Association of Parents and Friends of People 
with Disabilities).
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TEM PROMOÇÃO À VISTA, BABY!
Expert em inovar, já te contaram a última aprontada pela TREND? 
Sim, estamos falando dela mesmo: Promo+, iniciativa que 
corresponde a um baita desconto oferecido a você sempre que 
efetuar reservas que incluam aéreo e hotelaria. 
Aplicada aos produtos disponíveis no NATREND Lazer, na prática 
a novidade funciona assim: quanto mais você comprar, maior 
será o abatimento nas tarifas. Ah, e a promoção é válida para 
três combos: aéreo + hotel; aéreo + hotel + aluguel de carro ou 
ingresso; e aéreo + hotel + aluguel de carro + ingresso.
Para não ficar de fora dessa oportunidade, acesse agora mesmo o 
portal de reservas da TREND e assista de camarote às suas vendas 
crescerem no segmento de lazer.

PRÓXIMA PARADA: FITUR MADRI
Aterrissando na área dos bons negócios dentro e fora do Brasil, 
entre 22 e 26 de janeiro a TREND voou rumo à capital espanhola 
para marcar presença em um clássico do calendário de eventos do 
trade: a FITUR (Feira Internacional de Turismo) Madri.
Muito bem representada por Jeandre Rocha, da Global TREND, 
durante o evento rolou muito bate-papo, troca de ideias e 
estreitamento de relacionamento com diversos parceiros e clientes 
do mundo inteiro.

FAROL VERDE PARA AS VENDAS
Seguindo adiante com o pé no acelerador, para fechar o primeiro 
mês do ano do jeito que a gente adora a TREND teve fôlego de 
sobra para promover, de 27 a 31 de janeiro, a primeira Semana 
Temática do Carro de 2020.
Com a participação das principais locadoras do setor, o que não 
faltou nesse especial foram produtos, tarifas, ofertas e condições 
exclusivas para os mais diferentes tipos de viagens.

DE CIMA PARA BAIXO: LOGO DO PROMO+, JEANDRE ROCHA 
(GLOBAL TREND) NA FITUR MADRI E MATERIAL DIVULGADO 
NA SEMANA DO CARRO
FROM TOP TO BOTTOM: PROMO+ LOGO, JEANDRE ROCHA (GLOBAL 
TREND) AT FITUR MADRID AND MATERIAL RELEASED AT CAR WEEK

PROMOTION AHOY, BABY!
Expert in innovating, have you been told about the latest news at TREND? Yes, we 
are talking about Promo+, an initiative that corresponds to a huge discount offered to 
you whenever you make reservations that include flight and hotel. 
Applied to products available at NATREND Lazer, in practice, this novelty works like 
this: the more you buy, the greater the reduction in rates. Ah, and the promotion is 
valid for three combos: flight + hotel; flight + hotel + car rental or ticket; and flight + 
hotel + car rental + ticket.
To take this opportunity, access right now the TREND’s reservation web portal and 
watch your sales increase in the leisure segment.
NEXT STOP: FITUR MADRID
Landing in the area of good business inside and outside Brazil, TREND flew to the 
Spanish capital between January 22 and 26 to be present in a classic event of the 
trade: FITUR (International Tourism Trade Fair) Madrid.
Very well represented by Jeandre Rocha, from Global TREND, during the event there 
was a lot of chat, exchange of ideas and strengthening of the relationship with 
several partners and customers from all over the world.
GREEN LIGHT FOR SALES
Moving forward and accelerating, to end the first month of the year the way we 
love, from January 27 to 31 TREND had energy enough to promote the first 2020 
Car Themed Week.
With the participation of the main car rental companies of the sector, this action had 
many products, rates, offers and exclusive deals for different types of trips.
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EDIÇÕES DO TREINA AGENTE MOVIMENTARAM A TREND DE 
NOVEMBRO PARA CÁ E LEVARAM INFORMAÇÕES SOBRE 
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA OS AGENTES DE VIAGENS
EDITIONS OF TREINA AGENTE MOVED TREND FROM NOVEMBER ON AND 
BROUGHT INFORMATION ON PRODUCTS AND SERVICES TO TRAVEL AGENTS

TREINA AGENTE TAKES THE PLACE
To encourage good business and good market practices, TREND remains firm and strong with 
the mission of qualifying and training its customer base having only one goal: making the sales 
of travel agents take off. 
And considering the amount – and variety! – of qualifications promoted by the operator and in 
partnership with suppliers between November, 2019 and January, 2020, believe it: there was 
practically no segment, within the rich portfolio of the company, that has not been worked on. 
Last November, for example, we had eight editions of Treina Agente (Agent Training): one focused 
on Meliá Hotels & Resorts, in Porto Alegre (RS); another one focused on the region of Catalonia 
and headquartered in Jundiaí (SP); and others carried out with three famous car rental companies. 
They are: Localiza, with trainings in Porto Seguro (RS), Rio de Janeiro (RJ) and Curitiba (PR); 
Unidas, which bet on cities of Brasília (DF) and Maringá (PR); and Álamo, whose target audience 
were travel agencies of Ribeirão Preto (SP). 
In December, the highlight was the training given by the Aruba advertising team to the travel 
agents of Campinas, countryside of São Paulo, who had a real lesson about the hotel segment 
and tourist services found on the Caribbean island. The month was also marked by trainings 
led by Unidas, Avis/Budget and Localiza car rentals: the activities were held, respectively, in 
Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP) and Recife (PE).
Starting 2020 with several novelties and total energy to keep travel agents updated, TREND 
and CVC Corp National Products team organized two training courses in São Paulo, which 
took place in Campinas and São José dos Campos. Both approached three subjects: the 
highlights of national hotels in the portfolio, the functionalities of NATREND web portal and the 
launch of NATREND Lazer progressive discount package, called Promo+.
Also in January, Unidas helped the company to continue at high speed and commanded another 
Treina Agente, this time in the capital of São Paulo. To end the first month of the year exuding 
knowledge, on the 20th it was time to put into practice the partnership with Disney Cruise Line, 
which gathered more than 100 attendees (among travel agents and Sales executives) in a 
specialized training on cruises offered by the brand.

DÁ-LHE TREINA AGENTE
Para fomentar bons negócios e boas práticas de mercado, a TREND 
segue firme e forte com a missão de capacitar e treinar sua base de 
clientes tendo à frente um único objetivo: fazer as vendas dos agentes 
de viagens decolarem. 
E a julgar pela quantidade – e variedade! – de capacitações promovidas 
pela operadora e em parceria com fornecedores entre novembro de 2019 
e janeiro de 2020, pode acreditar: praticamente não houve um segmento, 
dentro do rico portfólio da empresa, que não tenha sido trabalhado. 
Em novembro do ano passado, por exemplo, foram oito edições do Treina 
Agente: uma voltada à rede Meliá Hotels & Resorts, em Porto Alegre (RS); 
outra focada na região da Catalunha e sediada em Jundiaí (SP); e as demais 
realizadas em conjunto com três locadoras de carro de referência. São 
elas: Localiza, com capacitações em Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) 
e Curitiba (PR); Unidas, que apostou nas praças de Brasília (DF) e Maringá 
(PR); e Álamo, cujo público-alvo foram as agências de Ribeirão Preto (SP). 
Já em dezembro o destaque foi para o treinamento ministrado pela equipe 
de divulgação de Aruba aos agentes da região de Campinas, no interior 
de São Paulo, que tiveram uma verdadeira aula a respeito do segmento 
hoteleiro e dos serviços turísticos encontrados na ilha caribenha. O mês 
ainda foi marcado por mais treinamentos liderados pelas locadoras Unidas, 
Avis/Budget e Localiza: as ações foram realizadas, respectivamente, em 
Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP) e Recife (PE).
Dando o play em 2020 com muita novidade em vista e disposição total em 
manter os agentes de viagens atualizados, a TREND e a equipe de Produtos 
Nacionais da CVC Corp organizaram duas capacitações em São Paulo, 
as quais tiveram lugar nas regiões de Campinas e São José dos Campos. 
Ambas levantaram três assuntos: os destaques do portfólio de hotelaria 
nacional, as funcionalidades do portal NATREND e o lançamento do pacote 
de descontos progressivos do NATREND Lazer, batizado de Promo+.
Ainda em janeiro, a Unidas ajudou a companhia a seguir em alta velocidade 
e comandou mais um Treina Agente, dessa vez na capital paulista. Para 
fechar o primeiro mês do ano transbordando conhecimento, no dia 20 foi a 
vez de colocar em prática a parceria com a Disney Cruise Line, que reuniu 
mais de 100 convidados (entre agentes de viagens e executivos de Vendas) 
em um treinamento especializado nos cruzeiros oferecidos pela marca.
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SELEÇÃO NOTA 10
Um dos diferenciais do GRUPO TREND é – e sempre foi – sua equipe 
de colaboradores: a holding se especializou em trazer para o seu 
time os melhores profissionais do mercado. E, a julgar pela escalação 
das novas pessoas usando o crachá da unidade de negócios da 
CVC Corp, esse talento será revertido em mais vendas e em um 
relacionamento cada vez mais estreito com o agente de viagens. 
Dando o pontapé inicial no interior de São Paulo, quem se 
apresenta para compor a célula gerenciada por André Pedroso 
é o executivo de Vendas Junior Perez. Somando 14 anos de 
experiência no trade, dos quais dez foram direcionados ao 
segmento de Aviação, ele assumirá o atendimento das agências 
nos arredores de Araçatuba e Presidente Prudente.
Partindo agora para a capital paulista, outra novidade fica por conta 
da chegada de Pryscilla Di Masi ao time comandado por Noah 
Britto. Formada em Turismo e com especializações em Marketing e 
Vendas, a executiva está há 12 anos na área e cuidará dos clientes 
localizados no centro e nas zonas Leste e Norte da cidade, além de 
responder também por Guarulhos, na região metropolitana.
Ainda no Sudeste, mais especificamente no Espírito Santo, a con-
tratação mais recente é a de Priscilla Sanglard, que passa a atuar 
com os parceiros da Grande Vitória, bem como do interior e litoral 
do estado. Ela traz consigo 18 anos de atuação no turismo e pas-
sagens por grandes companhias aéreas, respondendo diretamente 
a Alexandre Bruno, líder da regional Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Já no Nordeste do país, as boas-vindas são para dois novos 
executivos: Ônira Santos e João Victor Correia. Graduada nos cursos 
de Planejamento e Turismo e Gastronomia, Ônira colocará em prática 
seus 15 anos de experiência no atendimento aos agentes de viagens 
de Aracaju (SE). Correia, por outro lado, formado em Administração 
de Empresas, se dedicará às agências de todo o estado de Alagoas. 
Ambos responderão para Rebeca Ferreira, gerente da célula. 
Acompanhando a tendência de crescimento que norteia todo o 
grupo, a Vacation Homes Collection também ampliou sua equipe 
e recentemente contratou Marcel Bicca para a função de gerente 
de Operações da empresa no Brasil. Bicca irá se reportar a Fabio 
Cardoso, diretor-geral da VHC.

MARCEL BICCA
A-TEAM
One of the special features of GRUPO TREND is – and has always been – its team of 
employees: this holding company specializes in bringing to its team the best professionals in the 
market. And considering the new staff wearing the ID card of this CVC Corp business unit, this 
talent will be turned into more sales and in an even more close relationship with the travel agent. 
Starting with the countryside of São Paulo, who will be introduced to join the office managed 
by André Pedroso is the Sales executive Junior Perez. With 14 years of experience in the 
trade, ten of which dedicated to the Flight segment, he will serve the agencies in the 
surroundings of Araçatuba and Presidente Prudente.
Heading towards the capital of São Paulo, another novelty is the arrival of Pryscilla Di Masi to 
the team led by Noah Britto. With a degree in Tourism and specializing in Marketing and Sales, 
the executive gathers 12 years in the area and will be responsible for customers located in the 
downtown and East and North regions of the city, in addition to Guarulhos, metropolitan region.
Still in the Southeast, more specifically in Espírito Santo, the most recent hiring is the 
one of Priscilla Sanglard, who will work with partners from Greater Vitória, as well as 
countryside and coast of the State. She brings 18 years of activities in tourism and worked 
for big airlines, reporting directly to Alexandre Bruno, leader of the regional office in Rio 
de Janeiro and Espírito Santo.
In the Northeast of the country, we welcome two new executives: Ônira Santos and João 
Victor Correia. With a degree in Planning and Tourism and Gastronomy, Ônira will put into 
practice her 15 years of experience in assisting travel agents from Aracaju (SE). Correia, in his 
turn, with a degree in Business Management, will be responsible for the agencies of the entire 
State of Alagoas. Both will report to Rebeca Ferreira, manager of the office. 
Following the growth trend that guides the group, Vacation Homes Collection has also 
increased its team and has recently hired Marcel Bicca as the company’s Operations manager 
in Brazil. Bicca will report to Fabio Cardoso, director general of VHC.

PRYSCILLA DI MASI

PRISCILLA SANGLARD

ÔNIRA SANTOSJUNIOR PEREZ

JOÃO VICTOR CORREIA



Visitando: Londres, Cambridge, York, Edimburgo, 
Glasgow e Liverpool.
Inclui: 5 noites de hospedagem com café da manhã + 
1 clássico “Afternoon Tea” inglês acompanhado por 
uma seleção de sanduíches e doces + entrada a uma 
destilaria de whisky + cruzeiro pelo Lago Windermere 
+ visita ao Museu dos Beatles.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo. Consulte datas disponíveis.
76,00GBP

10X

 INGLATERRA E ESCÓCIA (5 NOITES)

Condições gerais: tarifas por pessoa, em dólares americanos e em libras esterlinas, a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Valores sujeitos a disponibilidade e à 
confirmação de reserva. Caso os roteiros não sejam feitos não haverá reembolso. Preços calculados em 06/01/2020. Serviços em base regular. Os valores podem variar de acordo com o 
tipo de apartamento escolhido. Não incluem taxas, extras, passeios e bebidas, exceto quando mencionado. Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso. 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. 

 JAPÃO (5 NOITES)
Visitando: Osaka, Nara, Quioto, 
Hakone e Tóquio.
Inclui: 5 noites de hospedagem com 
café da manhã + transfer in/out + 
guias locais falando em espanhol 
nas visitas indicadas no roteiro.
A partir de:

por pessoa em apto. duplo. 
Consulte datas disponíveis.

263,00USD
10X

pelo mundo.DESTINOS SURPREENDENTES
PRÓXIMA PARADA:M
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MARÇO A MAIO de 2020 MARCH TO MAY 2020

4 A 8 DE MARÇO ___________________________ ITB BERLIN (BERLIM, ALEMANHA)
11 A 15 DE MARÇO _________________________ BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA (LISBOA, PORTUGAL)
20 E 21 DE MARÇO _________________________ AVIESP EXPO (ÁGUAS DE LINDÓIA, SP)
22 A 25 DE MARÇO _________________________ TIANGUIS TURÍSTICO (YUCATÁN, MÉXICO)
24 E 25 DE MARÇO _________________________ RENDEZ-VOUS EN FRANCE (NANTES, FRANÇA)
28 DE MARÇO A 5 DE ABRIL ____________________ 31ª FIMTUR BUSINESS (PORTO SEGURO, BA)
29 DE MARÇO A 4 DE ABRIL ____________________ MOUNTAIN TRAVEL SYMPOSIUM (NORTH LAKE TAHOE, EUA)
31 DE MARÇO A 2 DE ABRIL ____________________ WTM LATIN AMERICA (SÃO PAULO, SP)
1º A 3 DE ABRIL ___________________________ CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET (PEQUIM, CHINA)
2 A 4 DE ABRIL ____________________________ ILTM AFRICA (CIDADE DO CABO, ÁFRICA DO SUL)
6 A 8 DE ABRIL ____________________________ IBTM ASIA PACIFIC (MARINA BAY SANDS, CINGAPURA)
6 A 8 DE ABRIL ____________________________ WTM AFRICA (CIDADE DO CABO, ÁFRICA DO SUL)
19 A 22 DE ABRIL __________________________ ARABIAN TRAVEL MARKET (DUBAI, EMIRADOS ÁRABES)
20 E 21 DE ABRIL __________________________ ILTM ARABIA (DUBAI, EMIRADOS ÁRABES)
21 A 23 DE ABRIL __________________________ WTTC GLOBAL SUMMIT (SAN JUAN, PORTO RICO)
26 A 28 DE ABRIL __________________________ NEW YORK CITY GLOBAL SUMMIT (NOVA YORK, EUA)
5 A 8 DE MAIO ____________________________ ILTM LATIN AMERICA (SÃO PAULO, SP)
5 A 8 DE MAIO ____________________________ RENDEZ-VOUS CANADA (QUEBEC, CANADÁ)
7 DE MAIO ______________________________ HSMAI SALES & MARKETING CONFERENCE (RIO DE JANEIRO, RJ)
8 E 9 DE MAIO ____________________________ EXPO TURISMO PARANÁ (CURITIBA, PR)
10 A 14 DE MAIO __________________________ AUSTRALIAN TOURISM EXCHANGE (MELBOURNE, AUSTRÁLIA)
11 A 14 DE MAIO __________________________ INDABA (DURBAN, ÁFRICA DO SUL)
12 A 14 DE MAIO __________________________ IMEX (FRANKFURT, ALEMANHA)
13 A 15 DE MAIO __________________________ ITB CHINA (SHANGHAI, CHINA)
18 A 20 DE MAIO __________________________ EXPLORE GB & NORTHERN IRELAND (BELFAST, IRLANDA DO NORTE)
18 A 21 DE MAIO __________________________ ILTM ASIA PACIFIC (MARINA BAY SANDS, CINGAPURA)
19 E 20 DE MAIO __________________________ MATCHER (FORTALEZA, CE)
27 E 28 DE MAIO __________________________ IBTM AMERICAS (CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO)
29 DE MAIO _____________________________ HSMAI SALES ACCELERATION MEETING (SÃO PAULO, SP)
29 E 30 DE MAIO __________________________ BNT MERCOSUL (ITAJAÍ, SC)
30 DE MAIO A 3 DE JUNHO _____________________ IPW INTERNATIONAL POW WOW (LAS VEGAS, EUA)

TOURISM FAIRS AND EVENTS

MARCH 4 TO 8 ___________________________________________ITB BERLIN (BERLIN, GERMANY)
MARCH 11 TO 15 _________________________________________BTL – LISBON TRAVEL MARKET (LISBON, PORTUGAL)
MARCH 20 TO 21 _________________________________________AVIESP EXPO (ÁGUAS DE LINDÓIA, SP)
MARCH 22 TO 25 _________________________________________TIANGUIS TURÍSTICO (YUCATÁN, MEXICO)
MARCH 24 TO 25 _________________________________________RENDEZ-VOUS EN FRANCE (NANTES, FRANCE)
MARCH 28 TO APRIL 5 ______________________________________31ST FIMTUR BUSINESS (PORTO SEGURO, BA)
MARCH 29 TO APRIL 4 ______________________________________MOUNTAIN TRAVEL SYMPOSIUM (NORTH LAKE TAHOE, USA)
MARCH 31 TO APRIL 2 ______________________________________WTM LATIN AMERICA (SÃO PAULO, SP)
APRIL 1 TO 3 ___________________________________________CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET (BEIJING, CHINA)
APRIL 2 TO 4 ___________________________________________ILTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA)
APRIL 6 TO 8 ___________________________________________IBTM ASIA PACIFIC (MARINA BAY SANDS, SINGAPORE)
APRIL 6 TO 8 ___________________________________________WTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA)
APRIL 19 TO 22 __________________________________________ARABIAN TRAVEL MARKET (DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES)
APRIL 20 TO 21 __________________________________________ILTM ARABIA (DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES)
APRIL 21 TO 23 __________________________________________WTTC GLOBAL SUMMIT (SAN JUAN, PUERTO RICO)
APRIL 26 TO 28 __________________________________________NEW YORK CITY GLOBAL SUMMIT (NEW YORK, USA)
MAY 5 TO 8 ____________________________________________ILTM LATIN AMERICA (SÃO PAULO, SP)
MAY 5 TO 8 ____________________________________________RENDEZ-VOUS CANADA (QUEBEC, CANADA)
MAY 7 ________________________________________________HSMAI SALES & MARKETING CONFERENCE (RIO DE JANEIRO, RJ)
MAY 8 TO 9 ____________________________________________EXPO TURISMO PARANÁ (CURITIBA, PR)
MAY 10 TO 14 ___________________________________________AUSTRALIAN TOURISM EXCHANGE (MELBOURNE, AUSTRALIA)
MAY 11 TO 14 ___________________________________________INDABA (DURBAN, SOUTH AFRICA)
MAY 12 TO 14 ___________________________________________IMEX (FRANKFURT, GERMANY)
MAY 13 TO 15 ___________________________________________ITB CHINA (SHANGHAI, CHINA)
MAY 18 TO 20 ___________________________________________EXPLORE GB & NORTHERN IRELAND (BELFAST, NORTHERN IRELAND)
MAY 18 TO 21 ___________________________________________ILTM ASIA PACIFIC (MARINA BAY SANDS, SINGAPORE)
MAY 19 TO 20 ___________________________________________MATCHER (FORTALEZA, CE)
MAY 27 TO 28 ___________________________________________IBTM AMERICAS (MEXICO CITY, MEXICO)
MAY 29 _______________________________________________HSMAI SALES ACCELERATION MEETING (SÃO PAULO, SP)
MAY 29 TO 30 ___________________________________________BNT MERCOSUL (ITAJAÍ, SC)
MAY 30 TO JUNE 3 ________________________________________IPW INTERNATIONAL POW WOW (LAS VEGAS, USA)

AGENDA

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO
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8 DE MARÇO ___________________________ DIA INTERNACIONAL DA MULHER

10 DE ABRIL ___________________________ PAIXÃO DE CRISTO (SEXTA-FEIRA SANTA)

12 DE ABRIL ___________________________ PÁSCOA

21 DE ABRIL ___________________________ FERIADO DE TIRADENTES

22 DE ABRIL ___________________________ DIA DO AGENTE DE VIAGENS

1° DE MAIO ___________________________ DIA DO TRABALHADOR

8 DE MAIO ____________________________ DIA NACIONAL DO TURISMO

10 DE MAIO ___________________________ DIA DAS MÃES

31 DE MAIO ___________________________ DIA DA AEROMOÇA/DIA DO COMISSÁRIO DE BORDO

MARCH 8 ________________________ INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

APRIL 10 ________________________ PASSION OF JESUS (GOOD FRIDAY)

APRIL 12 ________________________ EASTER 

APRIL 21 ________________________ TIRADENTES DAY

APRIL 22 ________________________ NATIONAL TRAVEL AGENT’S DAY

MAY 1 __________________________ INTERNATIONAL WORKERS’ DAY

JUNE 8 _________________________ BRAZILIAN TOURISM DAY

MAY 10 _________________________ MOTHER'S DAY

MAY 31 _________________________ FLIGHT ATTENDANT DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES IMPORTANT DATES AND EVENTS

PORTO ALEGRE (RS)

RIO DE JANEIRO (RJ)

1° DE MARÇO MARCH 1   _________ RIO DE JANEIRO (RJ)

12 DE MARÇO MARCH 12   _________ OLINDA (PE) E RECIFE (PE)

17 DE MARÇO MARCH 17  _________ ARACAJU (SE)

23 DE MARÇO MARCH 23   _________ FLORIANÓPOLIS (SC)

26 DE MARÇO MARCH 26   _________ PORTO ALEGRE (RS)

29 DE MARÇO MARCH 29   _________ CURITIBA (PR) E SALVADOR (BA)

8 DE ABRIL APRIL 8   ____________ CUIABÁ (MT) E SANTO ANDRÉ (SP)

13 DE ABRIL APRIL 13   ___________ FORTALEZA (CE)

21 DE ABRIL APRIL 21   ___________ BRASÍLIA (DF)

20 DE MAIO MAY 20  ____________ PALMAS (TO)

18 DE MAIO MAY 18   ___________ CARUARU (PE)

23 DE MAIO MAY 23  ____________  VILA VELHA (ES)

ANIVERSÁRIOS DE CIDADES CITY ANNIVERSARIES



Condições gerais: o tour por Gramado e Canela tem duração aproximada de 8 horas e inclui visitas ao Lago Negro, Museu de Pedras Preciosas, Museu de Cera 
Dreamland, Harley Motor Show, Hollywood Dream Cars – Museu do Automóvel, Mundo a Vapor e ao Parques da Serra Bondinhos Aéreos. A oferta referente ao MSC 
Seaside tem disponibilidade limitada e contempla 2 noites pré e 2 noites pós-cruzeiro no edifício VHC Luxury Apartments, em South Beach. Experiência de cabine Áurea, 
que oferece, por passageiro, pacote de bebidas Easy, uma massagem à escolha, acesso à área termal, jantar no horário desejado, embarque prioritário, acesso exclusivo 
ao Solarium e pulseira MSC for Me. A oferta de Orlando considera a hospedagem de 6 pessoas. Ingresso Disney Básico é válido para 4 dias de visitas em um dos quatro 
parques temáticos do Walt Disney World Resort, a serem realizadas entre 07 e 14/09/2020. Todos os valores e disponibilidades sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Descontos imperdíveis para combos:

 apê em Gramado + passeios;
 casa + cruzeiro;

 casa em Orlando + ingressos.

GRAMADO (RS)  
5 NOITES

Inclui: 5 noites de hospedagem (edifício Paradiso) na baixa 

temporada + tour por Gramado e Canela (não inclui ingressos 

e refeições). Tour com saídas diárias, exceto às quartas-feiras.

por pessoa em apto. 

quádruplo.

R$ 65,00
A partir de:

10X

MSC SEASIDE  
7 NOITES
Saída: Miami. 

Itinerário: Miami, Cozumel, Georgetown, Ocho Rios, Ocean Cay e Miami.

Embarque: 04/07/2020.

por pessoa, em cabine quádrupla 

externa com varanda.

6.494,00
A partir de:

R$

ORLANDO (EUA)  
7 NOITES

Inclui: 7 noites de hospedagem (condomínio 

Serenity) na baixa temporada + ingresso Disney 

Básico para 4 dias de visita.

por pessoa .
65,00

A partir de:

10X

USD

Experiência  
Áurea.

FÉRIAS DO JEITO
que o viajante quiser. 

TÁ ESPERANDO O QUÊ?
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