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Thanks

Nestes anos todos, tivemos a sorte de encontrar profissionais especiais e construir
parcerias duradouras que, de fato, qualificam e enriquecem nosso trabalho. É
com gratidão que gostaríamos de registrar nosso reconhecimento a estas empresas
que, através de pessoas muito especiais no gerenciamento das nossas demandas do
dia a dia, contribuem de forma decisiva para a entrega de um trabalho de qualidade e
confiança para os agentes de viagens.
Muito obrigada.
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Abrahão Finkelstein
Fundador
Empreendedor visionário, desde 1972
no negócio do turismo com a Mercatur,
prospectou fornecedores internacionais
para a abertura da Mercatur Operadora.
Um negócio que, logo em seguida, teve
um bem-sucedido crescimento e passou
para a administração independente de
Nirce e Tamar.

Nirce Finkelstein
Diretora
Nosso trabalho como Mercatur Operadora vem de uma época
na qual as agências de viagens ocupavam uma posição central
na distribuição e na comercialização do produto turístico. A
informática não havia chegado ao setor, as companhias aéreas
não dispunham de sistemas digitais e tudo era resolvido por
telefone ou presencialmente.
Nestes últimos 20 anos, a tecnologia impulsionou mudanças que
imperativamente revolucionaram nossa forma de fazer negócios.
Ou o mercado evoluiria, ou desapareceria. Optamos sempre
pela evolução. Encaramos o desafio e colhemos os frutos que
as novas tecnologias trouxeram às pessoas e às organizações.
A evolução para Mercatur Premium, uma divisão que
trabalhamos desde 2014 e que englobará todas as nossas
operações a partir de agora, é um dos exemplos desses passos
em direção a uma nova realidade do mercado de turismo, que
exige um trabalho essencialmente personalizado cada vez mais.
Este livro celebra 46 anos de um trabalho inspirador junto
aos agentes de viagens, mostrando alguns dos principais
fornecedores que estão em nosso portfólio. Além de mostrar
esses destinos como uma certificação de excelência que muito
nos orgulha, queremos que funcione como uma ferramenta de
iluminação diária.
Por isso escolhemos o tema que também será nosso slogan e
que conceitua nosso trabalho: “O mundo como inspiração”.
Portanto, inspire-se. Um brinde à vida.

Tamar Finkelstein
CEO
A tendência do turismo global é positiva, tanto no aumento de turistas
quanto no de receitas. O que definitivamente está mudando é a forma
como nosso trabalho será feito, e acredito que a palavra “relevância”
será fundamental para a definição de nossos caminhos nos
próximos anos. Precisamos ser relevantes em conteúdo, relevantes
em conhecimento, relevantes em conexões com fornecedores de
qualidade em todo o planeta. Citando uma frase atribuída a Darwin:
“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas
o que melhor se adapta às mudanças”. Precisamos recalcular a
rota: um turismo transversal, múltiplo, que integra as várias personas
de um mesmo viajante. A natureza mutável de nossa indústria
também precisa ser não apenas compreendida, mas debatida,
para que a gente possa, juntos, enfrentar os desafios dessa nova
era. O novo modo de consumir dos viajantes, que, mesmo com a
internet, continuarão precisando de nossa consultoria para fazer uma
curadoria do que realmente é relevante, nos colocando no papel não
mais de agentes, mas de designers de viagens. Estamos trabalhando
para dar esse suporte para nossos clientes e para os clientes de
nossos clientes. Nossa missão é atender 24/7 esse mercado cada
vez mais exigente. Nosso propósito é promover a importância dessa
profissão e de seu papel na indústria do turismo. No Brasil e no
mundo. Venha com a gente. Temos um lindo planeta e um grande
futuro pela frente.

“Um destino nunca é
um lugar, mas sempre
uma nova maneira de
ver as coisas”
Henry Miller

Fazer as malas, entrar num avião, desembarcar numa outra cidade, num outro país, num outro continente.
Viajar é a inspiração para deixar a vida mais rica e interessante, uma maneira própria de desfrutar o
que o planeta nos oferece e, a partir disso, enriquecer nossa cultura e nossas vivências pessoais. Uma
oportunidade de se desconectar de uma rotina para reconectar-se com o que realmente importa. E
oferecer uma fonte de inspiração sem igual aos agentes de viagem é nossa missão. Um trabalho que
fazemos há 46 anos, buscando atender a viajantes exigentes e oferecendo opções para todos os perfis
de exploradores. De recantos poéticos a nações exóticas, de paraísos tropicais a centros culturais
cosmopolitas, de lugares sagrados a trilhas aventureiras. O que nos norteia são as experiências únicas e
autênticas, os cenários fascinantes e inesquecíveis. Aquilo que o viajante mais valoriza em trazer em sua
bagagem de volta: as memórias e as cores de uma viagem que, acima de tudo, valeu a pena.
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Carismático, poderoso e imponente. A majestade do leão, um dos Big Five dos safáris africanos
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Pôr do sol na casa da árvore, Chalkley Tree House

Uma plataforma segura e luxuosa sob as constelações, a
Chalkley Tree House oferece os confortos de um 5 estrelas,
mas proporciona uma experiência tão selvagem quanto
os animais que vagueiam por baixo das construções. Os
hóspedes são levados para a casa da árvore ao pôr do sol,
onde bebidas e um jantar delicioso os esperam.
Um país para viajar além e experimentar a África em toda a
sua beleza, majestade e maravilha.

ÁFRICA DO SUL
PARQUE NACIONAL KRUGER
Powered by Sabi Sabi Private Game Reserve
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Uma experiência extraordinária espera o viajante na famosa e premiada Reserva Privada da
África do Sul, Sabi Sabi, integrada geograficamente com o Parque Nacional Kruger, imerso
na savana, com as acomodações mais inspiradoras da região, uma gastronomia espetacular
e um serviço acima de qualquer expectativa.
O Sabi Sabi sintetiza a magia da África, com os grandes animais circulando, de forma
espontânea, por essa parte da comunidade africana. A reserva é abençoada com uma
grande biodiversidade de hábitat e vida selvagem, dando uma excelente oportunidade de
encontro com os Big Five - elefante, rinoceronte, búfalo, leão e leopardo.

Uma ligação matinal do Ranger acorda
o hóspede antes da primeira luz,
enquanto a cozinha prepara um café
da manhã saboroso. Começa, então, o
safári matutino. À noitinha, à medida
que o calor intenso do dia esfria, os
habitantes do mato ficam inquietos e os
animais saem da sombra das árvores.
O chamado das aves francolinas
reverbera pelo mato, e os pássaros
aumentam o volume de sua canção. As
cores vão esmaecendo para os tons
bonitos e suaves que variam de acordo
com cada estação.
Acompanhados por guardas florestais
altamente treinados e rastreadores de
Shangaan, os visitantes experimentam
a vida selvagem africana única em
veículos de observação abertos,
proporcionando uma experiência de
safári inesquecível e verdadeiramente
enriquecedora.

A vida
selvagem em seu
melhor ângulo
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ÁFRICA DO SUL
PARQUE NACIONAL KRUGER
Powered by Sabi Sabi Private Game Reserve

Hábitat natural
Earth Lodge
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A filosofia Sabi Sabi do “Ontem, hoje e amanhã” inspira-se na
experiência de mais de 100 anos em safári. Uma história ricamente
tecida na atmosfera de cada uma de suas acomodações, oferecendo
muita privacidade e um luxo que convive em harmonia com o cenário
para viver uma temporada inesquecível.

ONTEM:
Uma volta no tempo, para capturar o romance e a
magia do grande safári da África, no Selati Camp,
um dos locais favoritos para lua de mel.
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HOJE:
O estilo contemporâneo do Bush Lodge e do Little Bush Camp oferece luxo numa verdadeira
hospitalidade africana, numa atmosfera calorosa e vibrante com um design requintado.

AMANHÃ:
O Earth Lodge reflete o imenso talento artístico da África, a
terra internacionalmente aclamada, evidenciando simplicidade,
luxo de vanguarda e design premiado.

ÁFRICA DO SUL
CIDADE DO CABO
Powered by One & Only Cape Town

Paisagem em panorama
20

O impacto é grandioso.
Imensas falésias
compondo uma cadeia
montanhosa com topo
completamente plano.
A Table Mountain, e
seu entorno, deixa
qualquer um extasiado.
Como se não bastasse,
a paisagem espelha-se
nas águas cristalinas de
dois oceanos.
E é nesse cenário
espetacular, no ambiente
vibrante do Victoria &
Alfred Waterfront, que
o viajante encontrará o
One & Only Cape Town.

One & Only Cape Town
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Para relaxar, escolha
a vista de um elegante
santuário, numa ilha
isolada em meio a águas
marinhas, ou a Table
Mountain, um patrimônio
mundial da UNESCO
banhado pela luz dourada
da manhã. Seja qual for
sua preferência, mergulhe
em vistas intermináveis dos
amplos terraços, varandas
e paredes de vidro dos
quartos mais generosos da
cidade, com obras de arte
originais de artistas locais.

ÁFRICA DO SUL
CIDADE DO CABO
Powered by TAJ Hotels Cape Town

TAJ Hotels Cape Town

Aventura, relaxamento, roteiros culturais e gastronômicos.
Um mix de história e lazer espera os viajantes.
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Cabeça do Leão, Cidade do Cabo
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Cultura exótica, arte vibrante, muito
entretenimento e as maravilhas
gastronômicas da Cidade do Cabo.
Rodeado pelo que há de melhor,
na famosa calçada da
St. George’s Mall, está o luxuoso
Hotel Taj Cidade do Cabo.
Espaço que presenciou muitos
eventos memoráveis na história da
África do Sul. A estrutura elegante –
uma síntese perfeita entre o que era
originalmente os edifícios do Banco
da Reserva e da
diretoria executiva e uma torre
moderna – combina o legado de uma
época passada com o novo luxo.

TAJ Hotels Cape Town

ÁFRICA DO SUL
CIDADE DO CABO
Powered by Journey Beyond
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Encravado em seu cais particular, onde os pés da Table Mountain encontram o Oceano
Atlântico, o Cape Grace Hotel é um luxuoso tesouro africano. O hotel é embalado pelo ilustre
V & A Waterfront, um paraíso que já foi uma estação de comércio de bebidas e hoje é um
espaço multiuso incrível, com mais de 80 restaurantes e bares, mais de 450 lojas e 3 mercados.

Enoturismo:
com clima temperado, o país cultiva
inúmeras variedades de uvas, Nono
lugar na produção mundial de
vinhos, a África do Sul tem mais
de 600 vinícolas e 6.000 rótulos de
vinhos maravilhosos de diferentes
uvas, como Sauvignon Blanc,
Chardonnay e Chenin Blanc. Mas é
a poderosa Pinotage, casta criada
na própria região, a sua uva mais
emblemática que resulta em vinhos
intensos e bastante encorpados.

Bondinho para Table Mountain
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Perfeitas em todos
os sentidos: férias
com experiências
extraordinárias em safáris
desenhados de acordo
com o perfil – e o espírito
aventureiro – do viajante.
Com cerca de 600 milhões
de anos, a Table Mountain,
na Cidade do Cabo,
apresenta uma rica flora
local e é considerada uma
das Sete Novas Maravilhas
da Natureza.

Heliponto no hotel Twelve Apostles.
Transfers e rotas cênicas com privacidade e
conforto luxuosamente garantidos.

BOTSUANA
Powered by Journey Beyond

Inspiração safári
Deserto do Kalahari
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O Botsuana é uma nação sem litoral,
limitado por África do Sul, Namíbia, Zâmbia
e Zimbábue. É dominado pelo Deserto do
Kalahari, que cobre até 70% da superfície
terrestre do país, e é abençoado com
diamantes e água, o que garante uma
situação econômica excelente.

É o principal destino de vida selvagem da
África Austral. Vastas áreas protegidas
abrigam inúmeras espécies de animais e aves,
incluindo os rinocerontes branco e negro.
O mosaico de hábitats que formam o
miraculoso pântano do Delta do Okavango
oferece experiências de safári isoladas
e exclusivas em alojamentos luxuosos
e acampamentos de tendas, enquanto a
natureza selvagem de Linyanti e Chobe, bem
como as extensões das salinas e do Kalahari
Central, proporcionam a máxima sensação de
ficar longe de tudo.

Vasto e indomável,
com quilômetros de
belas paisagens, esse
país oferece uma vista
excepcional da África, bem
como uma experiência
de safári variada em
suas amplas e planas
extensões de savana,
deserto, pântanos
salgados e zonas úmidas.

Hotel Chief’s Camp, em Botsuana
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Hotel Baines’ Camp, em Botsuana

Hotéis de luxo servidos por pistas
de pouso para que os hóspedes
passem mais tempo no campo e
menos tempo em transfers.

EGITO
Powered by Emeco Travel

“Do alto destas
pirâmides, quarenta
séculos vos contemplam”
Napoleão Bonaparte
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Grandes Pirâmides: a mais antiga das maravilhas do mundo antigo e a única que existe até os dias atuais

Por milênios, os viajantes de todo o mundo foram fascinados
pelo Egito. Os monumentos do país eram antigos, mesmo nos
dias de Heródoto, o grego que viajou para o Egito para ver
as pirâmides e outros grandes templos dos faraós. Hoje, a
rica história do Egito criou uma trama de tesouros culturais e
arqueológicos inigualáveis em

qualquer lugar do mundo.

Cairo, a capital do Egito, é uma metrópole
movimentada e cheia de contrastes intrigantes –
antigos e novos, ocidentais e orientais,
hotéis modernos ao lado de bazares e cafés
tradicionais, pirâmides de 5.000 anos e palácios
do século XIX. O Museu Egípcio de Antiguidades
abriga a maior coleção de tesouros faraônicos
do mundo, incluindo 12 salas cheias de tesouros
dourados do “Faraó Menino”. Os viajantes
também podem visitar uma série de belas
mesquitas e igrejas que refletem a rica herança
cultural do país.

Especiarias do bazar Khan el-Khalili, Cairo
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Máscara funerária de Tutancâmon, Museu Egípcio, Cairo

Mesquita do sultão Hassan, Cairo

EGITO
Powered by Emeco Travel

Cruzeiros pelo Rio Nilo
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Estátua de Ramsés no Templo de Luxor

Templo de Hórus, em Edfu,
o mais refinado templo
egípcio preservado na terra
do Nilo. Foi construído
pelos ptolomeus no
século III a.C. e porta
maravilhosas colunas
de pedra e fascinantes
esculturas na parede.

Considerado um
dos destinos mais
deslumbrantes do mundo,
Aswan fica no Vale do
Nilo, em seu trecho mais
majestoso. Suas águas
fluem através de rochas
de granito e ilhas de
esmeralda, com palmeiras
e plantas tropicais.
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EGITO
Powered by Emeco Travel

Monte
Sinai
32

O Monte Sinai, também chamado de Montanha de
Moisés, é conhecido como o principal local da
revelação divina na história judaica, onde Deus deu a
Moisés os Dez Mandamentos.
Subir a montanha sagrada, localizada na Península do
Sinai, é uma experiência inesquecível. O monte possui
2.285 metros de altura, e leva-se cerca de 3 horas
para subir até o pico.
A rota principal para o cume é conhecida como o
Caminho de Moisés e está alinhada com restos de
várias capelas. No cume do monte, os aventureiros
encontrarão uma mesquita e a Capela da Santíssima
Trindade, que foi construída em 1934, usando os
restos de um antigo templo erguido por Justiniano, no
século VI. A própria capela de Justiniano substituiu
uma capela anterior, construída em 363 d.C.

O trecho do litoral do Egito é o destino
turístico para quem busca luxo e natureza
exuberante. Ao longo do Mar Vermelho,
cidades-resort oferecem a combinação
perfeita de clima agradável durante
todo o ano, mar quente, mergulho,
milhares de quilômetros de costa e
abundantes passeios a cenários naturais
e arqueológicos. A cerca de 500km ao
sul do Cairo está a famosa Sharm El
Sheikh. Principal cidade da península
do Sinai, Sharm tem hotéis luxuosos,
restaurantes, opções de entretenimento,
esportes aquáticos e compras. São
cerca de 20 baías que oferecem incríveis
oportunidades de mergulho para explorar
o mundo sob o mar.

A cerca de 20km a oeste de Sharm El Sheikh fica o
Parque Nacional de Ras Mohammed, um verdadeiro
santuário da vida aquática. As águas do parque são
consideradas a joia da coroa do Mar Vermelho.
O local inclui alguns dos ecossistemas mais
espetaculares do mundo, incluindo uma ampla
variedade de corais e outras espécies marinhas.
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Mergulho em Ras Mohammed National Park

EGITO
Powered by Emeco Travel

A história dos vinhos Gianaclis no Egito
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Os visitantes assistem à arte da produção de vinho egípcio com uma visita
especial aos vinhedos de Gianaclis, com quase 130 anos de idade. Ao final
da experiência, uma sessão de degustação de vinhos, na qual é possível
experimentar alguns dos melhores rótulos do local.

A bordo de uma felucca,
tradicional barco à vela
feito de madeira, os
visitantes navegarão
pelo Rio Nilo através das
cataratas de Aswan para
descobrir a rica cultura e
história da antiga cidade
de Núbia. A experiência
inclui um almoço na casa
de uma família local
para aprender sobre os
diferentes tipos de comida
tradicionais da região.

Food experience em Núbia

Bazar Khan el-Khalili, Cairo

Tour pelo exotismo do Cairo
Explorar as vielas estreitas de um bazar de 600 anos, maravilhando-se
com a diversidade de seus estandes hipnotizantes, num tour que revela
as histórias e a cultura local. As passagens medievais de Khan el-Khalili
são apinhadas de milhares de mercadorias. Saborear os cheiros doces de
perfume e os aromas pungentes de especiarias enquanto observa-se a
variedade de joias, couros e muitos outros itens à venda.

A felucca permaneceu, ao longo dos
séculos, como o principal meio de
transporte do Nilo. O barco raramente
tem qualquer forma de motor e
depende inteiramente da brisa que se
forma durante o dia. Nessa atividade,
os visitantes poderão maravilhar-se
com as belezas do Rio Nilo, enquanto
se navega pacificamente, apreciando
o nascer ou o pôr do sol. Para
incrementar a experiência, canapés
podem ser servidos com uma garrafa
de espumante ou vinho.

Felucca e espumante ao pôr do sol
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ILHAS MAURÍCIO
Powered by The Residence Mauritius
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50 tons de azul

Foi o escritor Mark Twain quem
disse: “Quando você está aqui
nas Ilhas Maurício, fica com a
sensação que esse lugar foi
feito primeiro, e acabou sendo
a inspiração quando foram
criar o paraíso".
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A ilha tropical, outrora um refúgio
de piratas, hoje é mais conhecida
como o refúgio seguro de hotéis
de luxo, em praias de areias
brancas combinadas com cenários
cinematográficos de montanhas
vulcânicas. Os locais, uma fusão
de povos franceses, indianos,
africanos e chineses, são famosos
por sua hospitalidade, e os
visitantes das ilhas adoram a
delicadeza do atendimento.

ILHAS MAURÍCIO
Powered by The Residence Mauritius
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A bela sinfonia de modernidade e tradição no The Residence Mauritius é uma
joia refinada e elegante que lembra uma época passada. Todo o cenário propicia
ao visitante deliciar-se com a beleza deslumbrante desse paraíso à beira-mar,
situado ao longo de um trecho encantador de areias brancas peroladas, cercado
pelo calor da hospitalidade das Ilhas Maurício e das incríveis experiências na ilha.
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ILHAS MAURÍCIO
Powered by One & Only Le
Saint Géran
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Vistas infinitas, espaços ao ar livre e terraços
tranquilos criam um santuário atemporal para umas
férias nada menos que perfeitas. O One & Only Le
Saint Géran está numa península privada de areia
branca intocada, cercada por palmeiras tropicais e
banhada pela tranquilidade de águas que não poderiam
ser mais azuis e tranquilizantes.

Espaços idílicos
emoldurando vistas
hipnotizantes.

A arte de viver: passear pelas areias brancas, andar
em caiaques, paddle boarding, windsurf, fazer snorkel,
mergulhar para descobrir a vida marinha tropical do
Oceano Índico ou ainda aventurar-se na pesca oceânica.
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ILHAS SEYCHELLES
Powered by Seychelles Tourism Board

Zen & Chic
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Se o paraíso tem um
nome, sem dúvida
é Seychelles. Um
arquipélago de 115
ilhas, repleto de rochas
graníticas e uma
natureza deslumbrante.

Hilton Seychelles Labriz

Praias de areias brancas, enseadas isoladas, pores do sol
cor de coral, hotéis suntuosos, restaurantes deliciosos, spas
com uma atmosfera de pura indulgência. Com um cenário tão
onírico, não surpreende que recém-casados e pessoas em
busca de um refúgio tropical glamoroso tenham Seychelles
no topo de suas listas de desejos.

Hilton Seychelles Labriz

Um destino repleto de belezas
naturais, tranquilidade, famoso
por suas encantadoras praias,
florestas verdejantes e muitos
tons de azul em suas águas.
O arquipélago é formado por
ilhas de corais e de granito
e está localizado no Oceano
Índico ocidental, ao nordeste
de Madagascar, a 1.600km da
costa leste da África.
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ILHAS SEYCHELLES
Powered by Seychelles Tourism Board

Six Senses Zil Pasyon
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Four Seasons

Wedding Destination:
o menor país da África é
de uma beleza natural,
que faz de suas praias,
fauna e flora um lugar
inesquecível. É o destino
perfeito para viajantes
que buscam privacidade
e íntimo contato com a
natureza intocada.
Por isso que muitos
casais escolhem
Seychelles como destino
para celebrar seu
casamento.
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Four Seasons

ILHAS SEYCHELLES
Powered by Seychelles Tourism Board
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Maia Luxury Resort & Spa

Spas com uma atmosfera de pura indulgência. Na foto, Maia Luxury Resort & Spa
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Seychelles abriga dois Patrimônios
Mundiais da Humanidade da
UNESCO: o Vallée de Mai, onde
cresce o raro coco de mer, na ilha
de Praslin; e o Atol de Aldabara, um
dos maiores do mundo.

As ilhas do interior, que se agrupam
em torno das principais Mahé, Praslin
e La Digue, são o point cultural de
Seychelles e é onde vive a maioria
da população. As ilhas externas, por
sua vez, permanecem como mundos
em miniatura, quase intocados pelo
homem, oferecendo uma experiência
única e incomparável aos visitantes.

MARROCOS
Powered by Monarch Travel

Choque
de cores
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O Marrocos é uma terra de mil contrastes. Com sua diversidade de paisagens,
cozinha excepcional e uma natureza de tirar o fôlego, aliada a uma extraordinária
herança cultural e humana, o Marrocos seduz.
Aqui a natureza deu rédea solta à imaginação. Da Cordilheira Atlas às Montanhas
Rif, da costa do Atlântico até as baías de areia, de pequenas enseadas rochosas
isoladas a grandes dunas douradas com oásis verde, o charme é ilimitado.
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Patrimônio Cultural da Humanidade desde 2010,
Chefchaouen apresenta um charme rústico derivado de
suas misteriosas vielas, onde pode-se passear entre as
casas pintadas de branco e azul brilhante, com vista para
os pátios andaluzes sombreados por árvores frutíferas.

MARROCOS
Powered by Monarch Travel

Os sons do deserto
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Berberes acolhem os turistas em suas bivaques para uma experiência no deserto

O estrelado hotel La Mamounia é uma experiência visual e o melhor lugar para relaxar em Marrakech

Assim como a beleza da paisagem surpreende os olhos do viajante, a acolhida autêntica aquece seu
coração. O Marrocos oferece charmosos hotéis exclusivos em grande estilo, banhos turcos memoráveis, spas
calmantes, centros de talassoterapia e balneoterapia com efeitos benéficos e virtudes excepcionais.

Souk da Medina Jemaa El Fna em Marrakech: cones coloridos de especiarias aromatizando a atmosfera rica em detalhes exóticos
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A Medina de Fez é um labirinto que mantém-se intacto desde a Idade Média e, a partir de 1981,
foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Ela, que é a maior medina do mundo,
está rodeada por 24 quilômetros de paredes e conta com 9.500 casas, 176 mesquitas, 83
mausoléus, 11 madrassas e 40 banhos turcos, também conhecidos como hammams.

RUANDA
Powered by One & Only Nyungwe House
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Sedução selvagem

Remoto, único, onde
os segredos mais bem
guardados do mundo
se tornam vistas para
contemplar.
Situado à beira do
amado e reverenciado
Parque Nacional
Nyungwe, pode-se
observar a maior
diversidade de espécies
de chimpanzés e gorilas.
Um verdadeiro refúgio
de primatas na maior
floresta tropical de
montanha da África,
junto a plantações de
chá. Um clima agradável
das terras altas durante
todo o ano convida os
turistas a conhecer essa
natureza intocada.

Nyungwe House
Dentro de uma floresta antiga e de uma grande e
verde plantação de chá, a Nyungwe House oferece
uma janela exclusiva para a fascinante cultura
selvagem da África. Uma curadoria de experiências
imersivas, desde piqueniques gastronômicos até
o rastreamento de chimpanzés selvagens ou
tratamentos locais num spa open air, que são capazes
de inspirar o viajante intensa e surpreendentemente.

RUANDA
One & Only Gorilla’s Nest

Nyungwe House
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Nyungwe House

Gorilla’s Nest
Opening maio de 2019
Posicionado no sopé do
deslumbrante vulcão Virunga,
o One & Only Gorilla’s Nest
torna o sonho realidade: um
encontro pessoal único com
o raro e majestoso gorila da
montanha vagando livremente
em seu próprio hábitat natural.

TANZÂNIA
Powered by Journey Beyond
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Mãe Natureza

Quando alguém fecha os olhos e sonha com
suas férias em safáris na África, provavelmente
está imaginando a Tanzânia: rolar na savana
dourada, contemplar o Monte Kilimanjaro
coberto de neve e observar rebanhos migrantes
inquietos pelo campo no Parque Serengeti.
Pesquisar as origens de nossa própria espécie,
descer ao mundo perdido da Cratera de
Ngorongoro e vislumbrar o lago alcalino, rosado
pela invasão de milhares de flamingos.

Singita Sabora Tented Camp

Singita Sasakwa Lodge

Monte Kilimanjaro: a montanha mais alta da África com 5.896m de altitude

O Parque Nacional Serengeti é, sem dúvida, o
santuário de vida selvagem mais conhecido do
mundo. Inigualável por sua beleza natural e valor
científico, tem a maior concentração de grandes
animais de planícies da África.

A Cratera de Ngorongoro é também considerada
a Arca de Noé da África Oriental por abrigar, no
seu seio, a quase totalidade das espécies animais
daquela região, integradas num ecossistema que
ainda não foi afetado pela mão do homem.

Singita Serengeti House
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Cratera de Ngorongoro

Singita Grumeti

ZANZIBAR
Powered by Journey Beyond

Ilha Mnemba, Zanzibar
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A ilha das
especiarias

Que tal explorar a rica história de Zanzibar e deixar-se seduzir pela cultura Swahili? À medida que a
chamada para a oração flutua dos minaretes, nada como dirigir-se ao mar em um veleiro para pescar ou
mergulhar, retornando, enquanto o sol se põe, para experimentar os mercados noturnos e a vibrante vida
de rua. Ou descobrir a vida da ilha através das famosas portas de madeira esculpidas de Stone Town,
inspirando os aromas de canela, cravo e noz-moscada, carregados na brisa tropical.

The Residence, Zanzibar
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A cerca de 80 quilômetros da costa da
Tanzânia encontra-se o idílio tropical
de Zanzibar, a maior e mais famosa
das ilhas das especiarias da Tanzânia,
com infinitos quilômetros de praias de
areia branca, a maior parte delas ainda
intocada, fazendo da ilha o destino
perfeito para férias de luxo.
Ilha Mnemba, Zanzibar

Ilha Mnemba, Zanzibar

Américas

Hotel El Palmilla, Los Cabos, México

Gentileza @travelBuenosAires

ARGENTINA | BUENOS AIRES
Powered by Conextur

Buenos Aires
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Buenos Aires

Teatro Colón
Gentileza @travelBuenosAires

Visitar a Argentina é deslumbrar-se
com uma geografia de contrastes: dos
majestosos glaciais, lagos e bosques
da Patagônia às altas montanhas da
Cordilheira do Andes; das vinhas e
das bodegas, onde são produzidos
os famosos vinhos de Mendoza para
exportação, às serras de Córdoba ou
Tierra del Fuego, com Ushuaia e o Farol
do Fim do Mundo como antessala ao
vasto e enigmático território antártico;
do fantástico Glaciar Perito Moreno, em
El Calafate, às praias sobre o Atlântico e
à exuberância da selva subtropical, com
as imponentes Cataratas do Iguaçu. É
uma terra que preserva a riqueza de sua
cultura, sobretudo a indígena. É ainda
berço do tango, da boa gastronomia e
conhecida por suas estações de esqui.
Além da capital, Buenos Aires, cidades
como Mendoza, Bariloche e a Península
do Valdés irão fazer dessa viagem uma
experiência inesquecível.

Diversão nas
quatro estações

ARGENTINA | BARILOCHE
Powered by Conextur

O charme de Bariloche, em meio a bosques
milenares, montanhas cobertas de neve e lagos
cristalinos, é um cartão-postal da Patagônia.
Uma cidade anfitriã por excelência e repleta das
belezas naturais mais importantes do país.
Imperdível: aventurar-se no Circuito de Cerro
Catedral, num caminho usado para esquiar no
inverno, descendo em direção a um fluxo de
neve derretida até a margem do Lago Gutiérrez,
com um piquenique delicioso esperando o
visitante na chegada.
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ARGENTINA | CALAFATE
Powered by Conextur

A natureza gelada da
Patagônia argentina
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O Glaciar Perito Moreno, a 80km de El Calafate, é o ponto alto de
uma visita em que a imensidão e a majestade da natureza deixam
o espectador sem palavras. Um espetáculo que pode ser visto da
terra firme quanto de uma embarcação.
O passeio de barco pode chegar a poucos metros da face norte
da geleira. Ali, além da impressionante beleza do local, é possível
observar eventualmente as incríveis quedas das paredes de gelo.

É navegando nas águas do
Lago Argentino, em busca
do “Espírito das Geleiras”,
que paredes de mais de
50m de altura, geleiras
milenares azuladas e
majestosos icebergs são
capazes de deixar os
viajantes boquiabertos.
O passeio ideal para
conhecer o Parque
Nacional Los Glaciares
de modo exclusivo, com
almoço a bordo enquanto
contempla-se a natureza.

Glaciar Perito Moreno
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Passeio de caiaque para observar a Geleira de Upsala

Caminhadas curtas ou longas: opções
incríveis para visitar os campos de gelo.
Um passeio face a face com a natureza
para observar rachaduras, lagoas,
córregos e até cavernas.

ARGENTINA
SALTA E CAFAYATE
Powered by Conextur
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A Ruta 68, sinuosamente cênica, é um
deleite para os olhos, rendendo ângulos
de fotos com imagens extraordinárias.

Salta é uma cidade reconhecida
internacionalmente pelas variedades de
seus vinhos, em particular os Torrontés, que
podem ser experimentados durante visitas a
adegas de alto padrão.

Para os amantes da gastronomia, uma jornada participativa
na culinária regional visita o Mercado San Miguel, para
escolher os melhores ingredientes, num passeio em contato
com a cultura local, a idiossincrasia e os diferentes usos
dos produtos. Após, um chef local prepara seu prato para
degustação inesquecível.
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Uma paisagem estonteante,
com um relevo entalhado
pelas movimentações
tectônicas de tempos
primitivos. Bem-vindo à
região conhecida pelos
melhores vinhos de altura,
com um terroir único dos
seus 1.700m de elevação.
As formações geológicas
dão um espetáculo, com
destaque à Garganta do
Diabo com sua cor terrosa e
cortes abruptos.

ARGENTINA | USHUAIA
Powered by Conextur

Tierra del Fuego
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A magia da natureza em Ushuaia envolve o visitante assim que ele chega à cidade.
Suas paisagens e a amabilidade de seu povo deixam tudo incomparável.

Ushuaia, localizada no arquipélago
da Terra do Fogo, oferece atividades
durante o ano todo. Caminhadas
no Parque Nacional Tierra del
Fuego, o Trem do Fim do Mundo,
os lagos Escondido & Fagnano e as
navegações pelo Canal de Beagle
para observar os pinguins. Para os
amantes dos esportes de inverno, há
opções para esqui alpino, snowboard,
esqui cross-country e passeios de
trenós puxados por cães.
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ARGENTINA | MENDOZA
Powered by Distintos
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O desafio que todo viajante vai adorar:
descobrir a verdadeira essência de
Mendoza, oitava capital mundial do vinho
e maior produtora de vinhos da América
do Sul, com uma seleção espetacular de
hotéis e magníficas pousadas de luxo, na
região de vinhedos, com intermináveis
vistas da Cordilheira dos Andes.
Uma paisagem vitivinícola por
excelência, de extensos vinhedos
e olivares, localizados na beira da
Cordilheira dos Andes.

Transfers e tours exclusivos

O turismo de vinhos é, sem
dúvida, o principal atrativo
da cidade, mas não o único.
Quem gosta de apreciar a
natureza e fazer atividades ao
ar livre encontra ali cenários
deslumbrantes, com lagos, rios,
montanhas nevadas, trechos de
deserto e vales.

Os vinhos do El Enemigo são
enigmáticos, carismáticos e
disruptivos. O projeto do enólogo
da Catena, Alejandro Vigil e
Adrianna Catena, tem sido uma
das grandes revelações na cena
vinícola argentina. E grande parte
desse sucesso tem a ver com
Gualtallary e Cabernet Franc, o
local e a uva com a qual Vigil
trabalha desde 2001. Construído
com uma estrutura sólida e
firme de taninos, oferece frutas
vermelhas generosas e brilhantes
e uma nota de ervas sedutoras
em um dos melhores e mais
luminosos exemplos de Cabernet
Franc da Argentina.
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Bodega El Enemigo

Mendoza abriga cerca de 1.200
vinícolas, nas quais a uva
Malbec reina absoluta. Muitas
abrem suas portas para receber
os visitantes interessados em
aprender sobre o processo de
produção do vinho e também
degustar a deliciosa bebida.

Sobrevoo ao pôr do sol

ARGENTINA | MENDOZA
Powered by Distintos

Malbecmania
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Bodega Catena Zapata

A Vinícola Trivento, com
nome inspirado nos ventos
Polar, Zonda e Sudestada,
que sopram no ensolarado
e árido terroir de
Mendoza, oferece vinhos
macios e experiências
únicas para os visitantes.

Experiências
enogastronômicas
A gastronomia de
Mendoza evoluiu
muito e mostra toda
sua criatividade com a
utilização de ingredientes
locais na elaboração
dos melhores pratos. A
perfeita harmonização
dos vinhos da região
com as típicas carnes
argentinas resulta em uma
festa de cores e sabores
que agrada a todos os
paladares.
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Uma seleção de hotéis e de
magníficas pousadas de luxo
com intermináveis vistas
da Cordilheira dos Andes e
mergulhados na paisagem de
extensos vinhedos e olivares.
The Vines Resort & Spa

ARGENTINA | MENDOZA
Powered by Distintos

Nova Bodega Zuccardi no Vale do Uco: uma construção de
linhas claras, em que materiais como concreto e madeira são
misturados com jardins ousadamente concebidos com água,
plantas e pedras e interiores impressionantes.
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Com a Cordilheira dos Andes como
pano de fundo, o restaurante da Bodega
Zuccardi, no Vale do Uco, o Piedra Infinita
Cocina, oferece uma paisagem integrada
ao ambiente e transmite a sensação de
estar comendo no meio da vinha, com a
imponente armação da montanha.

Vinícola Salentein

Com uma das melhores
vistas da Cordilheira dos
Andes, no O.Fournier
cada prato é harmonizado
com um vinho diferente no
incrível menu degustação.
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Sheraton Mendoza

Embarcar em uma aventura andina ou saborear o
vinho local, enquanto admira a icônica cordilheira.
O grande diferencial do Sheraton Mendoza é sua
localização privilegiada no coração da cidade, ideal
para os visitantes fazerem seus passeios pelas
vinícolas nas mais diferentes regiões de Mendoza.

O nome Siete Fuegos, ou “sete fogos”,
descreve as aperfeiçoadas técnicas
culinárias de Francis Mallmann sobre
chama aberta, inspiradas pelos gaúchos
argentinos e imigrantes europeus,
refinadas por centenas de anos de
história. O menu do restaurante evolui
conforme as estações, em harmonia
com os ingredientes locais e naturais,
incorporando a famosa carne argentina,
peixes e saladas.

ARGENTINA | MENDOZA
Powered by Distintos

Neve,
esqui
e vinhos
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A mais famosa atração natural da província é o pico
do Aconcágua, o “Teto das Américas”, que, com quase
7.000m de altitude, é a maior montanha do mundo, fora do
continente asiático. Mendoza é uma ótima oportunidade
para curtir a neve regada a muito vinho argentino.

Cavalgadas pelos vinhedos

Percorrendo os vinhedos,
os visitantes degustam
seus vinhos e, ao final, se
deleitam com um almoço,
guiados pelo sommelier
que harmoniza o passo
a passo de uma fabulosa
refeição.

Uma aventura com toque de requinte numa
das maiores regiões de vinhos do mundo.
A emoção que se sente em navegar as
caudalosas águas do Rio Mendoza conduz a
um mundo cheio de eletrizantes sensações e
aventuras, depois de desfrutar um maravilhoso
almoço com vinhos, capaz de encher o
coração com sabores que elevam a alma.

Rafting pelo Rio Mendoza

O visitante compartilha e descobre de perto
os detalhes dos cuidados dos vinhedos em
cada etapa de produção, começando na poda
invernal, passando pela desbrota da primavera,
o desbaste de verão, até chegar na tão esperada
colheita. Tudo acompanhado de delícias como
empanadas e o inigualável vinho da região.

Trabalhando a uva

Uma proposta que une esporte e vinho e
permite deliciar-se com uma paisagem incrível
de vinhedos, oliveiras e a cordilheira. Durante
o percurso, é possível observar as diferentes
atividades que são realizadas nos vinhedos e as
distintas variedades de uva. E, é claro, deliciar-se
com degustações de vinho sob as videiras.
Wine & Bike

Para conectar-se com a montanha
e aprender com ela, nada como
caminhadas guiadas e as atividades de
canopy na pré-cordilheira. O mais novo
e excitante esporte extremo: viajar pelo
ar, deslizando em cabos e polias. Uma
experiência de pura adrenalina.

Trekkings & Canopy
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CHILE | SANTIAGO
Powered by Abercrombie&Kent Chile

Santiago e
sua cordilheira
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O eterno olhar da Cordilheira: o cartão-postal de Santiago

Experiências especialmente
desenhadas nessa cidade,
rodeada pela Cordilheira dos
Andes, conduzem o viajante
a opções de hotéis incríveis
para deixar o programa
ainda mais especial.

Santiago do Chile, Centro Histórico

Santiago convida o viajante a surpreender-se a cada instante: circular
entre os reflexos da luz macia dos Andes, encantar-se com seus
museus ao ar livre e seus parques, deliciar-se em restaurantes
acompanhado de um bom vinho e admirar grandes centros comerciais.

Estações de esqui com pistas
para todos os níveis de
praticantes estão no topo dos
destinos mais procurados do
país.

Localizado no coração artístico e urbano da
cidade, o estilo arquitetônico neoclássico
do Hotel Singular Santiago Lastarria foi
projetado como uma homenagem ao
ambiente cultural e histórico. Possui uma
arquitetura, um ambiente e uma gastronomia
perfeitamente equilibrados que se integram
à essência do lugar. Uma variedade de
experiências, sabores, relaxamento e
descanso na galeria cultural do Chile.

77

CHILE | MILLAHUE
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La pasión del vino Carménère
As vinícolas chilenas, além de oferecerem
alguns dos melhores rótulos do mundo, levam
os apaixonados pelo vinho a experiências muito
singulares: passeios de bicicleta, cozinhando com
o chef, produção de seu próprio vinho, passeios
a cavalo, massagens e hospedagem em alguns
dos hotés mais luxuosos do país são algumas
das alternativas. Os Vales del Maipo, Casablanca,
Colchagua/Millahue e Del Maule esperam por você.

Esplendor de vidro: ao sul de Santiago, o Vik Winery
and Hotel oferece uma oportunidade excepcional
para mergulhar na experiência do vinho, focado no
conceito de que todos os elementos da sua estadia
se juntam para transformar a maneira como o
hóspede pode desfrutar dos vinhos e do hotel.

CHILE | PATAGÔNIA CHILENA
Powered by Abercrombie&Kent Chile
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Um lugar mágico para aventureiros,
que mistura gêiseres, vales e lagos
de sal, onde, à noite, o céu chega
a ficar claro com a presença de
milhares de estrelas. Conhecido
como um deserto absoluto, seu
centro é o lugar mais seco da Terra,
onde nunca se viu chuva desde que
os seres humanos têm registro.

Experiências:
• sobrevoar o deserto em um balão aerostático;
• relaxar com os tratamentos nos spas depois de
caminhadas e passeios de bicicleta e a cavalo
pelas impressionants paisagens vermelhas.

CHILE | DESERTO DO ATACAMA
Powered by Abercrombie&Kent Chile

Um deserto vivo
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Atacama Desert Lodge & Spa

No exuberante Vale Catarpe da Cordilheira de
Salt, a apenas 1,6km da Praça de San Pedro do
Atacama, um hotel concebido para integrar-se
perfeitamente à paisagem e aparecer como
parte da arquitetura terracota.
O ambiente, as vistas deslumbrantes, a
tranquilidade e o silêncio e os maravilhosos
espaços do lounge ao ar livre fazem do Alto
Atacama Desert Lodge & Spa um destino em si.
A sustentabilidade ambiental e uma forte
conexão com a cultura local colocaram esse
hotel em uma categoria própria, assim como
seu conceito “Andescape” de flora decorativa
com lhamas e alpacas amigáveis, culinária e
guias locais.

CHILE | COQUIMBO
Powered by Abercrombie&Kent Chile

A Casa Molle é o primeiro resort de luxo do Vale do Elqui
e um verdadeiro oásis com jardins de cactos paisagísticos,
fogueiras submersas e espreguiçadeiras ao ar livre. Têxteis
andinos intricados estão no topo de seus móveis chiques
e desérticos, enquanto os quartos possuem cerâmicas
inspiradas no povo indígena Molle, que se estabeleceu nesse
vale por volta de 200 a.C.
A Casa Molle organiza passeios com observação de estrelas
em seu anfiteatro ao ar livre. No entanto, os hóspedes podem
optar por observar as estrelas no conforto de uma banheira
de hidromassagem com um copo de espumante na mão.
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CHILE | PUERTO VARAS
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O Hotel AWA, uma impressionante
construção de pedra e vidro, situada
num local tranquilo no Lago Llanquihue,
é uma das propriedades de luxo mais
elegantes da região. Incríveis vistas
do vulcão Osorno a partir de todos
os quartos, cozinha superlativa e um
design moderno tornam o local ideal
para desfrutar de um retiro indulgente.

CHILE | PUERTO NATALES
Powered by Abercrombie&Kent Chile
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Na rota do
fim do mundo
Fiordes, montanhas, geleiras, florestas e fazendas.
Puerto Natales é a porta de entrada da Patagônia
chilena e oferece hotéis que são puro charme para
inspirar o visitante em seus passeios de exploração
por essa região cheia de encantos naturais, mas
ainda perto de uma cidade com infraestrutura.

Um ícone que equilibra o luxo
e a simplicidade num antigo
frigorífico restaurado. O Hotel
Singular oferece o melhor
restaurante da Patagônia e
atividades como equitação,
trekking, caiaque e mountain
bike, sem contar o excelente
serviço de spa com massagens
e tratamentos relaxantes.
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Experiências:
• navegar em barco próprio
do hotel até os glaciares de
Balmaceda e Serrano e observar
o brilho do gelo azul entre as
rochas negras, num passeio de
beleza exuberante e inesquecível;
• passear a cavalo pela Laguna
Sofia com direito a provar
algumas das delícias locais.

CHILE | TORRES DEL PAINE
Powered by Abercrombie&Kent Chile

O Parque Nacional Torres del Paine é um dos parques mais importantes
do Chile e a oitava maravilha do mundo. Visitar esse parque é algo que
deve ser feito pelo menos uma vez na vida. A imensidão e a beleza
desse lugar entregam liberdade e tranquilidade numa sensação única de
se sentir parte da natureza. Montanhas, vales, rios, lagos, glaciares, flora
e fauna nativa são presentes que o parque – pouco tocado pela mão do
homem – oferece a cada visitante.
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Futalefú

Futalefú

Futalefú
Reconhecido como um dos melhores três destinos do mundo para a prática de rafting
e esportes aventura, Futaleufú está localizada na região dos Lagos. Também é
possível realizar passeios em caiaque, fazer caminhadas, pesca esportiva, passeios a
cavalo, passeios de bicicleta, canyoning, montanhismo e ainda pode ser um excelente
lugar para iniciar a sua aventura pela Carretera Austral.
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CHILE | PUCÓN
Powered by Abercrombie&Kent Chile

Vulcão Villarrica, Pucón

Pucón
Pucón uma região ideal para aproveitar atividades ao
ar livre e praticar caiaque, caminhadas, subir ao vulcão
Villarrica e, em seguida, relaxar nas termas, no meio
da natureza. Um programa perfeito para um grupo de
amigos, casais em lua de mel e também para amantes
da natureza e da boa mesa.

Nada como curtir as mordomias do Hotel Vira Vira,
verdadeira ilha de conforto em meio à natureza, ou
aproveitar para provar delícias locais, como queijos
artesanais e produtos orgânicos que fazem uma
combinação perfeita com os excelentes vinhos chilenos.

EQUADOR
Powered by Abercrombie&Kent Equador
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Vulcão Cotopaxi

Esse pequeno país andino abriga uma maravilhosa
variedade de destinos interessantes. Situada no coração
dos Andes, a capital Quito é o ponto de partida perfeito
para qualquer itinerário nesse país diverso. De Quito,
há passeios de um dia para explorar as fazendas e as
cidades de mercado andino de Otavalo e Cotacachi,
ao norte, ou os vulcões, como Cotopaxi e o imponente
Chimborazo, ao sul. Mais ao sul ainda, Cuenca é uma
cidade Patrimônio da Humanidade conhecida por sua
arquitetura e por ser um dos lugares onde o famoso
chapéu Panamá é tecido, juntamente com Manabi.

Equador

Mashpi Lodge, onde a natureza
encontra o luxo: uma criação
de aço e vidro capaz de tirar
o fôlego, profundamente
mergulhado na floresta
equatoriana com premiado design
arquitetônico e as mais recentes
técnicas de vida sustentável.

Não bastasse a beleza natural em
todo o país, o Equador ainda oferece o
arquipélago de Galápagos. Localizado
a 1.000 quilômetros do continente, no
ponto de encontro de três grandes
correntes oceânicas, o arquipélago,
formado por 13 ilhas principais, seis
ilhas menores e 40 ilhotas, é uma
verdadeira maravilha natural. Com
vida selvagem única, como iguanas
terrestres e marinhas, tartarugas
gigantes e abundante vida marinha
e de pássaros, o arquipélago tem a
maior taxa de espécies endêmicas
em todo o mundo. Historicamente, as
ilhas moldaram a maneira pela qual
vemos agora o mundo natural com as
raízes da teoria da evolução de Darwin
encontradas aqui e depois publicadas
em seu livro inovador A Origem das
Espécies . Descoberto pela primeira vez
por barco, este continua a ser o meio
mais eficaz de explorar as ilhas, tanto
em terra como debaixo d’água.
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ESTADOS UNIDOS | MIAMI
Powered by Acqualina Resort & Spa Miami
miamiluxhotels.com

Miami
yourself
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O Acqualina Resort & Spa tem o ambiente de uma luxuosa villa
mediterrânea à beira-mar. Um dos melhores aspectos do resort é sua
localização privilegiada à beira-mar e suas múltiplas piscinas ladeadas por
imponentes palmeiras e guarda-sóis vermelhos brilhantes.
“O privativo Acqualina Resort & Spa é um excelente refúgio para recémcasados e para aqueles que buscam um pouco de tranquilidade e romance”,
diz o Forbes Travel Guide. “Também é ótimo para as famílias, graças a
uma piscina separada, onde as crianças podem brincar animadamente ou
participar de um miniclube voltado para a biologia marinha.”
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Acqualina Resort & Spa Miami

ESTADOS UNIDOS | MIAMI
Powered by Faena Hotel Miami Beach
miamiluxhotels.com
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No novo Distrito Faena, o visionário
Alan Faena abriu o Faena Hotel
Miami Beach, no local do antigo e
histórico Saxônia Hotel. Com uma
decoração luxuosa e obras artísticas
de cair o queixo, a propriedade exala
uma essência exagerada imaginada
pela realeza de Hollywood, como
Baz Luhrmann e Catherine Martin.
"A experiência começa quando você
anda na 'Catedral', um grande salão
forrado com colunas originais do
Saxônia Hotel – agora folheado
a ouro –, e passa por majestosos
murais do chão ao teto feitos pelo
famoso pintor argentino Gatti e e um
intricado piso de mosaico feito de
632.000 peças, diz a Forbes Travel
Guide.
Faena Hotel Miami Beach

Na extremidade da catedral, portas abrem-se para o terraço, onde o hóspede depara-se com a peça de
arte mais fascinante do hotel: um esqueleto de mamute de aproximadamente 3 metros de altura, em ouro
24 quilates, numa caixa de vidro, assinado pelo artista Damien Hirst.

Top glamour em
Miami Beach
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ESTADOS UNIDOS | MIAMI
Powered by Hotel The Setai Miami Beach
miamiluxhotels.com
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The Setai Miami Beach

Serenidade à
beira-mar

Oferecendo um refúgio tranquilo, o
The Setai Miami Beach é, sem dúvida,
o hotel mais sereno e relaxante de
South Beach. “O conceito de design
do Setai é uma ‘Arte Deco fusion,’
uma filosofia que mescla a arquitetura
Art Deco de South Beach com a
influência do período Art Deco na
Ásia”, diz a Forbes Travel Guide. “O
bom gosto da decoração tem uma
estética asiática subjacente e detalhes
delicados: dos tijolos antigos no piso
do hall, recuperados na Cidade Velha
de Xangai, até as xícaras de chá em
estilo asiático, usados nos banheiros
dos quartos dos hóspedes.”
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ESTADOS UNIDOS | MIAMI
Powered by Hotel Mandarin Oriental Brickell
miamiluxhotels.com

O hotspot das
celebridades
94

Escondido em uma pequena ilha chamada Brickelll Key, o Mandarin Oriental consegue emanar a calma de
um oásis mesmo que situado no coração de toda a vibração de Downtown. Com seus quartos luxuosos
decorados com uma inspiração asiática e vistas deslumbrantes, não é de se admirar que as estrelas de
cinema sejam habitués dessa joia urbana. “O Mandarin é um dos hotéis favoritos das celebridades e a razão
disso não é nenhuma surpresa”, diz o Forbes Travel Guide. “Quartos e suítes oferecem vistas panorâmicas
da água e do horizonte de Miami; o lobby e as áreas comuns são inundadas de luz natural e oferecem muito
espaço para se locomover, e a localização proporciona fácil acesso a tudo que a cidade tem a oferecer”.

95

Hotel Mandarin Oriental Brickell

ESTADOS UNIDOS | MIAMI
Powered by St. Regis Bal Harbour Resort
miamiluxhotels.com
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A elegância chique
em Bal Harbour
97

Localizado em um dos bairros mais sofisticados de Miami, o St. Regis Bal Harbour
Resort apresenta o tapete vermelho para os hóspedes. Com um lindo trecho de areia em
seu quintal e algumas das lojas mais sofisticadas do outro lado da rua, esse resort é um
showstopper. “No entanto, o que realmente se destaca no hotel de Miami é o alto nível
de atendimento personalizado e atencioso”, diz o Forbes Travel Guide. “Seja recebendo
uma bandeja de macarons e um bilhete escrito à mão junto com a segunda arrumação
de seu quarto, seja tendo uma conversa longa e esclarecedora com os concierges para
descobrir onde comer os melhores caranguejos da cidade, o viajante pode ter certeza
de que o staff não mede esforços para tornar sua estadia o mais agradável possível.”

ESTADOS UNIDOS | MIAMI
Powered by Bal Harbour Village
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Um enclave na ponta norte de Miami Beach, Bal Harbour
Village é singular para os viajantes mais exigentes que
buscam os melhores resorts de Miami. A vila exala um estilo
impecável e contemporâneo com hotéis de luxo à beira-mar,
lindas residências, lojas ultrachiques e uma seleção invejável
de opções gastronômicas. No entanto, Bal Harbour Village
preserva suas praias de areia branca e espírito sereno.

Alto estilo está sempre na moda
O Bal Harbour Shops foi extremamente visionário ao inaugurar em Miami,
em 1965, um inovador centro comercial de luxo a céu aberto, sendo o
pioneiro. Construído no local de um antigo quartel das Forças Armadas,
o Bal Harbour Shops contava com um único andar, quando a norma era
construir centros comerciais enormes. O intimista Bal Harbour Shops
teve um projeto paisagístico exterior luxuriante e tornou-se um centro
comercial com consciência ecológica, algo ainda distante de seu tempo.
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O sucesso do Bal Harbour Shops ficou assegurado quando outra
lenda do varejo, a Neiman Marcus, inaugurou sua primeira loja de
departamentos fora de Dallas. Atraída pelo sucesso, a Saks Fifth
Avenue se juntou ao Bal Harbour Shops em 1976. Em 1982, foi
adicionado um segundo piso e, consistentemente, uma série de
varejistas de grife abriram lojas lá, inclusive a Gucci, que escolheu o
Bal Harbour como seu primeiro local de atuação em centros comerciais.

ESTADOS UNIDOS | MIAMI
Powered by Bal Harbour Village

Bal Harbour Quarzo Boutique Hotel

Summer style
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Sea View Hotel, Bal Harbour

St. Regis, Bal Harbour

Ritz-Carlton, Bal Harbour

Assim como o cenário da moda em Bal Harbour atingiu níveis
incomparáveis, a oferta de hotéis chegou recentemente a níveis
inigualáveis nesse pequeno pedaço de paraíso. Há muito tempo
famoso por seus requintes – tanto os naturais como os produzidos
pelo homem –, Bal Harbour tem sido o lar das celebridades e já
foi, uma vez, o local favorito de Frank Sinatra e do “Rat Pack”,
assim como dos presidentes Kennedy, Johnson e Nixon. E agora
os hotéis de Bal Harbour – do Resort St. Regis ao Ritz-Carlton Bal
Harbour – continuam a atrair hóspedes ilustres.

Frenesi gastronômico
Da prestigiada comida
japonesa à perfeita pizza,
Bal Harbour oferece opções
maravilhosas de gastronomia.
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ESTADOS UNIDOS | ORLANDO
Powered by The Grove Orlando

O Surfari Water Park, com mais de 24 mil m 2,
fica junto ao The Grove e tem atrações para
uma hospedagem ainda mais intensa, como o
Lazy River, um rio com corredeiras com
surpresas em cada curva.
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Com apartamentos para toda a família com
o triplo do tamanho dos quartos de hotel,
o The Grove recebe os visitantes com uma
atração extra: um parque aquático exclusivo
e com acesso ilimitado.
São 2 ou 3 dormitórios de 92 a 143 m 2
com sala de jantar, cozinha completa e
uma infinidade de mordomias. O destaque
é a área de lazer que encanta adultos e
crianças. Ideal para se divertir e fazer das
férias em família um momento inesquecível.

Superfun!
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FLOWRIDER®, a adrenalina do
simulador de duplas ondas, para surfe
ou bodyboard: entrada ilimitada ao
parque incluída na hospedagem.

ESTADOS UNIDOS | NOVA YORK
Powered by Taj Hotels The Pierre

Luxo na cidade
que nunca dorme
104

Um hotel de referência em um
destino privilegiado, uma cidade
resplandecente em luzes e cheia
de diversidade, Nova York oferece
aos viajantes oportunidades infinitas
para experimentar suas avenidas
célebres. De musicais aclamados
a museus de renome mundial, da
moda de alta costura à culinária
de vanguarda, Manhattan oferece
cultura em abundância.
Com uma equipe dedicada a
uma experiência inesquecível,
o serviço de concierge do Les
Clef d’Or organiza até mesmo a
personalização do itinerário dos
hóspedes por Nova York.

Pisos de mármore preto e branco,
molduras douradas, pilastras de pedra e
uma série de detalhes clássicos. Antes
de chegar à recepção, flores frescas da
estação dão as boas-vindas. As paredes
curvas, envoltas em murais trompe l'oeil
coloridos do artista Edward Melcarth,
completam a atmosfera impressionante.

O The Pierre é um marco na Quinta Avenida,
em Nova York. Construído na década de 1920,
a cultura em constante mudança de Nova
York deixou uma marca única na história
desse luxuoso hotel cinco estrelas. Reabriu
suas portas depois de uma impressionante
renovação de US$ 100 milhões em 2007.
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ESTADOS UNIDOS | SANTA MONICA
Powered by Santa Monica Travel & Tourism

Uma das cidades mais icônicas da Costa Oeste
dos EUA, a ensolarada Santa Monica tem praia,
clima quente o ano todo e muito alto-astral.
A região é agradável para caminhar e fazer
compras, tem ótima gastronomia e hotéis
sempre a curtas distâncias da praia e de seu
famoso Píer. Pedalar em um belo cenário à
beira-mar, aprender a surfar, curtir shows de
música na praia ou apenas relaxar em uma
espreguiçadeira e aproveitar o sol.

The californian
way of life
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Santa Monica atrai todos
os públicos, sejam casais
em viagem romântica,
grupos de amigos, sejam
famílias com crianças.
O clima descontraído do
estilo de vida californiano
é ideal para desfrutar de
restaurantes conhecidos
pelo cuidado na escolha de
ingredientes e de produtos
locais de suas famosas
feiras de orgânicos. As
opções de compras também
são destaque e competem
com destinos cosmopolitas,
incluindo famosas marcas
americanas e descoladas
lojas locais com criativos
objetos artísticos e de
inspiração ecológica.
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ESTADOS UNIDOS | SANTA MONICA
Powered by Santa Monica Travel & Tourism
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O Píer de Santa Monica, cartão-postal da cidade, conta não
apenas com o tão fotografado Pacific Park, com roda gigante
movida à energia solar, montanha russa e histórico carrossel,
mas também com um aquário, restaurantes, lojas de souvenirs e
incrível aula de trapézio. Imperdível tirar uma foto com o marco
do final da Rota 66 e não perder um apaixonante pôr do sol.
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Para uma completa e autêntica experiência do sul da Califórnia, o ideal é
mergulhar na vibe local e hospedar-se no litoral, com fácil acesso às principais
atrações da Grande Los Angeles. São 40 hotéis para escolher em Santa
Monica, com opções luxuosas de muito charme e estilo.

ESTADOS UNIDOS
SAN FRANCISCO
Powered by Taj Hotels The Campton Place

American
dream
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San Francisco tem marcos emblemáticos em
abundância, a começar pelo Vale do Silicio e suas
multimilionárias empresas pontocom. A Golden Gate
Bridge, o Cais dos Pescadores, Alcatraz, Chinatown e
bairros famosos, incluindo North Beach, Pier, Jackson
Square, Russian Hill e Nob Hill. Para aqueles que
procuram desfrutar as artes, a cidade é rica em
opções, incluindo o Museu de Arte Moderna, o Museu
de Arte Asiática, o Young Museum e as inúmeras
opções para assistir a uma sinfonia, ópera ou balé.

A classe, o estilo e os mimos ao lado da Union Square fazem deste hotel o favorito dos viajantes mais exigentes

O Taj Campton Place é um dos marcos da cidade.
O hotel foi construído há mais de um século e está
na localização mais privilegiada, na Union Square.
Fica perto da zona financeira, das principais
galerias de arte, museus, restaurantes, vida
noturna e destinos de compras.

A culinária californiana-indiana do chef Srijith nunca deixa
de surpreender. Sua comida, juntamente com a adega
do mestre sommelier Richard Dean, oferece a melhor
experiência gastronômica. O restaurante, com duas estrelas
Michelin, está entre os melhores da Califórnia e é o sonho
de quem é apaixonado pelos prazeres da mesa.
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ILHAS TURCAS E CAICOS
Powered by The Shore Club Turks & Caicos
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Deliciosamente escondidas no extremo
sul do arquipélago das Bahamas, as
Ilhas Turcas e Caicos são um território
britânico ultramarino, localizadas ao
norte da ilha Hispaniola. Além das
praias, a principal atração das Ilhas
Turcas e Caicos é o mergulho nas
íngremes paredes de corais que são
listados entre os melhores do mundo.
Um arquipélago com uma baixa
densidade populacional que
transformou-se num verdadeiro
destino de turismo de luxo.

Beleza
natural
sem fim
113

ILHAS TURCAS E CAICOS
Powered by The Shore Club Turks & Caicos
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Acomodações
luxuosas: as suítes de
frente para o mar são
generosas, podendo
chegar a 277 m 2.

Instalações para eventos com 280 m 2 de espaço para até 350 convidados
e equipe profissional para coordenar todos os detalhes.

Definido por um espírito de relaxamento e aventura, o resort
The Shore Club traz uma experiência exclusiva para o trecho
mais procurado de Providenciales: Long Bay Beach, uma
praia deslumbrante e isolada, a poucos minutos do centro da
cidade. Um spa indulgente, quatro piscinas, três restaurantes,
acomodações luxuosas e vistas de tirar o fôlego elevam o
resort para além do paraíso.
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MÉXICO | LOS CABOS
Powered by One & Only Palmilla
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Situado em exuberantes jardins tropicais, onde as areias
do deserto se encontram com os mares ondulados, no
One & Only Palmilla o mundo parece parar de girar,
assim como o relógio. Um mordomo pessoal leva o
viajante para as lindas acomodações, e começam, então,
surpreendentes e maravilhosas descobertas nesse
pequeno pedaço de paraíso da costa oeste mexicana.

Enquanto o sol do amanhecer se eleva
acima dos horizontes do oceano, o ritmo
eterno de ondas quebrando e a brisa
leve do mar em palmeiras balançam
no terraço privado dos hóspedes que
planejam as atividades do dia.

Wedding Destination:
um casamento dos
sonhos à beira-mar.
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Campo de golfe assinado por Jack Nicklaus com 27 buracos

Da observação sazonal
de baleias a bordo de
um iate a aproveitar
as ondas de um dos
melhores picos de surfe
da Terra. De usufruir dos
27 buracos de um campo
de golfe a excursões no
deserto em quatro rodas
ou a cavalo. De saltos
memoráveis de 12.000 pés
a aulas de culinária, artes,
artesanato e muito mais.
É tempo de aproveitar.

Aulas de culinária

PERU | MACHU PICCHU
Powered by LimaTours
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Há três elementos que fazem
do Peru um destino único: sua
história, sua natureza e também
sua cultura viva. Roteiros
inesquecíveis oferecem o suporte
e o acompanhamento privativo
para quem quer desfrutar de uma
viagem de conhecimento e cultura
ao coração da América Latina.
O Peru é a mais nova menina dos
olhos do turismo sul-americano.
Com novas rotas e destinos,
grandes investimentos peruanos
e estrangeiros, aliados a uma
vasta riqueza natural, o país tem
melhorado sua infraestrutura
turística consideravelmente,
complementando suas atrações
e tornando-o um dos destinos de
valor mais competitivo do mundo.
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Ruínas de Machu Picchu

Machu Picchu, que significa “Montanha Velha”, foi nomeada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e
uma das Sete Maravilhas do Mundo. Ela atrai visitantes de todo o planeta que vêm para testemunhar sua
grandeza, valor histórico e misticismo. A complexa e misteriosa arquitetura encastelada da “cidade perdida
dos Incas”, em Machu Picchu, exala energia e atrai turistas de todo o mundo. Marcas das antigas civilizações
estão pelos quatro cantos do país e emprestam à viagem uma aura sagrada e repleta de misticismo.

PERU | VALE SAGRADO
Powered by LimaTours

Ruínas de Ollantaytambo, uma deslumbrante aldeia inca na montanha

120

Colorido, indígena e saboroso: assim
é o Peru, com seu povo cordial,
lhamas, salinas, picos nevados e
pastoreio em verdes campos que
formam paisagens deslumbrantes.

Mercado de Pisac, Cusco

Os habitantes do Vale Sagrado
dos Incas mantêm as tradições
de seus ancestrais em diferentes
aspectos de suas vidas, como
métodos de cozinhar, tecer roupas,
fazer celebrações e danças. Uma
cultura que se orgulha de sua
herança e que mantém essas
importantes tradições vivas para
compartilhá-las com o mundo.

Maras

A monumental capital arqueológica das
Américas, Cusco é a cidade mais antiga
continuamente habitada do continente e
a porta de entrada para Machu Picchu.
Seu nome significa “O umbigo do
mundo”, na língua quechua, e o visitante
pode testemunhar ali os contrastes
das grandes cidades: catedrais
ornamentadas e estreitas ruelas de
paralelepípedos, nativos e suas alpacas
andando pelas feiras de artesanatos e
lojas caras vendendo as melhores lãs.

PERU | CUSCO
Powered by LimaTours

Catedral de Cusco
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Ruínas de Sacsayhuaman

Poucos lugares têm o privilégio de ter a história, a geografia e a diversidade cultural dos Andes peruanos.
A variedade de paisagens, culturas e milhares de anos de legado que ainda vivem em seus povos são
algumas das atrações distintas. No entanto, o que torna esse lugar realmente especial é a forte conexão
com o sol, as montanhas e a terra, assim como as crenças do inca; e a conexão consigo mesmo,
redescobrir sua felicidade e motivações e deixar de lado medos e preocupações do dia a dia.

Cusco, a capital inca tem um patrimônio histórico mais rico do que qualquer cidade da América do Sul

PERU | VALE SAGRADO
Powered by Explora Valle Sagrado

Hotel Explora Valle Sagrado
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Entre os picos que já abrigaram a civilização
inca e ziguezagueavam pelas águas do rio
Urubamba, o Vale Sagrado é um destino cujas
possibilidades de exploração são infinitas. Sua
geografia particular e paisagens incríveis, os
diversos restos incas que ali se encontram
e a autenticidade de seus habitantes – que
ainda mantêm tradições ancestrais – atraíram
exploradores por centenas de anos.

Explorar o Vale Sagrado é viajar para o coração
do antigo Império Inca, descobrir a história
colonial de Cusco, a grandiosidade arquitetônica
de Machu Picchu e conhecer a riqueza natural e
cultural desse destino.
Localizado a 600 metros sob a altitude da
antiga capital Inca, o Vale Sagrado facilita o
processo de aclimatação e, como consequência,
melhora as condições para realizar explorações.

Localizado em uma antiga plantação de milho
e com vista para as montanhas que antes
faziam parte do Império Inca, o Hotel Explora
transporta os viajantes para o passado. As
plataformas e as paredes incas que rodeiam
o hotel, além da casa de banhos Pumacahua,
com sua arquitetura colonial, são responsáveis 
pelo rico patrimônio histórico da região.
Acomodações que garantem um descanso
profundo; a área de relaxamento, a desconexão
e seus espaços comuns aconchegantes
aumentam a interação entre os viajantes.

Hotel Explora Valle Sagrado
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PERU | CUSCO
Powered by Belmond
Palacio Nazarenas

Construído sobre fundações
incas, a rica história do Belmond
Palacio Nazarenas encontra
a indulgência moderna no
refúgio dos contos de fadas
de Cusco. Tudo de importante
foi preservado: trabalhos incas
em pedra, afrescos coloniais e
pinturas com molduras douradas.
E, no entanto, ao entrar, o
Cusco contemporâneo vem à
tona. Imperdível descobrir um
fabuloso spa, a primeira piscina
ao ar livre e a culinária ousada
dos principais chefs peruanos.
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PERU | CUSCO
Powered by Belmond
Hotel Monasterio

Charme histórico com um toque moderno
O Belmond Hotel Monasterio é um verdadeiro tesouro de Cusco: um antigo mosteiro que está no coração da
cidade há séculos, há apenas alguns passos da Plaza de Armas. Um cenário ideal para um jantar à luz de velas
entre os claustros, explorar interiores ricos com arte e antiguidades e descobrir os segredos da bebida nacional
do Peru com uma aula de pisco.

PERU | LIMA
Powered by Belmond Miraflores
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Viva a vida no bairro mais badalado de Lima. Situado
em um jardim verdejante, o Belmond Miraflores
Park é um verdadeiro santuário urbano ao lado das
preciosidades culturais da cidade.
O rooftop com piscina convida para um mergulho ao
pôr do sol com uma vista para o mar de tirar o fôlego.

Um refúgio que está na lista dos hotéis mais top do mundo

PERU | LIMA
Powered by LimaTours

Miraflores, o charmoso bairro cheio de atrações de moda, cultura e gastronomia
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Praça das Armas

Uma rica herança pré-colombiana, diversidade étnica
e uma intensa cena de arte e moda, além de uma
gastronomia extraordinária. A transformação de Lima em
uma potência culinária, que começou há mais de uma
década, foi impulsionada nos últimos anos por um grupo
de chefs talentosos e empreendedores. Sua criatividade,
inspirada pela variedade aparentemente infinita de
ingredientes nativos, trouxe fama não apenas para seus
restaurantes individuais, mas também para toda a cidade.

Lima, as atrações de uma cidade cheia de cultura e história

Os novos superchefs de Lima são uma atração
imperdível na cidade para quem busca os deleites
e as boas surpresas da comida elaborada e
picante dos tours gastronômicos peruanos.
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Ícone da fotografia mundial, o peruano Mario Testino tem um museu dedicado a sua obra

PERU | LAGO TITICACA
Powered by LimaTours
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A Ilha de Taquile, no Lago Titicaca, é habitada por
indígenas de língua quíchua que desenvolveram, através
de gerações, um eficiente e original sistema social e uma
das melhores técnicas de tecido à mão do mundo.

Os uros viveram, por incontáveis gerações, em
ilhas artificiais que eles construíram com os juncos
que crescem nas áreas rasas do lago. Em um
dia ensolarado, as ilhas oferecem um panorama
espetacular para fotos incríveis. O azul, o céu

andino cheio de nuvens, a água azul-escura
do lago, o verde dos juncos, o marrom
dourado das casas e das jangadas e os
próprios uros e as suas vestimentas coloridas
proporcionam contrastes marcantes.

PERU | PARACAS
Powered by LimaTours

O cintilante céu do Deserto de
Paracas recebe os viajantes para
uma noite sob as estrelas com um
cenário inesquecível.

As Linhas de Nazca: enigma da arqueologia e Patrimônio da Humanidade

Um dos maiores enigmas da arqueologia mundial devido a natureza, tamanho e
continuidade, as Linhas de Nazca são geoglifos traçados no solo de uma planície desértica
entre 500 a.C. e 500 d.C., cobrindo uma área maior que 450km². Os geoglifos representam
grandes figuras de animais, pássaros e deuses, plantas estilizadas, seres fantásticos e
figuras geométricas com vários quilômetros de extensão.
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Ásia

BUTÃO
Powered by Creative Travel

Reverência
pela felicidade
132

O Ninho do Tigre, a 3 mil metros
acima do nível do mar, é o ponto
turístico mais famoso do país: um
incrível monastério budista que fica
num penhasco na cidade de Paro.

O Reino do Butão, escondido no coração dos Himalaias, cercado por picos nevados e
atravessado por vales verdejantes, é um mundo à parte na agitação da vida moderna: oferece
aos viajantes uma rara oportunidade de descobrir a riqueza da natureza e a simplicidade da vida,
entre pessoas calorosas e amigáveis. É um país que trabalha duro para preservar a ecologia
intocada, a incrível riqueza da vida selvagem e, principalmente, sua cultura única.

NEPAL
Powered by Creative Travel
Nepal, um país onde as pessoas são descontraídas e calorosas, os bazares
são coloridos e os templos são indescritivelmente extraordinários. Um destino
obrigatório para quem pratica o trekking, que oferece um constante panorama
com os Himalaias ao fundo e uma sublime paz oferecida por suas esvoaçantes
e coloridas bandeiras de oração espalhadas pelo país.

Templo Patan, Katmandu

Estoupa Boudanath, Katmandu

Silenciosa serenidade
Trekking pelo Himalaia
O Nepal oferece uma das melhores rotas de trekking do mundo,
seja para os novatos, seja para aqueles com mais experiência.
A prática da atividade nesse destino proporciona a oportunidade
de conhecer as muitas aldeias nepalesas isoladas nas
imponentes montanhas cobertas de neve. O ápice da experiência
é o temido Monte Everest, o ponto mais alto do mundo.
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CAMBOJA
Powered by Trails of Indochina

A magia do legado
de antigas civilizações
134
Antigamente um destino enigmático percorrido apenas pelos
mais intrépidos, o turismo no Camboja floresceu nas últimas
décadas e é acessível agora a todos os viajantes. Esse antigo
reino do Khmer está se reinventando como um centro de arte e
cultura e uma experiência de viagem verdadeiramente autêntica.

Um portal para o passado
Os antigos templos fabulosos
de Angkor, em Siem Reap,
são os restos mortais do
poderoso império Khmer
do Camboja: um vasto e
majestoso conjunto de
monumentos inigualáveis 
em escala e grandeza no
Sudeste Asiático.
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Angkor Wat: uma joia nesse
parque arqueológico do século XII,
protegido pela UNESCO, e uma
das maiores maravilhas antigas
do mundo. O templo Khmer é uma
atração atemporal de Siem Reap
e é servido por hotéis de luxo da
cidade, que também oferece uma
vida noturna cosmopolita.
Cidade perdida em Angkor Wat

Apesar de um passado cheio
de problemas, os cambojanos
são um tesouro adicional:
recebem calorosamente os
visitantes com sorrisos gentis
e hospitalidade genuína.

CHINA
Powered by Destionation Asia
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Uma das mais antigas civilizações do mundo, a
China se orgulha de uma história de mais de
5 mil anos. É um destino que fascina, um mundo
à parte que guarda centenas de tesouros de
belezas inigualáveis, como os Guerreiros de
Terracota e a Grande Muralha – uma das Sete
Maravilhas do Mundo Moderno. É um itinerário
de tirar o fôlego, rico em tradições, história e
cultura, com paisagens naturais nas quais o
passado deixou marcas inesquecíveis.
A terra das dinastias é o roteiro de viagem
que permanecerá eternamente na memória.
Da capital Pequim a cidades como Hong Kong,
Guilim, Xangai, Xi’An, Yunnan e Tibete, é um
país para saborear sem restrições e viver
intensamente cada cenário.
Os Guerreiros de Terracota

Os Pavilhões da Primavera e Outono são um complexo de templos taoístas
localizado no Lago de Lótus, no distrito de Zuoying, Kaohsiung, Taiwan.
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Templo Shaolin

Xangai, uma cidade superlativa que transmite história, excesso,
glamour e exotismo como poucas cidades do mundo.

CHINA
Powered by Destination Asia

Tour de bike por Yangshuo

A melhor maneira de explorar a natureza exuberante
de Yangshuo é fora dos transportes turísticos. Para
aproveitar ao máximo o ambiente desse cenário, que
tal pedalar pelos campos de arroz cercados pelas
imponentes montanhas ao redor?

138

Localizada nos arredores de Yangshuo, a vila
de Cuiping, na China, apresenta algumas das
paisagens mais charmosas do país. Repleto de
campos de arroz cintilantes e colinas verdejantes.

Nessa experiência, os visitantes irão explorar
uma das Sete Maravilhas do Mundo de um
modo peculiar. Em uma das áreas mais antigas
e remotas da muralha, os viajantes poderão
deixar sua marca ao auxiliarem na reconstrução
utilizando materiais de séculos passados.

Chengdu é um destino altamente recomendável para quem viaja para a China
e aprecia templos antigos, paisagens estonteantes e também as figuras mais
queridas do país, os pandas. Chengdu é a cidade com a maior concentração de
pandas gigantes do mundo, e nela os turistas podem ir ao Panda Research Center,
centro de pesquisa e proteção ao espécime que há anos luta contra a extinção
do animal símbolo da China. Os participantes do programa têm a oportunidade de
interagir com um dos animais mais dóceis do mundo, alimentando-o e auxiliando
na limpeza do ambiente. Com a renda gerada a partir do programa, a equipe do
Centro de Pesquisa continua a luta pela sobrevivência da espécie, hoje em dia
estimada em pouco mais de 1.000 pandas espalhados pelo planeta.

Night Market Tour

Uma atividade para imergir na culinária chinesa sem
preconceitos! Nesse tour noturno, os visitantes irão
explorar duas ruas agitadas que oferecem a autêntica
comida de rua chinesa: Wangfujing e Donghuamen.
Os mais corajosos poderão provar iguarias, como
escorpiões, larvas ou besouros, e para os mais
conservadores, um delicioso cordeiro assado. Seja qual
for a escolha, a experiência será divertida e saborosa!
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ILHAS MALDIVAS
Powered by Taj Exotica Resort & Spa
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Sim, o paraíso existe e está nessa ilha tropical privativa com areias branquíssimas e mar azul cristal. Bangalôs sobre
as águas e suítes, algumas com piscinas e decks privativos com vista interminável do Oceano Índico, tornam esse
cenário ainda mais perfeito e exclusivo para namorar. Reconhecida por sua rica flora e fauna, esta ilha tropical, a
Three Coconut, está situada entre recifes de coral, rodeada pelas águas azuis do Oceano Índico.

Situado delicadamente sobre a lagoa, esse refúgio
perfeito para um cartão-postal oferece 64 vilas e
suítes com vista para o mar que são exuberantes e
luxuosas, em perfeito equilíbrio com a natureza.

O maravilhoso Jiva Grande Spa, um autêntico
spa indiano, conta com um cardápio de
experiências únicas em bem-estar.
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Jantar na praia e café da manhã privativo
com espumante. Para os casais mais
aventureiros, é possível fazer mergulho, esqui
aquático, windsurf e parapente, mergulho
submarino, passeio de catamarã, caiaque ou
ainda alimentar os tubarões e as arraias

IMPERDÍVEL:
• The Ocean Pavillion, situado no coração da
lagoa, a apenas alguns minutos de lancha, é
perfeito para um jantar privativo ou para uma
inesquecível cerimônia de renovação de votos;
• Cruzeiro para ver o pôr do sol.

ILHAS MALDIVAS
Powered by One & Only Reethi Rah

Mergulhar na vida
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Suíte Spa
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Num dos destinos mais mágicos do mundo, as águas límpidas e azul
turquesa fazem par com um céu sem nuvens. A brisa do Oceano Índico
balança palmeiras exuberantes. Um paraíso tropical com 12 praias
intocadas realiza o sonho do viajante estar em sua própria ilha privada.

Piscina principal

ILHAS MALDIVAS
Powered by One & Only Reethi Rah

Water Villas
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Quando a noite cai, um céu cravejado de
estrelas acalma o hóspede até um amanhecer
exótico com vistas intermináveis de
 turquesa
cintilante e verde surpreendente.

Relaxar no spa: privilégio

Mergulhos em alto-mar

Casamentos e festas no One & Only Reethi Rah são
como o pôr do sol sobre o oceano: naturalmente
grandioso e intimista. As festas e celebrações têm
uma curadoria especializada e serviço impecável
para deixar a experiência ainda mais inesquecível.
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Esportes náuticos

Jantares cênicos

Wedding Destination:
o charme de um
casamento no paraíso

ÍNDIA
Powered by Taj Hotels Palace Resorts

Os hóspedes tratados
como realeza
Entre as mais icônicas propriedades de luxo do grupo Taj Hotels estão
os hotéis-palácios da Índia, que foram residência de marajás e nizans
durante o período dos principados. Uma oportunidade para o viajante
entrar nesse mundo majestoso e deixar-se fascinar pela história, pela
cultura e pela exuberância do bom gosto digno de reis e rainhas.
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Taj Rambagh Palace | Jaipur
O hotel-palácio que é uma das mais
importantes referências históricas e
culturais de Jaipur tornou-se a mais pura
síntese do romance, exotismo e luxo.
Ao atravessar os portões e adentrar a
propriedade, a beleza invade os sentidos:
pavões desfilam por entre jardins
ornamentais e fontes d’água; na chegada,
uma chuva de pétalas de rosas cai sobre
a escadaria; dançarinas rodopiam ao som
de tambores sob o luar; ao anoitecer velas
se acendem no jardim e a realidade, por
vezes, parece se confundir com um lindo
sonho. É como se o hóspede estivesse
vivendo um verdadeiro conto de fadas.

Taj Umaid Bhawan Palace
Jodhpur
Com 100.000 m 2 de jardins
luxuriantes e salões
portentosos, é uma das
maiores residências do
mundo – a família do
marajá ainda habita uma
ala restrita da propriedade.
As escadarias simétricas
e o domo de 32 metros
de altura remetem à era
renascentista, enquanto
as torres se inspiraram na
tradição Rajput.

The Taj Mahal Palace | Mumbai
O Taj Mahal Palace é o principal hotel do Taj Hotels, Resorts e Palácios. Tem vista para o
majestoso Portal da Índia e já recebeu reis e personalidades de todo o mundo. Uma mistura
impressionante de uma elegância nostálgica, uma história rica e instalações modernas.
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Taj Lake Palace | Udaipur
O segundo monumento mais fotografado de toda a Índia, depois
apenas do todo-poderoso Taj Mahal de Agra, foi erguido em
1746 sobre uma ilha, no meio do Lago Pichola, como residência
de verão do marajá Jagat Singh II. O acesso é feito por lanchas
exclusivas e, desde sua chegada no lobby de mármore branco,
o hóspede é recepcionado como rei. Um ambiente de sonho: a
riqueza arquitetônica se preserva intacta em pisos e paredes
forrados de mosaicos, arcos e jardins simétricos, terraços para
contemplar as vistas e lindos detalhes que preenchem a estada
de puro encantamento.

ÍNDIA
Powered by Creative Travel
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Mais do que
um destino,
uma experiência
Cada festival na Índia – e há muitos – é único. Cada um
deles celebra algum aspecto da cultura e da vida de um deus
para a temporada de uma atividade. Às vezes, parece que há
uma celebração todos os dias. É essa profusão de gratidão
exuberante e multicolorida que dá à Índia seu próprio caráter
e que os visitantes adoram. Dois dos mais populares festivais
da Índia para os visitantes são o Holi e Diwali. Holi ocorre na
primavera e comemora a abundância. É chamado de Festival da
Cor. As pessoas jogam cor umas nas outras em um entusiasmo

desenfreado e as festas são lendárias. Diwali é
no outono e é chamado de Festival das Luzes. É o
maior festival da Índia e é comemorado com alegria
especialmente no norte. As pessoas acendem
diyas, pequenas lâmpadas de óleo e lançam, fogos
de artifício no ar para dar as boas-vindas de volta
do exílio ao Senhor Rama e comemoram o triunfo
do bem sobre o mal, da luz sobre a escuridão.

Visitar a Índia é muito mais do que
encontrar uma antiga cultura e
monumentos. Um país que é uma mistura
viva de diversidade cultural, influenciada
por uma história fascinante que vem
mudando e se adaptando todos os dias.

De mitos atemporais e tradições a histórias
de sucesso de hoje. Das montanhas e
florestas a lagos e praias. Lar de quatro
grandes religiões e centenas de línguas,
essa terra permite um grau enorme de
licença poética ao percorrê-la.
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Palácio de Mysore, sul da Índia

A capital, Delhi, é uma mistura curiosa do tradicional e do
moderno, uma mistura perfeita entre o antigo e o novo.
Monumentos que testemunharam a ascensão e a queda de
impérios estão em harmonia com restaurantes e bares da nova
era que oferecem uma variedade de cozinhas de todo o mundo.

Diwan-i-Am, ou a Sala de Audiência,
no Forte Vermelho, Delhi.

ÍNDIA
Powered by Creative Travel

Sua majestade,
o Taj Mahal
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Visitantes admiram o que é considerado
o mais belo prédio do mundo ou o que o
poeta Rabindranath Tagore descreveu como
"uma lágrima na face da eternidade".

Agra é a cidade do amor e do desejo, meticulosamente planejada, construída e nutrida por
três sucessivos imperadores – Akbar, Jehangir e Shah Jahan – durante a era mais gloriosa
do império mongol. Os edifícios espalhados por Agra são exemplos estelares de arquitetura
e engenharia de Mughal. No epicentro das atenções, o Taj Mahal, o mausoléu construído
pelo imperador Shah Jahan para sua esposa favorita, Mumtaz Mahal.
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Fatehpur Sikri, Agra

A Índia é uma autêntica mistura de cores, sabores e sensações.
Viajantes que experimentam uma jornada pelo país descobrem uma
das culturas mais milenares e ricas do mundo. Para sentir sua energia,
ser tocado por sua cultura ou participar de suas celebrações, basta
aventurar-se sem preconceitos e com uma mente totalmente aberta.

ÍNDIA
Powered by Creative Travel

Diáfanos mistérios

No Rajastão, o Palácio da Cidade, em Udaipur
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Templo de Jagadish, em Udaipur

Aninhado nas dobras da Cordilheira Aravalli,
Udaipur parece exuberante e verde, muito
diferente das paisagens áridas e montanhosas
vistas do outro lado do Rajastão. O Palácio
da Cidade ainda permanece como um grande
testamento de poder e riquezas dos marajás. Os
palácios reais, construídos dentro do complexo,
foram adicionados ao longo do tempo por
sucessivos governantes, mantendo intacta a
harmonia do estilo arquitetônico geral.
Dentro do complexo fica o templo de Jagdish,
belamente projetado, com mais de 400 anos
de existência. Seus pilares e tetos lindamente
esculpidos, juntamente com a torre do templo
que se ergue acima de todos os outros edifícios
nas proximidades, fazem dele uma visão
imperdível.

Amber Fort, Jaipur

Jaipur já foi conhecida como a
Cidade dos Marajás e hoje é a
capital do estado do Rajastão.
Uma tonalidade de rosa delicado
cobre seus edifícios e monumentos,
oferecendo uma sensação de
caloroso convite quando o visitante
põe os pés na cidade.

Amber Fort, Jaipur
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O Forte Mehrangarh paira sobre
Jodhpur, que, com seus edifícios
azuis e vistas panorâmicas,
estão entre as imagens mais
intensas do Rajastão. Jaswant
Thada, um memorial esculpido
em mármore branco leitoso,
completa o conjunto de atrações
de uma cidade imperdível.

ÍNDIA
Powered by Ananda in the
Himalayas Spa & Resort

Bem-aventurança
interior
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Ananda, que significa
"bem-aventurança" em sânscrito, no
sopé dos Himalaias, é um Destination
Spa, onde a especialidade é a antiga
arte de Ayurveda e ioga.
Ergue-se como uma fênix em um
palácio de marajá, cercado por
paisagens verdes e florestas serenas.
O spa é a alma desse lugar, com seu
pavilhão de ioga e meditação ao ar
livre, piscina, rituais de hidroterapia
e mais de 80 terapias de inspiração
indiana e ayurvédica.
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O jantar é uma experiência holística
que abrange princípios ayurvédicos,
com ênfase em alimentos frescos e
naturais, com baixo teor de gordura
e ricos em nutrientes.
Os hóspedes podem ainda alcançar
o equilíbrio e refrescar seu espírito
através da descoberta da paisagem
local exuberante, incluindo
caminhadas aos templos históricos,
rafting no Rio Ganges ou uma
expedição de safári.

INDONÉSIA
Powered by Destionation Asia

Ilha Lembongan
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Ilhas tropicais de tirar o fôlego cercadas por praias
de areia branca, mar azul turquesa e céu estrelado.
A Indonésia é um destino que traz a sensação de
tranquilidade, alto-astral e bem-estar com esplêndida
paisagem natural. De campos de plantação de arroz
em Java e Bali até florestas luxuriantes em Sumatra,
Kalimantan e Sulawesi; de pastagens de savana das ilhas
Nusatenggara a picos nevados do oeste da Papua.

Terra dos sonhos dos viajantes e
apaixonados por natureza, calor,
praia e sol, a Indonésia é uma nação
rica em cores, cultura e vida. É o
maior arquipélago do mundo, com
mais de 17,5 mil ilhas, das quais cerca
de seis mil são habitadas.

O Pura Ulun Danu Batur é
um dos mais importantes
templos balineses.

Terraços de arroz, Bali

Praia de areias rosa, na ilha de Komodo

Expedição à ilha de Komodo

Uma experiência que conduz o
viajante ao coração do Parque
Nacional da ilha para explorar
sua natureza exuberante e,
principalmente, observar os famosos
dragões-de-komodo em seu
hábitat natural.

Trekking pela montanha do fogo, Java

O Monte Merapi, que significa
“montanha de fogo”, é um vulcão
ativo ao norte de Yogyakarta, na ilha
de Java. O vulcão é o mais ativo da
ilha e é um dos pontos mais bonitos
da cidade. A experiência inclui uma
extensa caminhada pela região da
montanha, passando por vales e rios
que o cercam. Os viajantes também
terão a oportunidade de observar a
vida das tribos locais da ilha.

Aulas de surfe, Bali

Bali possui uma reputação única
entre os destinos de surfe do
mundo inteiro. Com instrutores
altamente capacitados, grupos
de pequeno e médio porte
podem curtir as ondas da praia
de Kuta. E não importa o nível de
conhecimento: as aulas podem
ser divididas de acordo com o
nível de cada aluno!
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JAPÃO
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Tradição japonesa inesquecível na
primavera – do final de março a
meados de abril – é Hanami, um
ritual que contempla o florescimento
das flores de cerejeira, mais
conhecidas como sakurás.
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Santuário xintoísta Fushimi Inari Taisha, Kyoto

Único e inesquecível, o Japão é
um dos países mais avançados
do mundo. Muito além da Terra
do Sol Nascente e de samurais,
gueixas e sushis, o Japão vive
de tradições milenares que
convivem harmoniosamente com
a mais alta tecnologia.

Voo de helicóptero sobre o monte Fuji
Uma experiência para observar o
icônico vulcão sob uma perspectiva
única. Num sobrevoo, num dos
principais cartões-postais do Japão, a
bordo de um helicóptero, partindo da
cidade de Tóquio.
Durante o trajeto, pode-se observar
as belezas de Hakone, Yokohama,
Kamakura e também da agitada capital.
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Santuário de Itsukushima, Hiroshima

LAOS
Powered by Trails of Indochina
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Laos é um dos destinos mais encantadores e cativantes do sudeste Asiático, com sua beleza
natural intacta, culturas antigas, diversidade étnica, espiritualidade profunda e cultura budista
abrangente. Seu modo de vida tradicional e simplista, juntamente com o calor e a natureza
descontraída de seu povo, fazem desse país um destino fascinante para aqueles que procuram
um ritmo menos apressado e uma experiência de viagem autêntica.

Antes conhecida como a "Terra de um milhão
de elefantes", o Laos possui uma abundância
de paisagens deslumbrantes, reunindo
cachoeiras, montanhas enevoadas, vales
cobertos de selva e plantações de chá, além
das maravilhosas "4.000 ilhas", um incrível
pontilhado do outro lado do Rio Mekong.
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Multidões de campos exuberantes revelam
palafitas e campos de arroz imersos em uma
vida rural atemporal. Como o Laos é pioneiro
no ecoturismo do Sudeste Asiático, com
áreas de proteção remota e uma abordagem
ecológica baseada na comunidade, os
viajantes podem experimentar, em primeira
mão, o "verdadeiro Laos" e a vida local.

Luang Prabang é uma feliz surpresa: uma
pequena e antiga capital, lindamente
mantida e repleta de templos, vilas
coloniais francesas e casas de madeira
de estilo tradicional, tudo isso entre a
confluência dos rios Mekong e Khan.

MYANMAR
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Myanmar tem um diversificado caldeirão de costumes,
com mais de 135 grupos étnicos diferentes, cada um com
sua própria história, cultura e idioma.

As planícies místicas e repletas de templos de Bagan, uma
antiga capital de uma sucessão de reinos birmaneses, são
consideradas uma das áreas arqueológicas mais ricas da
Ásia, onde 2.200 templos permanecem de pé.

Com experiências autênticas, Myanmar, a antiga Birmânia, oferece
aos visitantes uma fascinante viagem cultural e espiritual, dando
uma oportunidade rara para testemunhar um modo de vida
tradicional que permaneceu praticamente inalterado.

O budismo e uma
espiritualidade profunda
desempenham um papel
importante na sociedade
birmanesa, evidente nas
inúmeras estupas brilhantes,
nos pagodes e nos templos
espalhados por todo o país,
muitos deles primorosamente
belos e centenários.
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Isolado do mundo exterior até recentemente e intocado pelo turismo de massa, Myanmar
é o tesouro mais secreto do Sudeste Asiático. Esse extraordinário e irresistível destino
surpreende até os mais exigentes viajantes que buscam novos horizontes.
Outros tesouros antigos e patrimônios culturais possuem impressionantes edifícios
da era colonial, do tempo do domínio britânico, e antigas cidades reais repletas de
legados históricos. Espetaculares paisagens naturais vão de terras rurais a majestosas
montanhas, do sereno rio Ayeyarwady e do mágico Lago Inle, elevado a terras altas, a
impressionantes ilhas, como o inexplorado Arquipélago de Mergui, cerca de 800 “ilhas
secretas” espalhadas por uma parte remota do espumante Mar de Andaman.

ROTA DA SEDA
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Classificado como centro da histórica Rota da Seda entre a Europa e a Ásia, o Uzbequistão
oferece uma imensa variedade de opções a serem exploradas. Desde a intrigante arquitetura
de Bukhara e Samarkand até o intenso contraste cultural encontrado em Tashkent. Nenhuma
cidade evoca melhor esse passado do que Samarkand, que não nega seu status de ter sido uma
das cidades mais importantes da Ásia, com sua arquitetura impressionante, rica em vestígios do
século XIV ao XVII, quando floresceu como a lendária capital da Mongólia.

Considerado o país mais diferente
da região, o Turcomenistão
oferece uma história de fortes
influências políticas e marcas de
um passado turbulento. A capital
Ashgabat se encontra à beira de
águas cristalinas e exibe palácios
e igrejas com belas cúpulas
douradas.
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A cratera de Darvaza, também conhecida como “Porta do inferno”,
atrai turistas no deserto do Karakum, no Turcomenistão.
Tem 70m de diâmetro e vem queimando continuamente, desde 1971,
alimentada pelos ricos depósitos de gás natural na área.

Almaty, Cazaquistão

Astana, Cazaquistão

O vizinho Cazaquistão é o nono maior país
do mundo e ostenta uma extensiva beleza
natural, além da peculiar arquitetura futurista
da capital Astana.

SRI LANKA
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A maravilha da Ásia
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A população de elefantes vive agora nos numerosos parques naturais, como Yala e Udawalawe

Uma ilha tropical famosa por sua
paisagem diversificada: da faixa azul
da costa até as montanhas verdes, a
vegetação exuberante da ilha varia
de coqueirais a arrozais e plantações
de chá, embelezadas por mais de 200
cachoeiras naturais.
Especiarias, safiras e elefantes têm
sido, há séculos, os símbolos do Sri
Lanka, anteriormente conhecido como
Ceilão. A localização única da ilha,
no Oceano Índico, já serviu como um
centro de comércio: canela aromática
(a melhor do mundo), cardamomo, nozmoscada e pimenta eram abundantes,
além do brilho natural de pérolas com
sua multiplicidade de tons, icônicos
para suas terras coloridas, estavam
entre as exportações naturais.

Sigiriya Rock

As mulheres colhem chá, a tradicional iguaria
do país que já foi conhecido como Ceilão

Um método único: os pescadores stilts e
sua pesca em palafitas

Descobrir as maravilhas dos templos sagrados e de uma fortaleza no topo de um penhasco,
decolar em um voo de helicóptero sobre suas paisagens exuberantes e rastrear leopardos e
elefantes em passeios de observação pelo Parque Nacional de Yala.
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Lankatilaka, na cidade antiga de Polonnaruwa

Estupa budista no caminho para o topo do Adam’s Peak

A maioria dos cidadãos da ilha é budista, e é por isso que esse canto da Terra é preenchido com a
atmosfera de paz e tranquilidade. Onde quer que você esteja, em um mercado barulhento ou no centro
da cidade, você sente a atmosfera de calma. Ao lado de templos budistas, há algumas catedrais cristãs,
templos hindus e mesquitas muçulmanas.

TAILÂNDIA
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Tempero Thai
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Um dos destinos mais populares da Ásia, a Tailândia
recebe milhões de visitantes que aproveitam a sua
lendária hospitalidade. Conhecida como a “Terra dos
Sorrisos” é um país de tirar o fôlego, com impressionante
diversidade em topografia e grupos étnicos e um
profundo contraste entre tradição e modernidade.

Mercado flutuante, Bangkok

A pulsante Bangkok foi repetidas
vezes eleita como uma das capitais
favoritas do mundo. Uma megacidade
cosmopolita que combina perfeitamente
o ocidente e o oriente, as vibrações
contemporâneas e as tradições budistas.

Palácio Real
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Ayutthaya

Ayutthaya, que já foi capital e também a maior cidade da Tailândia, na época Reino do
Sião, oferece ao viajante uma viagem no tempo: centenas de templos evocam a história
da invasão birmanesa que, em 1767, decapitou as estátuas de Buda e ateou fogo neste
conjunto arquitetônico considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.

TAILÂNDIA
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Chiang Mai é a capital espiritual
do país e um refúgio salpicado
dos melhores spas. Rodeada
de uma verdejante natureza,
oferece passeios a santuários de
elefantes e a aldeias sossegadas.

Chiang Mai

Em Chiang Mai, os balões
luminosos são lançados
ao céu no Festival das
Lanternas, em novembro.
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As plantações de arroz de tons de jade e florestas tropicais se estendem até as
espetaculares montanhas do norte, o berço da cultura tailandesa e o antigo Reino
de Lanna. Imersos nesta região, densamente florestada, há templos opulentos,
ruínas históricas, parques nacionais e aldeias que valem muito a pena ser visitados.

A Tailândia oferece uma variedade
impressionante de experiências com
atrações para todos os perfis de viajantes:
hedonistas, aventureiros, aficionados por
história e amantes da natureza.
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Ao Nang

Rumo ao sul, um conjunto
idílico de ilhas tropicais,
repletas de coqueiros, possui
algumas das praias de areia
branca mais deslumbrantes
da Ásia, banhadas por águas
azuis ricas em vida marinha
colorida. Não é de admirar que
muitos dos visitantes retornem
a Tailândia várias vezes.

Baía Maya

VIETNÃ
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O exótico e
cativante Vietnã

Um país cultural e geograficamente diversificado, limitado a uma área relativamente compacta, o Vietnã
impressiona o viajante em todos os aspectos. Os destaques incluem milhares de quilômetros de costa
magnífica, incluindo inúmeras praias desertas e a paisagem rochosa da Baía de Halong, parques nacionais
arborizados, com os sistemas de cavernas mais espetaculares do mundo, além da belíssima e rara vida
selvagem e as magníficas paisagens de plantações de café e campos de arroz.

Baía de Halong

O Vietnã possui uma tradição mundialmente
reconhecida em street food e uma incrível culinária
regional, tão variada quanto o próprio país, que
seduz com sorrisos acolhedores, francos sinais da
abertura e positividade de seu povo único.

A longa e complexa história do Vietnã incorpora influências chinesas, japonesas, francesas e
americanas. O país está deixando para trás seu passado e avançando rapidamente como um
novo e badalado destino turístico, mas as reminiscências da guerra ganham vida nova como
atrações turísticas distintas e uma lição de história viva.
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O patrimônio cultural é abundante,
concentrado no centro do Vietnã, com a
Cidade Imperial de Hue, a cidade portuária
do século XV de Hoi An e as antigas ruínas
do Reino de Champa.

Cidadela de Hue, antiga capital imperial

Europa

Basílica de São Pedro, Vaticano

ALEMANHA | BERLIM
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Berlim em
frequência máxima
176

A vibrante capital da Alemanha continua exibindo seu rejuvenescimento desde a
queda do Muro de Berlim em 1989. O Portão de Brandenburgo e o Checkpoint Charlie
servem como um lembrete visual do turbulento passado da cidade. A "Ilha dos
Museus" contém um complexo único de museus de classe mundial, incluindo o Museu
Pergamon, com sua famosa coleção de antiguidades, e a Antiga Galeria Nacional, que
contém uma coleção notável de pinturas e esculturas dos séculos XVIII e XIX.

A maravilhosa e imponente cúpula do Reichstag, um
poderoso símbolo de transparência governamental

ÁUSTRIA | VIENA
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Contemplar a elegância barroca do Palácio de
Charlottenburg e explorar seus interiores ricamente
decorados e os jardins bem cuidados.

Viena barroca
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Viena é o centro do antigo Império Habsburgo. Imersa na herança imperial de música e arte e famosa pelo grande romance de
sua “sociedade dos cafés”, a cidade oferece uma atmosfera clássica que poucas cidades na Europa conseguem apresentar.
Participar de uma das apresentações da grande Escola de Equitação Espanhola e prestigiar uma ópera na majestosa Ópera de
Viena, lar da Orquestra Filarmônica, são sugestões para quem quer vivenciar a essência da cidade.

A mundialmente famosa Ópera de Viena

Experiências:
• conversar com um sobrevivente da Segunda Guerra;
• aprender a dançar a Valsa Vienense em uma aula especial;
• desfrutar de um exclusivo concerto de piano no
apartamento de Mozart.

CÁUCASO
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Um caldeirão de
misturas, culturas
e religiões
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Monte Ararat, símbolo nacional do povo armênio

O Cáucaso oferece um gostinho do
charme do Velho Mundo do Leste
Europeu. As ex-repúblicas soviéticas
Geórgia, Armênia e Azerbaijão são
calorosas e acolhedoras, cada uma com
uma rica herança cultural de música,
arte, poesia e dança, bem como uma
riqueza de igrejas cristãs ortodoxas,
catedrais, mesquitas e mosteiros.
Em muitos lugares, os viajantes
experimentam uma sensação medieval
intocada, enquanto as principais cidades
são vibrantes com um novo burburinho.
As paisagens são de tirar o fôlego, com
picos alpinos irregulares, comunidades
rurais isoladas, vinhedos e pomares e,
acima de tudo, pessoas incrivelmente
hospitaleiras.

Zibiani, Geórgia

O skyline de Baku, Azerbaijão

O Azerbaijão é um país que oferece um cenário de contrastes, em que de um lado
se pode observar a beleza de vilarejos rurais sob a suntuosidade das montanhas
do Cáucaso e, do outro, a abundância cultural da capital Baku, que abriga lugares
históricos em meio a uma atmosfera cosmopolita cercada por arranha-céus.

A Armênia é considerada
o país da região que mais
oferece intensidade em suas
belezas naturais, cercada
por cadeias montanhosas
e permeada por lagos de
água cristalina. A primeira
nação cristã do mundo abriga
tesouros históricos que
merecem ser explorados.

Ruínas do Templo de Zvartnos em Yerevan, Armênia

A Geórgia transborda uma
variedade de tradições,
histórias e mitos. Em meio a
vales e montanhas do país,
se encontra a vibrante capital
Tbilisi, um elegante centro
cultural repleto de galerias,
igrejas e teatros.

Tbilisi, Geórgia
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CROÁCIA
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Férias num
cartão-postal
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Vinho e gastronomia acompanham o viajante

Dubrovnik, a capital medieval

Uma beleza costeira sedutora: com o litoral mais extenso da Europa Oriental, os encantos naturais da
Croácia passam das águas azul-turquesa às colinas cobertas de florestas. Se misturar tudo isso com cidades
medievais, antigas ruínas romanas e pessoas hospitaleiras o viajante terá uma joia de destino que continua a
encantar quem procura um vislumbre de uma Europa mais tradicional.

Um dos países mais jovens
do mundo, a Croácia oferece
uma quantidade espantosa de
atrações se levarmos em conta
seu tamanho.
Com mais de mil ilhas em
sua costa, o país ostenta uma
gastronomia ímpar, uma vasta
riqueza cultural regada por sua
intensa e extensa história, além
de paisagens naturais que tiram
o fôlego e um povo que exerce
a hospitalidade como poucos.
Da cosmopolita capital Zagreb
até a gastronômica Península de
Ístria, da encantadora Dubrovnik
aos maravilhosos Lagos Plitvice,
a Croácia é um país a ser
explorado de ponta a ponta.

Caverna Melissani
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Experiências:
• degustação de ostras em uma ilha privada em Ston;
• explorar o arquipélago Elafiti em um iate privado.
Parque Nacional de Krka

ESPANHA | MADRI
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Localizada no centro do país,
Madri é a capital da Espanha
desde 1561 e, desde então, tem
preservado uma rica história
e um patrimônio arquitetônico
incomparável em toda a Europa.

E viva la España!
Madri é um destino insubstituível para quem gosta de arte e história:
três das mais importantes galerias de arte da Europa estão a apenas
15 minutos a pé uma da outra: o Museu do Prado, o Reina Sofia e o
Thyssen-Bornemisza. De Rembrandt a Picasso, de Goya a Monet, Madri
é uma academia de arte muito completa.

O charme das tavernas em ruelas surpreendentes
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Ponto de referência na cidade, a Plaza Mayor tem arquitetura imponente

E a capital espanhola oferece muito mais: a apenas uma hora de distância, existem joias
como Toledo, Segóvia, El Escorial, Chinchón, Aranjuez, Alcalá de Henares. A lista poderia
continuar ainda mais, tornando muito fácil fazer um programa que não repete um único dia
durante uma semana inteira. Isso, claro, sem mencionar a muito animada noite de Madri,
que já é famosa em grande parte do mundo.

ESPANHA | SEVILHA
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Diz-se que a Andaluzia é a
verdadeira alma da Espanha e
pode muito bem ser verdade.
A última região a ser
reconquistada no Sultanato de
Granada em 1492, Andaluzia
ainda respira, sente e vive de
uma maneira diferente que o
restante da Espanha, desde
seu modo de viver a fé até seu
modo de trabalhar.

A verdadeira
alma espanhola
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Repleta de azulejos de cores vibrantes e rodeada por um canal de 500m, é difícil
encontrar uma praça de cidade mais notável do que a monumental Plaza de España de
Sevilha. Construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929, o complexo, que tem
o tamanho de 5 campos de futebol, é decorado com bancos, luminárias de época e
lindas pontes ornamentadas. A peça central é um grande edifício de tijolos semicircular
projetado em uma mistura impressionante de estilos Art Déco e Neomudéjar e alinhado
com nichos de azulejos evocativos representando as 48 províncias da Espanha.

ESPANHA | VALÊNCIA
Powered by SpainTOP

Em Valência, um complexo de marcos arquitetônicos chama a
atenção. A Cidade das Artes e das Ciências dá uma prévia dos
flashes de inovação que estão transformando essa que é a terceira
maior cidade da Espanha. Nessa metrópole, perpetuamente
ensolarada, restaurantes criativos que reinterpretam tradições
culinárias e artistas de rua ousados animam as ruas históricas.

As influências agora variam do
estilo mourisco ao moderno, mas
algumas coisas em Valência, como
uma panela perfeita de paella,
permanecem felizmente inalteradas.

ESPANHA | GRANADA
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Alhambra, uma verdadeira obra-prima da arquitetura mourisca
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Alhambra, pátio interno

Erguendo-se sobre o histórico bairro
árabe de Granada, o Alhambra é um dos
monumentos mais impressionantes do
mundo, uma verdadeira obra-prima da
arquitetura mourisca. O extraordinário
complexo abriga palácios, pátios e
jardins legendários, exibindo soberbos
padrões geométricos islâmicos. Azulejos
coloridos, madeira detalhadamente
esculpida e elegantes caligrafias decoram
os magníficos interiores da fortaleza. Um
local de beleza ímpar que é comumente
comparado ao Jardim do Éden.

Córdoba, que conserva
vestígios dos passados
ibérico, romano e
muçulmano, é rica em
tradições. Com muito
para ver e fazer, algumas
acomodações charmosas
e excelentes restaurantes
e bares, merece muito
mais do que uma rápida
visita. Para explorar a
cidade medieval com
suas ruas labirínticas e
enormes prédios de pedra,
é aconselhável
quedarse un poco más.

ESPANHA | CÓRDOBA
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Ponte de pedra em Córdoba
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Os arcos hipnóticos e magníficos da Mesquita de Córdoba

Um dos maiores edifícios islâmicos do mundo,
a Grande Mesquita de Córdoba é um símbolo
da cultura mundial sofisticada que floresceu
aqui há mais de um milênio, quando Córdoba
era a capital da Espanha islâmica e a maior e
mais culta cidade da Europa Ocidental. Além
de ser uma das maiores obras da arquitetura

islâmica, é também um dos locais de culto mais
fascinantes e únicos do mundo. Construída no
local de um antigo templo romano e com uma
catedral cristã da Renascença em seu interior,
é um símbolo de harmonia e coexistência entre
diferentes culturas, religiões e civilizações que
deixaram sua marca no sul da Espanha.

ESPANHA | BARCELONA
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Porto de Barcelona

Alma mediterrânea envolta em um espírito moderno e vibrante, a Catalunha
ainda é a vanguarda espanhola. Imersa em suas raízes e nas tradições
de sua terra, mas também em busca de uma expressão contínua da
modernidade, Barcelona é um dos destinos mais excitantes da Europa, pois
está sempre gravitando em direção à próxima tendência.

Parque Güell e as maravilhas de Gaudí

A Sagrada Família é um símbolo indelével
do modernismo espanhol, inspirando uma
admiração contemplativa a sua verticalidade.
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Para mergulhar mais na vibração da cidade, além de percorrer o
centenário mercado da Boqueria, ver as obras de Picasso e Miró
e admirar as casas de conto de fadas de Gaudí no Parc Güell,
é preciso descobrir o que está alimentando Barcelona neste
momento: novos museus de arte contemporânea e pequenas
galerias, bares de tapas ousados e a vida noturna agitada
rejuvenescendo os bairros periféricos.

ESPANHA
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Histórias para contar
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Visitar cidades Patrimônio da Humanidade como Santiago
de Compostela, Córdoba, Toledo, Cáceres e Cuenca,
ou alguns dos pueblos mais bonitos da Espanha como
Ronda, Cadaqués, Vejer e Valldemossa.
Em Toledo, mesquitas
com arcos em
forma de ferradura,
sinagogas sefarditas
e uma das mais belas
catedrais góticas da
Espanha ocupam seu
denso centro histórico
que ainda exibe raízes
visigóticas e romanas.

Toledo

Na Rota dos Pueblos Blancos, com 98m de altura, a Puente Nuevo levou quatro décadas para ser
concluída e liga os dois núcleos urbanos de Ronda, El Mercado e La Ciudad. Imperdível.
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Cidade Monumental em Cáceres: torres,
gárgulas, palácios que remanescem quase
intactos desde o séc XVI. É considerada uma
das cidades mais bonitas da Espanha.

ESPANHA
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Arte por todos os lados
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O museu que mudou toda uma cidade: o Guggenheim abriu
seu museu em Bilbao, há 20 anos, transformando uma cidade
industrial em dificuldades em uma metrópole cultural.
O edifício projetado por Frank Gehry é agora o marco da cidade.
Com uma estrutura espetacular feita de titânio, vidro e calcário,

O excêntrico arquiteto catalão
Antoni Gaudí inspirou-se nas
formas da natureza para criar
obras icônicas espalhadas
por toda Barcelona. Com uma
interpretação única do movimento
Art Nouveau, Gaudí gerou alguns
dos edifícios mais criativos e
notáveis do mundo, incluindo a
Sagrada Família e o Parque Güell.

foi saudada como o edifício mais importante
de sua época. O museu apresenta exposições
organizadas pela Fundação Guggenheim e pelo
Museu Guggenheim de Bilbao, além de seleções
da coleção permanente dos museus Guggenheim.

Málaga no mapa da arte contemporânea internacional: um enorme cubo de vidro multicolor, ao lado do porto de
Málaga, identifica a primeira filial do Centro Pompidou fora da França. Mostrando uma seleção de 90 obras da
coleção do Centro Georges Pompidou, de Paris, leva os visitantes em uma viagem pela arte dos séculos XX e XXI.
Artistas como Pablo Picasso, Frida Kahlo, Constantin Brancusi, Antoni Tàpies e Orlan, entre outros.

Guernica, de 1937, é uma das obras mais famosas de Pablo Picasso e uma “declaração de guerra
contra a guerra e um manifesto contra a violência”. A obra está no Museu Reina Sofia, em Madri.

Conhecer a Espanha significa
viajar no tempo e deixar-se
surpreender por cidades e
monumentos milenares cheios
de história, mas também por
destinos cosmopolitas com
novas tendências e vanguardas.
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Lugar ao sol

194

Ilhas Baleares
Localizadas no Mediterrâneo Ocidental, as Ilhas Baleares
ganharam fama internacional. As quatro maiores, Maiorca,
Menorca, Ibiza e Formentera, são lugares onde pode-se
encontrar pequenas enseadas escondidas, cavernas mágicas
com estalactites, águas azul-turquesa onde os pinheiros
balançam ao som da brisa do mar e com o pôr do sol
inesquecível. Cada uma das ilhas oferece alguma diversidade

que as torna únicas e dignas de uma visita especial.
Seu clima ameno e belas paisagens tornam o local ideal
para terminar um feriado ativo descansando junto ao
mar. Um lugar idílico para desfrutar de alguns dias de
relaxamento, em que cada vez mais o componente de
navegação desempenha um papel fundamental, seja a
bordo de veleiros simples, seja de iates impressionantes.

Os desafios de uma viagem que vai além de uma
mera caminhada: fazer o Caminho de Santiago é uma
maratona espiritual transformadora.
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Expoente de elegância e conforto,
El Transcantabrico Clasico leva o
passageiro à época dourada das
grandes viagens em ferrovias,
sem deixar de desfrutar de todas
as comodidades e atendimento
próprios do século XXI. Seus
salões e suítes, cuidadosamente
remodelados e ambientados,
demonstram toda sua suntuosidade
em seus serpenteantes caminhos.
De Castilla e León, o País Basco,
Cantábria, Astúrias e Galícia são a
base que converte cada viagem do
El Transcantabrico Clasico em um
verdadeiro prazer para os sentidos.
Magníficas paisagens, alta
gastronomia, arte e cultura se
somam nessa viagem sem igual
a bordo do mais antigo dos trens
turísticos espanhóis. Um itinerário
único sobre o caprichoso traçado
da via férrea, que combina o
norte da Espanha e as terras
castelhanas leonesas.

A Espanha é tão rica em seus ingredientes
quanto nas possibilidades que oferece
cada uma de suas regiões. Da excelência
gastronômica do País Basco à dieta
mediterrânea ou aos frutos do mar da
Galícia, há um universo eclético para
degustar. Não faltam bares de tapas,
tabernas e gastrobares, mercados gourmet,
restaurantes tradicionais ou estrelados
com seus reconhecidos chefs. Descobrir a
pluralidade de sabores e os lugares mais
icônicos para conhecer a rica variedade de
vinhos produzidos no país, passando por
La Rioja, Ribera del Duero, Jerez ou o Cava
do Penedés. Uma harmonização perfeita.

ESPANHA
Powered by Turespaña
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La Rioja, no norte de Espanha, é sinônimo de
vinho, onde pode-se descobrir uma imensa
concentração de vinícolas com marcas
reconhecidas internacionalmente, algumas
já centenárias, bem como belas paisagens e
uma oferta gastronômica muito variada. Visitas
podem incluir algumas das mais brilhantes
criações dos produtores mais vanguardistas,
como Marqués de Riscal, ou estruturas
familiares pequenas e isoladas que têm
sobrevivido por gerações, produzindo apenas
alguns milhares de garrafas por ano.
O azeite de oliva é o protagonista; o jamón ibérico,
o orgulho nacional; a paella, a principal identidade
culinária; e o vinho espanhol, o acompanhante ideal.

Un dia sin
vino es un
dia sin sol
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Vinhedos em La Rioja

FRANÇA
Powered by Abercrombie&Kent Europa

France,
je t’’aime!
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Castelo de Chenonceau, Vale do Loire

A França é um país que ostenta
um passado colorido e intrigante,
evidenciado através de todo o
seu território. Palácios, châteaux,
museus de renome mundial,
galerias de arte, monumentos
históricos, restaurantes estrelados,
excepcionais vinícolas, paisagens
exuberantes e uma extensa história
são alguns dos pontos de destaque
do país que segue sendo a nação
que mais recebe turistas no mundo.

Museu do Louvre, Paris

Castelo na Normandia, na temporada das lavandas

Ponte Alexandre III, Paris
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A beleza de Paris e a história da
Normandia, em contraste com a
beleza da Costa Azul e a imponência
do Vale do Loire, mostram um pouco
do que a França tem a oferecer.

Promenade des Anglais, Nice

Monte Saint Michel, Normandia

FRANÇA | PARIS
Powered by Le Cinq Codet

Le Cinq Codet
Um ambiente onde o luxo se torna presente através
de uma incrível coleção de arte com esculturas,
quadros, fotos e móveis exclusivamente desenhados,
criando uma elegância contemporânea e uma
sensação de aconchego extremamente simples.
Na Rive Gauche, no sofisticado e residencial
7º arrondissement, entre os Invalides e a Torre
Eiffel, e a poucos passos dos museus Rodin e
D’Orsay, o Hotel Le Cinq Codet traz um novo
conceito de hotelaria e oferece uma atmosfera
residencial, onde o hóspede tem a sensação de
estar em seu próprio “loft” de colecionador.
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As curvas arquitetônicas do Le Cinq Codet

FRANÇA | PARIS
Powered by Le Burgundi
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Le Burgundy
Genuinamente francês, o Le Burgundy Paris é um
sofisticado hotel boutique 5 estrelas, elegante e
exclusivo, com uma perfeita interpretação do luxo
contemporâneo.
Estrategicamente localizado no 1º arrondissement de
Paris, a poucos metros da Place de la Concorde, da
Place de la Madeleine e da Place Vendôme, o hotel
encontra-se na esquina da famosa Rue St. Honoré,
em meio às lojas de maior prestígio de Paris, o
que lhe confere uma grande vantagem na escolha,
principalmente para os visitantes brasileiros.

GRÉCIA
Powered by Horizon Travel

Com a
benção de
Zeus
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Templo Erecteion, na Acrópole,
considerado o mais belo monumento
de estilo Jônico, foi dedicado a
Atenas, Poseidon e a um mítico rei
grego chamado Erecteu, que deu
nome ao local.

Inspiração pura para os amantes de história, arqueologia e mitologia e também para aqueles que buscam
uma cultura vibrante e pessoas acolhedoras, uma das mais antigas nações, a Grécia é o berço da civilização
ocidental, da democracia e da filosofia. Atenas, a capital histórica da Europa, serve de inspiração para uma
primeira viagem ao país, que tem uma população extremamente calorosa e divertida. Um destino virtuoso
repleto de sabores, cheiros e cores absolutamente embriagantes que deixará o viajante impressionado.

Descobrir o antigo bairro de Plaka,
um dos mais antigos e pitorescos
da cidade, mergulhado no sopé da
Acrópole, passear pelos mercados
e tavernas em movimentados becos
com suas próprias peculiaridades e
delícias gastronômicas.

Na rocha sagrada da Acrópole, o tempo parece parar diante da magnificência do
Partenon, um dos mais importantes monumentos milenares do mundo ocidental.
Coroada pelo Partenon, ela fica de vigia sobre Atenas, visível de quase todos os
lugares dentro da cidade. Seus monumentos e santuários de mármore branco brilham
ao sol do meio-dia e, gradualmente, adquirem um tom de mel enquanto o sol se põe.
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A culinária grega é uma das mais saudáveis, saborosas e perfumadas do mundo
e sua famosa dieta contribui para que os gregos liderem em qualidade de vida
e longevidade. Num programa de imersão, o viajante, acompanhado de um guia
especializado local, percorre os coloridos e sedutores restaurantes, mercearias e
mercados de especiarias para provar e saborear a comida grega mais tradicional.

GRÉCIA
Powered by Horizon Travel

204

Delphi

Peloponeso, terra da arte, organização social,
teatro e sobretudo da mitologia, é um roteiro
permeado de encantamento e aura de mistério
indispensável a toda viagem inesquecível.
Mergulhar na história da Grécia Antiga
enquanto explora-se as riquezas culturais e a
beleza natural do Peloponeso, reverenciando
o antigo Templo de Poseidon em ruínas, no
Cabo Sounion. Visitar Mystras, um dos sítios
arqueológicos mais importantes da Grécia, e
admirar a magia da acrópole de Micenas e
Agamemnon. Viajar por Corinto e pela cidade
fortaleza medieval de Monemvasia antes de
chegar à costa da Messênia e às praias e às
águas cristalinas do Mar Jônico.

Templo de Poseidon em ruínas, Cabo Sounion
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O Canal de Corinto

Cidade medieval de Monemvasia

GRÉCIA
Powered by Horizon Travel

Desejo puro
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A bela e sedutora Ilha
de Santorini: foi aqui
que Jacques Cousteau
procurou a cidade
perdida de Atlântida.

Acredita-se que a aura de mistério de Santorini
está relacionada com a crença de que as ruínas
míticas de Atlântida estão enterradas sob suas
águas azuis. Verdade ou não, Santorini é um
dos lugares mais bonitos e queridos do mundo.
Há poucos destinos de viagem que combinam
paisagens espetaculares, cidades antigas,
restaurantes incríveis, alguns dos melhores vinhos
do mundo e um vulcão ativo. E menos ainda isso
pode capturar completamente a imaginação,
mesmo antes de pôr os pés em seu solo místico.

Para quem chega à ilha pelo mar, depara-se com enormes e
imponentes falésias, erguendo-se do fundo do oceano. Sua
forma única reflete com precisão o fato de que, juntamente
com as três ilhas menores adjacentes, formam o que restou
da borda de um antigo vulcão. Do alto, quilômetros de
incríveis vistas panorâmicas maravilham completamente o
viajante. Pitorescas ruas de paralelepípedos que percorrem
a cidade levam a pequenas boutiques repletas de joias,
tesouros artesanais e artesanato local. Restaurantes
charmosos e coloridos que oferecem pratos tradicionais
gregos adicionam mais cor local a essa atmosfera.

Com um solo vulcânico e clima especial, as
vinícolas aproveitam o terroir único dessa ilha
para produzir vinhos e degustações cheias de
charme com vistas panorâmicas.
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Wedding Destination: a hora do sim com um cenário cinematográfico

GRÉCIA
Powered by Horizon Travel
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Praias paradisíacas com águas
transparentes em um mar azul
límpido e arrebatador. Destino
de 227 ilhas habitadas, num
universo de mais de 6 mil,
espalhadas pelo Mar Egeu.
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Considerada a praia mais
bela do mundo, Navagio
fica em Zakynthos, nas Ilhas
Jônicas. Uma enseada com
águas cristalinas e uma
das mais fotografadas de
toda a Grécia. Um navio
abandonado, logo após o
naufrágio, em 1980, ajuda a
construir a mítica local.

GRÉCIA | MYKONOS
Powered by Myconian Avaton

Apaixonar-se
por Mykonos
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Wish list: a piscina cinematográfica do Hotel Myconian Avaton, Mykonos

Uma mistura perfeita entre o trabalho da natureza e a arte do homem,
o Myconian Avaton é um hotel de luxo de beleza singular, construído
numa rocha nua acima da Praia de Elia. Deques panorâmicos e
varandas privadas oferecem vistas verdadeiramente excepcionais.
O Myconian Avaton oferece o extraordinário em todos os detalhes, num
equilíbrio perfeito entre o estilo de vida de cada hóspede e o mágico
fluxo desse refúgio de luxo restaurador que Mykonos representa.
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GRÉCIA | MYKONOS
Powered by Myconian Ambassador
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Ao combinar a arte de viver de um Relais & Chateaux com o luxo do lifestyle
inimitável da ilha, o Ambassador captura a essência que atrai os viajantes do
mundo todo para o Myconian Ambassador. Construído em sinergia com a encosta,
a poucos passos das areias finas de Platis Gialos, sua arquitetura combina o
chique contemporâneo com tons e texturas emprestados da arquitetura local,
tudo sem nunca quebrar o feitiço das magníficas vistas do Mar Egeu.

MYKONOS
Powered by Myconian Imperial
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Um hotel que combina luxos
despretensiosos com serviços
de alta qualidade, membro
do Leading Hotels of the
World, o Myconian Imperial
é um endereço exclusivo
em Mykonos, na Praia de
Elia. É o favorito para casais
em lua de mel e casais
jovens em busca de um luxo
descontraído, em um belo
cenário natural ao lado da
excitante vida noturna da ilha.

GRÉCIA | MYKONOS
Powered by Myconian Utopia
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Uma verdadeira utopia para os sentidos, a 300m
acima da praia de Elia, o Myconian Utopia Relais
& Châteaux faz jus ao nome de quintessência de
hospitalidade sofisticada e pura beleza natural.

Os hóspedes, abraçados pelo sol, vão de uma tentação a outra,
descansando em espreguiçadeiras à beira da fabulosa piscina
de borda infinita, desfrutando de refeições leves e coquetéis
refrescantes que seguem para um pôr do sol ardente.
Finalizando o dia utópico, a piscina ganha vida após o
anoitecer, com brilhos de estrelas, convidando ao primeiro dos
muitos prazeres da noite: um jantar epicurista no restaurante.

MYKONOS
Powered by Myconian Kyma
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Nem muito na moda, nem muito
tradicional, o Myconian Kyma é
um lugar para viajantes originais
e que querem acesso a um
mundo de experiências sublimes,
jardins exuberantes, vistas
panorâmicas, terraços privados
e espaços cheios de arte que
ganham vida em contrastes de
mármore e madeira.
Um refúgio 5 estrelas no
alto da cidade de Mykonos,
membro do Design Hotels e que
vem colecionando prêmios e
reconhecimentos internacionais
por sua hospitalidade e serviços
oferecidos aos visitantes.

GRÉCIA | MYKONOS
Powered by Myconian Royal
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O Myconian Royal é um resort de
luxo com vistas privilegiadas para
a Praia de Elia, a maior praia de
areia fina de Mykonos. Espaçosos
quartos e suítes apresentam-se
como refinados santuários, com
varandas privadas ou vastos
terraços com a opção de piscina
privativa com borda infinita.

Weeding Destination:
Combinando instalações
fenomenais e expertise,
o hotel tornou-se
mundialmente famoso
por sediar casamentos e
eventos espetaculares.

GRÉCIA | MYKONOS
Powered by Myconian Villa Collection
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No alto da Colina da Baía de Elia, o Myconian
Villa Collection é um conceito exclusivo de
resort luxuoso. A essência da beleza e do
estilo de vida Myconian corre como um fio
azul através de uma constelação de suítes e
quartos excepcionalmente espaçosos, enquanto
as soberbas vilas oferecem a opulência
discreta, mas ilimitada, de uma casa privada
em Mykonos, complementada por um serviço
personalizado de 5 estrelas, 24 horas por dia.

Uma ilha com requinte
em todos os detalhes:
de transfers de
helicópteros a passeio
em lanchas de luxo.

INGLATERRA | LONDRES
Powered by TAJ St. James Court

Celebrar a herança britânica no St. James Court, uma obra-prima vitoriana no
coração do centro de Londres. O hotel sintetiza o caráter da cidade, oferecendo
luxo e hospitalidade inimitáveis com elegância inglesa atemporal.
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TAJ St. James Court

TAJ St. James Court

Jardim shakespeariano

INGLATERRA | LONDRES
Powered by TAJ 51 Buckingham Gate

TAJ 51 Buckingham Gate

TAJ 51 Buckingham Gate

Um lugar a poucos passos do Palácio de Buckingham, onde a rainha da Inglaterra
hospedava seus convidados. Uma experiência única com serviços impecáveis em
suítes modernamente equipadas com cozinha completa.
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Seguir Alice pela toca do coelho e desfrutar
de um chá da tarde no País das Maravilhas.
Fantástico, elegante e divertido, apresenta um
cardápio eclético de bolos e doces inspirados
em peculiaridades dos clássicos personagens,
como o Chapeleiro Louco e a Rainha de Copas.

ITÁLIA | MILÃO
Powered by Palazzo Parigi Hotel

No coração da
vibrante Milão
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O imponente Palazzo Parigi, anteriormente sede de um prestigiado banco italiano, ergueu-se no local do antigo
Palazzo Cramer, construído em meados do ano 1600, na Via Brera, o coração da moda de Milão. A arquitetura
compartilha a intenção de alternar o rigor modernista milanês com um gracioso refinamento parisiense.

O concierge do hotel pode organizar e
providenciar visitas aos pontos imperdíveis
de Milão, tais como uma ópera no Teatro
La Scalla, uma visita para ver o quadro da
Última Ceia de Leonardo da Vinci, além de
passeios para visitar o Lago de Como.
Milão é uma cidade elegante e cheia de
atrativos culturais, gastronômicos, eventos,
moda, design e uma vida local rica com
diversos restaurantes, bares, feiras e
boutiques de marcas superluxuosas.
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A decoração dos interiores
do hotel é surpreendente:
majestosos espaços envoltos em
luz, preciosas obras de arte e
antiguidades, mármores e ricos
trabalhos em madeira, o jardim
centenário, os quartos e suítes
iluminados e acolhedores com
terraço privado.

Teatro Scala

ITÁLIA | TOSCANA
Powered by Castello del Nero Hotel & Spa

A dolce vita na Toscana
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O Castello del Nero ergue-se imponente no topo de um
monte com vista deslumbrante para o Vale do Chianti,
principal região vinícola da Itália. Construído no século
XII, foi a residência de campo da nobre família florentina
que lhe deu o nome, e cujo brasão ainda pode ser visto
no castelo. Como era comum a esse tipo de edificação,
as paredes maciças servem de telas para afrescos

belíssimos, há uma capela particular construída no final
de 1700, uma grande adega e a torre do relógio.
A partir do século XIX, ganhou um charme extra com
belos jardins e novos donos, a família Torrigiani, que
lhe deu impulso extra, expandindo as atividades da
propriedade e transformando-a num hotel de luxo.

A Toscana sempre habitou o imaginário dos viajantes como um
lugar meio mágico, onde se está rodeado de vales recobertos
por oliveiras e vinhedos, salpicados por moradias históricas e
cenário de romances e prazeres intensos.
E por que não transformar essas cenas em realidade?
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As experiências:
• Brunellos, Chianti Classico ou Super Toscanos:
Degustação de vinhos na adega do hotel;
• degustação de azeites;
• aula de culinária com o chef 1* Michelin;
• visita a famosas vinícolas e osterias;
• caça às trufas;
• passeio de valão, vespa ou Cinquecento;
• relaxamento no spa do hotel, inclusive alguns com
o azeite de oliva produzido na propriedade.

As ruelas históricas da Toscana num Cinquecento

ITÁLIA | ROMA
Powered by Abercrombie&Kent Europa
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Como sei bella, Italia
A eternidade de Roma certamente se espalha por todo o território Italiano. O
país segue surpreendendo com a quantidade de destinos a serem explorados,
com atividades para todos os perfis e idades. A beleza romântica dos canais
de Veneza somada ao apelo enogastronômico e aos tesouros culturais da
Toscana, quando juntados ao eterno poder de atração histórica de Roma e à
beleza ímpar da Costa Amalfitana, nos entregam a essência da Itália Clássica.

Experiências:
• visitar o ateliê de um artesão de
gôndolas e aprender como elas
são produzidas até hoje segundo
técnicas históricas;
• visitar o Coliseu sob a luz da lua;
• experimentar uma degustação de
vinhos e azeites de oliva no topo
das Torres de San Gimignano.

Vaticano, Roma
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Positano, Costa Amalfitana

Manarola, Cinque Terre

LESTE EUROPEU | HUNGRIA
Powered by Abercrombie&Kent Europa
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Vista do Castelo Real na Colina de Buda, Budapeste

LESTE EUROPEU
REPÚBLICA TCHECA
Powered by Abercrombie&Kent Europa

Praga é uma cidade que
deixa o viajante sempre
querendo mais. Não
importa quanto tempo
fique na bela capital
da República Tcheca,
é sempre bom dar um
passeio pela charmosa
praça pública, fazer
mais uma visita ao seu
vasto castelo histórico,
dar mais uma caminhada
pelos famosos caminhos
sinuosos do antigo
bairro judeu de Kafka.
Ah, e importante: tomar
apenas mais uma
cerveja, sem dúvida a
melhor da Europa – se
não do mundo.
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Essencialmente consideradas o centro do famoso Leste Europeu,
a Hungria e a República Tcheca têm uma história profunda,
que é exibida em suas capitais juntamente a uma imensidão
de contrastes culturais e construções ímpares, tais como o
Parlamento Húngaro e o Relógio Astronômico de Praga. O
interior dos dois países oferece variadas opções, que vão desde
degustações dos preciosos vinhos de Tokaj até a beleza de Cesky
Krumlov, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Ponte das Correntes, Budapeste

Experiências:
• degustar cervejas artesanais produzidas de acordo
com a receita do século XII;
• mergulhar em uma aula de gastronomia húngara;
• tour privado na Ópera de Budapeste.

Relógio Astronômico de Praga

MÔNACO
Powered by Visit Monaco
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Mônaco, país localizado entre a França
e o Mediterrâneo, é famoso por sua
elegância, eventos esportivos como a
Fórmula 1, grifes e iates gigantes. No
entanto, o lugar não se resume apenas
a experiências de luxo e oferece
infinitas outras possibilidades que
podem ser exploradas em uma viagem.
Além disso, por ser de fácil acesso, é
uma excelente extensão para roteiros
na Europa e uma forma de fechar
qualquer viagem ao Velho Continente
com chave de ouro.

Hôtel de Paris

Foto: Monte-Carlo Société des Bains de Mer
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Hôtel de Paris

Foto: Monte-Carlo Société des Bains de Mer

MÔNACO
Powered by Visit Monaco
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O Principado, que tem Monte-Carlo como seu principal bairro, é excelente para quem quer
aproveitar uma gastronomia refinada, vida noturna agitada, eventos esportivos e culturais de
todos os tipos que acontecem durante o ano inteiro para quem se interessa por história e
arquitetura ou mesmo para quem gosta de explorar e descobrir locais diferentes e charmosos.
Os visitantes encontram também praias e atividades aquáticas, compras e tratamentos de bemestar em spas renomados e frequentados por celebridades.

Cassino de Monte Carlo
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Foto: Metropole Monte-Carlo

Entre as atrações do
país, sem dúvida, o
Cassino de Monte-Carlo
e o Port Hercule, com
seus incontáveis iates
atracados, são seus
principais cartões-postais.

MÔNACO
Powered by Visit Monaco
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Foto: Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Em terra ou no
mar: um país
com sofisticação
e elegância por
todos os lados.

O governo de Mônaco e estabelecimentos locais, como hotéis,
restaurantes e clubes, estão cada vez mais preocupados em apoiar
iniciativas sustentáveis, promover um turismo responsável, investir em
gastronomia orgânica e debater pautas socioculturais importantes para
o futuro do planeta. Inclusive, há muitas atividades e locais que os
viajantes podem ir para conhecer mais sobre esses projetos.

O colorido Museu Oceanográfico

O Jardim Exótico

Foto: Monte-Carlo Société des Bains de Mer

As curvas da cidade que sedia o Grand Prix de Mônaco
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NORUEGA
Powered by Visit Norway

Um carnaval de
luzes boreais
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As auroras boreais transmitem a sensação de estar à beira do mundo e permitem
um raro vislumbre do universo infinito do qual somos apenas uma pequena parte.
Em um nível muito básico, as auroras boreais são um fenômeno simples de explicar.
As luzes se ascendem à noite quando o céu está escuro. É como um balé celestial
de luz dançando no céu noturno, como uma paleta de cores verde, rosa e violeta
que lembra o estilo e a moda da década de 1980. Pode-se ver fotos e vídeos sobre
o espetáculo, mas somente aqueles com a sorte de experimentá-lo conseguem
compreender plenamente a atração divina exercida pelas auroras boreais.
Para os que residem em áreas mais ao norte da Noruega, as auroras boreais já
fazem parte da vida, já que iluminam o céu noturno nos ambientes dominados por
neve, montanhas escarpadas e portos. Nessa área, as auroras boreais têm sido, e
ainda são, uma fonte de inspiração para a arte, a mitologia e as lendas.
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Foto: Visit Norway

NORUEGA
Powered by Visit Norway

Noruega
in natura
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Ver para crer: fiordes
estreitos cortam altas
montanhas, em que
cachoeiras retalham os
paredões das encostas e as
geleiras nunca se derretem.
Uma arquitetura peculiar
e a comida deliciosa
preparada com ingredientes
locais enriquecem a
experiência na região.

Foto: Visit Norway

A incrível paisagem da Noruega dos fiordes foi criada por sucessivas eras do gelo e não
mudou muito desde que os primeiros humanos se estabeleceram na região. Basicamente,
toda a área tem braços de fiordes e cachoeiras acessíveis, e a UNESCO incluiu a região
oeste dos fiordes noruegueses, que inclui os fiordes de Geiranger e de Nærøy, em sua
famosa lista de patrimônios culturais da humanidade.

Foto: Visit Norway
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A Noruega é um país movido pela natureza e tem muito
mais a oferecer do que se possa imaginar! Terra dos
encantadores fiordes, da magia da aurora boreal e do sol
da meia-noite, esse é um destino para deixar qualquer tipo
de viajante extasiado. De norte a sul, existem inúmeras
experiências inusitadas durante todo o ano.

Foto: Visit Norway
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Vista das construções históricas no cais de Bergen, Patrimônio Mundial da UNESCO
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As maiores cidades da Noruega, como Oslo, Bergen e Ålesund, oferecem uma
gastronomia aclamadíssima, diferente de qualquer outro lugar do mundo, além de
riqueza cultural com museus como o do barco viking e o pintor Edward Munch.

Oslo, a capital do país
considerado “um dos mais felizes
do mundo”, com base em critérios
como liberdade, honestidade,
bem-estar, saúde e generosidade.

Foto: Visit Norway

Uma revolução gastronômica
silenciosa: em toda a
Noruega, o visitante pode
deliciar-se com os saborosos
e aclamados pratos locais.

Foto: Visit Norway

Foto: Visit Norway

Trondheim, uma das cidades da Noruega que mais se dedica
à culinária local. Muitos estabelecimentos, como pubs, cafés e
restaurantes, servem uma grande variedade de cervejas excelentes
fabricadas na região, que costumam ser harmonizadas com pratos
criados especialmente para acompanhá-las.

O arquipélago de Lofoten é conhecido pelas
excelentes condições para a pesca e atrações naturais
espetaculares, como as auroras boreais e o sol da
meia-noite, bem como pelos pequenos vilarejos que não
aparecem nos roteiros turísticos convencionais.
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Talin, Estônia
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Estônia
O centro histórico medieval de Talin é conhecido em todo o mundo por sua completude
bem preservada e autêntica arquitetura hanseática, ligada à associação comercial entre as
cidades bálticas que dominou a economia do norte europeu na Idade Média.
Atmosfera encantadora, rica cena cultural, belas paisagens e muitas galerias, cafés e
restaurantes para escolher.

Vilna, Lituânia

Vilna, Lituânia

Lituânia
Vilna é conhecida por ser a beleza barroca do Báltico, mas já foi chamada de
”A Jerusalém da Lituânia” por ser o centro espiritual do judaísmo na Europa
Oriental, com uma comunidade repleta de vida cultural e religiosa. É uma cidade
muito antiga, que reúne várias culturas. Os primeiros registros sobre ela datam do
século X e tem centenas de atrações, da arquitetura à gastronomia.

Riga, capital da República Báltica da Letônia, sempre foi a maior cidade dos países
bálticos e a que tem a atmosfera mais cosmopolita. Ocupa um lugar importante no
mapa turístico da região e é famosa por seus tesouros arquitetônicos e culturais.
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Letônia
Há muito para descobrir em
Riga. A Cidade Velha, o centro
histórico de Riga, está hoje
incluído no Patrimônio Mundial
da UNESCO. Apesar de ter
mais de 800 anos, essa é uma
moderna capital europeia que
oferece inúmeros cafés ao
ar livre, óperas e concertos,
arquitetura brilhante, do
medieval ao Art Nouveau,
um antigo centro da cidade,
boas compras e pequenos
restaurantes aconchegantes.
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Com uma costa de mais de 800km banhada pelo Oceano Atlântico, um clima ameno, uma
fascinante diversidade de paisagens e um patrimônio cultural único, Portugal é o destino perfeito
para qualquer estação do ano. O Algarve, o mais conhecido destino de sol e mar de Portugal, foi
premiado como o melhor destino de praia da Europa nos World Travel Awards 2013 e 2015. Porém,
em um país cheio de sol e de mar, há muitas outras praias de excelência. No sudoeste alentejano,
encontram-se praias quase selvagens, próprias do mais preservado trecho do litoral europeu,
enquanto a região de Lisboa conta com as concorridas praias da Costa do Estoril e um areal a
perder de vista na Costa da Caparica.
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“Para viajar
basta existir”
Fernando Pessoa

Praia da Marinha, Algarve

Lisboa surge elevada sobre
as colinas do Rio Tejo. Uma
cidade vibrante que convida a
um passeio por seus bairros
pitorescos cheios de história,
com suas construções antigas,
muitas com quase três
séculos, mas sempre bem
cuidadas com flores e azulejos
em toda a parte. Os famosos
elétricos – um dos símbolos
da cidade – ajudam a fazer
da viagem uma experiência
divertida e inesquecível.
Vista de Lisboa com o Castelo de São Jorge sobre a colina

Para os amantes de bom vinho e gastronomia de excelência, Portugal é um destino
incontornável. A produção vinícola portuguesa está entre as melhores do mundo, assim
como a do azeite. Do norte, nas margens do Douro, onde nasceu a Denominação de
Origem mais antiga do mundo, a dos Vinhos do Porto, reconhecidos e prestigiados
desde 1756, ao sul, no Alentejo, onde as vastas planícies dão origem a vinhos de caráter
forte e poderoso, dificilmente há arrependimento na escolha. Na gastronomia, existem
opções para todos os gostos: do famosíssimo bacalhau – existem mais de 100 receitas
– aos frutos do mar e peixe de primeira qualidade, passando por queijos e doces.
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Palácio da Pena, Sintra

Bem perto da capital portuguesa encontra-se Sintra, uma pequena
vila cheia de magia e mistérios, salpicada de palácios e quintas
recheadas de história e cultura. Castelos encantados e jardins
exóticos e exuberantes fizeram dela Patrimônio da Humanidade.

Iguarias gastronômicas espalhadas por todo o país

Junto à costa, a pequena vila pesqueira de Cascais convida o
viajante a passeios românticos por sua baía. Mergulhar nesse
universo de conto de fadas e saborear cada instante.
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Praia de Cascais
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Caminhos da fé
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Santuário de Fátima

Espaços sagrados
De norte a sul de Portugal e suas ilhas, são muitos os
espaços sagrados que merecem visita, mas culminam todos
em Fátima, com o culto a Nossa Senhora. Entre tantos
que se poderiam enumerar, as sés de todo o país, que
remontam quase todas ao período da fundação de Portugal,
mas acompanharam os movimentos artísticos posteriores.
Excluindo os templos mais famosos e visitados, vale a pena
destacar a expressão rural dos “Impérios” ligados às festas
do Espírito Santo, nas ilhas dos Açores, e ainda as festas do

Senhor Santo Cristo dos Milagres na ilha de S. Miguel.
Do tempo dos mouros restam poucos vestígios do culto
sagrado, mas a vila-museu de Mértola, no Alentejo,
é uma exceção que merece visita. Temos felizmente
muitos vestígios doutra crença religiosa, o judaísmo,
com marcas medievais um pouco por todo o país, como
na antiga sinagoga de Tomar, e especialmente junto à
fronteira com a Espanha, nomeadamente em Belmonte,
Guarda, Trancoso e Castelo de Vide.

Monsaraz, Alentejo
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Praia do Tonel, Alentejo

Culinária típica: migas à alentejana

Vinho e azeite de oliva: patrimônios nacionais

Gastronomia
Portugal assiste hoje a uma autêntica exaltação de sabores,
em que novos chefs combinam produtos e receitas tradicionais
com cozinha contemporânea. Cinco ícones da gastronomia
têm lugar de destaque: o melhor peixe do mundo, a cataplana,
símbolo vivo da cozinha mediterrânica, o inimitável vinho
do porto, o celestial pastel de nata e os chefs que fundem
tradição com inovação e criatividade.
Foi por isso que a UNESCO reconheceu Portugal como
detentor da Dieta Mediterrânica.
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A cidade do Porto é das mais antigas do país e, por
isso, apresenta um traçado sinuoso e pitoresco,
guardando obras-primas da arquitetura de séculos
passados. Um desenho que se mistura com o
modernismo inconformista de novos edifícios
contemporâneos de vários arquitetos de renome.

Percorrer a pé seu centro histórico,
embarcando numa viagem medieval,
relaxar numa das numerosas
esplanadas, saboreando um cálice
de vinho do Porto, e deixar-se pelo
pulsar da cidade.

Praça da República, Braga

O vinho mundialmente famoso nos barris da cidade do Porto

Igreja Nossa Senhora de Oliveira, Guimarães
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Lisboa é uma capital histórica com
um caráter fora do comum, em que
influências culturais diversificadas se
misturam com as modernas tendências.
Os bairros históricos são um destino
obrigatório pela cultura, pela história,
pela arquitetura, ou simplesmente para
passear descontraidamente. Desde
museus com coleções de arte antiga
e contemporânea a castelos que nos
transportam para épocas passadas,
aos mercados de rua e grandes
centros comerciais a uma vibrante vida
noturna, Lisboa oferece a cada dia
novas e irresistíveis experiências.

Suíte do hotel Corinthia Lisbon
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Detalhes luxuosos que fazem a diferença
para os hóspedes do Hotel Corinthia Lisbon
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As formas sinuosas do Maat: uma nova
proposta cultural para a cidade que cruza
arte, arquitetura e tecnologia num espaço
de debate, de descoberta, de pensamento
crítico e de diálogo internacional.
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A localização do Corinthia Lisbon, afastada
dos centros turísticos, justifica a carteira de
clientes de alto gabarito, os mesmos que
procuram viver o espírito cosmopolita da
cidade mantendo distância das multidões.
Meca do sossego e do conforto para hóspedes
exigentes: o Longevity Spa, com circuito de
hidroterapia, centro de beleza e bem-estar e
ginásio panorâmico, é um dos maiores e mais
completos da cidade.
Perfeitas para quem procura combinar conforto
com um pouco de espaço extra, as novas
Suítes Deluxe Junior são o refúgio ideal para
explorar Lisboa. Com 45m², as Suítes Deluxe
Junior dispõem de uma cama king size,
roupeiro aberto estilo “walk-in closet”, banheira
e duche tropical para além dos detalhes
luxuosos que um hotel cinco estrelas oferece,
como máquina de café Nespresso, internet WiFi gratuita, produtos de corpo e banho e spa.

Recepção do Hotel Corinthia Lisbon
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A elegância dos espaços internos

RÚSSIA

As cores dos czares
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O Kremlin, símbolo da Rússia, é o
coração da cidade. Um conjunto de
construções, ladeado pela Praça
Vermelha, que é coroada pela linda
Catedral de São Basílio.

À noite, é simplesmente apaixonante assistir à
ópera ou a um balé. E, se der tempo, caminhar
pelo Old Arbat, o principal trecho turístico de
Moscou, que já foi o lar de alguns dos melhores
escritores e compositores da Rússia.

Nos últimos anos, Moscou se metamorfoseou e é, em
alguns lugares, irreconhecível. O visitante encontra igrejas
antigas perto dos volumes onipresentes da arquitetura
gótica stalinista, enquanto que mansões elegantes são
vizinhas dos arranha-céus soviéticos no Novo Arbat.

Catedral do Kremlim

A variedade das formas da arquitetura
russa, nos templos, se expressa no número
de cúpulas que os coroam. Esse número é
simbólico. Uma única cúpula significa a fé em
um único Deus; se são três, a fé na Santíssima
Trindade; se são cinco o número de cúpulas,
Cristo cercado pelos quatro evangelistas; se
são sete, os sete mandamentos da Igreja; se
nove, as nove ordens angelicais; se são treze,
Cristo e os doze apóstolos. Esse número pode
chegar até 33, segundo o número de anos da
vida terrena do Salvador.
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O metrô de Moscou é um dos mais deslumbrantes do
mundo, com lustres de cristal, pisos de mármores,
mosaicos de cerâmica e estonteantes esculturas de
bronze com detalhes em aço e ouro. Uma das estações
mais visitadas é Mayakovskaya. Considerada uma das
joias da arquitetura russa, ela foi inaugurada em 1938 e
tinha apelo futurista, com colunas de aço cercadas de
mármore cor-de-rosa e uma série de 34 lustres.

RÚSSIA
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A cidade de Pedro
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Canais, pequenas ilhas, palácios superlativos e igrejas extravagantes fazem
parte da essência desse lugar, em que apenas uma visita ao Hermitage
já justificaria a viagem até a cidade. É universalmente reconhecido como
um dos maiores museus de arte e antiguidades do planeta. Apresenta
não apenas séculos de arte europeia e uma rica coleção de antiguidades
gregas e romanas, mas também as surpreendentemente opulentas Salas
de Estado dos séculos XVIII e XIX da família imperial russa.

A Catedral do Sangue Derramado às margens do rio Griboedov

Construída por Pedro, o Grande, nasceu com
o nome de São Petersburgo, foi renomeada
Petrogrado e, em seguida, Leningrado. A
perestroika finalmente devolveu seu nome original
desta que é a capital cultural da Rússia. Um destino
que requer organização da agenda: há tantas
atrações, tantas possibilidades de passeio que um
dos maiores desafios é organizar o itinerário.
São Petersburgo encanta e seduz em todas as
estações. No auge de seu verão, o fenômeno
conhecido como “noites brancas”, eternizado
no conto de Dostoiévski, deixa a cidade com um
céu de crepúsculo durante toda a madrugada.
As temporadas internacionais de ópera e balé
fascinam o mundo nas noites mágicas de inverno.

Panorama da Praça do Palácio com a joia da cidade, o Museu Hermitage
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A riqueza dos ícones religiosos da Igreja do Sangue Derramado

As abóbadas azuis-celestes da Catedral da Trindade
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São Petersburgo também tem atrações fora da cidade:
Tsarskoye Selo em Pushkin, Pavlovsk e, claro, o
magnífico Peterhof. Os visitantes vêm de todo o mundo
para ver essa cidade incomum durante as noites
brancas, para visitar os palácios reais e parques, as
fontes de conto de fadas e pontes móveis.
O Peterhof, ou a Corte de Pedro, é inspirado em
Versalhes, mas com muitas características que refletiam
os gostos e os interesses específicos de Pedro e a

intenção era de superar o jardim francês em
amplitude e grandeza. Um magnífico conjunto que
inclui vários palácios e três parques, um deles com
150 fontes e quatro cascatas. A cascata principal
e mais surpreendente, chamada Grande Cascata,
está situada em frente ao Grande Palácio Imperial,
que foi a residência imperial de verão por 200
anos – de 1714 até a Revolução Vermelha, quando
toda a propriedade foi nacionalizada por Lenin.

Uma das cidades mais bonitas
do mundo, São Petersburgo
tem todos os ingredientes para
uma experiência de viagem
inesquecível: alta arte, arquitetura
luxuosa, vida noturna agitada,
uma história extraordinária e ricas
tradições culturais que inspiraram
e alimentaram parte da maior
literatura do mundo moderno.

A opulência das cúpulas da igreja em Peterhof

Inspirada na Basílica de São Pedro,
a Catedral de Nossa Senhora de
Kazan faz uma homenagem a um
dos mais altos ícones sagrados do
cristianismo ortodoxo russo.
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O Palácio de Catarina,
construído em 1756, servia
de residência de verão
aos czares russos e suas
famílias. Mais de 100 quilos
de ouro foram usados na
fachada em estilo rococó.

A Catedral Ortodoxa de
Santo Isaac é a maior e mais
suntuosa de São Petersburgo
e foi construída em estilo
neoclássico com a inserção
de adornos bizantinos.
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A Suíça é culturalmente única. As influências francesas, alemãs e italianas criaram sua
particularidade geopolítica e os muitos sabores de sua maravilhosa gastronomia. Os lagos suíços
e as regiões montanhosas são base para muitas lendas. Desde o alto do cume de Eiger, Jungfrau
e Matterhorn, a beleza do país está em toda parte e pode ser admirada a bordo do mundialmente
famoso trem Glacier Express, que corta os alpes, ou do barco a vapor que cruza o Lago Lucerna.

Aprenda como são feitos os famosos relógios suíços em uma visita exclusiva aos mais especiais ateliês de Zurique
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Masterclass: aprenda a fazer seu próprio chocolate suíço

Degustação de queijos em uma fazenda

Vista aérea de Zermatt Valley e Matterhorn Peak ao amanhecer

SUÍÇA
Powered by Guarda Golf

Esqui e golfe
nos alpes
Crans-Montana, na Suíça, é uma joia ainda pouco conhecida pelos
brasileiros. Nos alpes suíços, com um clima de sol quase o ano todo, ar
superpuro e água cristalina, é uma estação de esqui no inverno e um
destino de golfe e atividades de lazer nas montanhas, no verão.
O Hotel Guarda Golf fica na frente de um dos campos de golfe da região
e se propõe a dar o maior conforto possível a seus hóspedes, com
instalações maravilhosas e um serviço pra lá de personalizado. É o destino
mais luxuoso de Crans-Montana, cuidado com todos os níveis de detalhes.
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Hotel Guarda Golf
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Crans-Montana é um destino cheio de
opções de esporte, cultura, gastronomia,
bem-estar, compras, vida noturna e uma
natureza exuberante, tanto no inverno como
no verão. Aos que não abrem mão de incluir
programas culturais no roteiro, visitar a
cidade de Sion e seus castelos medievais
é uma ótima pedida, assim como conhecer
o maior lago subterrâneo da Europa em
St. Leonard ou ainda o Museu Olímpico
de Lausanne. As exposições da Fundação
Pierre Arnaud e sua famosa arquitetura, a
meia hora do hotel, também valem muito
a pena. Todos esses locais ficam a curtas
distâncias de Crans-Montana.
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A hipnótica e sensacional
arquitetura do interior da
Mesquita Azul que transporta o
observador para dentro do céu.

Turquia superlativa
Estrategicamente colocada entre a Europa e a Ásia, viajar pela Turquia proporciona
um misto de experiências de cunho histórico, romântico, gastronômico e religioso. Da
vertiginosa costa mediterrânea da Anatólia e dos ondulados vales sobrenaturais da
Capadócia até a experiência de Istambul, uma cidade dividida entre dois continentes, a
Turquia é um destino que encanta e conquista o visitante a cada novo dia da viagem.

Grande Bazar: o lugar favorito para
compradores, com labirinto de ruas,
passagens e mais de 4 mil lojas.

Num lugar mágico às margens do Bósforo,
onde Oriente e Ocidente se encontram,
Istambul transborda com a história que corre
por suas ruas e forma um dos skylines mais
pitorescos do mundo, unindo os estonteantes
mosaicos e afrescos de suas igrejas e palácios
à poesia mística dos minaretes de suas
magníficas mesquitas imperiais. A imponente
Basílica de Santa Sophia, o opulento Palácio
Topkapi e o Grand Bazar dominam a antiga
cidade de Sultanahmet, enquanto o pujante
Museu de Arte Moderna de Istambul,
construído em um depósito abandonado, ajuda
a abraçar o futuro em uma cidade vibrante,
cosmopolita e incrivelmente hospitaleira.

Tour Vintage
Uma experiência para explorar
a capital turca com muito estilo!
A bordo de carros clássicos, os
convidados terão a oportunidade
de conhecer uma das mais belas
cidades europeias. O tour inclui
uma passagem pela parte antiga de
Istambul, bem como pelos bairros
alternativos mais frequentados pelos
moradores da cidade.
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Paisagem lunar da Capadócia: sólida como uma pedra, frágil como a areia

Como se retirada de dentro de um conto de fadas
e depositada graciosamente sobre as planícies da
Anatólia, a Capadócia é absolutamente única, com uma
singularidade geológica de colinas e imponentes rochas
de uma beleza sobrenatural, onde o homem elaborou as
mais impressionantes cavernas de que se tem notícia.
Seja no solo, seja sobrevoando em um balão, a visão
de atrações sem par, como as igrejas esculpidas em
pedra e adornadas com afrescos do Museu ao Ar Livre
de Göreme e os refúgios subterrâneos de Derinkuyu e
Kaymaklı, convidam o visitante a uma experiência que só
pode ser descrita como um sonho em plena luz do dia.
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Almoçando com uma família turca
Nessa região extraordinária de beleza
única, os visitantes poderão almoçar
em uma tradicional casa-caverna de
uma família local, onde degustarão
as melhores iguarias da culinária
turca. Nesse delicioso almoço, o
ambiente se torna um atrativo à
parte, proporcionando exclusividade
e conforto. Também é possível
organizar uma pequena aula de
culinária com os próprios moradores.
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Capital do Império Selcuk por cem anos e imersa em tradição e religiosidade, Konya é uma das cidades mais
antigas do país e exibe uma das mais ricas coleções arquitetônicas de mesquitas, templos e banhos turcos, além do
labiríntico Mercado Antigo. Ao mesmo tempo, a cidade é um ativo e moderno centro universitário, onde estudantes
universitários de aparência hipster falam sobre religião e política nos jardins de chá. Essa convivência entre o novo e
o antigo fazem com que Konya seja considerada uma das cidades mais interessantes da Turquia.

Tumba de Rumi, um místico,
teólogo e poeta sufi persa do
século XIII, falecido em 1273, que
passou seus últimos anos de vida
em Anatólia, onde escreveu sua
obra-prima "Sabedoria Mística e
Contemplativa do Islã".

“Você não é uma
gota no oceano,
você é o oceano
inteiro em uma
gota”
Rumi

O branco cintilante dos penhascos de calcite de Pamukkale e as águas
quentes e ricas em minerais dos deslumbrantes terraços conhecidos como
travertinos vêm atraindo visitantes para essa região há mais de 2.000 anos.
Acima deles, as ruínas da antiga Hierápolis, outrora uma cidade termal romana
e bizantina, aguardam o visitante curioso em desvendar a história e a beleza
de uma das paisagens mais surpreendentes do mundo. Considerada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, os penhascos cintilantes ficam ainda mais lindos
ao pôr do sol – e uma estadia mais prolongada permite uma viagem de um dia
para as belas e pouco visitadas ruínas antigas de Afrodisias e Laodicéia.
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Surpreendente e exuberante, a paisagem das cidades litorâneas da Anatólia, às margens do
Mar Negro, é um convite ao relaxamento. Desde o clima de férias à beira-mar de Amasra até
uma experiência bucólica em coloridos vilarejos de pescadores, ou uma visita ao porto de
Sinop, a espetacular costa também oferece uma rota cênica para quem viaja de carro, com
castelos, igrejas, mosteiros e mesquitas que parecem contar histórias.
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Amsara

Porto de Bodrum e Castelo de São Pedro ao entardecer

Éfeso era a quarta maior cidade do império greco-romano, com peregrinos devotos que visitavam
o Templo de Ártemis, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. É em Éfeso também uma
atração de rara espiritualidade: o local onde acredita-se ter sido a casa da Virgem Maria.

Com suas casas caiadas em estilo
grego pontilhando a encosta,
Bodrum atinge o equilíbrio perfeito
entre paisagens magníficas e uma
vida noturna agitada, rivalizando
com alguns dos resorts mais
badalados do mundo todo. O
Castelo de São Pedro e as ruínas
remanescentes do Mausoléu são o
cartão de visita para conhecer um
litoral exuberante, que também pulsa
nos hotéis boutique e nas praias
de Torba e Türkbükü; nos extensos
litorais de Yalikavak, Turgutreis,
Ortakent e Akyarlar; e na poesia das
ruínas submersas e restaurantes de
peixe à beira-mar de Gümüslük.
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Oceania

AUSTRÁLIA
Powered by Abercrombie&Kent
Australia e Nova Zelândia

Austrália multicolor
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As pedras “12 Apóstolos” são atração em estrada paradisíaca perto de Melbourne

A Ópera, o cartão-postal de Sydney

Os troncos massivos dos baobás

Praias paradisíacas para o surfe
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A Austrália é verdadeiramente
única, com uma combinação
incrível de maravilhas naturais,
comida e vinho fabulosos,
cultura, história, cidades vibrantes
e habitantes locais descontraídos.
É um cenário idílico para
qualquer época do ano, com
uma variedade eclética de
experiências que convida os
visitantes a retornarem sempre.
A Grande Barreira de Corais, ao
largo da costa de Queensland,
é o recife de corais mais
espetacular do mundo e
protege uma costa montanhosa
coberta de floresta tropical
intocada. Nos vastos desertos
do interior, as antigas culturas
aborígenes acrescentam uma
dimensão espiritual às paisagens
atemporais.

AUSTRÁLIA
Powered by Emirates
One&Only Wolgan Valley

Sob as
estrelas
Férias relaxantes com caminhadas em vales que ecoam o canto dos
pássaros, avistando cangurus e gambás, trilhas de mountain bike em
picos panorâmicos, relaxamento na piscina de borda infinita, equitação
ou apenas reenergizantes saudações ao sol.
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Programação interestelar: observação das estrelas ao pé da fogueira

Transfers para dar mais conforto aos hóspedes

A vida selvagem fazendo companhia aos hóspedes

Localizado em uma área
considerada patrimônio da
humanidade, em meio ao
Parque Nacional de Blue
Mountains, o Emirates
One&Only Wolgan Valley,
na Austrália, oferece o
cenário ideal para quem
busca uma imersão na
natureza.

Wolgan Villa

Parque Nacional de Blue Mountains
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NOVA ZELÂNDIA
Powered by Abercrombie&Kent
Australia e Nova Zelândia

Nova e linda Zelândia
Tongariro Crossing
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Passeio de caiaque pelo rio Dart

Huka Lodge, Taupo

A Nova Zelândia é definida como
uma joia remota nas águas azuis
do sudoeste do Oceano Pacífico.
As culturas coloniais britânicas e
Maori locais vivem lado a lado, e
a orgulhosa história de cada um é
mostrada em todo esse belo país.
Impossível não maravilhar-se com
a paisagem intocada de montanhas
cobertas de neve, fiordes enormes,
prados ondulantes, baías pitorescas
e trechos de praias selvagens.
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A Nova Zelândia pode ser relaxante,
calma ou incrivelmente cheia de
adrenalina, mas a verdade é que ela
é sempre épica.

TAITI
Powered by The Brando Tahiti

Tahiti,
mon
amour!
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O The Brando é um resort de luxo único na ilha privada incrivelmente bela de Tetiaroa, na
Polinésia Francesa – um atol composto por uma dezena de pequenas ilhas ao redor de uma
lagoa cintilante a 48km ao norte do Taiti. O resort foi projetado para refletir o estilo de vida e a
cultura polinésia. Cada vila de luxo tem sua própria piscina e área de praia privativa.

Wedding Destination:
clima de lua de
mel em recantos e
jantares românticos
ao pôr do sol.

Além de ser um resort de luxo, o The Brando é
um modelo pioneiro de tecnologia sustentável
com ar-condicionado a energia solar e óleo
de coco. A proteção dos abundantes peixes
tropicais e de outras formas de vida marinha
é fundamental para a missão do resort, e
há uma estação ecológica para pesquisas
científicas que os hóspedes podem visitar.

O The Brando oferece luxo
despretensioso no meio
da natureza intocada. Com
acesso à ilha em um avião
particular, o resort possui
35 villas em praias de areia
branca, frequentadas por
tartarugas marinhas, arraias
mantas e pássaros exóticos.
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TAITI
Powered by Air Tahiti Nui
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Lagoas vívidas de cor turquesa, picos e
montanhas rochosas feitos de lava vulcânica,
vegetação tropical exuberante, gente bonita e
hospitaleira. Essa realidade preenche todos os
sentidos do viajante que pisa nas ilhas do Taiti.
A companhia aérea Air Tahiti acredita que o
passageiro deve sentir o espírito desse pedaço
de paraíso desde o momento do embarque.
A operação do Tahitian Dreamliner é inspirada
na história, no coração e na alma do Taiti, com o
objetivo de cativar os passageiros e entregar a
mais completa experiência de viagem.
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Oriente Médio

EMIRADOS ÁRABES | ABU DABI
Powered by Desert Adventures

O Louvre do Oriente
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Abu Dabi é uma cidade excitante, onde
tudo pode acontecer, seja em passeios
ao redor do porto, seja pechinchando
em mercados, absorvendo a atmosfera
em cafés de shisha ou visitando alguns
dos museus e parques de atrações mais
impressionantes desse lado do mundo.

Imaginação. Curiosidade. Aventura.
Emoção. Alegria. A verdade é que
palavras são insuficientes para
descrever as sensações causadas pelo
primeiro parque temático da marca
Ferrari no mundo, com 37 atrações
projetadas para agradar a família.

O Ferrari World Park é o
maior parque de diversões
indoor do mundo. O telhado
tem uma área total de 200 m 2.
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Vista da Cúpula “Chuva de Luz” do incensado Museu do Louvre

O recentemente inaugurado Louvre Abu Dabi é uma experiência
arquitetônica e museológica de altíssimo impacto. Uma verdadeira
cidade-museu, com 64.000m² dedicados a abrigar os grandes
mestres da arte, desde a antiguidade até os nossos dias. Uma
cúpula de 180m de diâmetro cobre dois terços do museu, com um
visual capaz de surpreender e encantar a todos os visitantes.

EMIRADOS ÁRABES | ABU DABI
Powered by Desert Adventures

De tudo
um muito

A Grande Mesquita Sheikh Zayed é uma
das maiores mesquitas do mundo, com
82 domos, mil colunas e uma capacidade
impressionante para 40.000 fiéis e visitantes,
trazendo o balanço perfeito entre o Islã e
as demais culturas do mundo, ao incorporar
os estilos arquitetônicos de diferentes
civilizações muçulmanas. Com piscinas
reflexivas, lustres folheados a ouro 24
quilates e o maior tapete totalmente feito à
mão do mundo, a mesquita é uma celebração
à diversidade cultural, em um local de
grande religiosidade e profunda inspiração.
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Elegância e luxo excepcionais, cultura e tradição únicas, natureza
deslumbrante, atrações diferenciadas e experiências de compras inigualáveis,
além de um ambiente hospitaleiro, amigável, seguro e protegido são algumas
das características distintas que fizeram dos Emirados Árabes Unidos um dos
mais procurados destinos de lazer e negócios de todo o mundo.

EMIRADOS ÁRABES | DUBAI
Powered by Desert Adventures

Convívio entre o novo e o antigo: Distrito Histórico de Al Fahidi

Um paraíso de sonhos transformados em realidade, onde edifícios audaciosamente altos
convivem com ilhas em forma de palmeira, onde é possível ter experiências inesquecíveis
em shoppings que misturam compra com lazer e ainda se deslocar-se usando meios de
transporte hi-tech que mais parecem terem saído da pura ficção científica.

Dubai é um encontro emocionante entre as
mais profundas tradições milenares e uma
ambiciosa visão futurista. Seu esplendor
natural de vastas paisagens de deserto
dourado, praias de areia branca e pitorescas
montanhas rochosas, bem como algumas das
maravilhas arquitetônicas mais fascinantes,
inspiradoras e inovadoras do mundo,
proporcionam cenários perfeitos para serem
guardadas na memória para o resto da vida.
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EMIRADOS ÁRABES | DUBAI
Powered by Taj Dubai

Uma mistura inebriante
de extravagância, herança
e estilo contemporâneo,
o Taj Dubai ocupa uma
localização privilegiada
na cidade mais famosa
dos Emirados.
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Os quartos luxuosos do hotel
são uma mistura da rica arte
indiana com as influências
tradicionais, com um toque
fresco e vibrante, com vários
quartos que oferecem vistas
deslumbrantes sobre o
majestoso Burj Khalifa.

Na chegada, os hóspedes são
recebidos pela cerimônia “Aarti”,
na qual o “Tulsi Mala” é colocado
à volta do pescoço do hóspede.
Acredita-se que ele atraia boa
sorte, além de limpar a aura.
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O chá da tarde, na cultura árabe, tem sido um ritual
popular através do serviço de chá e café que reuniu
familiares e amigos por centenas de anos. Desde tempos
imemoriais, as reuniões da comunidade ‘Majlis’ e os
recitais de poesia eram um ritual, enquanto bebiam café
ou chá durante a tarde, juntamente com alguns salgados
e doces. No Taj Dubai, o Café Turco e o Sulaimani Chai
são servidos, juntamente com doces caseiros doces e
salgados, no Byzantium Lounge todas as tardes.

EMIRADOS ÁRABES | DUBAI
Powered by One & Only Royal Mirage
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Descobrir um lugar onde os conservadores e os
hipermodernos se encontram. Onde os souks tradicionais
se agitam na sombra de arranha-céus altos. Onde
joalheiros artesanais fazem comércio ao lado dos
shoppings mais extraordinários do mundo. Passear
por jardins exuberantes, fontes reluzentes e
mosaicos artesanais em um santuário muito
elegante. De frente para as águas azuis do Golfo
Pérsico, esse é o One & Only Royal Mirage.

EMIRADOS ÁRABES | DUBAI
Powered by One & Only The Palm

O arquipélago de areia do Crowning
Dubai é um retiro elegante
procurado pelos viajantes mais
exigentes do mundo. As areias
imaculadas, banhadas por águas
azuis, inspiram uma profunda
tranquilidade, enquanto a paisagem
urbana brilhante acena.
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O One & Only The Palm, o resort
à beira-mar mais intimista de
Dubai, em meio a exuberantes
jardins com terraços, onde todas
as expectativas são superadas
com o renomado calor da
tradicional hospitalidade árabe.

EMIRADOS ÁRABES | DUBAI
Powered by Atlantis, The Palm

294

Radical chic
Pessoas de todas as idades e culturas podem se reconectar em um mundo fantástico de esplendor, alegria e
descoberta. O Atlantis, The Palm é um ícone de Dubai e um destino imperdível. Inspirado pelo oceano e sua vida
marinha maravilhosa e desenhado para impressionar com suas enormes portas douradas abertas que se abrem
para um mundo de imaginação, onde experiências tornam-se memórias preciosas para toda a vida.
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Todos os locais oferecem
vistas de tirar o fôlego
através do horizonte de
Palm e Dubai. Atividades
múltiplas: parque aquático
Aquaventure e The Lost
Chambers Aquarium com
acesso ilimitado para os
hóspedes. Para quem gosta
de descontrair e aproveitar
o sol, uma praia privada de
águas cristalinas.

EMIRADOS ÁRABES
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Sonhos
de areia
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A apenas um pulo de Dubai e Abu Dabi, em meio ao silêncio
desértico das dunas, o visitante pode encontrar experiências
únicas de pura aventura e sedução em pleno deserto.
Tudo começa com um passeio ao entardecer, através
das areias do deserto, em um Land Rover 4x4 até um
típico acampamento beduíno. Lá, um farto jantar à luz das
estrelas, servido aos visitantes sentados sobre verdadeiros
tapetes árabes, permite que eles desfrutem de uma
experiência inesquecível, com direito a dança do ventre e
tatuagens de henna entre longas tragadas de narguilé.
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ISRAEL
Powered by Diesenhaus

Brilho eterno
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Muro das Lamentações, Jerusalém

Jerusalém, cidade sagrada das três religiões, solo sagrado para cristãos, judeus e
muçulmanos. A possibilidade de visitar em um mesmo dia o Muro das Lamentações,
a Igreja do Santo Sepulcro e o Domo da Rocha é uma oportunidade única, capaz de
mergulhar os sentidos em um turbilhão de sentimentos místicos e religiosos.
Perder-se nas estreitas ruas da Cidade Velha, e deixar-se envolver pela profusão de
cores e aromas e ao som dos vendedores de seda e especiarias, é como fazer uma
viagem a um passado intocado em pleno século XXI.

Igreja do Santo Sepulcro

A fé judaica no Muro das Lamentações
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Ponto de encontro de cristãos de todo o planeta

Repleta de passagens sagradas, Israel é um
destino perfeito para viajantes que amam
história, cultura e religião. Berço de civilizações
monoteístas, é o país do Monte das Oliveiras, do
Muro das Lamentações, das sinagogas antigas
repletas de mosaicos coloridos, da Cabala, do
Mar Morto, das Cruzadas e dos kibutzim.

O Monte das Oliveiras

ISRAEL
Powered by Diesenhaus

O Mar da Galileia, também
conhecido como Lago de
Tiberíades, é um dos destinos
turísticos preferidos ao morte
de Israel. Com uma pitoresca
forma de coração, oferece uma
combinação perfeita de belas
praias com passeios históricos,
por ter sido o cenário de
importantes passagens bíblicas.

O histórico Mar da Galileia

Rio Jordão: peregrinos do mundo todo
mergulham no rio que Jesus se batizou.
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No ponto mais distante ao norte da costa mediterrânea
de Israel, e a poucos metros da fronteira com o Líbano,
Rosh Hanikra apresenta um cenário inesquecível: as
incríveis grutas e cavernas, escavadas pelo mar ao
longo de milhares de anos. Um curto e emocionante
passeio de teleférico, descendo a face do penhasco,
permite aos visitantes explorar incríveis formações,
esculpidas em rocha pela natureza.

As grutas de Rosh Hanikra
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As ruínas do Forte de Nimrod e a vista das Colinas de Golã

Em Israel, mais de 300 vinícolas
de pequeno e médio porte,
com instalações modernas e
tecnologias avançadas, estão
colocando o país na cena
mundial como um produtor de
excelente qualidade.

Na fronteira com a Síria, as
Colinas de Golã oferecem um
passeio inesquecível, entre
vinhedos e oliveiras, que
permite ao visitante vistas
impressionantes do Mar da
Galileia e do Vale do Hula.

ISRAEL
Powered by Diesenhaus

Na costa mediterrânea de Israel,
séculos de história disputam a
atenção com as belezas naturais.
As praias correm paralelas ao
azul-cobalto do Mediterrâneo,
atraindo surfistas e banhistas
para ondas perfeitas. Enquanto
isso, em Cesareia, as bem
conservadas ruínas do ambicioso
porto construído por Herodes
se erguem orgulhosas contra o
mar, enquanto a vida pulsa nas
ruelas labirínticas e centenárias
da cidade murada de Akko.
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Arcos na praia de Cesareia

Cesareia, que fica no meio do
caminho entre Tel Aviv e Haifa,
foi recentemente restaurada para
criar um dos sítios arqueológicos
mais atraentes e fascinantes de
Israel. O restaurado anfiteatro
acolhe concertos durante os
meses de verão, enquanto a
Cidade Velha tem uma variedade
de boutiques e restaurantes.

A Mesquita de Akko

Haifa é uma cidade que vibra com arte, cultura e vida
noturna agitada e ainda abriga a maior atração da
região, os fantásticos Jardins Baha’i, considerados
como Patrimônio Mundial pela UNESCO.
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Outro passeio imperdível é uma visita ao Technion,
o Instituto de Tecnologia de Israel, onde é possível
conhecer a arquitetura desse belíssimo campus
incrustado no Monte Carmel – e ainda, se tiver
sorte, cruzar com um Prêmio Nobel de Física
tomando um cafezinho ou dando uma aula.

ISRAEL
Powered by Diesenhaus

Manhattan do
Mediterrâneo

Skyline de Tel Aviv à noite: uma capital cosmopolita
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Tel Aviv significa “colina da
primavera”, em hebraico, e faz jus
ao nome: parece que há sempre
algo novo florescendo em algum
lugar, em um dos destinos mais
modernos e vibrantes do Oriente
Médio, verdadeira Manhattan do
Mediterrâneo.
Considerada entre os 5 maiores
hubs de startup do mundo, Tel
Aviv apresenta ao visitante o
lado moderno de Israel.
Com 318 dias de sol ao longo do
ano e 14 quilômetros de praias,
Tel Aviv ainda oferece museus
de classe mundial, milhares de
opções gastronômicas e uma
vida noturna multicultural.

A “Cidade Branca” de Tel Aviv
fica na área central da cidade e
abriga mais edifícios no estilo de
arquitetura da Bauhaus do que
qualquer outra cidade do mundo.
A preservação de mais de mil
estruturas originais permitiu que
a área recebesse a designação
de Patrimônio da Humanidade
da UNESCO em 2003.
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Nas ruelas com becos
arqueados da antiga cidade
de Jaffa, galerias de arte
e antiquários convivem em
harmonia com um dos portos
mais antigos do mundo.
Perto dali, a vida pulsa no
movimentado mercado de
pulgas, onde pequenas
barraquinhas de quinquilharias
dividem espaço com butiques.

ISRAEL
Powered by Diesenhaus
Unitours Incoming Tourism

Mergulhar em Israel
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Com temperaturas quentes ao longo de todo o ano,
as praias de Israel oferecem excelentes opções para
a prática do mergulho. Da costa do Mar Mediterrâneo
ao oeste, ou no incrível Mar Vermelho ao sul, existem
muitos locais diferentes que oferecem experiências
inesquecíveis debaixo d’água. A abundância de peixes
coloridos e belos, desfilando entre ricos e vibrantes
corais, marca presença no Mar Vermelho.

Um país e seus quatro mares: The Med, The Dead,
The Red, uma alusão aos mares de Israel, no qual
precisa-se incluir o Mar da Galileia.
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Com mais de 2.500 espécies diferentes de vida subaquática e cerca de 270 tipos únicos de coral, a praia de
Coral Reserve, em Eilat, se destaca entre as várias opções que o país oferece. Outro programa imperdível
é um tour histórico embaixo do mar para conhecer alguns incríveis barcos naufragados ao longo da costa.
Os mergulhadores podem ter a emoção de avistar várias embarcações afundadas, como o pesqueiro
Nitzan ou o submarino Shira, ambos repousando eternamente no fundo do mar, na costa do Mediterrâneo.

ISRAEL
Powered by Diesenhaus
Unitours Incoming Tourism
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O Mar Morto fica no ponto mais baixo da Terra, a 431m abaixo do nível
do mar, o que permite experiências únicas, seja a diversão de flutuar
no topo de sua água salgada, seja aproveitando suas famosas lamas
com propriedades curativas em um dos modernos spas da região.

A incrível Fortaleza de
Massada, construída em 30 a.C.
e imponentemente situada no
topo dos paredões rochosos
alaranjados acima do Mar
Morto, é um convite para
mergulhar na história de Israel,
e conhecer uma das histórias
mais incríveis de heroísmo.
O acesso à Fortaleza é uma
atração a parte: o turista
poderá chegar ao topo por um
moderno teleférico ou, para os
mais corajosos, pela trilha a pé.

Cobrindo mais da metade do país, o Deserto
do Neguev é um lugar fascinante e encantador,
especialmente para quem não está familiarizado
com as paisagens do deserto, onde cada
formação rochosa, colina ou pequeno monte de

terra tem sua própria e única história. Seja em
um passeio de jipe com um guia experiente,
seja passando uma noite experimentando a
hospitalidade dos beduínos, tudo no Neguev
tem os tons de uma aventura emocionante.

O clima quente e seco do deserto, somado à visão do incrível Mar
Vermelho cercado por belas montanhas, fazem de Eilat o principal
destino no sul de Israel. A cidade é rica em grandes hotéis, excelentes
restaurantes, praias incríveis e uma variedade de atrações e atividades.
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JORDÂNIA
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Jordânia
deslumbrante
310

Um raro refúgio seguro em uma região
famosa pelos conflitos, a Jordânia vem
encantando os visitantes por séculos com
seus patrimônios mundiais, cidades amigáveis
e inspiradoras paisagens desérticas.
Eleita por votação popular em 2007 como
uma das “Novas Sete Maravilhas do Mundo”,
Petra, a lendária cidade perdida esculpida
nas paredes de um cânion deserto, é o mais
famoso dos muitos locais deslumbrantes da
Jordânia.
A impressionante paisagem rochosa,
esculpida num cânion de 200m de altura, tem
um clima que muda com a luz do amanhecer
e do anoitecer. É a recompensa de Petra aos
visitantes que dedicam uma visita mais longa
a essa verdadeira joia do Oriente Médio.
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O Petra by Night vai além de
uma experiência romântica
para observar o cartão-postal
da Jordânia, e não se trata de
apenas um simples show de som
e luzes. O ambiente misterioso do
deserto iluminado pelas pequenas
velas acesas ao redor cria uma
atmosfera aconchegante e um
espetáculo aos olhos daqueles
que presenciam a experiência.

O único acesso a Petra é através
do Siq, um estreito desfiladeiro
em cujos nichos houve um dia
estátuas de deuses e espíritos que
protegiam a cidade, que serpenteia
pelas rochas por quase 1,6 km
antes de desvendar as maravilhas
de pedra e luz de Petra.

JORDÂNIA
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Aqaba, com uma mescla de avenidas salpicadas de palmeiras e praias de areia amarela, fica bem ao sul e é a
porta de entrada da Jordânia para o Mar Vermelho. Aqui, é possível mesclar um programa cultural, visitando as
antigas ruínas do Tall Hujayrat Al-Ghuzlan, com uma excursão de mergulho para ver os impressionantes recifes
multicoloridos que cobrem o Mar Vermelho, um dos melhores lugares do mundo para mergulhar com snorkel.

Na fronteira com Israel e Cisjordânia, o Mar Morto é uma das atrações mais famosas da Jordânia.
A mais baixa e mais salgada das massas de água oceânicas do mundo, é cercada por majestosas
montanhas e dunas de areia em tons ocre, que refletem majestosamente o sol. Apesar do nome, o
Mar Morto é na verdade um lago de sal, e divertir-se flutuando em suas águas ou aproveitar seu
reconhecido valor terapêutico é um dos programas mais procurados da região.

Novos horizontes
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No coração do majestoso deserto de Wadi Rum, ergue-se o incrível Sun City Camp, que oferece a experiência
espiritual de viver no deserto e desfrutar da vida beduína simples do vale, com seu charme e beleza autênticos
inigualáveis. Os hóspedes podem escolher entre as várias barracas panorâmicas com vista para as montanhas,
sejam as tradicionais tendas beduínas, as barracas reais, sejam ainda as exclusivas cúpulas marcianas. O Sun
City Camp oferece serviços de alto padrão, comodidades inigualáveis e uma ampla variedade de atividades
recreativas, desde as mais relaxantes até a pura aventura.

O deserto de cor avermelhada, que muito se
assemelha a Marte, é um centro de atividades
para quem curte aventura. Wadi Rum, também
conhecido como o Vale da Lua, é certamente uma
das maravilhas naturais mais impressionantes da
região. Esculpido a partir das escarpas rochosas de
calcário que sobem e descem dramaticamente nas
margens orientais de Aqaba, o famoso vale é de

tirar o fôlego. Um veículo 4×4 com um guia local
é a melhor maneira de conhecer a área, incluindo
as dunas de areia laranja com suas rochas de
formas estranhas e os incríveis pictogramas préhistóricos. O passeio inclui paradas estratégicas
nas tendas beduínas negras para que se possa
comprar chá, lembranças ou ainda fazer um
divertido passeio de camelo.

Dominada por sua gloriosa mesquita dourada e uma incrível coleção de minaretes,
a antiga cidade de Madaba é o lar de maravilhosos marcos culturais. Desde as
maravilhosas obras de arte bizantinas à espreita nas alcovas e nas capelas da
Catedral Ortodoxa de São Jorge até as dezenas de mosaicos que embelezam a
“cidade-mosaico” desde os tempos romano e bizantino.
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Foi no Monte Nebo, no coração da Jordânia, que Moisés, segundo a
tradição religiosa – católica, judaica e mesmo muçulmana – viu pela
primeira vez a Terra Prometida. Com 817m de altura, a vista realmente
mexe com os sentidos, permitindo aos visitantes um panorama único
da Terra Santa. No topo dessa colina sagrada ainda encontram-se
os restos de uma antiga igreja e a possibilidade de ver mosaicos
surpreendentes ainda cheios de cor.

JORDÂNIA
Powered by Karma House

Centro de Amã
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Ruínas da cidade de Jabel al Qalah

O folclore regional nas ruínas de Jerash

Amã, capital da Jordânia
e uma das mais antigas
cidades habitadas do mundo,
é um destino que une o
deslumbrante passado
de mesquitas e mercados
tradicionais a imponentes
arranha-céus de uma
metrópole que não para de
crescer. Os fãs da cultura
poderão visitar a Cidadela
Romana e o Teatro, bem como
a Mesquita Al-Husseini. A
cidade também é ótima para
fazer compras com dezenas de
grandes shoppings e mercados
ao ar livre. O Gold Souq é o
melhor lugar para joias finas
e douradas. Devido à sua
localização central, a cidade
também é uma excelente base
para se espalhar e explorar
outras partes do país.

Jerash é uma oportunidade rara de conhecer as maiores
ruínas romanas do Oriente Médio e uma das 10 cidades
romanas mais bem preservadas do mundo. As visitas incluem
o fantástico Templo de Apolo, o Arco de Adriano, o Fórum
com seu semicírculo de colunas ornamentadas e o bem
preservado Anfiteatro Romano. Periódicas reencenações dos
tempos históricos permitem que os visitantes presenciem
o incrível espetáculo das legiões romanas, com artistas
interpretando legionários em trajes completos.
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Ruínas em Jerash

OMÃ
Powered by Desert Adventures

Nas colinas
de Omã
O Sultanato de Omã é conhecido como a Pérola
da Arábia por sua beleza natural de tirar o
fôlego. Possui montanhas escarpadas e fiordes
rochosos de águas profundas no norte, dunas
espetaculares e dois grandes salares no centro,
exuberantes colinas verdes da região de Dhofar
no sul e costas escarpadas e praias serenas que
se estendem ao longo de seus 1.700 km de litoral
com vista para três mares: o Golfo Pérsico, o
Golfo de Omã e o Mar da Arábia.
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Muttrah Souq em Mascate
O Muttrah Souq é talvez um dos
mercados mais antigos do mundo
árabe. Situado bem ao lado do
porto, testemunhou um histórico
comércio com o oriente pois está
estrategicamente localizado a
caminho da Índia e da China.

Grande Mesquita do Sultão Qaboos:
dimensões extraordinárias e lustre
com 8,5t, 600 mil cristais Swarovski e
revestimento de ouro de 24 quilates.

Entre os wadis mais conhecidos em Omã está Wadi
Bani Khalid, da região de Sharqiyah. Cobrindo uma
grande faixa de terra baixa e montanhas, suas
grandes piscinas são alimentadas por um fluxo
constante de água durante todo o ano.
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Beduíno em Jebel Shams, ou
“Montanhas do Sol”, o ponto mais
alto do país com aproximadamente
3 mil de altura.

Isolada em uma enseada escondida fica
Barr Al Jissah, um refúgio de luxo nas
margens do Golfo de Omã. Inspirada
pela rica herança natural e paisagem
de Omã, uma mistura visionária de
arquitetura estabelece uma harmonia
perfeita com as falésias e a marina
circundantes, onde os elegantes iates
acompanham as mesmas águas uma
vez navegadas por antigos barcos.

GRUPOS DE AFINIDADES
Powered by Mercatur Premium & Partners
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Grupos de
afinidades

321

GRUPOS DE AFINIDADES
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A tendência de
encontrar o que nos
move e compartilhar
momentos únicos
Esta denominação de Grupo de
Afinidades ilustra a tendência de
encontrar o que nos move e nos motiva
a compartilhar momentos únicos, para
transformá-los em viagens fascinantes.
O mercado colhe bons resultados
na criação e na comercialização de
grupos que, mais do que tempo livre,
compartilham afinidades por um
assunto específico, conectados por
um tema, família, hobbies ou estilo de
vida. Podem ser os mais variados perfis
de público, porém todos terão uma
exigência em comum: personalização
do roteiro e das experiências.
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O que nos une?
Essa é uma das primeiras perguntas
que você precisará responder. Qual o
assunto que vai funcionar como uma
cola entre os participantes do tour.
Quanto mais específico for o assunto,
mais chance de reunir pessoas que
compartilhem esse interesse.

GRUPOS DE AFINIDADES
Powered by Mercatur Premium & Partners
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Inspire-se

Comunidades existentes nos dão
uma pista do que o mercado acena
como tendência. As redes sociais
ajudam a identificar indivíduos com
base em seus hábitos e gostos e
construir um banco de dados de
pessoas com paixões semelhantes.
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Sim, o momento é de descontração e férias, mas o
viajante espera uma experiência na qual aprenda
algo. Em que saia diferente de quando entrou. O
conhecimento é o alvo principal, então a curadoria para
o acompanhamento do grupo é fundamental. O resultado
será um cliente satisfeito que, além de recomendar
outros clientes, voltará para outros tours nesse formato
de conhecimento e companhia compartilhada.

Ofereça
conteúdo

GRUPOS DE AFINIDADES
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Para se inspirar:
os produtos temáticos estão
em alta num mundo em que
as comunidades têm papel
importante.
Dança, política, história,
moda, cinema, arte,
arquitetura, gastronomia,
vinho, aventura, religião e
espiritualidade, corridas,
natureza e vida selvagem,
safáris, trekkings, bem-estar.

Quando a comemoração é o tema:
aniversários, celebrações,
casamentos e bodas. Reunir
a família e os amigos para
produzir memórias inesquecíveis
é uma tendência em todas as
partes do mundo. Nesse caso, é
necessário atenção à característica
multigeracional do grupo.
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MICE GROUPS
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Empresas com grandes expectativas para motivar ou premiar
seus colaboradores, reuniões de negócios para fechar contratos
importantes ao redor do mundo, conferências que são estratégicas
para o futuro da empresa, as feiras que, mais do que novidades,
conectam o time com o mercado global – bem-vindo ao mundo
MICE, a sigla usada para designar esse tipo específico de viagem
corporativa para grupos.Bem-vindo ao turismo de negócios.

Mice:
Meeting, Incentives,
Conferencing &
Exhibitions
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MICE GROUPS
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Turismo de negócios e grupos corporativos
Nos eventos e nas viagens de negócios em grupo é fundamental contar com o apoio de
fornecedores de abrangência global para que se tenha uma entrega de serviços que seja
diferenciada no cenário do turismo MICE. Projetos que começam na criação de itinerários,
no planejamento para o fornecimento de suporte terrestre, na escalação da equipe que
atuará nos bastidores e gerenciará cada etapa da viagem e do próprio evento. O importante
é que tudo seja customizado para as necessidades e demandas de cada perfil de grupo.
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Serviço MICE confiável e personalizado na América do Norte, Ásia, África do Sul e na Europa
O foco é garantir que todas as reuniões, incentivos, conferências e eventos sejam experiências
conceitualmente fascinantes. Todos os aspectos do turismo de negócios e grupos corporativos
são acompanhados em todas as suas etapas, incluindo infraestrutura, logística, transporte,
hospedagem e comunicação.

MICE GROUPS
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Criar experiências
memoráveis e stá no
centro do que fazemos.
Um envolvimento completo
desde a produção de
eventos corporativos
inovadores até a logística
de transporte que funciona
como um relógio.

Business & lazer: uma bemsucedida combinação
O turismo MICE permite
que as empresas misturem
negócios com relaxamento e
diversão, tornando o trabalho
mais divertido e inspirador.
Essa é uma das razões
que faz esse mercado
crescer exponencialmente.
Ele encontra-se em franca
evolução, pois tem se
mostrado uma eficaz e
promissora ferramenta
de motivação dentro das
empresas, alavancando o
desempenho da equipe e dos
resultados do faturamento.
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MICE GROUPS
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De um happy-hour a
um baile de gala.
A ordem é encantar o
cliente corporativo.

O turismo MICE é sabidamente
exigente e demanda um nível de
excelência máxima na entrega dos
serviços. Por isso, contar com uma
empresa preparada e experiente
nessa área é fundamental.
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MICE com criatividade e inovação
O cliente que contrata o turismo MICE quer versatilidade na oferta de destinos
e de experiências. É importante para as empresas e seus stakeholders saírem
da viagem com a melhor das sensações: a de que valeu a pena. É esse o
direcionamento que o trabalho deve ter. Dessa forma, revendedores, parceiros
comerciais, consumidores premiados e funcionários são surpreendidos
positivamente, desfrutando de muito conforto, diversão e exclusividade.

LOCAÇÃO INTERNACIONAL
DE CARROS
Powered by Europcar

Europcar.
Uma viagem não
é sobre o destino,
é sobre a jornada
336

O design icônico do BMW i8 Roadster eleva de imediato os níveis de adrenalina.
Inspirador, fascinante e pronto para reinterpretar a liberdade, oferece um prazer
incondicional de dirigir. O inovador motor híbrido plug-in debita uma potência de
374cv e um binário de 570Nm, com uma aceleração dos 0 aos 100km/h em apenas
4,6 segundos. A forma mais rápida de experimentar uma nova forma de liberdade.
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O Mercedes-AMG GT mistura uma paixão pelo excelente
desempenho com o dinamismo em sua forma mais
pura. O carro de dois lugares é caracterizado pelas
proporções marcantes da tração nas rodas traseiras.
O motor central dianteiro, um V8 biturbo, garante uma
ótima distribuição de peso, que institui uma base para
uma excelente dinâmica de direção. A interação criativa
de vários elementos de design confere à dianteira do
cupê uma aparência distinta, valorizando ainda mais o
capô comprido, as rodas grandes e a traseira larga.

Selection
& Fun by
Europcar:
autonomia e
liberdade nas
estradas
Alugar um automóvel pode ser uma experiência
de primeira classe de ponta a ponta. Selection &
Fun by Europcar é uma nova maneira de alugar
um carro premium. A frota é composta por um
excelente conjunto de carros de marcas premium,
e o viajante pode fazer a escolha do modelo exato
que deseja e não de uma categoria específica.
E quando estamos falando de BMW, Porsche e
Mercedes, isso faz toda a diferença.
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LOCAÇÃO INTERNACIONAL
DE CARROS
Powered by Europcar

O eletrizante prazer de dirigir:
o BMW i3 está repleto de tecnologias
com toda a segurança e eficiência.
Completamente elétrico, tem
autonomia estendida, possibilitando
explorar novos caminhos sem deixar
o design de lado.
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Para escolher
sempre a rota cênica
Um carro premium merece um serviço de prestígio.
Como um cliente Selection & Fun by Europcar, o viajante pode chegar
até seu carro dos sonhos de duas maneiras: ou num transfer exclusivo
ou recebendo o veículo na porta de seu hotel. E ainda com a assessoria
técnica especializada de um agente para garantir que o motorista esteja
confortável com os recursos do veículo.

BMW X6: performance excepcional sob a aparência elegante de um Sports
Activity Coupé. Criado para proporcionar o máximo desempenho e superar os
mais diversos desafios. Sempre preparado para contornar curvas apertadas e
para desbravar novos percursos. Uma combinação única: conforto perceptível
assim que entra no veículo e potência incrível assim que pisa no acelerador.
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Dirigir é
uma terapia
Call center exclusivo Selection & Fun
Agentes 24/7 ficam à disposição para
atender a todas as necessidades durante
a experiência de locação, da reserva até
o retorno do veículo nas estações.
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Pequeno, leve e bom de dirigir, o Alfa Romeo 4C
ganha sua versão Spider mantendo as principais
linhas que garantiram prêmio de design ao Coupé.
Seu motor 1.75 turbo a gasolina desenvolve 237cv
e 35,7kgfm de torque, levando o carro de 0 a
100km/h em 4,1s, atingindo 258km/h.
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Seu barco em qualquer
lugar do mundo:
navegar é preciso
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Mergulho, surfe, escalada ou golfe: um iate pode
levar o viajante até lá com muito estilo e conforto.
Os charters podem oferecer tudo que faz um coração
bater mais forte: chegar nas perfeitas e desertas ilhas
Raja Ampat, na Indonésia, onde os mergulhos são
espetaculares, observar a Grande Barreira de Coral,
na Austrália, admirar-se com Whitsundays, também na
Austrália e conhecer o incomparável Buraco Azul no
brilhante Belize.
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Charters de aventura
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Locação de barcos, iates e lanchas pelo mundo

BARCOS E IATES PRIVADOS
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A família que se diverte junto, permanece
junto, assim diz o ditado. Férias a bordo criam
infinitas oportunidades de ligação e atividades
que são a fórmula perfeita para
criarem-se memórias para a vida toda.
As crianças tem atividades lúdicas a bordo, com
um staff treinado, que inclui jogos, aulas de
culinária e muita recreação.
Um ponto de partida, comum para um iate
família, é a tripulação, que tem tem formação
em escolas de hotelaria e estão familiarizados
nos cuidados e convívio com as crianças. Uma
maneira tranquila de proporcionar um pouco
de folga e sossego para os pais também
aproveitarem suas férias.

349

Em nosso dia-a-dia, mais destinos e mais possibilidades
com estes e outros parceiros se desenham.
Mostramos algumas delas nesse livro, que criamos para
ser um pout-porri de inspirações. Conte sempre com a
gente e atualize-se com roteiros especiais em nosso site.

mercaturpremium.com.br

Consulte sempre um agente de viagens.
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