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A BELEZA NÃO TEM FIM 

EM VIAGENS QUE TÊM 

O ECOTURISMO COMO 

DESTINO. CONHEÇA 

REGIÕES NO BRASIL 

E NO EXTERIOR ONDE 

TODOS OS HOLOFOTES 

SÃO VOLTADOS AOS 

ATRATIVOS NATURAIS

FOTOS SHUTTERSTOCK

GREEN IS THE COLOR OF TOURISM
BEAUTY IS ENDLESS IN TRIPS THAT HAVE THE 
ECOTOURISM AS DESTINATION. GET TO 
KNOW REGIONS IN BRAZIL AND ABROAD IN 
WHICH ALL OF THE LIGHTS ARE ON NATURAL 
ATTRACTIONS

A mix of colors, shapes, relief, textures, movements 
and elements that even the most beautiful words can’t 
fully describe it. Once there are no words to say, 
the solution is to give wings to the imagination and 
fly above rivers, mountains, dunes, falls, rainbow, 
waterfalls, gardens, deserts and other natural 
heritages in order to experience that sensation which 
only fresh air, birds singing, the touch a flower and 
the feeling of freedom are able to cause. 
At first sight, all of these might seem a dream, we 
know that. But turning it into reality is just one goal 
of the ecotourism missions, one of the segments that 
most grows among travelers and that finds in Brazil 
a really promising market. 

GIANT BY THINE OWN NATURE
With more than 60% of area covered by native 
vegetation, about 12% of planet’s freshwater, over 
128,000 species of animals, 72 national parks 
– not to mention state and municipal parks –, 
approximately 8,000 km of coastline and several 
sceneries built by the green nature, the Brazilian 
territory is very popular, with no doubt, among fans 
of ecological experiences.  
Rich in biomes that go from the Amazon Forest 
to the pampas, passing through the richness of 
Cerrado (tropical savannah biome), Caatinga 
(a type of desert vegetation), Pantanal (tropical 
swampland) and Atlantic Forest, and the constant 

Uma festa de cores, formas, 
relevos, texturas, movimentos 
e elementos que nem as mais 

belas palavras dão conta de descrever 
em sua plenitude. E quando não 
há o que dizer, o jeito é dar asas 
à imaginação e voar sobre rios, 
montanhas, dunas, árvores, cataratas, 
arco-íris, cachoeiras, jardins, desertos 
e demais patrimônios da natureza para 
experimentar a sensação que somente 
o ar puro, o canto dos pássaros, o 
toque a uma flor e o gosto da liberdade 
são capazes de despertar. 

À primeira vista, tudo isso pode até 
parecer um sonho, a gente sabe. Mas 
torná-lo realidade é justamente uma 
das missões do ecoturismo, um dos 
segmentos que mais cresce entre os 
viajantes e que encontra no Brasil um 
mercado mais que promissor.

GIGANTE PELA PRÓPRIA 
NATUREZA
Com mais de 60% de área coberta por 
vegetação nativa, cerca de 12% da 
água doce do planeta, mais de 128 
mil espécies de animais, 72 parques 

VERDE DA COR  
DO TURISMO

E s p e c i a l



presence among the most diverse and complete 
ecotourism destinations of the six continents, the 
country also counts on other type of fertile soil: that 
one in which Brazilians are crazy for trips and who 
are also ready to get to know the natural beauties 
spread beyond the borders of their nation.  
AROUND THE WORLD
An international trend, the ecotourism has been 
reaching a higher number of fans looking for 
inspiration, balance and unforgettable experiences 
that the environment provides.  Taking too 
seriously the respect for nature and local culture, 
environmental preservation and harmonic 
coexistence of differences, travelers have at their 
disposal a quite infinite universe of surprises and 
transforming discoveries.  
Whether in a wildlife refuge, in a sculptural forest, 
in a cave with crystal waters, in a snow valley 
or in a desert beach, you can choose what you 
want, because there's a lot of space for diversity 
in ecotourism. 
IN THE AIR, ON LAND AND SEA
By activities with different levels of difficulty and 
adventure, when it comes to ecotourism every type 
of audience is invited. The list with recreational 
options and sports is very comprehensive and 
makes everyone’s heart beat faster: it’s possible 
to choose between tree climbing, diving, hiking, 
birdwatching, kayaking, cycling, floating, rafting, 
safari, rappel, zip-line, windsurf, kitesurf… There 
are no limits to enjoy the best thing that the surprising 
Mother Nature has to offer. 
Segue Viagem brings in the following pages a 
world of opportunities about ecotourism. Join us!

federais – fora os estaduais e municipais 
–, aproximadamente 8 mil km de costa 
litorânea e incontáveis cenários feitos 
do verde da natureza, o território 
brasileiro é, sem dúvida alguma, um 
paraíso cobiçadíssimo pelos amantes 
de experiências ecológicas. 
Rico em biomas, que vão da Amazônia 
aos pampas, passando pelas riquezas 
do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal 
e da Mata Atlântica, e presença 
constante entre os destinos ecoturísticos 
mais diversos e completos dos seis 
continentes, o país conta ainda com 
outro terreno bem fértil: o de brasileiros 
apaixonados por viagens e dispostos a 
conhecer também as belezas naturais 
espalhadas para além das fronteiras 
de sua nação.

PELO MUNDO AFORA
Tendência internacional, o turismo 
ecológico vem conquistando número 
sempre maior de adeptos em busca 
da inspiração, do equilíbrio e das 
vivências inesquecíveis que o meio 
ambiente proporciona. Levando a sério 
o respeito à natureza e à cultura local, a 
preservação ambiental e a convivência 
harmônica das diferenças, os viajantes 

têm à disposição um universo 
praticamente infinito de surpresas e 
descobertas transformadoras.
Seja em um refúgio de vida selvagem, 
em uma floresta escultural, em uma 
caverna de águas cristalinas, em 
um vale nevado ou em uma praia 
deserta, escolha à vontade, porque no 
ecoturismo o que não falta é espaço 
para a diversidade.

NO AR, NA ÁGUA E NA TERRA
Por meio de atividades com diferentes 
níveis de dificuldade e aventura, quando 
se trata de ecoturismo todos os públicos 
são convidados. A lista com opções 
recreativas e esportivas é bastante 
abrangente e faz o coração de qualquer 
pessoa bater mais depressa: dá para 
escolher entre arvorismo, mergulho, 
caminhadas, observação de aves, 
canoagem, ciclismo, escalada, flutuação, 
rafting, safári, rapel, tirolesa, windsurfe, 
kitesurfe... Não há limites para aproveitar 
o que de melhor a surpreendente Mãe 
Natureza tem a oferecer. 
A Segue Viagem traz nas páginas a 
seguir um mundo de oportunidades 
vinculadas ao ecoturismo. Siga com 
a gente!
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Atrair espectadores e encantá-los 
de imediato. Estes são os dois 
poderes deste tesouro nordestino, 

de natureza baiana, conhecido como 
Chapada Diamantina. Quem já foi sabe: 
a região é uma preciosidade de vales, 
morros, serras, grutas, cânions e cachoeiras 
de beleza rara e valor inestimável.
Abrangendo a área de diversos municípios 
e tendo a cidade de Lençóis como a 
principal base turística para explorar 
a região, sua extensão territorial é tão 
gigantesca que somente o Parque Nacional 
da Chapada Diamantina se equipara, em 
tamanho, à capital paulista. Impressionante, 
não? Majestoso de qualquer ponto de 
vista, é justamente nele que se encontram 
dois dos pontos turísticos mais conhecidos 
do destino: o Vale do Pati, recanto 
natural superindicado para trekking, e a 
famosíssima Cachoeira da Fumaça, a 
segunda maior queda d’água do país.
AOS OLHOS DO PAI
Considerado como o grande símbolo da 
Chapada, o Morro do Pai Inácio é parada 
obrigatória em qualquer roteiro, pois de lá 
se tem uma vista panorâmica arrebatadora 
da região. Assistir ao pôr do sol deste 

ponto, a mais de mil metros do chão, é 
sempre uma ótima ideia, considerando que 
o céu se transforma em uma tela colorida e 
tinge o horizonte de laranja e amarelo em 
um espetáculo de encher os olhos. 
Quer saber o caminho para chegar ao 
topo, não é? Basta fazer uma trilha de 
aproximadamente 25 minutos de subida. 
Mas não se assuste! Para facilitar o 
acesso, o trajeto conta com escadarias 
equipadas com corrimão e parapeitos. 
Depois de vencido este desafio, é só se 
preparar para curtir uma paisagem de 
(literalmente!) tirar o fôlego.
REINADO DE BELEZA
Cercada por um verde abundante, é 
em meio a essa vastidão dominada 
pela natureza que surgem outras gratas 
surpresas guardadas pela Chapada 
Diamantina, como os lindíssimos poços 
Azul e Encantado, duas cavernas cintilantes 
que rendem imagens e experiências 
indescritíveis. Ah, e não se esqueça: 
ao contrário do poço Azul, no poço 
Encantado não é permitido entrar na água. 
E aí? Vamos partir para as próximas 
atrações deste passeio? É só utilizar o 
celular no QR Code ali em cima!

CHAPADA DIAMANTINA (BA)

YOU THOUGHT ABOUT ECOTOURISM, YOU THOUGHT ABOUT 
CHAPADA! GET TO KNOW BETTER THIS BAHIAN JEWEL SCULPTED 
BY NATURE AND LOVED BY TOURISTS FROM ALL OVER THE WORLD 
Attracting visitors and enchanting them at first sight. These are only 
two of the features of this treasure in the Brazilian Northeast, located 
in Bahia, known as Chapada Diamantina (which means Diamond 
Plateau, in English). People who have already been there know: this 
is a precious region of such rare beauty with valleys, mountains, 
hills, caves, canyons and waterfalls. 
Covering the area of many municipalities and having the city of Lençóis 
as the main tourist base to explore the region, its territorial extension is 
so huge that Chapada Diamantina National Park on its own can be 
compared in proportions to São Paulo city. Impressive, isn’t it? Majestic 
from any point of view, it's right there that two famous tourist attractions of 
the destination can be found: Vale do Pati (Pati Valley), a nature refuge 
that is perfect for trekking, and the well-known Cachoeira da Fumaça 
(Fumaça Waterfall), the second highest waterfall of the country. 
FROM THE FATHER'S POINT OF VIEW
Considered as the main icon of Chapada, Morro do Pai Inácio (Father 
Inácio Hill) is a must-see site to be included in every itinerary, because it's 
possible to have a breathtaking panoramic view of the region from there. 
Watching the sunset from this place at more than 1,000 meters high is 
always a great idea, considering that the sky becomes a colorful canvas 
and paints the horizon orange and yellow in a wonderful spectacle. 
You want to find the way to get to its summit, don't you? Just take a trail of 
about 25-minute walk. But don’t worry! To make the access easier, the path 
counts on stairways with handrails and parapets. Mission accomplished, 
it’s time to get ready to enjoy (literally!) the breathtaking scenery.
REIGN OF BEAUTY
Surrounded by abundant green, it's in this immensity dominated by nature 
that other grateful surprises hidden by Chapada Diamantina appear, 
such as the Azul (Blue) and Encantado (Enchant) pool caves, two bright 
caves that provide indescribable pictures and experiences. Hey, and 
don’t forget it: differently from Azul pool cave, it's not allowed to swim 
in Encantado's waters. 
Are you ready? Let’s move on to the next attractions of this ride, what do 
you think? Just scan with your mobile the QR Code right above!

NA FOTO EM DESTAQUE, A EXUBERÂNCIA SEM FIM DO 
PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA. AO LADO, A 
SURPREENDENTE CACHOEIRA DA FUMAÇA, SEGUIDA PELAS 
ÁGUAS CRISTALINAS DO POÇO AZUL
IN THE MAIN PHOTO, THE ENDLESS EXUBERANCE OF CHAPADA 
DIAMANTINA NATIONAL PARK. NEXT TO IT, THE SURPRISING 
CACHOEIRA DA FUMAÇA (FUMAÇA WATERFALL), FOLLOWED BY 
THE CRYSTAL-CLEAR WATERS OF POÇO AZUL (BLUE POOL CAVE)

FALOU EM ECOTURISMO, FALOU EM CHAPADA! CONHEÇA 
MELHOR ESTA JOIA BAIANA LAPIDADA PELA NATUREZA E 
COBIÇADA POR TURISTAS DO MUNDO INTEIRO
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Um refúgio de sombra e água fresca 
onde o maior esforço é o de 
pronunciar o nome do município 

que o abriga: Jijoca de Jericoacoara. Fora 
isso, quem viaja para essa antiga vila de 
pescadores de beleza incomparável só 
encontra dificuldade mesmo na hora de 
decidir entre ficar de pernas para o ar, 
apreciando a paisagem, ou se divertir com 
uma extensa lista de atividades.
Coração do Parque Nacional de 
Jericoacoara e a 300 km da capital 
Fortaleza, é de frente para o Oceano 
Atlântico que Jeri – apelido para os íntimos 
– se mostra um fabuloso destino de sol, mar 
e dunas, detentor de alguns dos melhores 
cartões de visita do ecoturismo brasileiro.
LUGARES IMPERDÍVEIS
Tendo a Vila de Jeri como o principal 
centro hoteleiro da região, além de 
aproveitar a estada para curtir os atrativos 
e a paisagem cinematográfica da praia 
que a margeia, não deixe de recomendar 
um fim de tarde na Duna do Pôr do Sol, o 
lugar perfeito para assistir a um dos mais 
belos espetáculos da natureza.

Pertinho dali, outro monumento natural 
que merece um registro é a famosa Pedra 
Furada, que pode ser acessada por uma 
trilha pelo Morro do Serrote ou após uma 
caminhada – em dias de maré baixa, 
vale ressaltar – pela Praia Malhada, a 
queridinha dos surfistas. 
PROMOÇÃO DOIS EM UM
É na Lagoa de Jijoca, formada 
pelas lagoas Azul e do Paraíso, que 
Jericoacoara prova ser deliciosa de todos 
os jeitos: em águas doces e salgadas. 
Localizada nas imediações do Parque 
Nacional, entre os programas mais 
característicos dessa vizinhança de tirar 
o fôlego estão os tradicionais passeios 
de buggy, as excelentes condições 
para a prática de esportes aquáticos (o 
windsurfe e o kitesurfe são bem populares) 
e a contemplação da vista deslumbrante 
de um dos lugares mais confortáveis do 
mundo: em uma rede submersa. 
Calma que tem mais! Posicione o celular 
no QR Code ali em cima e descubra tudo 
o que esse patrimônio ambiental reserva 
para você.

IN THIS PARADISE-LIKE DESTINATION OF CEARÁ, NATURE IS THE 
MAIN CHARACTER AND IT’S PRESENT EVERYWHERE
A refuge of shade and freshwater in which the biggest effort is to 
pronounce the name of the municipality that is its address: Jijoca de 
Jericoacoara. Except for that, people who travel to this old fishing village 
with incomparable beauty just find some difficult when deciding whether 
to take it easy, admire the scenery or have fun with a large list of activities.  
Heart of Jericoacoara National Park and 300 km away from Fortaleza 
capital city, it's in front of the Atlantic Ocean that Jeri – as it’s called – 
shows to be a fabulous destination of sun, sea and dunes, owner of 
some of the best Brazilian ecotourism key features.
CAN’T-MISS ATTRACTIONS 
Having Vila de Jeri as the main area that concentrates hotels of 
the region, in addition to taking the opportunity to enjoy attractions 
and the cinematographic landscape of the beach that skirts it, don’t 
forget to tell your client that it’s a good idea to spend her or his 
evening at the Pôr do Sol Dune, the perfect place to watch one of 
the most beautiful spectacles of nature. 
Near there, another natural monument that deserves a picture is the 
famous Pedra Furada, and it can be reached by a path through the 
Serrote Hill or after a walk – in low tide days, it’s important to highlight 
it – around Malhada Beach, the surfers’ beloved one. 
TWO IN ONE
At Lake Jijoca, composed of Lakes Azul and Paraíso, Jericoacoara 
proves that it’s pleasant in every way: in freshwater and salt 
water. Located in the surrounding area of the National Park, this 
breathtaking neighborhood provides traditional buggy rides, 
excellent conditions to practice water sports (windsurf and kitesurf 
are very popular) and to admire the stunning view from one of the 
most comfortable places of the world: in a hammock in water.   
And there’s more! Scan the QR Code above with your mobile and get 
to know everything that this environmental heritage has to offer you.

À ESQUERDA, O CENÁRIO DESLUMBRANTE DE UMA DAS PRAIAS DE 
AREIAS CLARAS E MAR CRISTALINO DE JERI. AO LADO, À DIREITA, 
A ESCULTURAL PEDRA FURADA. LOGO ACIMA, ESPORTISTA SE 
DIVERTE COM A PRÁTICA DE WINDSURFE
TO THE LEFT, THE STUNNING SCENERY OF ONE OF THOSE BEACHES WITH 
WHITE SAND AND CRYSTAL-CLEAR WATER OF JERI. TO THE RIGHT, THE 
SCULPTURAL PEDRA FURADA. RIGHT ABOVE IT, A SPORTSMAN IS HAVING FUN 
WHILE WINDSURFING

NESTE DESTINO CEARENSE COM CARA DE PARAÍSO,  
A NATUREZA É A PERSONAGEM PRINCIPAL E SE FAZ 
PRESENTE EM CADA CANTINHO

JERICOACOARA (CE)
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No Espírito Santo, estado do 
Sudeste brasileiro onde sempre 
dá praia, as montanhas também 

encontram espaço na paisagem, 
especialmente na região serrana, 
estrelada pelo charmoso município de 
Domingos Martins. De descendência 
alemã e italiana, o destino preserva 
importantes heranças culturais e grandes 
riquezas ecológicas, estando a apenas 1 
hora de carro da capital Vitória. 
Apelidada de “Cidade do Verde” devido 
à sua vasta área de Mata Atlântica e 
à diversidade da flora e da fauna – 
que compreendem mais de 100 mil 
plantas, 1,3 mil espécies de orquídeas 
e bromélias e animais como o tucano, 
a jaguatirica, o sabiá, o macaco-prego 
e a onça-pintada, por exemplo –, o 
destino não economiza nos atrativos, 
sobretudo quando se trata de agradar 
os fãs de agroturismo, ecoturismo e 
turismo de aventura.
SÍMBOLO LOCAL
Nesta cidade presenteada com uma 
natureza que nem tenta esconder sua 
beleza, o principal cartão-postal é um 
monumento rochoso, de 1,8 mil metros 
de altitude e que carrega a cor do céu 

tanto no nome como na coloração 
predominante, que varia de acordo com 
a incidência solar: a Pedra Azul. Obra 
de arte mais famosa do Parque Estadual 
Pedra Azul, este santuário ambiental 
é o habitat de plantas, animais e das 
pedras das Flores e do Lagarto, duas 
relíquias esculturais.

UM LUGAR FASCINANTE
Ótima pedida para interessados em 
curtir o agradável clima serrano, uma 
gastronomia de primeira e paisagens 
encantadoras – conferidas já no caminho 
para o Parque Estadual Pedra Azul por 
meio da bucólica estrada de 8,5 km de 
extensão que integra a Rota do Lagarto 
–, a cidade é o paraíso para adeptos 
de atividades ecoturísticas, oferecendo 
desde opções de trilhas e cavalgadas 
até parapente, alpinismo, rafting, 
canoagem e rapel, como o realizado na 
radical queda d’água Cascata do Galo, 
com 70 metros de altura. 
Domingos Martins te deixou 
impressionado, a gente sabe. Nossa 
dica agora é: faça bom proveito do 
QR Code que aparece nesta página 
e mergulhe de uma vez por todas na 
singular beleza da região. 

DOMINGOS MARTINS (ES)

ECOTOURISM IS THE KEYWORD: EXPLORE THE CHARMS 
OF THIS BEAUTIFUL REPRESENTATIVE OF THE MOUNTAIN 
REGION IN ESPÍRITO SANTO NATURE
In Espírito Santo, State of the Brazilian Southeast where there 
are always beach days, mountains also find their space in the 
landscape, especially in the mountain region, in which the main 
attraction is the city of Domingos Martins. Coming from German 
and Italian peoples, this destination keeps important cultural 
heritage and great ecological richness, only 1 hour away from 
Vitória capital city by car. 
Known as “Town of Green” because of its huge Atlantic 
Forest area and the diversity of flora and fauna – which 
comprehend more than 100,000 plants, 1,300 species of 
orchids and bromeliads and animals such as toucan, ocelot, 
rufous-bellied thrush, robust capuchin monkey and jaguar, 
for example–, this destination has several attractions, mainly 
when it comes to pleasing the fans of agrotourism, ecotourism 
and adventure tourism.  
LOCAL SYMBOL
In this city decorated with such a beautiful nature that it's 
impossible to be hidden, the main postcard is a stone monument, 
with 1,800 meters high and which owns the color of the sky 
both in its name and in its predominant shade that can vary 
according to the solar irradiance: Pedra Azul (Blue Stone). Most 
famous work of art of Pedra Azul State Park, this environmental 
sanctuary is the habitat of plants, animals and Flores e Lagarto 
Stones (Flowers and Lizard Stones), two sculptural relics. 
A FASCINATING PLACE
A great option for people interested in enjoying the pleasant 
mountain climate, high gastronomy and enchanting landscapes 
– noticed on the way to Pedra Azul State Park by the bucolic 
road of 8.5 km of length which is part of Rota do Lagarto (Lizard 
Route) –, the city is the paradise for fans of ecotourism activities, 
offering options from trails and horseback rides to parasailing, 
mountain climbing, rafting, kayaking and rappel, like rappelling 
down the Cascata do Galo waterfall, with 70 meters high.  
Domingos Martins has impressed you, we know that. Now, 
this is our travel tip: take advantage of the QR Code above 
and dive once and for all into the singular beauty of this region. 

NA FOTO PRINCIPAL, A CURVILÍNEA PEDRA AZUL. AO 
LADO, DOIS NOBRES MORADORES DE DOMINGOS 
MARTINS: O MACACO BUGIO-MARROM E O TUCANO-
DE-BICO-PRETO, RESPECTIVAMENTE
IN THE MAIN PHOTO, THE CURVY PEDRA AZUL (BLUE STONE). NEXT, 
TWO NOBLE INHABITANTS OF DOMINGOS MARTINS: THE BROWN 
HOWLER MONKEY AND THE CHANNEL-BILLED TOUCAN, RESPECTIVELY

ECOTURISMO É UMA PALAVRA DE ORDEM:  
EXPLORE OS ENCANTOS DESTA BELA REPRESENTANTE 
SERRANA DA NATUREZA CAPIXABA
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Se a imensidão das dunas e 
lagoas que cobrem os 155 mil 
hectares do Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses já impressiona em 
fotografias, pessoalmente, então, não dá 
outra: é paixão na certa, logo à primeira 
vista. E que vista, hein!
Tecidos com imenso capricho pela 
natureza, os Lençóis Maranhenses são 
formados por um conjunto de ecossistemas 
que, entre restingas e manguezais, é 
dominado pelas majestosas esculturas 
de areia, as quais representam dois 
terços de sua área e abrigam inúmeros 
reservatórios cristalinos, constituídos pelo 
acúmulo da água da chuva.
Barreirinhas, a 254 km da capital São 
Luís, é o maior polo comercial e hoteleiro 
da região e, também, o principal ponto 
de acesso a alguns dos cartões-postais 
mais visitados do destino: o Rio Preguiças 
e as lagoas Azul e Bonita.

PARADAS TRADICIONAIS
Além de fazer parte do caminho para 
o Parque Nacional, já que é preciso 
fazer uma travessia de balsa, o Rio 
Preguiças oferece aos navegantes um 
apanhado e tanto de atrativos, que 

incluem mergulhos, contemplação da 
paisagem local e passeios de voadeira 
(embarcação movida a motor) em 
direção a graciosas vilas de pescadores 
situadas às suas margens. Algumas delas 
são Atins, indicada para aficionados por 
kitesurfe, windsurfe e stand up paddle, 
e Mandacaru, endereço do Farol das 
Preguiças (ou Farol de Mandacaru), de 
onde se tem uma linda vista panorâmica. 

UM OÁSIS VERDE-AMARELO
Com um visual cinematográfico, o 
passeio pelo maior campo de dunas 
do Brasil, acessado por veículos 4x4, 
pode ser dividido em circuitos. Os 
mais conhecidos são os que passam 
pelas lagoas Azul e Bonita, as quais, 
por sua vez, englobam outras belezas 
naturais, como as lagoas da Preguiça, 
da Esmeralda, do Peixe e até a do 
Clone, batizada assim por ter servido 
de cenário para a novela de mesmo 
nome, exibida pela Rede Globo entre 
2001 e 2002.
Agora que você já teve um gostinho do 
que o destino tem a oferecer, aposte no 
QR Code acima e conheça melhor essa 
região surpreendente!

NO NEED TO WORRY: DIVE, YOU TOO, INTO THIS HORIZON 
MADE OF WHITE SAND AND TRANSPARENT WATERS
If the immensity of dunes and lagoons that cover those 155,000 
hectares of Lençóis Maranhenses National Park is already 
impressive in pictures, personally, then, there's no way out: it will 
definitely be love at first sight. And what a sight, huh!
Perfectly created by nature, Lençóis Maranhenses are composed 
of an ecosystem set that is, between sandbanks and mangrove, 
dominated by the majestic sand sculptures which represent two 
thirds of its area and comprehend several crystal-clear pools, made 
of rainwater accumulation.  
Barreirinhas, 254 km away from São Luís capital city, is the largest 
business and hotel poles of the region and also the main access 
to some of the most-visited postcards of this destination: Preguiças 
River (Lazy River) and Lakes Azul and Bonita. 
TRADITIONAL STOPS
In addition to being part of the way to the National Park, once 
it’s required to make a crossing by boat, Preguiças River offers 
its guests such a great amount of attractions, which includes 
diving, local landscape watching and voadeira (speed boat) rides 
towards the beautiful fishing villages located by the river. Some 
of them are Atins, recommended for kitesurfing, windsurfing and 
stand up paddle fans, and Mandacaru, the address of Preguiças 
Lighthouse (or Mandacaru Lighthouse), from where there's a 
stunning view. 
GREEN-AND-YELLOW OASIS
With a cinematographic view, the ride around the largest field 
of sand dunes of Brazil, accessed by 4-wheel vehicle, can be 
divided into circuits. The most known ones are those which pass 
through Lakes Azul and Bonita, including other natural beauties, 
such as Lakes Preguiça (Lazy), Esmeralda (Emerald), Peixe (Fish) 
and even Lake Clone, because it worked as a scenery for a 
soap opera with this same name, broadcasted by Rede Globo 
(Brazilian TV channel), between 2001 and 2002.
Now that you have already had a small sample of what this 
destination has to offer, bet on the QR Code above and get to 
know better this surprising region!

TRÊS BELOS CENÁRIOS DE LENÇÓIS EM SEQUÊNCIA: AS 
DUNAS E LAGOAS DO PARQUE NACIONAL, O ESPETÁCULO 
DO PÔR DO SOL E UM LINDO HORIZONTE DE AREIAS 
CLARAS E ÁGUAS CRISTALINAS
THREE STUNNING SCENERIES OF LENÇÓIS IN A ROW: THE SAND DUNES 
AND LAKES OF NATIONAL PARK, THE SUNSET SPECTACLE AND A BEAUTIFUL 
HORIZON COMPOSED OF WHITE SAND AND CRYSTAL-CLEAR WATERS

SEM ESPAÇO PARA PREOCUPAÇÕES:  
MERGULHE VOCÊ TAMBÉM NESTE HORIZONTE FEITO 
DE AREIAS CLARAS E ÁGUAS TRANSPARENTES

LENÇÓIS MARANHENSES (MA)
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Grutas, cachoeiras, lagos, lagoas, 
poços, rios e balneários, entre 
uma imensidão de atrativos 

naturais que fazem qualquer um ficar 
de queixo caído. Em Bonito, destino sul-
mato-grossense de beleza estampada 
até no nome, quem domina a paisagem 
são as diferentes facetas encenadas pela 
principal estrela da região: a água.
Em meio à Serra da Bodoquena, a cerca de 
130 km de uma das portas de entrada para 
o Pantanal e a 300 km de Campo Grande, 
a cidade é rica em fauna e flora, fator que 
a transforma em um santuário ecológico ido-
latrado pelos fãs de cenários e experiências 
inesquecíveis. Considerando as mais de 30 
atividades ecoturísticas disponíveis, uma 
coisa é certa neste pedacinho do céu em 
pleno Centro-Oeste brasileiro: a emoção é 
garantida do começo ao fim.

BONITA POR NATUREZA
Linda de se ver e de explorar, duas paradas 
são obrigatórias para os marinheiros de 
primeira viagem. Anote aí: a Gruta do Lago 
Azul, caverna de fantásticas águas azul-neon 
com mais de 80 metros de profundidade, 
e o Abismo Anhumas, monumento natural 
de estalactites e estalagmites (nomes dados 

às singulares composições rochosas em 
formato de cones), que abriga um lago 
reluzente e é acessado exclusivamente por 
meio de um rapel de 72 metros de altura. 
O viajante não vai se arrepender!

ENCANTOS A PERDER DE VISTA
Além das grutas, a região conta, ainda, com 
outros ilustres pontos turísticos, como é o caso 
do Parque das Cachoeiras; do exuberante (e 
coloridíssimo) Buraco das Araras, na cidade 
de Jardim; da impressionante queda d’água 
de 156 metros chamada Boca da Onça 
e situada em Bodoquena; do mar doce da 
animada Praia da Figueira e dos balneários 
do Sol e da Ilha Bonita, banhados pelas 
águas cristalinas do Rio Formoso. 
Integrantes de um legítimo circuito ecológico, 
todos esses lugares são propícios para 
caminhadas, trilhas, flutuações, mergulhos, 
cavalgadas, arvorismo, observação de 
aves e prática de boia cross, atividades 
que podem ser feitas em família e que 
proporcionam um contato muito próximo 
com a natureza. 
Bonito ganhou seu coração? Então 
direcione seu celular para o QR Code no 
topo da página e desvende a beleza sem 
igual do destino.

MYSTICAL, ADVENTURER, EXCITING: EXPLORE THE CITY THAT RESEMBLES 
A NATURAL AQUARIUM AND EXUDES LIFE AND GOOD VIBES
Caves, waterfalls, lakes, lagoons, swimming holes, rivers and beaches, 
among other countless natural attractions that surprise everyone. Destination 
in Mato Grosso do Sul state, Bonito shows beauty even in its name (Bonito 
means beautiful in English), the features that take the landscapes are those 
different facets played by the main celebrity of the region: its water. 
In Serra da Bodoquena National Park, about 130 km away from one 
of the main entrances of Pantanal and 300 km away from Campo 
Grande city, the municipality is rich in fauna and flora, a factor that turns 
it into an ecological sanctuary loved by fans of unforgettable sceneries 
and experiences. Considering its more than 30 available ecotourism 
activities, in this little piece of heaven right in the Brazilian Central-West, 
the truth is: excitement is guaranteed from the beginning to the end. 
BEAUTIFUL BY NATURE
Wonderful to see and explore, two stops are mandatory for first-time 
visitors. Take note: Gruta do Lago Azul (Blue Lake Cave), a cave 
with fantastic neon blue waters with over 80 meters in depth, Abismo 
Anhumas (Anhumas Abyss), a natural monument with stalactites and 
stalagmites (names given to those singular rock formations in cone 
shape), which includes a sparkling river and it is exclusively reached by 
rappel, at 72 meters high. The traveler won’t regret it! 
SO MANY ATTRACTIONS 
In addition to those caves, the region also counts on other famous 
tourist attractions, such as Parque das Cachoeiras (Waterfalls Park); the 
exuberant (and colorful) Buraco das Araras (Macaws’ Hole), in the city 
of Jardim; the impressive 156-meter waterfall, called Boca da Onça 
(Jaguar’s Mouth) and located in Bodoquena; the freshwater sea of the 
exciting Figueira Beach and Beaches Sol and Ilha Bonita, washed by 
Formoso River crystal-clear waters. 
Part of a real ecotourism circuit, all these places are ideal for walks, 
hiking, floating, diving, horseback riding, tree climbing, birdwatching 
and acqua rides, activities that can be done together with family and 
that provide a very close contact with nature. 
Did Bonito win your heart? So, scan the QR code above with your 
mobile and get to know the unique beauty of this destination. 

NA FOTO MAIOR, AS ÁGUAS RELUZENTES DA BELÍSSIMA GRUTA 
DO LAGO AZUL. ACIMA, O RECANTO ECOLÓGICO DO BURACO 
DAS ARARAS E A CACHOEIRA BURACO DO MACACO, DOIS DOS 
PRINCIPAIS ATRATIVOS DA REGIÃO
IN THE LARGEST PHOTO, SPARKLING WATERS OF GRUTA DO LAGO AZUL (BLUE 
LAKE CAVE). ABOVE, THE ECOLOGICAL REFUGE OF BURACO DAS ARARAS 
(MACAWS’ HOLE) AND BURACO DO MACACO (MONKEYS’ HOLE) WATERFALL, 
TWO OF THE MAIN ATTRACTIONS OF THE REGION

MÍSTICA, AVENTUREIRA, APAIXONANTE:  
DESBRAVE A CIDADE QUE SE ASSEMELHA A UM AQUÁRIO 
NATURAL E PULSA VIDA E ENERGIA POSITIVA

BONITO (MS)
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Friozinho na barriga, queixo caído e 
uma imensa vontade de sorrir. Essas 
são algumas das sensações que 

invadem os turistas que visitam Fernando 
de Noronha, ilha cercada por cenários tão 
esplêndidos que é praticamente impossível 
descrevê-los com a devida justiça.
Situado no arquipélago pernambucano 
de mesmo nome – tombado, inclusive, 
como Patrimônio Natural da Humanida-
de pela Unesco e formado por outras 20 
ilhas menores –, Noronha, além de servir 
como a principal base turística para a re-
gião, abraça diversas áreas de proteção 
ambiental, como praias, baías, enseadas, 
piscinas naturais e morros. Cada um des-
ses cantinhos é habitado por uma biodi-
versidade singular e está em meio a uma 
natureza quase intocada, representando 
um chamado irrecusável à realização de 
atividades atreladas ao ecoturismo.
PAISAGENS EXUBERANTES
A aproximadamente 340 km de Natal 
(RN) e a 540 km de Recife (PE), o destino 
tem duas “facetas” surpreendentes: a do 
chamado “mar de fora”, que aponta 
para o continente africano, e o “mar de 
dentro”, direcionado ao Brasil e endereço 

dos cartões-postais mais famosos da 
ilha. É ali que ficam a Baía do Sancho, 
considerada a praia mais bonita do 
país; a Baía dos Porcos, com uma vista 
deslumbrante para o icônico Morro Dois 
Irmãos, e a Baía dos Golfinhos, parada 
estratégica para observar os simpáticos 
bichinhos que costumam passear pela 
região nas primeiras horas do dia.

A GANHAR PELA VISTA
Linda o suficiente para ser contemplada 
por horas a fio, a ilha pernambucana que 
atrai olhares do mundo inteiro esbanja 
atrativos para quem deseja um contato 
íntimo com a natureza, vivenciado nos 
passeios de barco, banhos em águas 
calmas, mergulhos com visibilidade de até 
50 metros, surfe, trilhas e em uma visita 
inspiradora ao Projeto Tamar, voltado à 
preservação das tartarugas marinhas. Para 
proteger as riquezas naturais do destino, 
além da entrada ao Parque Nacional 
Marinho também é cobrada dos turistas 
uma taxa de preservação ambiental, que 
varia conforme o período de permanência.
Noronha não é mesmo fascinante? Saiba o 
que mais esta fantástica ilha tem a oferecer 
por meio do QR Code no topo da página. 

CRADLE OF ECOTOURISM AND SYNONYMOUS WITH “SUN 
AND BEACH”, ADJECTIVES CAN'T TRANSLATE THE HYPNOTIZING 
AND LIVELY BEAUTY OF THIS PERNAMBUCO'S ISLAND
Butterflies in the stomach, astonishment and such a big smile on the face. 
These are some of the feelings that tourists get when visiting Fernando de 
Noronha, an island surrounded by splendid sceneries which are quite 
impossible to describe them properly.  
Located on the archipelago of Pernambuco that has the same name 
– also declared as World Heritage by Unesco and composed of 20 
smaller islands –, Noronha, besides being the main tourist base of 
the region, it comprehends several environmental protection areas, 
such as beaches, bays, coves, natural pools and hills. Each one of 
these little places is inhabited by a singular biodiversity and it’s found 
in almost untouched nature, representing an invitation to ecotourism 
activities that can’t be declined. 
EXUBERANT LANDSCAPES
About 340 km away from Natal (RN) and 540 km away from Recife (PE), this 
destination has two surprising “facets”: one it’s called “outside sea”, pointing 
towards the African continent, and "inside sea”, pointing towards Brazil and 
address of the most famous postcards of this island. Baía do Sancho (Sancho 
Bay) is located right there, considered to be the most beautiful beach of the 
country; Baía dos Porcos (Pigs’ Bay), with a stunning view to the iconic Morro 
Dois Irmãos (Two Brothers Hill), and Baía dos Golfinhos (Dolphins’ Bay), a 
strategic stop to watch sympathetic animals that use to stay in this region 
during the first hours of the day, are also located there.  
THE VIEW IS REWARDING
Wonderful enough to be admired for a long time, this island of 
Pernambuco that catches attention of the whole world exudes attractions 
for people who are looking for a close contact with nature, experienced 
in boat rides, in a swim in calm waters, diving with visibility up to 50 
meters, surfing, trekking and in an inspiring visit to Projeto Tamar (Tamar 
Project) that is intended to the preservation of marine turtles. To protect 
the richness of nature in the destination, in addition to the entrance fee 
to Marine National Park, a tax for the conservation of the environment 
is paid by the tourists, which can vary according to the period of stay.         
Noronha really is fascinating, isn’t it? Know what else this fantastic island 
has to offer by scanning the QR Code on the top of the page.

À ESQUERDA, O ICÔNICO MORRO DOIS IRMÃOS, NA PRAIA 
CACIMBA DO PADRE. ACIMA, MAIS NO TOPO, A BELÍSSIMA BAÍA 
DO SANCHO, SEGUIDA DA HISTÓRICA VILA DOS REMÉDIOS
TO THE LEFT, THE ICONIC MORRO DOS DOIS IRMÃOS (TWO 
BROTHERS HILL), AT CACIMBA DO PADRE BEACH. ABOVE, AT THE 
TOP, THE BEAUTIFUL BAÍA DO SANCHO (SANCHO BAY) AND THE 
HISTORIC VILA DOS REMÉDIOS (REMÉDIOS VILLAGE)

BERÇO DO ECOTURISMO E SINÔNIMO DE “SOL E PRAIA”, 
ADJETIVOS NÃO TRADUZEM A BELEZA HIPNOTIZANTE E CHEIA 
DE VIDA DA ILHA PERNAMBUCANA

FERNANDO DE NORONHA (PE)
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Qual é o primeiro lugar que vem à 
sua mente quando você pensa 
em um autêntico safári? Se a 

sua resposta for o continente africano, 
parabéns! Você está no caminho certo para 
conhecer um dos locais mais fantásticos 
do planeta, que dá um show nos quesitos 
aventura, diversão e vida selvagem.  
Com 9 milhões de hectares de área 
protegida e biodiversidade riquíssima, a 
África do Sul apresenta um conjunto de 
ecossistemas que pode ser explorado de 
pertinho por meio dos famosos Game 
Drives (nome pelo qual são chamados os 
safáris), realizados, em sua grande maioria, 
no Kruger e no Pilanesberg, dois dos 
principais parques nacionais do país.
EM BUSCA DO BIG 5
O leão, o elefante, o búfalo, o leopardo e 
o rinoceronte formam, juntos, um quinteto e 
tanto, chamado por muitos como “Big 5”. 
E são justamente esses alguns dos ilustres 
anfitriões do Kruger National Park, destino 
consagrado quando o assunto são safáris. 
Oferecendo grande quantidade de 
passeios personalizados, clássicos ou 
luxuosos, além da visita, a pé ou de carro, 
que permite a observação dos animais em 

seu habitat natural, nas imediações do 
Kruger é possível se hospedar nas reservas 
privadas (chamadas de Game Lodges) e 
desfrutar benefícios exclusivos, como tours 
particulares que exploram áreas restritas 
ao público em geral.
UMA EXPLOSÃO DE VIDA SELVAGEM
A localização é um diferencial à parte: 
na cratera de um vulcão já extinto. Mas, 
mais que isso, o Pilanesberg National Park 
é um completíssimo refúgio ecológico sul-
africano, servindo de morada para mais 
de 7 mil animais – incluindo, claro, os 
extraordinários Big 5. Já sabe o que isso 
significa, certo? Câmera a postos, sempre!
Distante de Joanesburgo cerca de 2h30 
de carro (são quase 200 km), fora a 
possibilidade de participar dos safáris, o 
parque disponibiliza outras atividades de 
tirar o fôlego, como passeios de balão e 
caminhadas exploratórias. Contudo, se a 
ideia for aproveitar a estada para relaxar 
em meio à natureza, vale apostar no 
conforto das acomodações quatro e cinco-
estrelas instaladas no complexo.  
Viu o QR Code nesta página? Ele é a 
chave para você continuar se apaixonando 
pela África do Sul. Divirta-se!

KRUGER E PILANESBERG 
(ÁFRICA DO SUL)

THE ECOTOURISM IS IN EVIDENCE IN BOTH PARKS, PERFECT FOR 
AN EXPERIENCE INTO THE WILD
What is the first place that comes to your mind when we talk about an 
authentic safari? If your answer was the African continent, congratulations! 
You're on the right way to get to know one of the most fantastic places of 
the planet, which is great at adventure, fun and wildlife.  
With 9 million hectares of protected area and rich biodiversity, 
South Africa presents a set of ecosystems that can be closely 
explored by one of the famous Game Drives (name by which 
safaris are called) and most of them are carried out in Kruger and 
Pilanesberg, two of the main national parks of the country. 
LOOKING FOR THE BIG 5
Lion, elephant, buffalo, leopard and rhinoceros are, together, such 
a quintet, called by many people as “Big 5”. And they are some of 
the famous hosts of Kruger National Park, a recognized destination 
when it comes to safaris.  
Offering great amount of custom, classic or luxurious tours, 
besides a visit, on foot or by car, which allows visitors to watch 
those animals in their natural habitat, it’s possible to stay in private 
reserves in the surrounding area of Kruger (called Game Lodges) 
and enjoy exclusive benefits, like private tours that explore areas 
that are restricted for the general public. 
EXPLOSION OF WILDLIFE
The location is a special asset: in the crater of an extinct volcano. 
But, more than that, Pilanesberg National Park is a perfect South-
African ecological reserve, being the residence of over 7,000 
animals – including, of course, the extraordinary Big 5. You already 
know what it means, is it right? Get your camera ready all the time!
About two and a half hours by car away from Johannesburg (it takes 
almost 200 km), besides those safaris, this park has available other 
breathtaking activities, such as hot air balloon rides and exploratory 
walks. However, if the idea is to relax into the nature, visitors can 
bet on the comfort of 4 and 5-star accommodations in the complex.  
Did you see the QR Code in this page? It’s the key for you to keep 
falling in love with South Africa. Have fun!

NA FOTO LOGO ACIMA, BALÃO SOBREVOA A RESERVA DE 
PILANESBERG. NAS OUTRAS DUAS IMAGENS, EXEMPLOS DE 
ANIMAIS QUE PODEM SER AVISTADOS EM SAFÁRIS PELO 
KRUGER NATIONAL PARK
IN THE PHOTO RIGHT ABOVE, AIR BALLOON FLIES OVER PILANESBERG 
RESERVE. THE OTHER TWO PICTURES SHOW EXAMPLES OF ANIMALS 
THAT CAN BE SEEN ON SAFARIS ALONG THE KRUGER NATIONAL PARK

O ECOTURISMO FALA MAIS ALTO NESSES DOIS 
PARQUES, PERFEITOS PARA VIVER UMA EXPERIÊNCIA 
SIMPLESMENTE ANIMAL



ATACAMA (CHILE)
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Em meio a dunas, lagoas, montanhas 
e até mesmo um vulcão, o deserto do 
Atacama desponta, imponente, como 

a região mais alta e mais árida do mundo. 
Sua beleza estarrecedora não tem hora 
certa para chegar: a fantástica paisagem 
encontra espaço cativo na memória e no 
coração de quem a vê pela primeira vez.
Com atrativos ecoturísticos para todos 
os gostos e com diferentes níveis de 
dificuldade, partindo de São Pedro do 
Atacama – cidade situada no norte 
chileno e próxima da fronteira com a 
Bolívia e com a Argentina –, a primeira 
parada sugerida é, na verdade, uma 
dobradinha formada pelos vales da Lua 
e de Marte (este último também chamado 
de Vale da Morte). O motivo? O 
cenário, sem traço algum de vegetação, 
mergulha os visitantes em uma realidade 
inteiramente nova, que mais parece 
trazida de outra dimensão.
NO RASTRO DE ASTROS E ESTRELAS
O Atacama reúne as condições 
necessárias para assistir de camarote ao 
extraordinário espetáculo de luzes e cores 
que toma conta do céu após o cair do 
sol. E é exatamente por isso que o local é 

ideal para apaixonados por astroturismo 
– arte que se dedica à observação 
celeste e dos elementos espaciais –, 
sendo palco para a realização de tours 
temáticos de cair o queixo. 
Com uma aura quase mágica, visível 
a olho nu, o destino acumula outro 
recorde: o do maior radiotelescópio do 
mundo. Batizado de Alma, o aparelho, 
de proporções gigantescas, promete 
ajudar os astrônomos a ampliar sua 
compreensão do universo.
UMA BELEZA PLURAL
Longe de decepcionar, o deserto chileno 
reserva uma infinidade de atrações, que 
variam do célebre Salar de Atacama (um 
dos maiores desertos de sal da Terra) ao 
azul-turquesa das águas da Lagoa Cejar, 
passando ainda pela Reserva Nacional 
dos Flamingos e pelo curioso Geysers del 
Tatio, campo geotérmico de onde jorram 
jatos d’água fervendo. Se possível, vale 
estender a viagem até a Bolívia e conferir 
o Salar de Uyuni, deslumbrante planície 
feita de sal e com chão branquinho. 
Quer mais? O QR Code desta página é 
a chave para mais informações sobre a 
região. Siga viagem!

IN THIS DESTINATION WITH UNIQUE CHARM AND SCENIC 
BEAUTY, IT’S IMPOSSIBLE NOT TO FALL IN LOVE WITH THIS 
REGION THAT IS INHOSPITABLE AND FULL OF LIFE AT THE 
SAME TIME
Among sand dunes, lakes, mountains and also a volcano, the 
imposing Atacama Desert is considered the highest and most arid 
region of the world. Its ravishing beauty has no right time to arrive: 
the fantastic landscape finds a permanent place in the memory and 
heart of people who see it for the first time. 
With ecotourism attractions for every type of profile and different 
degrees of difficulty, departing from San Pedro de Atacama – a city 
located at the northern region of Chile and near the border between 
Bolivia and Argentina –, the first recommended stop is actually a 
duo composed of the Moon Valley and Mars Valley (the last one 
also called Death Valley). The reason? The scenery, without signs of 
vegetation, makes its visitors dive into a completely new reality, which 
seems to be brought from other dimension.
TRACING STARS AND HEAVENLY BODIES
The Atacama Desert gathers all required conditions to watch from a 
privileged place the extraordinary spectacle of lights and colors that 
takes the sky after the sunset. And this is exactly why the place is perfect 
for fans of astrotourism – art dedicated to heavenly bodies and space 
elements watching –, being the stage to some breathtaking themed tours.  
With an almost magical aura, visible to the naked eye, this destination 
has another accomplishment: world’s largest radio telescope. Known as 
Alma, this equipment with big proportions promises to help astronomers 
to widen their knowledge on the Universe.  
PLURAL BEAUTY
Far from disappointing, the Chilean desert owns several attractions, 
which can vary from the famous Salar de Atacama (one of the 
largest salt deserts of Earth) to the turquoise waters of Lake Cejar, also 
including Los Flamencos National Reserve and the curious Geysers 
del Tatio, a geothermal field in which there are bubbling springs. If 
possible, it’s a good idea to visit Bolivia and check the Salar de Uyuni, 
a stunning salt flat and with white soil. 
Do you want more? The QR Code of this page is the key for further 
information on the region. Take this trip!

À ESQUERDA, A INCOMUM GEOGRAFIA DO VALE DA LUA. NA 
PRIMEIRA FOTO ACIMA, A CURIOSA PAISAGEM DO VALE DE 
MARTE, SEGUIDA PELO RELUZENTE SALAR DE UYUNI
TO THE LEFT, THE UNIQUE GEOGRAPHY OF MOON VALLEY. IN THE 
FIRST PICTURE ABOVE, THE CURIOUS MARS VALLEY LANDSCAPE 
FOLLOWED BY THE BRIGHT SALAR DE UYUNI

NESTE DESTINO DE CHARME SINGULAR E BELEZA CÊNICA, 
DIFÍCIL MESMO É NÃO CAIR DE AMORES POR ESTA REGIÃO 
QUE É, AO MESMO TEMPO, INÓSPITA E RICA EM VIDA
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Répteis enormes, pinguins, lobos, 
leões-marinhos, iguanas, sabiás, 
flamingos e tubarões são alguns 

dos anfitriões do pitoresco arquipélago 
de Galápagos, cujas ilhas, de diferentes 
tamanhos e peculiaridades, abrigam rica 
variedade de fauna e flora, contemplando 
espécies existentes apenas na região.
Distante cerca de mil quilômetros da 
costa do Equador e reconhecido como 
uma das principais fontes de estudo e 
inspiração para a revolucionária teoria da 
evolução de Charles Darwin, o destino, 
que também atende pelo nome de 
Colombo, possui 97% de sua superfície 
terrestre sob o domínio e a proteção do 
Parque Nacional de Galápagos e exibe 
um cenário quase intocado, capaz de 
transportar os turistas para uma viagem 
alucinante de volta à Pré-História.

SANTA CRUZ: TODO ROTEIRO TEM 
QUE TER
Rodeada pela imensidão do Oceano 
Pacífico, dentre as cinco ilhas povoadas 
por algum tipo de assentamento humano, 
Santa Cruz, além de ser a principal via de 
acesso para as demais atrações de sua 

espetacular vizinhança, é a que concentra 
a maior infraestrutura comercial da região 
e alguns dos lugares mais tradicionais do 
arquipélago, como a cidade de Puerto 
Ayora, a Estação Científica Charles 
Darwin, a magnífica paisagem de areias 
claras e águas translúcidas da Baía das 
Tartarugas e a reserva El Chato, habitat de 
tartarugas gigantes.
UM TOUR PELAS REDONDEZAS
Com mais de 170 zonas de visitação 
terrestres e marinhas, barcos e botes 
infláveis consistem nas melhores maneiras 
de visitar e conferir a vida selvagem 
de Galápagos, navegando rumo a 
passeios emocionantes. Alguns deles 
são: o mergulho com snorkel nas águas 
de San Cristóbal, as trilhas até o vulcão 
Sierra Negra, na ilha Isabela (a maior 
do arquipélago), e a parada típica 
para admirar as esculturas naturais de 
Bartolomé, endereço da Rocha Pináculo, 
importante símbolo do destino. 
Você deve imaginar que este destino 
incrível possibilita a realização de 
inúmeras outras atividades, certo? Para 
descobri-las, o caminho você já conhece: 
pelo QR Code presente nesta página. 

GALÁPAGOS (EQUADOR)

GATHERING BIODIVERSITY AND EXUBERANT GREEN, FEW 
PLACES OF THE PLANET CAN BE COMPARED TO THIS BEAUTIFUL 
ECUADORIAN ARCHIPELAGO
Big reptiles, penguins, wolves, sea lions, iguanas, thrushes, 
flamingoes and sharks are some of the hosts of this picturesque 
archipelago of Galapagos, whose islands in different sizes and 
peculiarities cover a rich variety of fauna and flora, including species 
that only exist in that region.  
About 1,000 km away from the Ecuador’s coastline and considered 
as one of the main sources of study and inspiration for the 
revolutionary Charles Darwin’s theory of evolution, this destination 
which is also called Colombo has 97% of its terrestrial surface under 
Galapagos National Park’s control and protection and it shows 
almost untouched scenery, able to take its visitors to an amazing 
travel back to the prehistory.  
SANTA CRUZ: EVERY ITINERARY MUST INCLUDE IT
Surrounded by the immensity of Pacific Ocean, amongst five islands 
populated by some kind of human settlement, Santa Cruz in addition 
to being the main access via to other attractions of its spectacular 
neighborhood is the one which has the biggest business infrastructure of 
the region and some of the most traditional places of the archipelago, 
as the city of Puerto Ayora, Charles Darwin Research Station, the 
magnificent scenery composed of white sand and translucent waters 
of the Turtle Bay and El Chato Reserve, giant tortoises' habitat.
EXPLORING ITS SURROUNDINGS
With more than 170 terrestrial and marine areas to visit, boats 
and inflatable boats are the best ways to get there and check 
Galapagos' wildlife, sailing towards exciting rides. These are some 
of them: snorkeling in San Cristóbal waters, trails up to Sierra Negra 
volcano, on Isabela Island (the largest one of the archipelago), and 
the traditional stop to admire the natural sculptures of Bartolome, 
address of Pinnacle Rock, important icon of the destination. 
Maybe you are thinking that this incredible destination can provide 
other several activities, is it right? To get to know them, you already 
know the way: by the QR Code of this page.

NA IMAGEM PRINCIPAL, AS ESTONTEANTES PRAIAS DA ILHA 
BARTOLOMÉ. AO LADO, TODA A BELEZA E SINGULARIDADE 
DO ATOBÁ, PÁSSARO DE PATAS AZUIS QUE É UM DOS 
SÍMBOLOS DE GALÁPAGOS. LOGO ACIMA, UMA DAS 
TRADICIONAIS TARTARUGAS GIGANTES DO ARQUIPÉLAGO
IN THE MAIN PICTURE, STUNNING BEACHES OF BARTOLOME ISLAND. 
NEXT, THE BEAUTY AND UNIQUENESS OF BOOBY, A BLUE-FOOTED 
BIRD THAT IS ONE OF THE SYMBOLS OF GALAPAGOS. RIGHT ABOVE IT, 
TRADITIONAL GIANT TORTOISES OF THE ARCHIPELAGO

REDUTO DE BIODIVERSIDADE E VERDE EXUBERANTE, 
POUCOS LUGARES DO PLANETA SE COMPARAM A ESTE BELO 
ARQUIPÉLAGO EQUATORIANO



GRAND CANYON NATIONAL 
PARK (ESTADOS UNIDOS)

SHUTTERSTOCK

É entre altos e baixos que um desfiladeiro 
de vales, rochas, montes e cânions 
surge ao norte do Arizona para 

formar o extraordinário cenário do Grand 
Canyon National Park, recanto natural 
norte-americano que fascina pelos detalhes 
de sua grandeza, merecidamente tombada 
como Patrimônio Mundial pela Unesco.
Ocupando aproximadamente 5 mil km de 
extensão, o melhor jeito de explorá-lo é 
alugar um carro ou pegar um dos ônibus 
que circulam por ali para cair na estrada, 
parando ao longo do caminho para 
admirar a magnitude de sua principal 
estrela: o espetacular Grand Canyon, 
uma das maiores e mais impressionantes 
formações rochosas do mundo.
UMA VISTA DE ARREPIAR
Cortado pelo Rio Colorado e com 
dimensões surpreendentes, o atrativo 
milenar é divido em duas áreas centrais: 
o North Rim Village, mais inóspito e aberto 
ao público geral somente de maio a 
outubro, e o South Rim Village, endereço 
do movimentado centro de atividades 
e transporte Grand Canyon Village e 

de vários dos mirantes mais incríveis 
da região. Alguns deles são o Mather 
Point, Hopi Point, Yaki Point, Yavapai 
Point e Desert View, onde fica a torre 
de observação Watchtower. Além disso, 
na região também é possível realizar 
uma série de atividades divertidíssimas, 
incluindo caminhadas, trilhas, ciclismo, 
passeio de helicóptero ou de barco, 
museus, lojas e restaurantes, apenas para 
citar alguns exemplos.

TOUR PELA VIZINHANÇA
Situado fora do parque, à margem oeste 
do Grand Canyon e a 195 km de Las 
Vegas, outro ponto bastante apreciado 
pelos turistas é o lendário Grand Canyon 
West, dono de um belíssimo cenário. 
Dá para contemplá-lo do ar, a bordo 
de helicópteros, e da terra, por meio de 
um passeio pelo emocionante Skywalk, 
passarela de vidro que brinda os visitantes 
com uma vista a 1,2 mil metros de altura.
Acha que seu passageiro vai curtir essa 
experiência? O conteúdo não tem limites 
no Segue Viagem Digital. Basta acessar o 
QR Code desta página!

IN THIS OPEN-AIR GALLERY, WORKS OF ART ARE FANTASTIC 
SCULPTURES CREATED BY NATURE
It’s among high and low elements that a set of valleys, rocks, mountains 
and canyons appears in Northern Arizona to build the extraordinary 
scenery of Grand Canyon National Park, North-American natural 
refuge which fascinates with the details of its greatness and that was 
deservedly declared as World Heritage by Unesco.  
Occupying about 5,000 km of length, the best way to explore it is to 
rent a car or take one of the buses that circulate around there to hit the 
road, making stops to admire the magnitude of its main attraction: the 
spectacular Grand Canyon, one of the greatest and impressive rock 
formations of the world.  
BREATHTAKING VIEW
Crossed by Colorado River and with surprising dimensions, this 
millennial attraction is divided into two central areas: North Rim 
Village, more inhospitable and opened to the general public only from 
May to October, and South Rim Village, address of the vibrant center 
of entertainment and transportation called Grand Canyon Village and 
many incredible overlooks of the region. Some of them are Mather 
Point, Hopi Point, Yaki Point, Yavapai Point and Desert View, where 
the Watchtower is located. In addition, it’s also possible to participate 
in a series of pleasant activities in the region, including walks, trails, 
bike rides, helicopter or boat rides, museums, stores and restaurants, 
just to mention some examples. 
TOUR AROUND THE NEIGHBORHOOD 
Located outside the park, to the west side of Grand Canyon and 195 
km away from Las Vegas, another must-visited place is the legendary 
Grand Canyon West, owner of beautiful scenery. It’s possible to 
admire it from the clouds, aboard a helicopter, and from the ground, 
by the exciting Skywalk, a glass bridge that offers its visitors stunning 
view at 1.2 meters high. 
Do you think your passenger is going to enjoy this experience? Content 
is limitless at Segue Viagem Digital. Just scan the QR Code of this page!

NA FOTO PRINCIPAL, O CENÁRIO HIPNOTIZANTE VISTO DO HOPI 
POINT, UM DOS MIRANTES MAIS DISPUTADOS DO DESTINO. NO TOPO, 
A IMPONENTE WATCHTOWER, NA ÁREA DE SOUTH RIM VILLAGE. 
LOGO ACIMA, VISITANTES SE AGLOMERAM NA SKYWALK, UMA 
IMPRESSIONANTE PASSARELA DE VIDRO, PARA CURTIR A VISTA
IN THE MAIN PHOTO, HYPNOTIZING SCENERY VIEWED FROM THE HOPI POINT, ONE OF 
THE MOST VISITED OVERLOOKS OF THE DESTINATION. ON THE TOP, THE IMPOSING 
WATCHTOWER, IN SOUTH RIM VILLAGE REGION.  RIGHT ABOVE, A CROWD OF 
VISITORS IS ON THE SKYWALK, AN IMPRESSIVE GLASS BRIDGE, TO ENJOY THE VIEW

NESTA GALERIA A CÉU ABERTO, AS OBRAS DE ARTE 
SÃO AS FANTÁSTICAS ESCULTURAS CRIADAS PELAS 
MÃOS DA NATUREZA



SH
UT

TE
RS

TO
CK

Caminhar, escalar, fazer trilhas, andar 
a cavalo, acampar, passear de 
bicicleta, pescar, esquiar, aventurar-

se no rafting, navegar em caiaques, 
canoas ou jangadas, curtir uma tirolesa, 
nadar, observar os pássaros ou aproveitar 
a natureza fantástica para se casar? No 
Yosemite National Park, fundamental 
mesmo é respirar fundo e reservar um 
fôlego extra, porque haja disposição para 
aproveitar todas as atividades oferecidas 
pela versátil natureza californiana.
Tombado como patrimônio mundial pela 
Unesco e tomado por florestas, vales, rios, 
cachoeiras e uma coleção apaixonante de 
espécies da fauna e da flora, neste que é 
um dos parques mais populares dos Estados 
Unidos até os ursos costumam dar as caras. 
Avise seu cliente desde já: apenas uma 
visita não será suficiente para aproveitar 
tudo o que o local tem a oferecer.

DE JANEIRO A JANEIRO
Apresentando uma faceta diferente 
a cada estação do ano, o Yosemite 
sempre terá uma atração de destaque, 
independentemente da data da viagem: 

de dezembro a março, por exemplo, 
quem domina são a paisagem nevada e 
os esportes de inverno; em abril e maio, 
a cheia dos rios e das cachoeiras chama 
a atenção de quem passa por ali; o 
período de junho a setembro é marcado 
pelo calor e pelo florescer de muitas 
árvores, enquanto os meses de outubro e 
novembro apresentam cenários coloridos 
e temperaturas amenas, ideais para 
longas e agradáveis caminhadas.

ATRATIVOS ESSENCIAIS
E já que conhecer todas as áreas do 
parque em um único dia é praticamente 
impossível, para deixar o roteiro o mais 
completo que puder logo na primeira 
visita uma das sugestões é começar 
pelos pontos turísticos principais. São 
eles: as cataratas de Yosemite Falls, o 
penhasco de Glacier Point e o Vale de 
Yosemite, sendo este último um recanto 
natural tão bonito que corresponde ao 
cartão-postal do parque. 
Ainda tem energia sobrando? Tem mais 
conteúdo no Segue Viagem Digital, que 
pode ser acessado pelo QR Code! 

YOSEMITE NATIONAL PARK 
(ESTADOS UNIDOS)

THE ACTIVITY SCHEDULE IS INTENSE IN THIS AMERICAN 
SANCTUARY IN WHICH THE ENVIRONMENTAL PRESERVATION 
AND CONTACT WITH NATURE REIGN SUPREME
What about hiking, climbing, trekking, riding, camping, riding a 
bike, going fishing, skiing, taking an adventure by rafting, kayaking, 
canoeing or sailing a boat, enjoying a zip line, swimming, watching 
birds or taking the opportunity into the wild to get married? In the 
Yosemite National Park, what really matters is to take a deep breath 
and save some extra energy because it's required much of it for all 
those activities offered by the versatile Californian nature.  
Declared as World Heritage by Unesco and taken by forests, 
valleys, rivers, waterfalls and a wonderful set of species of fauna 
and flora, in this park considered to be one of the most popular 
parks of the United States even bears use to appear. Tell your client 
since now: just one visit won’t be enough to see all the things that 
this place has to offer. 
FROM JANUARY TO JANUARY
Showing a different facet each season of the year, the Yosemite 
will always have an attraction in evidence, regardless the period 
of travel: from December to March, for example, snowy sceneries 
and winter sports take the place; in April and May, the rise of 
rivers and waterfalls catch the visitors’ attention; the period from June 
to September is represented by warm weather and many trees in 
bloom, whereas October and November present colorful sceneries 
and mild temperatures, perfect for long and pleasant walks. 
MAIN ATTRACTIONS
Since getting to know all areas of the park in only one day is quite 
impossible, to create a complete itinerary as much as possible 
right in the first visit it’s suggested that travelers start from the main 
tourist attractions. And they are: Yosemite Falls, Glacier Point and 
Yosemite Valley, the last one is a very beautiful natural refuge which 
is the postcard of the park. 
Do you still have some energy? There’s more content at Segue 
Viagem Digital that can be accessed by the QR Code!

A CINEMATOGRÁFICA PAISAGEM DO VALE DE YOSEMITE, 
À ESQUERDA. ACIMA, YOSEMITE FALLS E PARTE DA 
ARREBATADORA VISTA PANORÂMICA DO GLACIER 
POINT, RESPECTIVAMENTE
THE CINEMATOGRAPHIC SCENERY OF YOSEMITE VALLEY, TO THE 
LEFT. ABOVE IT, YOSEMITE FALLS AND PART OF THE BREATHTAKING 
PANORAMIC VIEW OF GLACIER POINT, RESPECTIVELY

A PROGRAMAÇÃO É INTENSA NESTE SANTUÁRIO AMERICANO 
ONDE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E O CONTATO COM 
A NATUREZA REINAM SOBERANOS


