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europa apaixonante:
passeios e serviços
imperdíveis.

Roma
Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica São Pedro
Inclui: tour de manhã pelo Museu do Vaticano,
Capela Sistina e Basílica de São Pedro com
entradas inclusas sem fila.

A partir de:

EUR

64,00

por pessoa.

Coliseu, Foro Romano e Monte Palatino.
Inclui: passeio de manhã pelos pontos mais
famosos da capital italiana como o Coliseu,
Foro Romano e Monte Palatino com entrada em
todos as paradas do roteiro e sem filas + guia
acompanhante.

A partir de:

EUR

70,00

por pessoa.

paris
City tour panorâmico
Inclui: passeio panorâmico pela capital francesa +
tour por pontos icônicos de Paris como a Champs
Elysées, Praça da Concórdia, Arco do Triunfo,
Ópera, Quartier Latin e Panteão, com parada no
Trocadero + guia acompanhante.

A partir de:

EUR

67,00

por pessoa.

Castelo de Versalhes
Inclui: visita livre com áudio-guia em português por
um dos locais mais encantadores e famosos da
França.

A partir de:

EUR

95,00

por pessoa.
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Condições gerais: tarifas por pessoa, a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Não inclui passagens aéreas e serviços terrestres não mencionados. Serviços
oferecidos com base regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Roteiros com preços a partir do valor informado sujeitos a disponibilidade e alterações no
momento da confirmação da reserva. Não inclui extras, exceto quando mencionado. Caso não seja utilizado, não será reembolsado. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros.
Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Consulte-nos para parte aérea com saída de todo Brasil e para outras opções
de destinos e produtos.

Descubra o lado
surpreendente
de destinos incríveis.
lisboa
Tour Noturno em Lisboa com show de Fado e jantar
Inclui: passeio noturno por Lisboa + jantar no
restaurante Timpanas com show de Fado.

A partir de:

EUR

106,00

por pessoa.

porto
Wine Tour Vinho Verde com almoço
Inclui: passeio de dia inteiro com visita a duas
quintas de produção do vinho verde tradicional
da região.

A partir de:

EUR

123,00

por pessoa.

dubai
City Tour em Dubai
Inclui: passeio por Dubai passando por locais como
a área de Bastakia, Souk de ouro, Especiarias de
Souk, Sheikh Zayed Road, Jumeirah, The Palm
Jumeirah, terminando ao lado do Dubai Mall, o
maior shopping center do mundo.

A partir de:

USD

45,00

por pessoa.

jerusalém
Jerusalém de Ouro
Inclui: vista panorâmica da cidade antiga a partir do
Monte das Oliveiras + visita à Tumba do Rei David,
ao Cenáculo e Abadia da Dormição + visita ao bairro
Armênio, bairro judeu, ao Muro das Lamentações,
Via Dolorosa e à Igreja do Santo Sepulcro + tour pela
cidade moderna, Knesset e Museu do Holocausto.
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A partir de:

USD

80,00

por pessoa.

Condições gerais: tarifas por pessoa, a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Não inclui passagens aéreas e serviços terrestres não mencionados. Serviços
oferecidos com base regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Roteiros com preços a partir do valor informado sujeitos a disponibilidade e alterações no
momento da confirmação da reserva. Não inclui extras, exceto quando mencionado. Caso não seja utilizado, não será reembolsado. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros.
Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Consulte-nos para parte aérea com saída de todo Brasil e para outras opções
de destinos e produtos.

caribe, meu amor:
Experiências inesquecíveis
pelo paraíso.
cancún
Passeio Isla Mujeres + Parque Garrafón com almoço
Inclui: passeio de barco pela região de Isla
Mujeres com parada no parque Garrafón e no
centro da ilha.

A partir de:

USD

94,75

por pessoa.

Xcaret Plus
Inclui: transfer in/out + entrada ao parque Xcaret
com acesso a área Plus do parque, armários e
equipamento de snorkel + almoço buffet com
uma cerveja, além de água e refrescos durante o
almoço + show noturno.

A partir de:

USD

163,16

por pessoa.

punta cana
Tour Isla Saona VIP
Inclui: passeio de barco pela Isla Saona + paradas
nas piscinas naturais e outros pontos da região +
almoço.

A partir de:

USD

144,00

por pessoa.

Scape Park Juanillo VIP
Inclui: passeio luxuoso pelos pontos mais especiais
do destino + passeio de catamarã com parada em
Playa Juanillo + almoço + visita ao parque natural
e ao Hoyo Azul.

A partir de:

USD

180,00

por pessoa.

Condições gerais: tarifas por pessoa em dólar americano, que serão convertidas para reais segundo a cotação do dia da compra. Ofertas com preços a partir de valor informado,
sujeito disponibilidade e alterações no momento da compra. Preços para embarque em junho/2019. Consulte valores para demais datas, férias e feriados. Serviços oferecidos
com base regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Não incluem taxas, impostos, extras, passeios e bebidas, exceto quando mencionados. Parcelamento em
até 10x iguais e sem juros. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade: 30/06/2019.
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América do Sul e Caribe:
para ficar na memória.
punta cana
Cocobongo
Inclui: experiência na famosa casa noturna
Cocobongo com shows e espetáculos ao vivo.

A partir de:

USD

80,00

por pessoa.

buenos aires
Passeio Tigre e Delta com barco
Inclui: passeio de barco ou catamarã saindo de
Buenos Aires rumo ao norte do país com paradas
em destinos incríveis como Olivos, San Isidro,
Tigre e Delta.

A partir de:

USD

28,00

por pessoa.

FD Temaiken
Inclui: passeio pelo Parque Temaikén com sua rica
fauna e flora + visita ao aquário e outras atrações
do parque.

A partir de:

USD

37,33

por pessoa.

Senõr Tango
Inclui: jantar e show temático na tradicional casa
Señor Tango + transfer in/out.

A partir de:

USD

78,67

por pessoa.

Condições gerais: tarifas por pessoa em dólar americano, que serão convertidas para reais segundo a cotação do dia da compra. Ofertas com preços a partir de valor informado,
sujeito disponibilidade e alterações no momento da compra. Preços para embarque em junho/2019. Consulte valores para demais datas, férias e feriados. Serviços oferecidos
com base regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Não incluem taxas, impostos, extras, passeios e bebidas, exceto quando mencionados. Parcelamento em
até 10x iguais e sem juros. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade: 30/06/2019.
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América do Sul:
charme e cenários incríveis
no seu roteiro.
Santiago
Tour Valparaíso e Viña del Mar
Inclui: passeio passando por destinos como os
vales de Curacaví, Casablanca, Valparaíso e Viña
del Mar.

A partir de:

USD

46,67

por pessoa.

Tour Cajon del Maipo – Embalse del Yeso
Inclui: passeio pela Cordilheira dos Andes em
Cajon del Maipo com visita ao lago Embalse El
Yeso a 2.500 metros de altitude + paradas em
pontos de referência histórica e no pequeno
povoado de San Jose de Maipo.

A partir de:

USD

76,00

por pessoa.

bariloche
Tour San Martin de Los Andes por Siete Lagos
Inclui: passeio em San Martín de Los Andes
A partir de:
passando pela Península Huemul, Puerto Manzano
e Villa La Angostura. Roteiro segue pelo Caminho
USD
dos Sete Lagos, atravessando bosques de Coihues
por pessoa.
e os lagos Villarino, Falkner, e outros.

48,00

montevidéu
Tour Colonia del Sacramento com almoço
Inclui: visita de dia inteiro à Colônia del
Sacramento, trajeto feito pela rota 1 até a Granja
Arenas. Caminhada pelo centro histórico do
destino e visita a El Real de San Carlos, La Rambla
sobre o Rio da Prata, entre outros pontos.

A partir de:

USD

100,00

por pessoa.

Condições gerais: tarifas por pessoa em dólar americano, que serão convertidas para reais segundo a cotação do dia da compra. Ofertas com preços a partir de valor informado,
sujeito disponibilidade e alterações no momento da compra. Preços para embarque em junho/2019. Consulte valores para demais datas, férias e feriados. Serviços oferecidos
com base regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Não incluem taxas, impostos, extras, passeios e bebidas, exceto quando mencionados. Parcelamento em
até 10x iguais e sem juros. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade: 30/06/2019.
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Experiências incríveis
pelo sul do brasil.

com almoço / Necessário
adquirir passaporte de
acesso ao parque

consulte roteiro e
local de embarque.

bento gonçalves - rs

penha - sc

A partir de:

A partir de:

RS

RS

75,00

por pessoa.

parque aquático

Ingresso para
2 dias de parque

aquiraz - ce

A partir de:

,00

RS

com almoço

curitiba - pr

Trem turístico
Morretes / Antonia

Beto Carrero World

240

,00

por pessoa.

A partir de:

A partir de:

RS

RS

265,00

R$

65,00

por bagagem

315,00

por pessoa.

por pessoa.

a partir de

169,00

por pessoa.

penha - sc

Beach Park

protec bag |

Snowland

160

por pessoa.

RS

gramado - rs

Maria Fumaça +
Epopéia Italiana

Excalibur

A partir de:

Grátis para crianças de
até 3 anos de 11 meses.

|

Consulte aeroportos disponíveis.

Condições gerais: tarifas por pessoa em reais, calculadas em abril de 2019. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade e alterações no momento
da confirmação da reserva. Consulte roteiros e datas de funcionamento dos parques com seu canal de atendimento TREND. Não incluem taxas, transfers (exceto trem de
Antonina para Morrestes), e extras. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.
Validade 31/07/2019.
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O charme do sul:
complete a viagem
com serviços e
passeios exclusivos.

Foz do Iguaçu - PR

*Mínimo de 4 dias no destino

Inclui: transfer in/out + tour Cataratas Brasileiras
sem ingresso + tour Cataratas Argentinas sem
ingresso + visita panorâmica na Hidrelétrica de
Itaipu sem ingresso + compras no Paraguai + Duty
Free Shop.

Curitiba - PR

A partir de:

10x R$

25,00

por pessoa.

*Consulte datas de saídas do trem.

Inclui: transfer hotel/estação de trem + ingresso
para viagem de trem entre Morretes e Antonina em
categoria turística com serviço de bordo + almoço
típico com barreado + city tour + retorno pela
estrada da Graciosa.

A partir de:

10x R$

31,00

por pessoa.

Balneário Camboriú - SC
Inclui: transfer hotel/aeroporto + ingresso para
o Beto Carrero World + ingresso para o parque
Unipraias + seguro-viagem.

A partir de:

10x R$

40,00

por pessoa.

Gramado - RS

*Consulte datas de saídas do trem.

Inclui: transfer in/out + tour por Gramado e
Canela + tour Uva e Vinho + ingresso para
passeio de Maria Fumaça + Epopéia Italiana +
seguro-viagem.

protec bag |

a partir de

R$

65,00

por bagagem

|

A partir de:

10x R$

52,00

por pessoa.

Consulte aeroportos disponíveis.

Condições gerais: tarifas por pessoa em reais, calculadas em abril de 2019. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade e alterações no momento
da confirmação da reserva. Valor por pacote, caso não haja utilização de um dos benefícios não haverá reembolso. Não incluem taxas, refeições, bebidas e extras, exceto quando
mencionado. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade 31/07/2019
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nordeste com
serviços exclusivos.

joão pessoa - pb

Inclui: transfer in/out + Litoral Norte com
Entardecer na Praia do Jacaré (Bolero de Ravel) +
praias da Costa do Conde + piscinas do Caribe
Paraibano + seguro-viagem.

A partir de:

10x R$
por pessoa.

40,00

salvador - ba

Inclui: transfer in/out + passeio por Morro de
São Paulo + passeio na Praia do Forte + city tour
histórico + seguro-viagem.
*Mínimo de 5 dias no destino

A partir de:

10x R$
por pessoa.

44,00

fortaleza - ce

Inclui: transfer in/out + city tour + passeio na Praia
de Cumbuco + praia do Beach Park* com ingresso
+ seguro-viagem.
*Consulte datas de funcionamento do parque.

A partir de:

10x R$
por pessoa.

44,00

fernando de noronha - pe

Inclui: transfer in/out + assistência local +
caminhada histórica + passeio de barco + Ilhatur
+ seguro-viagem.

A partir de:

10x R$
por pessoa.

protec bag |

a partir de

R$

65,00

por bagagem

|

46,00

Consulte aeroportos disponíveis.

Condições gerais: tarifas por pessoa em reais, calculadas em abril de 2019. Ofertas com preços a partir do valor informado, sujeitas a disponibilidade e alterações no momento
da confirmação da reserva. Valor por pacote, caso não haja utilização de um dos benefícios não haverá reembolso. Não incluem taxas, refeições, bebidas e extras, exceto
quando mencionado. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade
31/07/2019.
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estados unidos:
compras, atrações
incríveis e muita diversão.
orlando

Ingresso para a roda
gigante Icon Orlando.

Ingresso para o Museu
de Cera Madame Tussauds.

Tour de compras
com 1 parada em locais como
Premiun Outlets, Florida Mall,
Target e Best Buy.

A partir de:

A partir de:

A partir de:

USD

USD

USD

25,00

por pessoa.

25,00

por pessoa.

139,00

por pessoa.

miami

Tour de Ônibus
Panorâmico BIG BUS

A partir de:

USD

52

por pessoa.

,00

Ingresso Explorer Pass
Miami com 3 atrações

A partir de:

USD

91

por pessoa.

,00

Passeio de compras no
Aventura Mall.

A partir de:

USD

194,00

por pessoa.

Condições gerais: Tarifas por pessoa e em dólares americanos a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Valores a partir do valor informado sujeitos a
disponibilidade e alterações no momento da confirmação da reserva. Não incluem vistos, taxas de embarque, extras, impostos, exceto quando mencionado. Parcelamento em
até 10 vezes sem juros. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.
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estados unidos:
Embarque em uma
viagem completa.
las vegas

Ingresso para o Shark Reef
Aquarium no Hotel
Mandalay Bay.

Ingresso para a
roda-gigante High Roller.

Passeio noturno pela Strip
Boulevard Las Vegas.

A partir de:

A partir de:

A partir de:

USD

USD

USD

32,00

por pessoa.

49,00

por pessoa.

120,00

por pessoa.

nova york

Passeio panorâmico em
Manhattan.

A partir de:

USD

35

por pessoa.

,00

Ingresso de Acesso ao
Observatório Top Of The Rock.

A partir de:

USD

59

por pessoa.

,00

Ingresso de Acesso ao
Empire State Building.

A partir de:

USD

63,00

por pessoa.

Condições gerais: Tarifas por pessoa e em dólares americanos a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Valores a partir do valor informado sujeitos a
disponibilidade e alterações no momento da confirmação da reserva. Não incluem vistos, taxas de embarque, extras, impostos, exceto quando mencionado. Parcelamento em
até 10 vezes sem juros. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.
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Para acelerar suas vendas.
Complete a viagem com o carro
ideal e aproveite tarifas imperdíveis.
no brasil

porto alegre - rs

Econômico Sedan
A PARTIR DE:

R$

87

,00

por diária.

são paulo - sp

SUV no valor
de econômico
de: R$

134,00

fortaleza - ce

Econômico Sedan

SUV Automático

A PARTIR DE:

por A PARTIR DE:

R$

recife - pe

99

,00

R$

109

por diária.

,90

A PARTIR DE:

R$

178,49

por diária.

por diária.

no mundo

orlando

miami

portugal

Minivan

Minivan

Station Wagon

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

USD

USD

EUR

307,06

por semana.
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312,83

por semana.

325,00

por semana.
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