


   RIO DE JANEIRO - RJ

NOBILE INN & SUÍTES  
VIA PREMIÈRE


   RECIFE - PE

MARANTE 
EXECUTIVE HOTEL


   FORTALEZA - CE

HOTEL DA VILLA 
FORTALEZA


   BELO HORIZONTE - MG

QUALITY 
HOTEL PAMPULHA


   BRASÍLIA - DF

ATHOS BULCÃO 
HPLUS EXECUTIVE 


Diária por pessoa a partir de:

R$124,00  
em apto. SGL LUXO QUEEN.

Diária por pessoa a partir de:

R$160,00  
em apto. SGL SUPERIOR.

Diária por pessoa a partir de:

R$172,00  
em apto. SGL LUXO.

Diária por pessoa a partir de:

R$179,00  
em apto. SGL SUP.

Diária por pessoa a partir de:

taRIfa cOm GaRaNtIa  
IRREvOGávEL DE NO-ShOw.

R$195,00  
em apto. SGL SUPERIOR

hotéis com tarifas EXcLUsiVas.

nortE          
sUL

De
a  do Brasil



   JOÃO PESSOA - PB

ARAM BEACH  
& CONVENTION


   NATAL - RN

HOLIDAY INN NATAL


   CURITIBA - PR

PESTANA CURITIBA


   PORTO ALEGRE - RS

HOTEL LAGHETTO 
STILO HIGIENÓPOLIS


   SÃO PAULO - SP

STAYBRIDGE SUITES  
SÃO PAULO


Diária por pessoa a partir de:

R$214,00  
em apto. SGL StaNDaRD.

Diária por pessoa a partir de:

R$216,00  
em apto. SGL StaNDaRD.

+5% 
taXaS.

+5% 
taXaS

Diária por pessoa a partir de:

R$247,00  
em apto. SGL SUPERIOR.

Diária por pessoa a partir de:

R$262,00  
em apto. SGL StILO.

Diária por pessoa a partir de:

R$430,00  
em apto. StUDIO SUÍtE.

hotéis com tarifas EXcLUsiVas.

nortE          
sUL

De
a  do Brasil



   FOZ DO IGUAÇU - PR

MABU THERMAS RESORT 


   PORTO DE GALINHAS - PE

MARULHOS BY GJP


   SALVADOR - BA

CATUSSABA RESORT HOTEL 


   TOUROS - RN

VILA GALÉ TOUROS 


   OLÍMPIA - SP

ROYAL THERMAS RESORT & SPA  


   PORTO SEGURO - BA

LA TORRE RESORT ALL INCLUSIVE


a partir de:

R$144,00  
em apto. duplo.

a partir de:

R$230,00  
em apto. duplo.

a partir de:

R$164,00  
em apto. duplo.

a partir de:

R$230,00  
em apto. duplo.

a partir de:

R$189,00  
em apto. duplo.

a partir de:

R$293,00  
em apto. duplo.

Condições gerais: tarifas por pessoa com base em apartamento duplo e em reais, calculadas em janeiro de 2019. Ofertas com preços a partir do valor 
informado, sujeitas a disponibilidade e alterações no momento da confirmação da reserva. Seguro-viagem válido para o número de noites informado no 
pacote. Caso não haja utilização dos benefícios, não haverá reembolso. Não incluem parte aérea, taxas de embarque, extras, passeios e bebidas, exceto quando 
mencionado. Parcelamento em dez vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. 

Inclui: 6 noites de hospedagem com café da manhã + seguro-
viagem + transfer in/out  + visita às cataratas sem ingresso + 
visita panorâmica à Hidrelétrica de Itaipu sem ingresso.

Inclui: 6 noites de hospedagem com café da manhã + 
transfer in/out + seguro-viagem.

6 noites de hospedagem com café da manhã + seguro-
viagem + transfer in/out + city tour.

Inclui: 6 noites de hospedagem em regime all inclusive 
+ seguro-viagem. 

Inclui: 6 noites de hospedagem com café da manhã + 
seguro-viagem. 

Inclui: 6 noites de hospedagem em regime all inclusive  
+ seguro-viagem + transfer in/out + city tour.

PacotEs comPLEtos
pelo Brasil.

VALIDADE: 28/02/2019

10X

10X

10X

10X

10X

10X



   RIVIERA MAYA

PARADISUS LA PERLA PLAYA DEL CARMEN  
 

   CANCÚN

HYATT ZIVA CANCUN  


   PUNTA CANA

HARD ROCk PUNTA CANA 
 

Inclui: 6 noites de hospedagem em regime all 
inclusive + transfer in/out.

Inclui: 6 noites de hospedagem em regime all 
inclusive + transfer in/out.

Inclui: 6 noites de hospedagem em regime all 
inclusive + transfer in/out.

a partir de:

a partir de:

a partir de:

valor por pessoa 
em apto. duplo.

valor por pessoa 
em apto. duplo.

valor por pessoa 
em apto. duplo.

USD147,00  

Período: de 20 a 26/03/2019.

USD172,00  

USD173,00  

10X

10X

10X

Condições gerais: tarifas por pessoa com base em apartamento duplo e em dólares, a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. 
Não incluem passagem aérea saindo do Brasil, taxas de embarque, extras, passeios e bebidas, voos internos, exceto quando mencionado. 
Serviços oferecidos com base em regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Parcelamento em dez 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: o paraíso  é aqui.



   BUENOS AIRES

HOTEL EMBAJADOR BY 525 


   ORLANDO

SERALAGO HOTEL  
& SUÍTES MAIN GATE EAST 


   LIMA

HOTEL SAN AGUSTIN RIVIERA  


   MIAMI

LEXINGTON MIAMI BEACH 


   SANTIAGO

HOTEL PANAMERICANO 


   NOVA YORk

HOTEL PENNSYLVANIA


Inclui: 4 noites de hospedagem com 
café da manhã + transfer in/out + 
city tour + jantar no Señor Tango.
Período: de 25 a 29/03/2019.

Inclui: 7 noites de hospedagem 
+ locação de veículo Sedan com 
todas as taxas e proteções inclusas. 
Período: de 8 a 15/04/2019.

Inclui: 3 noites de hospedagem  
com café da manhã + transfer in/out 
+ city tour. 
Período: de 12 a 15/03/2019.

Inclui: 4 noites de hospedagem + 
locação de veículo Compacto com 
todas as taxas e proteções inclusas.
Período: de 15 a 19/04/2019.

Inclui: 3 de noites de hospedagem 
com café da manhã + transfer in/out 
+ city tour + passeio pela vinícola 
Concha y Toro com degustação.
Período: de 2 a 6/04/2019.

Inclui: 5 noites de hospedagem + 
transfer in/out + tour de compras 
pelo Woodbury Outlet.
Período: de 8 a 13/04/2019.

Diária por pessoa a partir de:

Diária por pessoa a partir de:

Diária por pessoa a partir de:

Diária por pessoa a partir de:

Diária por pessoa a partir de:

Diária por pessoa a partir de:

USD 18,0010X

USD 29,0010X

USD 21,0010X

USD 52,0010X

USD 35,0010X

USD 60,0010X

em apto. duplo.

em apto. duplo.

em apto. duplo.

em apto. duplo.

em apto. duplo.

em apto. duplo.

Condições gerais: tarifas por pessoa a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Serviços oferecidos com base em regular. Caso não 
sejam utilizados, não haverá reembolso. Valores a partir do valor informado sujeitos a disponibilidade e alterações no momento da confirmação da 
reserva. Ingressos com garantia irrevogável de No-show, não reembolsáveis. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. 
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade 31/01/2019.

as BELEzas da américa    em experiências surpreendentes. 

M
IA

M
I

PELas BELEzas da américa.    . 
 

   Embarque 
 



atraçõEs  
incríVEis com tarifas  que cabem  no bolso.

Ingresso BásIco Flexível – 4 DIAS

2-PARk 2-DAY PARk-TO-PARk

SEAWORLD ORLANDO 1 PARQUE

CHD  USD  458,00                  ADT  USD  480,00  

CHD  USD  280,00                  ADT  USD  290,00  

CHD/ADT  USD  96,00    

Condições gerais: tarifas por pessoa em dólares, a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Serviços oferecidos com base 
em regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Ofertas a partir do valor informado sujeitas a disponibilidade e alterações no 
momento da confirmação da reserva. Ingressos com garantia irrevogável de no-show, não reembolsáveis. Parcelamento em dez vezes iguais 
sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade: 31/01/2019



   VENEZA, FLORENÇA E ROMA 

MARAVILHA ITALIANA EXPRESSS 
HOTÉIS  

   
TEL AVIV, HAIFA, MAR DA GALILEIA, NAZARÉ, RIO JORDÃO,  

     JERUSALÉM, MAR MORTO E EILAT

ISRAEL PELOS 4 MARES 
HOTÉIS PREVISTOS: CATEGORIAS PRIMEIRA, SUPERIOR E SEMILUXO 

   MARRAQUEXE, FEZ, RABAT E CASABLANCA

CIDADES IMPERIAIS NO MARROCOS  
HOTÉIS  

Inclui: 5 noites de hospedagem com café da manhã + ônibus 
de luxo durante todo o percurso + transfer in/out + visitas 
panorâmicas com guia local em Florença, Roma e outras 
cidades da região + passeio de barco em Veneza + passeio  
pelo bairro de Trastevere em Roma.

RO
M

A

FL
OR

EN
ÇA

M
AR

RA
KE

SH
EI

LA
T

Inclui: 11 noites de hospedagem com café da manhã + 6 
jantares + 6 dias de excursão com guia em português ou 
espanhol +  assistência em inglês na chegada ao aeroporto + 
transfer in/out + voo interno entre Eilat e Tel Aviv + entrada aos 
lugares para visita de acordo com o programa. 

Inclui: 7 noites de hospedagem com café da manhã + 
12 refeições durante o circuito (bebidas não incluídas) + 
transfer in/out + excursões e visitas indicadas no roteiro.

a partir de:

a partir de:

a partir de:

valor por pessoa 
em apto. duplo.

valor por pessoa 
em apto. duplo.

valor por pessoa 
em apto. duplo.

  € 70,00  

USD275,00  

USD88,00  

10X

10X

10X

Condições gerais: tarifas por pessoa com base em apartamento duplo e em dólares, a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. 
Não incluem passagem aérea saindo do Brasil, taxas de embarque, extras, passeios e bebidas, voos internos, exceto quando mencionado. 
Roteiros com preços a partir do valor informado sujeitos a disponibilidade e alterações no momento da confirmação da reserva. Serviços 
oferecidos com base em regular. Caso não sejam utilizados, não haverá reembolso. Parcelamento em dez 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.

Validade: saídas até março/2020 
(consulte datas disponíveis).

Validade: saídas de maio/2019 a abril/ 
2020 (consulte datas disponíveis).

Validade: saídas até fevereiro/2020, às 
segundas-feiras (consulte datas disponíveis)  

itáLia, marrocos E israEL:apaixone-se por destinos surpreendentes.



   PASSANDO POR: DUBAI (EAU), ABU DHABI (EAU), SIR BANI YAS (EAU), BAHREIN E DOHA (CATAR).

MSC SPLENDIDA – 7 NOITES 

ENERGIA NA VÉIA • MSC SEAVIEW – 3 NOITES

Saída: Dubai (EAU)

Embarque: 23/03/2019

Chegada: 30/03/2019

Saída: Santos.

a partir de:

a partir de:

R$  243,00  
     

por pessoa em cabine      
interna dupla.

R$  278,00  
     

por pessoa em cabine      
quádrupla com varada.

+ taXaS

10X

10X

Em aLto-mar:    muita diversão e cenários de tirar o fôlego.

VALOR DE CABINE INTERNA  
PARA CABINE COM VARANDA. 

Condições gerais: valores em reais, por pessoa, com base em experiência Bella em cabine dupla interna (MSC Splendida) ou cabine quádrupla (MSC 
Seaview), sujeitos a disponibilidade e alterações no momento da confirmação da reserva. Preços a partir de R$ 1729,00 + R$ 700,00 de taxa. Não 
incluem parte aérea e transfers, exceto quando mencionado. Ofertas válidas enquanto houver cabines disponíveis para essa promoção. 



GRUPO B 
(ECONôMICO 1.0) 

GRUPO SG 

GRUPO SP = AUDI Q3  •  GRUPO SG = JEEP COMPASS  •  GRUPO SV = DUSTER AUTOMÁTICO OU SIMILARES  •  GRUPO SM = DUSTER 

MANUAL OU SIMILARES  •  GRUPO LX = FUSION AUTOMÁTICO OU SIMILARES  •  GRUPO AT = SENTRA, COROLLA OU SIMILARES  

GRUPO CA = VERSA OU ETIOS SEDAN

GRUPO SV 

GRUPO SM 

GRUPO AT 

GRUPO CA

GRUPO BM 
(ECONôMICO 1.2) 

Condições gerais:  mediante disponibilidade, tarifas sujeitas a alterações.

NO VALOR DE

PELO PREÇO DE

PELO PREÇO DE

PELO PREÇO DE

PELO PREÇO DE

PELO PREÇO DE

NO VALOR DE

GRUPO C 
(SEDAN 1.4) 

GRUPO SP 

GRUPO SG 

GRUPO SV 

GRUPO LX 

GRUPO AT 

GRUPO SV 
(SUV 1.6) 

             acELErE  
    sUas VEndascom ofertas imbatíveis.


