PRODUTOS nacional

RESORTS POR ESTADO
BA
Cana Brava Resort
Catussaba Resort
Costa Brasilis
Costa do Sauípe
Arraial D’Ajuda Eco Resort
Grand Palladium Imbassaí
Iberostar Praia do Forte
Transamerica Comamdatuba
Iberostar Bahia
La Torre Resort
Tivoli Ecoresort
Wish da Bahia

CE
Acqua Beach Park Resort
Carmel Charme Resort
Carmel Cumbuco Resort
Dom Pedro Laguna Beach Resort
Suítes Beach Park Resort
Wellness Beach Park Resort

PE
Armação Hotel
Kembali Hotel
Marulhos Suítes
Nannai Resort
Summerville
RN
Beija-Flor Exclusive
Ocean Palace
Serhs Natal
Wish Natal

AM
Iberostar Grand Amazon
(barco de luxo)

MT
Malai Manso Resort
GO
Rio Quente Resorts

AL
Jatiúca Hotel e Resort
Kenoa Resort
Pratagy Beach
Salinas Maragogi

MG
Vale Suíço Resort

SP
Blue Tree Park Lins
Bourbon Atibaia
Casa Grande Hotel
Grande Hotel Campos do Jordão
Grande Hotel São Pedro
Mavsa Resort
Palácio Tangará
Royal Palm Plaza
Santa Clara Eco Resort
RS
Sofitel Guarujá Jequitimar
Wish Serrano
Saint Andrews Castle
Saint Andrews Mountain

RJ
Búzios Beach Resort
Le Canton
Portobello Resort & Safari
PR

Aguativa Golf Resort
Bourbon Cataratas
Mabu Thermas Grand Resort
Wish Resort Foz do Iguaçu
SC
Costão do Santinho
Infinity Blue Resort
Itá Thermas Resort

HOTÉIS DE LUXO POR REGIÃO
CE
Carmel Charme Resort
Essenza Hotel
Hotel Gran Marquise
Rancho do Peixe
Pousada Vila Kalango
Zorah Beach Hotel

RN
Beija Flor Exclusive Hotel & Spa
Best Western Premier Majestic
Kilombo Villas & Spa
Toca da Coruja
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa
Wish Natal

PE
Nannai Resort & Spa
Pousada Maravilha
Pousada Maria Bonita
AL
Flor de Lis Exclusive Hotel
Gungaporanga Hotel
Kenoa Resort

BA
Butterfly House Bahia
Pousada Estrela D'Água
Etnia Pousada & Boutique
Fera Palace Hotel
Kiaroa Eco-Luxury Resort
Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Txai Resort
Villa Ecoporan
Wish Hotel da Bahia

HOTÉIS DE LUXO POR REGIÃO

MT
Hotel Taiamã

GO
Tapindaré Hotel

MS
Zagaia Eco Resort

HOTÉIS DE LUXO POR REGIÃO

MG
Fasano Belo Horizonte
Monreale Hotel Resort
Obbá Coema Village Hotel

SP
Blue Mountain Hotel & SPA
Emiliano São Paulo
Etoile Hotels Itaim
Etoile Hotels Jardins
Fasano Boa Vista
Fasano São Paulo
Grand Hyatt São Paulo
Hilton São Paulo Morumbi
InterContinental São Paulo
L'Hotel PortoBay
Mont Blanc Premium
Palácio Tangará
Paraíso Eco Lodge
Renaissance São Paulo
Sofitel Guarujá Jequitimar
Tivoli Mofarrej São Paulo
Transamerica São Paulo
Unique Garden Hotel & Spa
Hotel Unique
Villa Di Mantova Resort
Hotel

RJ
Sofitel Rio de Janeiro Ipanema
Belmond Copacabana Palace
Casa Turquesa
Emiliano Rio
Fasano Angra dos Reis
Fasano Rio de Janeiro
Grand Hyatt Rio de Janeiro
Hilton Barra Rio de Janeiro
Hilton Rio de Janeiro Copacabana
Insólito Boutique Hotel & Spa
JW Marriott
LSH Lifestyle Hotel
Paradiso Macaé Hotel
Hotel Pérola Búzios
Pousada do Sandi
Hotel Santa Teresa Rio MGallery by
Sofitel
Villa Rasa
Vogue Square Hotel
Yoo2 Rio de Janeiro

HOTÉIS DE LUXO POR REGIÃO
PR
Belmond Hotel das Cataratas
Four Points by Sheraton
Loi Suites Iguazú Hotel
NH Curitiba The Five
Nomaa Hotel
Hotel Rockefeller by Slaviero
Wish Foz do Iguaçu

SC
Hotel Boutique Quinta das Videiras
IL Campanario Villaggio Resort
Villa do Vale Boutique
RS
Hotel Casa da Montanha
Estalagem St. Hubertus
Kurotel - Centro de Longevidade e Spa
Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola
Parador Casa da Montanha
Wish Serrano

DESTINOS

BONITO (MS)
FICHA TÉCNICA
 Localização: Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste.
 Destaques: com muitos rios de águas cristalinas, é ótima pedida para
mergulho fluvial e referência mundial no quesito turismo sustentável.
 Principais distâncias:
• Aeroporto de Bonito: 13 km do Centro;
• Aeroporto de Campo Grande: 300 km;
• Cuiabá: 694 km;
• Goiânia: 868 km.
 Fuso horário: Bonito está uma hora atrás de Brasília. A diferença
permanece no horário de verão, pois o Mato Grosso do Sul também
adota a mudança.
 Principais atrações:
• GRUTA DO LAGO AZUL: Depois de uma caminhada na mata, você
encontra a famosa gruta. Com uma descida íngreme, formada por
aproximadamente 300 degraus, o atrativo carrega o azul turquesa
das águas cristalinas, capaz de encantar qualquer um.
•

GRUTAS DE SÃO MIGUEL: no Parque Ecológico Vale Anhumas, é
possível realizar uma emocionante caminhada. Sob uma trilha
suspensa de 180m até chegar na entrada de uma das cavidades
mais antigas do planeta. Uma gruta com diversas formações
calcárias onde a natureza intocável mostra seus corais e ninhos de
calcário.

•

RIO FORMOSO: cristalino e ladeado por vegetação exuberante, nele
são feitos passeios de bote. Durante o trajeto, visitantes passam
por cachoeiras e corredeiras, além de ser possível flagrar pássaros
e outros animais às margens do rio.

•

RIO SUCURI: Conhecido pela transparência, o rio leva esse nome
pelas cobras sucuris que às vezes são observadas ali. Além delas,
fique atento às margens, já que macacos pulando de galho em
galho, lontras e até pequenos jacarés podem ser flagrados no
decorrer do passeio. Para garantir a segurança dos visitantes, todos
os passeios são realizados, obrigatoriamente, com
acompanhamento de guias regionais credenciados pelo Ministério
do Turismo.

BONITO (MS)
•

BURACO DAS ARARAS: para quem gosta de observar
paisagens naturais, a cratera, que fica no meio do cerrado, é
habitat natural para centenas de araras e outras espécies de
pássaros e de mamíferos, como tatu, tamanduá, quati e
lobinho.

•

RIO DA PRATA: situado em Jardim, munícipio vizinho, é onde
ocorre a flutuação mais famosa. O percurso de 1,4 quilômetro
de extensão tem início no Rio Olho d’Água e término no Rio da
Prata.

•

ESTÂNCIA MIMOSA: um percurso à beira do Rio Mimoso leva a
sete quedas d’água e inclui uma plataforma de salto de seis
metros de altura. Vale, ainda, degustar pratos e doces típicos
da fazenda.
Tempo de voo para Campo Grande de... *
Curitiba

1h10

Florianópolis

1h20

São Paulo

1h20

Belo Horizonte

1h30

Rio de Janeiro

1h40

Brasília

1h40

Porto Alegre

1h40

Salvador

1h40

Recife

3h30

Fortaleza

3h40

* Tempo estimado com base em voo direto, sem escalas ou conexões.

BONITO (MS)
 Hospedagem:
• CENTRO: conta com ótima infraestrutura e concentra várias
opções de lojas, bares e restaurantes.

• ZONA RURAL: a 4 km de distância, é boa pedida para quem
deseja ficar mais perto da natureza, em um ambiente tranquilo e
desfrutando de toda a infraestrutura oferecida pelos hotéis.
 Transporte: o aluguel de carro é uma boa opção para visitar as
atrações, bem sinalizadas. É importante lembrar o passageiro de
sair com antecedência para os passeios com hora marcara, pois
muitas estradas não são pavimentadas. Uma dica é optar por
veículos com ar-condicionado, uma vez que a temperatura é alta
na região.
FICA A DICA
Estada
No mínimo 5 dias/4 noites para aproveitar as atrações de Bonito.
Inclua passeios importantes no pacote
Eles têm limite de visitação diária, por isso o ideal é reserva-los com
antecedência.
Perfil de passageiro
O destino é indicado para todo perfil de passageiro.
Horário de voos
Opte por voos que cheguem até às 12hs em Campo Grande. Na volta,
escolha voos que decolem após às 13h30.
Destino acessível
Entre em contato com a Crisval para criar um roteiro adequado.
Sala VIP no aeroporto de Campo Grande
A Crisval oferece esta comodidade aos passageiros que utilizam o
serviço de van.

BONITO (MS)
Traslado Campo Grande – Bonito – Campo Grande
Pode ser feito em carro alugado, em transfer privativo ou em transfer
regular. Neste último, o trajeto dura em médio 4h30 horas, com uma
parada para lanche. O percurso ainda conta com paisagens típicas do
cerrado.

Horários das vans regulares
Aeroporto de Campo Grande Bonito

Bonito – Aeroporto de Campo
Grande

10h

04h

11h30

07h30

14h30

10h

16h30

12h

19h

18h30

23h30

21h

COMBINE A VIAGEM
 Pantanal
• DISTÂNCIA: 150 km
• ATRAÇÕES: paisagens exuberantes e casa de jacarés, tuiuiús,
araras-azuis, capivaras, onças-pintadas e muitos outros animais.
 Campo Grande
• DISTÂNCIA: 300 km
• ATRAÇÕES: Parque das Nações Indígenas, que ocupa cerca de
120 hectares e conta com um grande lago formado pelo córrego
Prosa, que nasce em outra reserva local, o Parque dos Poderes. A
área conta com vegetação nativa e núcleos de árvores ornamentais
e frutíferas. Além de caminhadas e passeios de bicicleta, também é
possível relaxar e observar os animais que vivem por ali. É um local
especialmente bonito durante o pôr do sol. A distância entre os
destinos é de 300 km.

BONITO (MS)
SAIBA MAIS

Guia de destino – Bonito - MS
Bonito, Mato Grosso do Sul: mística, aventureira e apaixonante
Feriado em Bonito, Mato Grosso do Sul
Continue a nadar: passeios em Bonito, Mato Grosso do Sul
Seis lugares imperdíveis para visitar em Bonito

FERNANDO DE NORONHA (PE)
FICHA TÉCNICA
 Localização: Pernambuco, Nordeste.
 Destaques: reúne praias impressionantes e figura como um
destino para a prática de mergulho.
 Principais distâncias:
• Aeroporto: 4 km da Vila dos Remédios;
• Natal: 377 km;
• Recife: 543 km.
 Fuso horário: Fernando de Noronha está uma hora à frente de
Brasília. Na temporada de horário de verão, os dois destinos ficam
com o mesmo fuso, pois o arquipélago não adota o regime.
 Taxa de Preservação Ambiental: todos os visitantes são
obrigados, por lei, a pagar a taxa, destinada a assegurar a
manutenção do meio ambiente. O valor é baseado no número de
diárias. Crianças com menos de cinco anos estão isentas. Confira
os valores aqui.
 Principais atrações:
• MORRO DOS DOIS IRMÃOS: cartão-postal do destino, consiste
em duas formações rochosas que emergem do oceano na
praia Cacimba do Padre
•

BAÍA DOS GOLFINHOS: parada estratégica para observar os
simpáticos bichinhos que costumam passear pela região nas
primeiras horas do dia.

•

BAÍA DO SANCHO: paraíso de águas claras e areia branca, Baía
do Sancho é conhecida mundialmente pela beleza.

•

BAÍA DOS PORCOS: pequena – são 100 metros de faixa de
areia – e exuberante, fotos não fazem jus ao panorama da Baía
dos Porcos. Ali, o mar tem uma paleta de cores incrível, que vai
do azul ao verde, e é tranquilo, ideal para banho. Na maré baixa
são formadas piscinas naturais, onde são observados
peixinhos.

FERNANDO DE NORONHA (PE)
•

PRAIA DA CONCEIÇÃO: situada aos pés do Morro do Pico, a
praia tem o nome em homenagem a Nossa Senhora da
Conceição. Por conta do fácil acesso e do popular Bar Duda
Rei, Conceição é uma boa opção para aqueles que buscam por
um dia relaxante. Figurando entre as preferidas dos viajantes
para passar o fim de tarde, seu outro ponto alto é o
estonteante pôr do sol.

•

PRAIA DO LEÃO: sossegada e de panorama alucinante, é um
dos principais pontos de desova de tartarugas marinhas.

•

PROJETO TAMAR: dedicado ao estudo e acompanhamento
das tartarugas marinhas, o espaço também sedia palestras de
temática ambiental todas as noites.

•

VILA DOS REMÉDIOS: concentra comércio e construções
históricas, feito a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios
(datada de 1772), as ruínas do forte de mesmo nome (século
18), o Memorial Noronhense, e o Palácio São Miguel
(construção de 1948), centro administrativo.
Tempo de voo para Fernando de Noronha de... *
Natal

1h10

Recife

1h10

* Tempo estimado com base em voo direto, sem escalas ou
conexões.

 Hospedagem:
• CENTRO: a Vila dos Remédios, é endereço de restaurantes,
lojas e construções históricas.
• FLORESTA VELHA E FLORESTA NOVA: a 1 km de distância,
ficam próximas às praias do Cachorro e da Conceição.
• VILA DO BOLDRÓ: a 2 km da Vila dos Remédios, é casa da praia
de mesmo nome, de um forte do século 18 e do Projeto Tamar.

FERNANDO DE NORONHA (PE)
• VILA SUESTE: está a 3 km da vila, a curta distância do
aeroporto e da Baía Sueste, com águas calmas.
 Transporte: o arquipélago conta com uma linha de micro-ônibus
que conecta Porto de Santo Antônio e Baía do Sueste. Outras
opções são táxi ou o aluguel de bugues, motos ou bicicletas.
FICA A DICA
Parque Nacional Marinho e ingresso ecológico
Fernando de Noronha tem duas Unidades de Conservação: a Área de
Preservação Ambiental e o Parque Nacional Marinho. Muitas atrações
e atividades ocorrem dentro do parque e, para acessa-lo, é necessário
adquirir o ingresso ecológico.
COMBINE A VIAGEM
 Porto de Galinhas
• DISTÂNCIA: 591 km
• ATRAÇÕES: piscinas naturais
 Recife
• DISTÂNCIA: 543 km
• ATRAÇÕES: com abundância de rios e pontes, a cidade
também é conhecida como a “Veneza brasileira”. E em meio a este
charme com toque europeu sobressaem características
tipicamente brasileiras: praias de areia branquinha, rica
gastronomia, festas regionais, população acolhedora…
 Natal
• DISTÂNCIA: 377 km
• ATRAÇÕES: destino famoso pelos passeios de bugue s nas
dunas à beira-mar, pelo Morro do Careca e pelas belíssimas
praias.

FERNANDO DE NORONHA (PE)
SAIBA MAIS

Guia de destino – Fernando de Noronha - PE
Fernando de Noronha: cercada por cenários esplêndidos

MORRO DE SÃO PAULO (BA)
FICHA TÉCNICA
 Localização: Bahia, Nordeste.
 Principais distâncias:
• Salvador: 130 km;
• Ilhéus: 209 km.
 Fuso horário: Morro de São Paulo tem o mesmo fuso de Brasília,
com exceção dos meses em que a Capital adere ao regime de
horário de verão.
 Principais atrações:
• PRAIAS: nomeadas por números, as praias do destino tem
paisagens simplesmente encantadoras.
• TIROLESA: localizada no Farol do Morro, tem 57 metros de
altura e mais de 300 de extensão. É adrenalina pura e uma
vista linda
Tempo de voo para Salvador de... *
Recife

1h25

Belo Horizonte

1h45

Fortaleza

1h45

Rio de Janeiro

2h

Brasília

2h

São Paulo

2h15

Curitiba

2h45

Porto Alegre

3h15

* Tempo estimado com base em voo direto, sem escalas ou
conexões.

MORRO DE SÃO PAULO (BA)
 Hospedagem:
• PRIMEIRA PRAIA: é ligada à vila pela Broadway, a principal rua do
destino, pontilhada de restaurantes, lojas e pousadas.

• SEGUNDA PRAIA: a seis quadras da vila, tem boa infraestrutura de
barracas, bares e restaurantes.
• TERCEIRA PRAIA: distante 1 km da vila, é ponto de partida de boa
parte dos passeios pela região.
• QUARTA E A QUINTA PRAIAS: são ideias para quem procura maior
tranquilidade.
 Transporte: no destino, a locomoção é feita a pé.
FICA A DICA
Taxa de Preservação Ambiental
Todos os visitantes são obrigados, por lei, a pagar a taxa, destinada a
assegurar a manutenção e preservação da ilha. Estão isentos passageiros
com menos de 5 anos e acima de 60. Estudantes portadores de necessidades
especiais pagam meia.
Transfer
Para conexão direta à Morro de São Paulo, os voos precisam pousar em
Salvador até às 11h para o embarque às 12h30 no semiterrestre ou às 14h30
no catamarã.
Na volta, os voos devem decolar a partir das 18h para ser possível embarcar
às 11h no catamarã ou às 12h no semiterrestre.
Em caso de mau tempo, o serviço é realizado via semiterrestre, sendo a
logística responsabilidade da empresa que opera o catamarã.

MORRO DE SÃO PAULO (BA)
Atenção especial
Em Morro de São Paulo não é permitida a circulação de veículos, apenas
jardineiras e táxis. Por conta disso, os hóspedes da Primeira e Segunda
Praia devem caminhar cerca de 600 metros até os hotéis e pousadas. Os
demais hóspedes andam aproximadamente 700 metros até o local de onde
partem as jardineiras até as acomodações, em horários pré-determinados e
sem custo adicional.
COMBINE A VIAGEM
 Salvador
• DISTÂNCIA: 130 km
• ATRAÇÕES: cidade histórica, com excelente gastronomia, lindas
praias e animadas festas populares.
 Itacaré
• DISTÂNCIA: 150 km
• ATRAÇÕES: seu grande atrativo é mesmo a natureza e suas praias,
desde as mais desertas até as mais próximas do centro, como a Praia
da Concha, e as mais procuradas pelos surfistas, como a Tiririca e
Engenhoca. Práticas como rafting, canoagem, rapel e outros esportes
radicais nas cachoeiras, e visitas a comunidades remanescentes de
quilombos são outras atividades imperdíveis por ali.
 Península de Maraú
• DISTÂNCIA: 120 km
• ATRAÇÕES: é quase uma Polinésia Baiana, com belíssimas praias,
água cristalina e quilômetros de Mata Atlântica para completar a
paisagem. Seus povoados costeiros mais conhecidos são: Barra
Grande, Saquaíra, Taipús de Fora e Algodões, onde você aproveita essa
natureza e ainda conhece mais sobre a cultura e gastronomia locais.
 Ilhéus
• DISTÂNCIA: 209 km
• ATRAÇÕES: este destino inspirou Jorge Amado a criar vários de
seus personagens, como a célebre Gabriela, de “Gabriela, Cravo e
Canela”. Ali, passeando pelas avenidas à beira-mar, é possível
contemplar os casarões erguidos pelos coronéis com a grande fortuna
gerada pelo cacau, e os pontos turísticos como o Bar Vesúvio, na Praça
Dom Eduardo, e o Bataclan, contam a história do lugar.

MORRO DE SÃO PAULO (BA)
SAIBA MAIS

Guia de destino – Morro de São Paulo – BA
Morro de São Paulo: a um barco de distância de Salvador
Dica do viajante: Morro de São Paulo, por Rafael Carneiro

BETO CARRERO WORLD (SC)
FICHA TÉCNICA
 Localização: Penha, Sul.
 Destaques: maior parque temático da América Latina, reúne
montanhas-russas,
 Principais distâncias:
• Aeroporto de Navegantes: 12 km;
• Itajaí: 25 km;
• Joinville: 76 km;
• Florianópolis: 114 km;
• Curitiba: 198 km.

Tempo de voo... *
Saindo de

Para
Navegantes

Para
Florianópolis

Curitiba

45 min

50 min

Porto Alegre

1h

1h

São Paulo

1h

1h10

Campinas

1h15

1h25

Rio de Janeiro

1h20

1h25

Belo Horizonte

1h40

1h45

Brasília

2h

2h10

* Tempo estimado com base em voo direto, sem escalas ou
conexões.
 Arredores:
• BALNEÁRIO CAMBORIÚ: conhecida por suas praias e por sua
agitada vida noturna, também é casa do parque UNIPRAIAS.
• BLUMENAU: cidade que preserva a cultura alemã na gastronomia
e na arquitetura.

•

BOMBINHAS: destino para curtir o combo sal e sol .

BETO CARRERO WORLD (SC)
FICA A DICA
Calendário e horários de funcionamento
Verifique essas informações neste link.
Meses promocionais
Maio: mães acompanhadas de um filho pagante têm entrada gratuita.
Agosto: pais acompanhados de um filho pagante têm entrada
cortesia.
Outubro: crianças de até 12 anos não pagam entrada, desde que
acompanhadas de um adulto pagante.
Importante
NÃO vendemos ingressos para a terceira idade, com desconto para
estudantes ou ingressos fast pass.
Mapa de atrações
Confira a distribuição de atrações clicando aqui.
SAIBA MAIS

Deixe-se encantar pelo mundo de Beto Carrero
Feriado no Beto Carrero, em Santa Catarina

JERICOACOARA (CE)
FICHA TÉCNICA
 Localização: Ceará, Nordeste.
 Destaques: com um cenário composto por dunas, águas
cristalinas, jangadas e pequenas lagoas, a antiga vila de
pescadores faz parte do município de Jijoca de Jericoacoara e
proporciona momentos inesquecíveis em um clima relaxante. As
águas rasas ainda são um convite para a prática de kite e
windsurfe na temporada de ventos.
 Principais distâncias:
• Aeroporto: 15 km de Jijoca de Jericoacoara;
• Aeroporto: 39 km do Centro de Jericoacoara;
• Fortaleza: 301 km.
 Fuso horário: Jeri tem o mesmo fuso de Brasília, com exceção dos
meses em que a Capital adere ao regime de horário de verão.
 Principais atrações:
• PRAIA DE JERICOACOARA: trata-se de uma das mais belas do
Brasil e do mundo. Seu panorama é composto por dunas,
águas cristalinas, jangadas e pequenas lagoas. Um visual
digno de cartão-postal. Tem infraestrutura de barracas de
praia, pousadas, hotéis, bares e restaurantes.
•

DUNA DO PÔR DO SOL: como o nome da atração já indica, o
melhor horário para visitá-la é a partir das 16 horas. Um ritual
comum para os turistas e moradores que vão a Jeri, tanto é
que o movimento é intenso. Ao longo desse espetáculo natural,
a duna, de 30 metros, muda gradativamente de cores, indo do
amarelo ao cor-de-rosa.

•

PEDRA FURADA: ícone de Jeri, esse belo monumento natural
está a dois quilômetros ao sul do centrinho da vila. O rochedo
tem cerca de cinco metros de altura e leva esse nome por ter
uma fenda esculpida pela ação da natureza. A maré baixa é o
melhor horário para chegar até ela e, durante o mês de julho, é
possível assistir ao sol se pondo “dentro” do buraco da pedra.

JERICOACOARA (CE)
Tempo de voo para Jericoacoara de... *
São Paulo

3h35

Tempo de voo para Fortaleza de... *
Salvador

1h20

Brasília

2h30

Belo Horizonte

2h40

Rio de Janeiro

3h10

São Paulo

3h20

Manaus

3h25

Curitiba

4h20

Porto Alegre

5h

* Tempo estimado com base em voo direto, sem escalas ou
conexões.
 Hospedagem:
• PRAIA DE JERICOACOARA: oferece a melhor infraestrutura de
bares e restaurantes da região e tem águas calmas, sendo
bastante frequentada por praticantes de kite e windsurfe.
• PRAIA DA MALHADA: continuação da Praia de Jericoacoara,
fica no caminho para a Pedra Furada e tem ambiente mais
sossegado.
• SERROTE: à beira da Praia Malhada, este morro é ponto de
partida para a Pedra Furada, para a qual oferece belíssima vista.

• PRAIA DO PREÁ: a 12 km de Jeri, tem uma paisagem agradável
aos olhos e atrai muitos praticantes de kitesurfe.

JERICOACOARA (CE)
FICA A DICA
Necessidades especiais
Uma vez que as vias de Jeri não são asfaltadas e existem restrições
de acesso, é importante ser notificado se há passageiros portadores
de necessidades especiais para verificar com os fornecedores a
disponibilidade de atendimento apropriado.
COMBINE A VIAGEM
 Fortaleza
• DISTÂNCIA: 301 km
• ATRAÇÕES: banhada pelo Oceano Atlântico, a capital cearense
tem 35 km de litoral praias exuberantes e de águas quentes, é
casa do Centro Cultural Dragão do Mar, do Parque Ecológico do
Cocó e fica próxima do icônico Beach Park.

SAIBA MAIS

Guia de Destino – Jericoacoara - CE
A exuberância de Jericoacoara
Jericoacoara: um refúgio de sombra e água fresca
A queridinha e fotogênica Jericoacoara

LENÇÓIS MARANHENSES (MA)
FICHA TÉCNICA
 Localização: Maranhão, Nordeste.
 Destaques: os Lençóis Maranhenses são uma imensidão de areia
e água, onde dunas e lagoas se completam, formando paisagens
de tirar o fôlego.
 Principais distâncias:
• Aeroporto de São Luís: 260 km;
• Teresina: 579 km;
• Imperatriz: 726 km.
 Fuso horário: o mesmo fuso de Brasília, com exceção dos meses
em que a Capital adere ao regime de horário de verão.
 Principais atrações:
• DUNAS: esculpidas por areias claras e com até 40 metros de
altura, as dunas, em conjunto com as lagoas de águas
cristalinas, formam paisagens hipnotizantes de tão lindas.
•

LAGOAS: de águas azuis-turquesa, são formadas pela água da
chuva represada entre as dunas. São destaques as Lagoas
Azul e Bonita, localizadas próximas à cidade de Barreirinhas.

•

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.
Tempo de voo para São Luís de... *
Brasília

2h30

Belo Horizonte

2h40

Rio de Janeiro

3h20

São Paulo

3h40

* Tempo estimado com base em voo direto, sem escalas ou
conexões.

LENÇÓIS MARANHENSES (MA)
 Hospedagem:
• BARREIRINHAS: maior cidade da região ao entorno do parque,
tem boa infraestrutura de bares, restaurantes e oferece atrações
ao cair da noite.
FICA A DICA
Estações do ano
A região tem duas estações bem definidas: a chuvosa, de janeiro a
julho, e a estiagem, de agosto a dezembro. As lagoas ficam ainda
mais belas de maio a agosto, quando estão volumosas e o tempo está
mais estável. A partir de setembro, muitas lagoas começam a secar,
transformando o cenário.
COMBINE A VIAGEM
 São Luís
• DISTÂNCIA: 230 km
• ATRAÇÕES: situada à beira-mar, a capital maranhense conta
com 32 km de litoral e possui um centro histórico listado como
Patrimônio Mundial pela Unesco.
SAIBA MAIS

Guia de destino – Lençóis Maranhenses – MA
Conheça as paisagens áridas dos Lençóis Maranhenses
Lençóis Maranhenses: um oásis verde-amarelo

FALE CONOSCO

NOSSO TIME
Nosso time está sempre perto e à disposição para ajudar no que for
preciso. Que tal anotar os contatos?
Silva Lourenço
Analista de Produtos Nacionais - Lazer
slourenco@trendoperadora.com.br
(11) 4090-1755 R.150219
Amanda Vicente
Assistente de Produtos Nacionais - Corporativo
avicente@trendoperadora.com.br
(11) 4090-1755 R. 150221
Pamela Godoy
Assistente de Produtos Brasil
pfgodoy@trendoperadora.com.br
(11) 4090-1755 R. 150220

BOAS
VENDAS!

