
2 0 1 8

UM MUNDO
DE EXPERIÊNCIAS



emeco travel
egypt

UM MUNDO
DE EXPERIÊNCIAS



3

06  PORTUGAL
 OSIRIS TRAVEL

14  TURQUIA, CÁUCASO E UZBEQUISTÃO 
 TEKSER TOURISM

22  EGITO
 EMECO TRAVEL

28  JORDÂNIA
 KARMA HOUSE 

34 ÍNDIA & SUBCONTINENTE
 CREATIVE TRAVEL

42 EXTREMO ORIENTE
 DESTINATION ASIA

58  NOSSAS FERRAMENTAS

GARDENS BY THE BAY, SINGAPURA

A
V

A
N

T G
A

R
D

EEXPERIÊNCIAS
AVANT GARDE
PELO MUNDO 

AGBRANDS.COM.BR

Nós, como todo mundo, amamos viajar. Mas para a gente,  
viajar bem é uma obsessão. Encontrar elementos que tornem 
uma viagem ordinária em algo inesquecível é o que permeia o 
nosso dia-a-dia e dos parceiros que temos ao redor do mundo.  
Por isso, compilamos aqui nossas experiências favoritas 
oferecidas por nossos DMCs à comunidade de profissionais 
de viagem. Trata-se de um livro de inspirações, apresentando 
uma incrível diversidade de possibilidades, em 4 continentes e  
23 países. Da fabricação de seu próprio vinho em uma 
vinícola, a um trekking nas montanhas da Indonésia. Descubra 
aqui um mundo avant garde de experiências.

GARDENS BY THE BAY, SINGAPURA
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AGBRANDS.COM.BR

15 DMCS 
50 DESTINOS
Somos o principal escritório de representação de Destination 
Management Companies na América Latina. Trazemos ao 
mercado uma seleção com os melhores especialistas em 
experiências de viagem ao redor do mundo.

Nosso portfolio é composto por empresas criteriosamente 
selecionadas. Cada DMC que representamos é avaliado por 
nosso time e deve ser recomendado por membros já existentes, 
garantindo que este esteja apto a oferecer experiências de 
viagem incríveis dentro dos mais altos padrões existentes, 
bem como cumprir com as exigências operacionais de nossos 
mercados.

Para as agências, o valor de comprar com parceiros da 
Avant Garde é claro:

• Uma ampla seleção de empresas pré-avaliadas ao redor 
do mundo e culturalmente adaptadas às necessidades 
de nossos mercados;

• Suporte operacional de nosso time 24 horas por dia, 
7 dias por semana;

• Auxílio na montagem de roteiros e produtos 
personalizados;

• Treinamentos técnicos sobre nossos destinos;
• Acesso à materiais promocionais;
• Participação em viagens de exibição (Famtrips) e 

feiras internacionais de turismo.
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PORTUGAL

Portugal é um país de cenários que contrastam, com inúmeros 
castelos, palácios e jardins dignos de admiração. O país conta 
com uma natureza impressionante, esbanjando encantadoras 
praias de norte a sul e uma beleza única em suas planícies 
e montanhas. O destino se torna ainda mais fascinante com 
o seu apelo à religiosidade, sendo lar de uma das cidades 
mais importantes para peregrinação do mundo, a inesquecível 
cidade de Fátima. A arte está presente em todas as suas 
facetas, sobretudo nos magníficos tesouros de arte sacra.  
A gastronomia é impecável, sempre acompanhada de bons 
vinhos mundialmente reconhecidos, e seu povo se destaca pela 
simplicidade, simpatia e hospitalidade.

A PERFEITA HARMONIA ENTRE NATUREZA, 
VINHOS E GASTRONOMIA.

A OSIRIS é referência no mercado de receptivos em Portugal. Sua equipe acumula um vasto histórico 
de atividades e experiências por conta de décadas de presença de mercado, característica que 
lhe permite conjugar um conhecimento operacional detalhado. Por outro lado, a Osiris promove 
ativamente a inovação, seja na definição de soluções para viagens personalizadas, ou na busca 
por recursos tecnológicos que auxiliem seus clientes. Outro diferencial da Osiris é a riqueza na 
base de clientes: A empresa conta com clientes ativos provenientes de 4 continentes, o que lhe 
permite operar milhares de viagens anualmente, garantido sempre boas tarifas e atualização 
constante de seus produtos.

ILHA DA MADEIRA , PORTUGAL

WWW.OSIRIS.PT
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A bordo de um fantástico e luxuoso Iate, os convidados poderão observar a capital 
portuguesa sob as luzes do Pôr do Sol, enquanto desfrutam dos vinhos portugueses com um 
sommelier profissional. Nesse momento de navegação no magnífico Rio Tejo, os passageiros 
poderão ver monumentos como a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, a Ponte 25 
de Abril, o Cristo Rei e a Praça do Comércio. 

PÔR DO SOL EM LISBOA 
A BORDO DE UM IATE
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Para aqueles que desejam ir além de uma simples degustação de vinhos, a Osiris Travel 
apresenta uma autêntica experiência envolvendo todas as etapas da produção da bebida 
em uma das encantadoras adegas da região do Douro, ao norte de Portugal. Durante esta 
atividade, os convidados seguirão todo o processo de vinificação e poderão criar o seu 
próprio vinho com o apoio da equipe especialista da adega. A atividade começa com a 
mistura, seguida pelo engarrafamento, rolha e rotulagem e, finalmente, o vinho está pronto 
para levar para casa.

OS MELHORES VINHOS DO DOURO 

Portugal sempre foi conhecido por sua culinária excepcional. As principais cidades do país 
vêm se destacando no cenário gastronômico europeu no que diz respeito aos restaurantes 
de alta gastronomia. Seja em Lisboa, no Porto, no Algarve ou na Madeira, hoje em dia é 
possível ter a uma experiencia única à mesa de um dos vários restaurantes premiados com 
as famosas estrelas Michelin. Nesta atividade desenvolvida pela Osiris Travel, os convidados 
podem criar um roteiro de visitas aos restaurantes estrelados para provar o melhor da 
culinária portuguesa, seja em um dia ou um fim de semana. 

MICHELIN EXPERIENCE EM LISBOA  

WWW.OSIRIS.PT
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Uma experiência para ver a região de Lisboa sob uma perspectiva completamente nova, 
à luz do dia ou ao entardecer. Uma das rotas oferece vistas espetaculares de tesouros 
arquitetônicos como a Torre de Belém e o Mosteiro de São Jerônimo. Em outra rota 
alternativa os convidados poderão ver a costa selvagem até Estoril e Cascais, enquanto a 
terceira opção segue para os penhascos remotos do Cabo Espichel. Seja qual for o caminho 
escolhido, a experiência será única.

VOO DE HELICÓPTERO EM LISBOA
E ARREDORES

Até poucos anos atrás as filigranas eram artefatos conhecidos e apreciados 
apenas pelos portugueses. As joias ganharam fama internacional instantânea 
quando Sharon Stone, no início desse ano, desceu uma avenida de Beverly 
Hills com este tradicional adorno nortenho balançando sobre seu decote.  
O coração em filigrana dourada tinha-lhe sido oferecido alguns meses antes, durante 
sua estadia no Porto, e tal bastou para que de repente a tradicional filigrana portuguesa 
ultrapassasse fronteiras e se tornasse objeto de desejo ao redor do mundo. Esta 
experiência inclui uma imersão na cultura das tradicionais joias, onde os convidados 
poderão visitar pequenas oficinas familiares para aprender a arte de sua produção.     

ROTA DA FILIGRANA 
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As planícies do Alentejo são o cenário desta aventura, onde magníficas serras, vilas 
charmosas e castelos impressionantes remontam ao passado. Na tranquilidade do ar,  
os convidados poderão desfrutar da metamorfose da paisagem à medida que o balão 
desliza com a suave brisa sobre os campos recortados por rios e lagos. Os voos podem ser 
feitos a partir de diversas localidades. 

VOO DE BALÃO NO ALENTEJO 

WWW.OSIRIS.PT
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Uma atividade para dirigir alguns dos carros esportivos mais rápidos do mundo no lendário 
circuito de Estoril, onde Airton Senna obteve a sua primeira vitória na F1. O viajante pode 
escolher dentre uma infinidade de carros e experiências disponíveis. 

DRIVING EXPERIENCE EM ESTORIL
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A apenas 1 hora de Lisboa estão as deslumbrantes praias da Comporta onde casais e 
famílias poderão disfrutar da sensação única de um passeio a cavalo à beira mar.  
Uma experiência exclusiva e inesquecível, que pode ser combinada com um piquenique, 
almoço ou um jantar nos arredores.

PASSEIO A CAVALO EM
UMA PRAIA PARADISÍACA

Um tour privado pelas lojas de luxo na zona oeste do Chiado e na Avenida da Liberdade, 
observando as belíssimas mansões, fontes e cafés. Para boutiques alternativas e produtos 
portugueses tradicionais, uma parada pelas ruas sinuosas do Bairro Alto.

TOUR DE COMPRAS EM LISBOA

WWW.OSIRIS.PT



15
TE

K
S

E
R

 TO
U

R
IS

M

Os destinos da Eurásia são marcados pela profunda mescla de culturas ocidentais e orientais, 
dando aos países que ali se situam uma identidade cultural muito particular. A Turquia é um dos 
países mais belos e multiculturais desta região, tendo sua principal cidade dividida entre Europa 
e Ásia. Viajar pela Turquia, Armênia, Geórgia e Azerbaijão proporciona experiências de cunho 
histórico, romântico, gastronômico e religioso. Seja qual o perfil do viajante, estes destinos entre-
gam a magia do Oriente com o conforto do Ocidente. Para os mais aventureiros, o Uzbequistão, 
localizado na Ásia Central, possui um apelo forte pelo desconhecido. O país foi centro de um 
dos momentos mais importantes da história mundial, a Rota da Seda, que em muito contribuiu 
para o desenvolvimento de diversas nações. 

TURQUIA, CÁUCASO
& UZBEQUISTÃO
ENTRE O MUNDO ANTIGO
E A MODERNIDADE.

ISTAMBUL, TURQUIA

A Tekser Tourism and Travel foi fundada em 1981 para atender às necessidades do mercado de 
turismo global. Nas três décadas seguintes, a sua clientela se expandiu significativamente, e se 
diversificou em números, campos de atividade e demandas de produto. Buscando uma política 
de exclusividade no serviço, a companhia se orgulha de ter se tornado uma grande empresa 
de destination management, oferecendo ampla variedade de opções de viagem em roteiros 
altamente diferenciados.

WWW.TEKSER.COM



17
TE

K
S

E
R

 TO
U

R
IS

M

Para os viajantes que buscam tranquilidade e lugares paradisíacos, o Blue Cruise na costa 
turca é uma ótima opção. Esta viagem pelas águas azuis do mar Egeu será em um charmoso 
gulet – tradicional barco turco feito de madeira. Os convidados poderão nadar e mergulhar 
nas águas cristalinas do mediterrâneo turco, deliciar-se com uma comida preparada a bordo 
ou fazer excursões a pequenas vilas de pescadores e atrativos da região. Tudo feito à 
medida e proporção do desejo dos convidados. 

FIM DE SEMANA NAVEGANDO
PELO MAR EGEU

Nativo da região, Mehmet é um apaixonado por caminhar e conhece a fundo os vales 
da Capadócia. Esta atividade propõe desbravar a impressionante natureza da região em 
um tour guiado onde aprende-se a história ao caminhar pelas impressionantes formações 
rochosas do local. 

DESCOBRINDO OS VALES DA
CAPADÓCIA A PÉ COM O SR. MEHMET

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

TOUR VINTAGE POR ISTAMBUL

A gastronomia na Turquia é inegavelmente um dos melhores atrativos do país. 
Na Capadócia, uma região extraordinária de beleza única, os convidados poderão almoçar 
em uma tradicional casa-caverna de uma família local, onde degustarão as melhores 
iguarias da culinária turca. Neste delicioso almoço, o ambiente se torna um atrativo à parte 
proporcionando exclusividade e conforto. Também é possível organizar uma pequena aula 
de culinária com os próprios moradores.

ALMOÇANDO COM UMA FAMÍLIA
TURCA NA CAPADÓCIA

WWW.TEKSER.COM
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Reclusa entre as montanhas da região do Cáucaso, a Armênia possui milhares de anos de história 
e incontáveis belezas naturais. Seus antigos monastérios construídos em cenários deslumbrantes 
sobre às montanhas e vales são o símbolo do país, como Noravank, Haghartsin, Haghpat 
eGeghard. A Armênia é um lugar onde o visitante ficará intrigado com a história, impressionado 
com os monumentos, maravilhado com as paisagens e encantado com a hospitalidade local. 
Uma de suas curiosas atrações é o Wings of Tatev, eleito o teleférico mais longo do mundo 
pelo Guinness World Records. A história do país teve um trágico momento durante o século 
passado que é homenageado pelo Museu e Memorial do Genocído Armênio, construído em 
tributo às vítimas do massacre ocorrido no antigo Império Otomano entre os anos de 1915 e 
1922. O local muito se assemelha ao Museu do Holocausto em Israel, e nele os visitantes podem 
testemunhar com fotos, documentos, documentários e filmes este triste episódio da Armênia.

ARMÊNIA

A Geórgia é um destino repleto de patrimônios históricos em uma localização privilegiada pela 
natureza. Um dos mais saborosos atrativos do país são suas belíssimas vinícolas e adegas com 
uma reputação impecável. A região de Kakheti, por exemplo, é lar dos melhores vinhos da região 
do Cáucaso, onde uvas são cultivadas há mais de 7000 anos e ainda são prensadas com os 
pés para evitar o esmagamento das sementes, dando um sabor amargo ao vinho. O processo 
de fermentação também é muito singular, pois os barris de barro são enterrados sob o solo para 
garantir a fermentação ideal. Considerado um destino ideal para degustação de vinhos, a Tekser 
pode organizar roteiros a medida para os viajantes que desejam conhecer o melhor dos vinhos 
do Cáucaso. Outra joia escondida da Geórgia é a sua culinária. A cozinha georgiana tem muito 
a oferecer e é uma estrela em ascensão. Que tal um tour gastronômico passando pelos melhores 
restaurantes do país e aprendendo com mestres nativos o melhor da comida local?

GEÓRGIA

Uma tradição de séculos adorada por visitantes e nativos que buscam relaxamento.  
O banho turco desempenhou um papel importante como instituição social durante o Império 
Otomano. Banhos públicos estavam localizados nas cidades e aldeias e estavam abertos 
a todos. Ao contrário das tradições masculinas, as mulheres frequentavam os banhos em 
grupos. Nesta experiência os convidados aproveitarão um banho turco revigorante a moda 
antiga: as mulheres se reunirão para aproveitar em grupo enquanto que os homens vão 
experimentar o banho em uma tradicional barbearia turca.

BANHO TURCO

WWW.TEKSER.COM
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O Uzbequistão é o lar de antigas e históricas cidades profundamente ligadas à fascinante 
história da Rota da Seda. Ostentando construções e templos históricos, o país é a maior 
atração da Ásia Central. A milenar Samarcanda, situada no vale do rio Zerafshan, é a 
segunda maior cidade do Uzbequistão e tem a mesma idade de lugares como a Babilônia 
ou Roma. A história de Samarcanda tem cerca de 2.750 anos e testemunhou muitas revoltas 
durante os tempos de Alexandre o Grande, a Conquista Árabe, a Conquista de Gengis-Khan 
e, por último, a de Tamerlão. Assim, a cultura da cidade foi desenvolvida e misturada com as 
culturas iraniana, indiana, mongol e um pouco das culturas ocidental e oriental. Outro local 
histórico do país é a cidadela e fortaleza de Ark, a antiga residência de Bukhara para os 
antigos Khans (soberanos mongóis). De acordo com as últimas escavações, foi descoberta 
que a construção data do século 4 a.C..

UZBEQUISTÃO

WWW.TEKSER.COM

O Azerbaijão é uma mistura da modernidade ocidental com a tradição oriental. Nem europeu,
nem asiático, o país é ao mesmo tempo uma conexão de antigos impérios e uma nação 
em constante transformação. Um dos símbolos da modernidade do país é o incrível Heydar 
Aliyev Center, um centro cultural projetado como uma estrutura complexa de tirar o fôlego.                  
O local inclui o Auditório (centro de convenções), um museu, salas de exposições e escritórios 
administrativos. O museu foi projetado pela renomada arquiteta Zaha Hadid e é considerado 
um dos símbolos da moderna Baku. No primeiro andar do Centro é apresentada a exposição 
“Obras-Primas do Azerbaijão”, contando com exposições únicas que refletem a riqueza 
natural do destino e a longa história do país e sua herança cultural. 

AZERBAIJÃO
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Viajar ao Egito é sinônimo de uma verdadeira imersão no mundo antigo. O país abriga algumas 
das mais impressionantes construções do planeta, cuja história revela a grandiosidade de 
uma das mais poderosas civilizações da antiguidade.  Ao longo do Rio Nilo encontram-se as 
maravilhas erguidas pelo antigo Império. Na capital, o incrível Museu egípcio guarda as mais 
importantes relíquias da história do país. E engana-se quem pensa que o Egito não oferece 
nada além de história e cultura. Os paradisíacos balneários de Sharm-El-Sheikh e Hurghada 
ostentam algumas das praias mais belas da região e são uma ótima extensão para os viajantes 
que querem relaxar. 

EGITO
UM MERGULHO NA HISTÓRIA.
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emeco travel
egypt

GRANDE ESFINGE DE GIZÉ, EGITO

A Emeco Travel é líder no mercado de receptivos no Egito, oferecendo serviços de viagem 
personalizados para individuais, grupos e empresas. Com 42 anos de história, a Emeco se firmou 
como pioneira no mercado se tornando uma das principais Destination Management Company 
no país. Com um time de atendimento dedicado à América Latina e anos de experiência na 
região, sua oferta personalizada é garantia de viagens espetaculares.

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

MERGULHO EM RAS
MOHAMMED NATIONAL PARK

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

FOOD EXPERIENCE
EM NÚBIA

Nesta atividade os convidados poderão testemunhar em primeira mão a arte da 
produção de vinho egípcio com uma visita especial aos vinhedos de Gianaclis,  
com quase 130 anos de idade. Ao final da experiência, uma sessão de degustação de 
vinhos, onde pode-se experimentar alguns dos melhores rótulos do local.

UM PASSEIO PELA HISTÓRIA 
DOS VINHEDOS EGÍPCIOS

Até o século passado a cidade de Heracleion não passava de uma lenda, aparecendo 
em algumas raras inscrições e textos antigos. A cidade, localizada próxima a Alexandria,  
era um importante porto de entrada das embarcações gregas que chegavam ao Egito. 
Devido à algumas catástrofes naturais da época, a cidade ficou escondida por milhares 
de anos no fundo do mar. Entre as ruínas submersas encontradas recentemente estavam  
64 navios, 700 âncoras, um tesouro de moedas de ouro, estátuas de 4 metros de altura e 
os restos de um enorme templo para o deus Amun-Gereb. Mergulhar na cidade perdida de 
Heracleion é certamente uma atividade imperdível na costa egípcia. 

MERGULHO NA CIDADE
PERDIDA DE HERACLEION

WWW.EMECO.COM
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CHÁ DA TARDE EM UM LENDÁRIO
PALÁCIO  VITORIANO

A felucca permaneceu ao longo dos séculos o principal meio de transporte do Nilo. 
O barco raramente tem qualquer forma de motor e depende inteiramente da brisa que 
se forma durante o dia. Nesta atividade os convidados poderão maravilhar-se com as 
belezas no Rio Nilo enquanto se navega pacificamente, podendo apreciar o nascer ou o 
pôr do sol. Para incrementar a experiência, canapés podem ser servidos com uma garrafa 
de Champagne ou vinho.

PASSEIO DE FELUCCA
PELO NILO

O Sofitel Legend Old Cataract, um luxuoso hotel 5 estrelas situado num palácio vitoriano 
do século XIX, é o lugar mais incrível para um encontro em família e amigos na cidade de 
Aswan. Neste hotel os convidados podem desfrutar de um delicioso chá da tarde enquanto 
apreciam o Pôr do Sol no Rio Nilo.

O Monte Sinai, também chamado de Montanha de Moisés, é conhecido como o principal 
local da revelação divina na história judaica, onde Deus deu a Moisés os Dez Mandamentos. 
Subir a montanha sagrada, localizada na Península do Sinai, é uma experiência inesquecível. 
O Monte possui 2285 metros de altura, e leva-se cerca de 3 horas para subir até o pico.  
A rota principal para o cume é conhecida como o Caminho de Moisés e está alinhada com 
restos de várias capelas. No cume do monte os aventureiros encontrarão uma mesquita e a 
Capela da Santíssima Trindade, que foi construída em 1934 usando os restos de um antigo 
templo erguido por Justiniano no século VI. A própria capela de Justiniano substituiu uma 
capela anterior, construída em 363.

SUBIDA AO MONTE SINAI

WWW.EMECO.COM
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Considerado um dos destinos mais seguros do Oriente Médio, 
a pacífica Jordânia é um verdadeiro oásis de tranquilidade.  
O país possui um pequeno tamanho territorial, o que permite 
aos viajantes a possibilidade de explorar todas as suas belezas 
em um curto espaço de tempo. Mundialmente conhecida pela 
cidade nabateia de Petra, a Jordânia ostenta atrativos únicos 
no mundo, como o incrível deserto de Wadi Rum, cenário de 
diversos filmes de Hollywood. A paz e tranquilidade do destino 
podem ser encontradas em um dos muitos resorts na região do 
Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra! Já para os viajantes 
apaixonados por história, as construções do período romano 
causarão espanto e surpresa.

JORDÂNIA
UM OÁSIS DE TRANQUILIDADE 
NO ORIENTE MÉDIO.

WADI RUM, JORDÂNIA

Uma empresa que se converteu na parceira das agências de viagem que buscam proporcionar 
as melhores experiências na Jordânia, um pequeno país cheio de lugares incríveis, clima 
ameno, paisagens únicas e atividades culturais inesquecíveis. A Karma House possui 15 anos 
no mercado e conta com um time dedicado e comprometido a proporcionar experiências 
memoráveis a seus clientes.

WWW.KARMAHOUSEJORDAN.COM
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O Petra by Night vai além de uma experiência romântica para observar o cartão-
postal da Jordânia, e não se trata de apenas um simples show de som e luzes. 
O ambiente misterioso do deserto iluminado pelas pequenas velas acesas ao 
redor cria uma atmosfera aconchegante e um espetáculo aos olhos daqueles que 
presenciam a experiência.  

PETRA BY NIGHT

Uma atividade que oferece aprendizado, diversão e uma experiência gastronômica muito 
especial. Este Cooking Class apresenta uma maneira deliciosa para tornar a experiência na 
Jordânia ainda mais saborosa. Como em qualquer cozinha caseira, a atividade ocorre em 
um ambiente descontraído e informal, onde os convidados se reunirão para preparar um 
jantar, trabalhando ao lado de mulheres jordanianas sob a supervisão de um chef local.

PETRA KITCHEN
Mundialmente conhecida pela antiga cidade de Petra, esculpida nas rochas há mais de 
2000 anos, a Jordânia também oferece muito para o viajante moderno, desde o Vale do 
Jordão até as águas pacíficas do Mar Morto. Quando se pensa em aventura, umas das 
atividades imperdíveis é feita nos céus de Wadi Rum. A Karma House pode organizar voos 
de paragliding onde os convidados ficarão impressionados com a beleza da paisagem 
desértica do destino.

AVENTURA PELOS CÉUS
DE WADI RUM

A atividade inicia pelo centro da cidade com um passeio a pé pelos restaurantes e comércios 
de rua onde os convidados poderão desfrutar das delícias locais jordanianas, como um 
sanduíche de Falafel. A experiência pode ser enriquecida com paradas nos melhores 
restaurantes da cidade, ou simplesmente uma caminhada pelos bairros mais convidativos 
para conhecer o modo de vida local.

AMÃ BY NIGHT

WWW.KARMAHOUSEJORDAN.COM
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Wadi Rum é um dos principais atrativos da Jordânia. O deserto de cor 
avermelhada, que muito se assemelha a Marte, é um centro de atividades pra 
quem curte aventura. Desde passeios de jeep e rotas de trekking, até noites 
nos acampamentos mais singulares do mundo. Para os convidados que buscam 
explorar o melhor do local, a Karma House pode organizar diversas atividades 
durante o dia combinadas com uma noite em luxuosos acampamentos.

AVENTURAS EM WADI RUM

Esta reserva fica ao lado do Mar Morto e é uma das belezas naturais mais impressionantes 
da Jordânia. Com o passar dos anos, a água dos rios que cortam os cânions formou 
belíssimas cachoeiras e imponentes cavernas. A atividade proposta convida os participantes 
a nadar, caminhar e se aventurar. 

WADI AL- MUJIB NATURAL RESERVE

Mergulhar no Mar Vermelho é a atividade mais esportiva na cidade de Aqaba, banhada 
pelo Mar Vermelho. Os recifes de coral de lá fazem parte de alguns dos ecossistemas 
subaquáticos mais bem conservados do mundo. Cursos iniciantes e avançados com 
experientes instrutores de mergulho e aluguel de equipamentos estão disponíveis pra quem 
estiver interessado. Alternativamente os convidados podem experimentar snorkeling de 
primeira classe em vários locais. 

MERGULHO NO MAR VERMELHO

WWW.KARMAHOUSEJORDAN.COM
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Cheia de mistérios, fé e diversidade, não há lugar no mundo como a Índia. Um país com mais 
de um bilhão de habitantes e com uma identidade inteiramente própria. O encanto da Índia vai 
muito além do imponente e majestoso Taj Mahal, ou de uma de suas muitas fortificações antigas. 
A simplicidade do povo converge com a espiritualidade mística que se encontra em cada esquina 
de cada cidade. A Índia é uma autêntica mistura de cores, sabores e sensações. Viajantes que 
experimentam uma jornada pelo país descobrem uma das culturas mais milenares e ricas do 
mundo. Para sentir sua energia, ser tocado por sua cultura, ou participar de suas celebrações, 
basta aventurar-se sem preconceitos e com uma mente totalmente aberta. Os vizinhos Nepal e 
Butão são atrativos únicos para os aventureiros que querem explorar os encantos da região do 
Himalaia. O antigo Sri Lanka possui um apelo à espiritualidade e cultura, enquanto que as ilhas 
Maldivas são o refúgio perfeito para os casais em lua de mel. 

ÍNDIA &
SUBCONTINENTE 
A AUTÊNTICA JORNADA
DE SENSAÇÕES. 

RAJASTÃO, ÍNDIA

A Creative Travel acredita que a indústria turística é muito mais do que apenas negócios. 
É um compromisso em construir relações de confiança, baseadas na compreensão das 
necessidades dos agentes e clientes, e na habilidade de criar essa confiança cumprindo o 
prometido. Se alguém sabe como oferecer padrões internacionais de DMCs no subcontinente 
indiano, esse alguém é a Creative Travel. A empresa vêm oferecendo uma reputação de 
integridade, criatividade e experiência em serviços turísticos e eventos na região por mais 
de três décadas.

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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Berço das práticas Zen, a Índia está repleta dos tradicionais Ashrams que atraem visitantes 
do mundo inteiro em busca de paz espiritual. Os convidados que procuram uma experiência 
que vá além dos principais cartões-postais do destino podem contar com a expertise da 
Creative para levá-los a uma jornada de paz e meditação. 

ESTADIA ZEN & MEDITAÇÃO

A milenar Ayurveda tem ganhado popularidade ao redor do mundo. Esta filosofia medicinal, 
desenvolvida há milhares de anos na Índia, baseia-se na crença de que saúde e bem-estar 
dependem de um delicado equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Seu principal objetivo 
é promover a boa saúde, não combater doenças. No entanto os tratamentos podem ser 
direcionados para problemas de saúde específicos. Para os convidados que buscam 
aprofundar-se neste assunto, a Creative pode organizar roteiros específicos nos melhores 
centros de Ayurveda da Índia. 

TERAPIAS AYURVEDA

A Creative Travel leva o conceito de turismo de Bem-Estar e Yoga um passo adiante.  
Com uma extensa e confiável rede de parcerias com Retiros de Yoga e centros espirituais 
em cidades como Rishikesh e Kerala, os convidados que buscam uma estadia zen no 
destino podem contar com diversas atividades e tours específicos para este interesse.                   
Estas experiências são conduzidas por renomados mestres cuja missão é não apenas levar 
os convidados a conhecerem seu “eu” interior, mas também ajudá-los a rejuvenescer o 
corpo, a alma e a mente.

ESPIRITUALIDADE &
RELAXAMENTO

Às margens do rio sagrado Ganges, a Creative pode organizar uma aula de Yoga para 
absorver toda a espiritualidade do local. 

YOGA NO GANGES

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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A Creative Travel acaba de lançar alguns dos roteiros mais personalizados e exclusivos 
em solo indiano. Conheça as “Engaging Journeys”, uma coleção de 11 roteiros criados 
para grupos com interesses especiais na Índia. As jornadas cobrem as principais áreas de 
interesse, como por exemplo Yoga, Culinária, Arquitetura etc. O diferencial deste produto 
recém lançado são os experts de cada área de interesse: cada roteiro é acompanhado 
por um especialista no assunto e possui saídas fixas operando com base mínima de 2 pax.  
Os programas contam com experiências autênticas criadas com a curadoria de cada um 
destes especialistas. Para torná-las mais exclusivas e intimistas, as saídas não ultrapassarão 
um número máximo de 24 convidados. Tudo trabalhado com precisão, cuidado e com base 
em uma área distinta de interesse. A essência de cada jornada é baseada na exclusividade.

JORNADAS COM EXPERTS NA ÍNDIA

Os festivais são talvez a melhor maneira de se conhecer o destino. Eles traduzem o modo de 
vida local da maneira mais simples e original. A Creative Travel é expert em roteiros para os 
viajantes que desejam conhecer a autêntica cultura indiana através dos vários festivais que 
ocorrem anualmente no país. O evento mais famoso do destino é o Diwali, popularmente 
conhecido como o Festival das Luzes.  

FESTIVAIS INDIANOS

Ainda pouco explorada, a selva indiana possui algumas das experiências de safari mais 
interessantes para quem curte aventuras pela natureza. A diversidade da fauna local é um 
resultado das condições climáticas e paisagens únicas da região. Os viajantes que decidem 
se aventurar pelo local se surpreendem com criaturas encantadoras em seu habitat natural. 
A Creative Travel Índia deu início a um calendário de saídas para os viajantes que desejam 
explorar a vida animal do destino. Com saídas garantidas operando com base mínima de  
2 pax, as saídas fixas são uma ótima maneira de promover e mostrar experiências selvagens 
no destino. 

EXPLORANDO A SELVA INDIANA

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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Esta atividade foi criada para experimentar o estilo de vida rural do Sri Lanka, onde o 
convidado viajará em um carro puxado por bois através de uma vila rural atravessando 
os exuberantes campos de arroz. A experiência inclui um almoço local para aprender os 
métodos tradicionais de cozinhar. Ao final desta excursão, um passeio de canoa em um lago 
em Habarana.

ALDEIA EM SIGIRIYA

Uma experiência de cooking class em uma cabana de barro na Villa Sarakkuwa. Dilmani 
Perera, uma mestre da gastronomia local, ensinará suas habilidades culinárias como uma 
nativa do Sri Lanka.

COOKING CLASS EM NEGOMBO
O Nepal oferece uma das melhores rotas de trekking do mundo, seja para os novatos 
ou para aqueles com mais experiência. A prática da atividade no destino proporciona 
a oportunidade de conhecer as muitas aldeias nepalesas isoladas nas imponentes 
montanhas cobertas de neve. O ápice da experiência é o temido Monte Everest, o ponto 
mais alto do mundo.

TREKKING PELO HIMALAIA

Uma das melhores maneiras de relaxar após um longo dia explorando o Butão é o banho 
de pedras quentes (Dotsho ou Menchu). Tradicionalmente, a atividade é praticada há 
séculos no país, especialmente durante o inverno. O banho em si se trata de um ritual, 
rochas coletadas às margens de rios são aquecidas ao máximo e depois lançadas sobre 
uma banheira de madeira cheia de água com folhas de Artemísia. A água é aquecida 
pelas rochas e gradualmente começam a liberar minerais. O banho possui propriedades 
medicinais e tem um efeito relaxante quase que instantâneo! 

BANHO DE PEDRAS QUENTES
NO BUTÃO

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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As fronteiras mais distantes e reclusas do mundo guardam 
belezas impressionantes. Os destinos do extremo oriente se 
tornaram objeto de desejo de viajantes do mundo inteiro por 
sua cultura, natureza e singularidade. Desde as paradisíacas 
ilhas tailandesas até os históricos templos do Myanmar, 
Camboja e Laos, estes destinos são a verdadeira essência de 
uma jornada pelo continente asiático. Suas histórias milenares 
e paisagens deslumbrantes impressionam a milhares de 
pessoas que desejam uma viagem única nas fronteiras mais 
distantes do planeta. Sem sombra de dúvidas viajar à Ásia é 
garantia de uma experiência única. 

EXTREMO ORIENTE
AS MARAVILHAS MAIS
EXÓTICAS DA ÁSIA.

SINGAPURA

Estabelecida em 1996 em Bangkok, a Destination Asia expandiu seu network para 
11 países, tornando-se umas das principais operadoras de turismo de todo continente 
asiático, com 33 escritórios próprios na região e cerca de 750 funcionários. Com um staf f 
bastante multi-cultural e independente, a empresa combina os estilos orientais e ocidentais 
de gestão, respondendo rapidamente às necessidades do clientes e criando serviços de 
viagem inigualáveis. Os parceiros da Destination Asia são vocês, atuais e futuros clientes. 
Os padrões de excelência da empresa são criados com um único objetivo: garantir que seus 
clientes estejam 100% satisfeitos enquanto viajando na Ásia.

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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O mundialmente conhecido termo anime se refere às animações que são produzidas por 
estúdios japoneses. Também pode-se traduzir o termo em desenhos animados japoneses, 
estes que se tornaram febre mundial. Aqui no Brasil não foi diferente, e os tradicionais 
animes ganharam fãs de diversas idades! A Destination Asia criou um day tour para quem 
deseja explorar as raízes da cultura anime em Tóquio. A excursão de dia completo inicia no 
J World, um parque de diversões dedicado a Shonen Jumps, criadora dos animes Naruto 
e One Piece. Depois, os convidados terão a oportunidade de conhecer um Pokemon 
Center onde poderão comprar todos os tipos de itens relacionados ao desenho animado.  
Após o almoço, os viajantes seguem rumo ao Animate and Mandarake, duas lojas 
inteiramente dedicados aos mangás e animes. O tour finaliza na cidade de Akihabara, 
também conhecida como “a Meca” para os fãs de animes. Após uma caminhada pela 
cidade, os convidados poderão conhecer o Gundam Café, um café criado e decorado 
com inspiração no robô mais famoso do Japão.

ANIME TOUR EM TÓQUIO

Uma experiência para observar o icônico Monte Fuji sob uma perspectiva única.  
Os convidados poderão sobrevoar um dos principais cartões-postais do Japão a bordo de 
um helicóptero partindo da cidade de Tóquio. Durante o trajeto, pode-se observar as belezas 
de Hakone, Yokohama, Kamakura e também da agitada capital.

VOO DE HELICÓPTERO SOBRE
O MONTE FUJI

Direto das telas dos videogames para as ruas de Tóquio: conheça o Mario-Kart run,  
um jeito peculiar e divertido para entreter grupos na capital japonesa! A atividade propõe 
uma maneira excêntrica e nostálgica de explorar a cidade. Além de poderem observar as 
movimentadas ruas de Tóquio, os passageiros podem curtir um prazeroso passeio a bordo 
de um kart personalizado do Super Mario World! A experiência fica ainda mais especial 
com os trajes temáticos: Mario, Pikachu, Homem Aranha e muitos outros personagens 
famosos, basta escolher o predileto! A atividade é recomendada para grupos pequenos, 
com no máximo 70 pax.

UMA EXPERIÊNCIA DO 
SUPER MARIO WORLD

Conheça o Samurai experience, uma das atividades mais emblemáticas que é a cara do 
Japão. Disponível em Kyoto, a antiga capital imperial do Japão, os convidados poderão 
vivenciar uma autêntica aula de samurai com mestres locais da arte milenar. Os interessados 
no programa participarão da experiência vestidos a caráter, utilizando os tradicionais 
quimonos. Antes de iniciar as atividades práticas, o Samurai Experience inclui uma 
introdução ao estilo de vida dos guerreiros e ao estilo Kenbu, a dança marcial do leque e 
da espada, uma tradicional arte japonesa usada para expressar poemas. Esta experiência 
é um mergulho na história e cultura de uma das artes mais tradicionais e famosas do Japão.  
Os instrutores são mestres certificados das artes e podem apresentar-se em inglês.

SAMURAI EXPERIENCE

JAPÃO

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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Chengdu é um destino altamente recomendável para quem viaja para a China e aprecia 
Templos antigos, paisagens estonteantes e também as figuras mais queridas do país,  
os pandas! Chengdu é a cidade com a maior concentração de pandas gigantes do mundo, 
e nela os turistas podem ir ao Panda Research Centre, centro de pesquisa e proteção ao 
espécime que há anos luta contra a extinção do animal símbolo da China. Os participantes 
do Programa têm a oportunidade de interagir com um dos animais mais dóceis do mundo, 
alimentando e auxiliando na limpeza do ambiente. Com a renda gerada a partir do 
programa, a equipe do Centro de Pesquisa continua a luta pela sobrevivência da espécie, 
hoje em dia estimada em pouco mais de 1000 pandas espalhados pelo planeta.

INTERAGINDO COM PANDAS
EM CHENGDU

Uma atividade para imergir na culinária chinesa sem preconceitos! Neste tour noturno os 
convidados irão explorar duas ruas agitadas que oferecem a autêntica comida de rua 
chinesa: Wangfujing e Donghuamen. Os mais corajosos poderão provar iguarias como 
escorpiões, larvas, ou besouros, e para os mais conservadores um delicioso cordeiro assado. 
Seja qual for a escolha, a experiência será divertida e saborosa! 

NIGHT MARKET TOUR

CHINA & HONG KONG

Kanazawa é uma pequena cidade japonesa onde a tradição geisha ainda possui raízes 
na cultura local. Nesta experiência os convidados poderão deliciar-se com um delicioso 
jantar japonês na companhia de mulheres praticantes de um dos costumes femininos mais 
antigos do país. 

JANTANDO COM AS GEISHAS

O restaurante Gonpachi, um dos cenários do filme Kill Bill do aclamado diretor norte 
americano Quentin Tarantino, é uma obra-prima localizada na cosmopolita cidade de 
Tóquio. Com capacidade para até 250 pessoas, o restaurante possui uma arquitetura 
charmosa e promete uma experiência única pra quem curte a culinária japonesa autêntica. 
Para grupos, o local também oferece um espaço privativo para um jantar de gala. Quando 
solicitada a privatização de todo o restaurante, a experiência Kill Bill se torna ainda mais 
real! As garçonetes se caracterizam como as personagens das atrizes Uma Thurmann e Lucy 
Liu junto com espadas de samurais, criando um ambiente totalmente tematizado. 

UMA NOITE KILL BILL EM TÓQUIO

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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A cidade de Chiang Mai, localizada ao norte da Tailândia, apresenta alguns dos atrativos 
culturais mais interessantes do destino. Não é à toa que a cidade é conhecida como a 
capital cultural do país. Além das diversas atividades que o lugar pode oferecer, a tranquila 
e pacata cidade possui uma beleza natural única. Para observá-la sob um ângulo diferente, 
recomenda-se um voo de balão sobre seus campos verdejantes.

VOO DE BALÃO EM CHIANG MAI

TAILÂNDIA

O Tai Chi é uma tradicional arte marcial chinesa que ensina o exercício da meditação em 
movimento. A prática da modalidade ganhou adeptos do mundo inteiro, e em Hong Kong 
os convidados podem aprender mais sobre a arte com um mestre certificado local em uma 
aula exclusiva e privativa.

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

O estilo Shaolin é um dos mais antigos do Kung Fu. No Hong Kong Shaolin Wushu Culture 
Centre os visitantes podem ter uma aula privada sobre a arte milenar, incluindo uma 
introdução às técnicas de meditação para auxiliar no equilíbrio entre o corpo e a mente. 

TOUR DE BIKE POR YANGHSUO

AULA COM UM MESTRE SHAOLIN

Nesta experiência os convidados irão explorar uma das sete maravilhas do mundo de um 
modo peculiar. Em uma das áreas mais antigas e remotas da muralha, os viajantes poderão 
deixar sua marca ao auxiliarem na reconstrução utilizando materiais de séculos passados. 

RESTAURAÇÃO DA GRANDE MURALHA

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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Bali possui uma reputação única entre os destinos de surf do mundo inteiro. Os convidados 
podem aprender mais sobre uma das atividades mais procuradas pelos visitantes da ilha. 
Com instrutores altamente capacitados, grupos de pequeno e médio porte podem curtir 
as ondas da praia de Kuta, e não importa o nível de conhecimento – as aulas podem ser 
divididas de acordo com o nível de cada aluno! 

AULAS DE SURF EM BALI

INDONÉSIA

A capital tailandesa possui um dos cenários noturnos mais efervescentes da Ásia. A bordo 
dos tradicionais Tuk Tuks, esta aventura levará os convidados a explorarem os segredos e 
sabores das lojas de rua de Bangkok. 

VIDA NOTURNA DE
BANGKOK BY TUK TUK

A Tailândia possui centenas de ilhas, muitas das quais oferecem a privacidade que Phi Phi ou 
Phuket já não podem mais garantir. Nesta atividade um barco privativo levará os convidados 
para explorar algumas das ilhas mais reclusas e paradisíacas do país, fazendo paradas 
para aproveitar cada segundo desta experiência. 

ISLAND HOPPING

O Parque Nacional de Khao Sok é um local de belezas naturais espetaculares, 
comumente comparado às famosas falésias de Guilin, na China. Esta experiência 
proporcionará aos convidados uma noite na floresta que é lar de uma grande variedade 
de espécies animais. Pela manhã, saída para um safari pela selva e um passeio de 
canoa pelo lago que corta o Parque. 

JUNGLE SAFARI EM KHAO SOK

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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Passando pelas regiões mais tradicionais da cidade, os convidados se deliciarão em uma 
excursão onde os sabores locais ganham destaque.

JORNADA CULINÁRIA 

Singapura é um destino onde o futuro já parece ser uma realidade. Seus arranha-céus são o 
símbolo da modernidade, e sua infraestrutura inigualável dá ao destino um diferencial único 
para recepcionar visitantes de todas as partes do mundo. Nesta atividade os convidados 
poderão conhecer as mais altas e imponentes construções da cidade, incluindo lugares 
como o Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Singapore Flyer entre outros!

EXPLORANDO OS ARRANHA-CÉUS
DE SINGAPURA

SINGAPURA

A bordo de veículos 4X4, o grupo se aventurará pelo riquíssimo Parque Nacional da ilha de 
Bali, na parte oeste, conhecido por sua rica fauna e flora.

JEEP SAFARI NO
PARQUE NACIONAL DE BALI

Esta experiência levará os convidados ao coração do Parque Nacional da ilha para explorar 
sua natureza exuberante e principalmente observar os famosos dragões de Komodo em seu 
habitat natural.

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

EXPEDIÇÃO A ILHA DE KOMODO

TREEKING PELA MONTANHA DE FOGO

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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Pela manhã os convidados visitarão o Monastério de Kalaywa, lar de cerca de 1000 
monges. Este sagrado templo é um lugar fascinante para testemunhar a vida religiosa do 
Myanmar. Também será possível observar os monges na tradicional cerimônia de pedir 
comida pelas ruas da cidade ao amanhecer. Após o almoço, um renomado astrólogo local 
se juntará aos viajantes para falar sobre as práticas de consulta aos astros. A excursão 
continua com uma visita ao Buda reclinado em Chauk Htat Kyi, uma das estátuas mais 
impressionantes do país.

A cidade de Bagan é famosa por seus inúmeros templos que permanecem de pé há séculos. 
Esta jornada começa pela manhã, onde os convidados terão a oportunidade de pedalar 
pela antigas estupas e aprender sobre as civilizações que as construíram. A experiência se 
torna ainda mais especial ao poderem observar o cotidiano dos aldeões dos vilarejos locais. 
O tour finaliza com uma parada em uma loja de chás para provar o delicioso chá birmanês.  

EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL EM YANGON

EXPLORANDO OS TEMPLOS E VILARE-
JOS LOCAIS DE BAGAN DE BICICLETA

Para os apaixonados por fotografia, as antigas construções de Yangon podem proporcionar 
os cliques perfeitos. O tour leader desta experiência é um fotógrafo premiado que ensinará 
suas técnicas para obter as mais belas fotos dos atrativos da cidade. A atividade é feita a pé, 
passando por lugares como Sule Pagoda, City Hall, Emmanuel Baptist Church entre outros. 

TOUR FOTOGRÁFICO EM YANGON

MYANMAR

Langkawi é uma das mais belas ilhas da Malásia e é um local ideal para privatizar um barco 
e curtir suas águas tranquilas. Uma das melhores maneiras de se explorar o destino é a 
bordo de um charmoso Catamarã, onde os convidados podem curtir as praias à medida e 
tempo que preferirem. Para tornar a experiência ainda mais especial, um delicioso coquetel 
pode ser organizado a bordo.

NAVEGANDO POR LANGKAWI

MALÁSIA

O centro de Reabilitação dos Orangotangos de Semenggkok é um dos melhores lugares para 
interagir com os simpáticos primatas. Os animais andam livres pela floresta, e retornam ao 
centro nos horários de alimentação. Nesta experiência os convidados terão a oportunidade 
de ver de perto uma encantadora espécie em risco de extinção em seu habitat natural.

CENTRO DE REABILITAÇÃO
DOS ORANGOTANGOS DE BORNÉU 
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Nesta atividade os convidados poderão conhecer o interior de Siem Reap a bordo de 
clássicas vespas! O tour inclui uma introdução à vida espiritual Khmer e uma excursão 
pelas vilas do interior do país, com paradas pelas ruínas de seus templos cercados por 
uma natureza exuberante. O almoço será em um belo local para piquenique, com todos os 
alimentos e bebidas inclusos. Do conforto do assento atrás do motorista, o viajante poderá 
tirar fotos ou simplesmente apreciar a belíssima paisagem ao redor.

EXPLORANDO SIEM REAP
EM UMA VESPA

Uma experiência única a bordo de uma gôndola tradicional Khmer dentro da área do Templo 
de Angkor. O passeio começa pelo Portão Sul com sentido ao lado oeste, permitindo que 
o visitante aprecie uma paisagem onde a história e a natureza se misturam. Com duração 
de cerca de 45 minutos ao entardecer, o barco percorre as ruínas da antiga cidade, com 
drinks e canapés servidos em um luxuoso cocktail. Durante o passeio, também é possível 
uma parada no Templo Prasat Chhrung.

O belíssimo complexo de cachoeiras de Kuan Sii impressiona por suas águas de tons azul-
turquesa e verde-esmeralda. A excursão proposta é feita de bike saindo de Luang Prabang, 
com a tarde inteira para desfrutar do local. Os convidados também terão a oportunidade de 
visitar o Parque das Borboletas e o Centro de Resgate dos Ursos Negros. O tour finaliza com 
um passeio de barco pelo Rio Mekong no trajeto de volta ao hotel.

SUNSET COM ESTILO EM SIEM REAP 

CAMBOJA

CACHOEIRAS DE KUANG SII

LAOS

Nesta experiência os convidados visitarão um tradicional monastério de Hanoi para 
aprender sobre as tradições locais da crença budista. Haverá um tempo de aprendizado 
com os mestres que transmitirão seu conhecimento e sabedoria. Uma vez terminada a aula, 
seguiremos em direção ao Phat Titch Pagoda onde poderemos aprender com o monge 
mestre do local e almoçar uma deliciosa refeição vegetariana. 

EXPERIÊNCIA BUDISTA

VIETNÃ

Uma jornada no coração do Mekong Delta, lar de vilarejos e comunidades que transmitem 
a essência da cultura rural do Vietnã. Logo pela manhã, saída de lancha pelas águas do 
rio, onde pode-se explorar áreas pouco conhecidas. A experiência inclui uma parada em 
uma casa de uma família local onde os convidados poderão provar algumas iguarias 
tradicionais da região. 

VIDA LOCAL NO DELTA DO RIO MEKONG

WWW.DESTINATION-ASIA.COM



59
A

V
A

N
T G

A
R

D
E

NOSSAS
FERRAMENTAS

CATÁLOGO DE PRODUTOS
Plataforma online com diversos roteiros 

sugeridos precificados. 

TARIFÁRIOS ONLINE
Dispomos de tarifários online de serviços
e atividades em boa parte dos destinos.

CONSULTORIA
Equipe familiarizada com os destinos pronta 

para auxiliar na montagem de roteiros
e produtos especiais.

NA VANGUARDA
Blog com as notícias mais relevantes do mundo 
de viagens Avant Garde e ideias inspiradoras.

TREINAMENTOS
Sessões de capacitação de destinos 
para equipes de agentes, consultores

e operadores de viagem.

SUPORTE OPERACIONAL
Suporte operacional de nosso time

24 horas por dia, 7 dias por semana.

AGBRANDS.COM.BR

SIDNEY ALONSO
salonso@agbrands.com.br

JEVERSON ZANINI
jzanini@agbrands.com.br

OFELIA BARRIOS 
ofelia@agbrands.com.mx

ROSINA GOMES DE FREITAS
rosina@agbrands.com.br

VICTOR ZUCHETTI
victor@agbrands.com.br

 CORDILHEIRA DO HIMALAIA

BRASIL

ARGENTINA MÉXICO 

@agbrands

@AvantGardeDMCs
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/agbrands
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