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Sul da Tailândia :
O paraiso que o mundo
inteiro conhece e deseja

A APRIL LANÇA O
1O PLANO VIP DO MERCADO

Agora seu cliente terá acesso a um plano ainda mais completo!

Quem é VIP
viaja com
APRIL

VANTAGENS

DE SER

VIP

ASSISTÊNCIA
PET

LIMITES SUPERIORES
DE COBERTURA

SEGURO CONTRA
DANOS À MALA

A Segurança do
PET do seu cliente
durante as viagens

Coberturas
superiores de
repatriações e
indenizações

A Bagagem do seu
cliente tem seguro
contra danos e ele
volta sem aperto

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO*:

São Paulo (11) 3236 9696 | Rio de Janeiro (21) 2220 6611
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*para contato com outros escriórios consulte o folheto.

www.aprilbrasil.com.br
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Olá, querido passageiro! Estamos embarcando
em nossa 14ª viagem, e quantos lugares lindos
nós já vimos juntos, hein? Dessa vez não será diferente, conheceremos lugares fantásticos, que
com certeza te deixarão de queixo caído.
Meu caro viajante, acompanhe os números da
8ª edição do JPA Travel Market, um dos maiores eventos B2B do Brasil, que hoje é referência
no cenário do turismo nacional e a cada nova
edição vem se internacionalizando. Em 2018, o
JPA recebeu 3,5 mil profissionais do turismo em
seus corredores, 235 estandes - onde 60 deles
eram de empresas internacionais. A oportunidade perfeita para gerar negócios!
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O JPA Travel Market
um dos maiores
eventos B2B do
turismo do Brasil
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Polo Turístico
Cabo Branco

Vamos começar nossa viagem sobrevoando
águas cristalinas e vegetação verdinha, o verdadeiro P-A-R-A-Í-S-O na terra. Sim, estamos falando da Tailândia. O segundo lugar que iremos
aterrissar é um país com natureza vasta, grandes cachoeiras e lagos com montanhas rochosas. O Canadá nos dará “boas vindas”. Iremos
nos divertir também com manobras radicais no
parque Hot Wheels do Beto Carrero.
Depois de toda essa diversão, é chegada a hora
que bater um papo legal sobre empreendedorismo no Polo Turístico de Cabo Branco, o maior
Complexo Turístico planejado do Nordeste. E,
em seguida, discutiremos sobre a força do turismo brasileiro, em uma matéria bem legal da
ABIH Nacional.
Obrigada por estar conosco nessa viagem, nos
encontraremos na próxima. Hasta la vista!
Viagem Classe A é uma publicação anual do JPA Travel Market e distribuída gratuitamente via mala direta
dirigida ao trade turístico do Nordeste. A revista não
se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos
assinados.
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Código GDS: BW | bestwestern.com.br | 0800 761 0882
Cada hotel da marca Best Western® é de propriedade e operação independentes. Best Western e marcas Best Western são marcas de
serviço ou marcas registradas da Best Western International, Inc. © 2019 Best Western International, Inc. Todos os direitos reservados.
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O JPA Travel Market
consolidou-se como um dos
maiores eventos B2B do
turismo do Brasil
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Internacionalização
Os números da edição de 2018

O

s dados comprovam o crescimento do
evento ano após ano. Circularam pelos
corredores do 8º JPA Travel Market 3,5
mil profissionais do turismo, nos quais 1,4
mil eram agentes de viagens e operadores, de
25 estados brasileiros, um aumento de 15%

em relação a edição de 2017. Recebeu, ainda,
um grupo de hosted buyers da Argentina, vindos pela primeira vez. Os diretores do evento
afirmam ainda que o programa para hosted
buyers irá aumentar nas próximas edições.

Sobre o crescimento na internacionalização do
evento, segundo os diretores, o bom momento
dos novos voos internacionais partindo de capitais do Nordeste podem ter influenciado. Ao
todo, foram 60 estandes internacionais, um crescimento de 34% comparado a edição de 2017.

Estandes
maiores
e mais
bonitos
Com estandes maiores
e mais bonitos, além
das grandes áreas personalizadas, como a da
Trend, Argentina, Azul
Viagens, Teresa Perez,
Visit Florida, Best Western, IFPB/Funetec e
USA, o 8º JPA Travel
Market contou com 235
estandes nacionais e internacionais.
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Capacitações

Caravanas

Além da movimentação nos corredores, as salas
de capacitação permaneceram lotadas nos dois
dias. Ao todo foram 12 salas, realizando 126
capacitações de diversas empresas nacionais
e internacionais, ocupando as 03 salas do JPA
Travel Market e as salas próprias dos estandes
da Área USA, Argentina, Azul Viagens, Best
Western, Sebrae/PB, Teresa Perez, Trend, Visit
Europe e Visit Florida.

As principais caravanas do
Nordeste foram trazidas
pela Masterop, com 150
agentes e Trend, com 200
agentes. Ao todo, o JPA patrocinou 1600 room nights
para os agentes de viagens
convidados.
A GOL Linhas Aéreas disponibilizou, pela primeira vez,
a tarifa AD90 para participantes da feira, em especial,
agentes e operadores. Isso
impulsionou o público participante, que veio de 25 estados do Brasil.
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Autoridades presentes
Outro ponto positivo da edição 2018 do evento
foi receber mais uma vez representantes do
Ministério do Turismo, o secretário executivo
Alberto Alves, o governador da Paraíba, Ricardo
Coutinho, além da presença da cônsul geral
da China, Yan Yuqing, do cônsul dos Estados
Unidos, John Barrett, do cônsul da Argentina,
Alejandro Funes Lastra e do cônsul do Egito,
Mohamed Elkhatib.
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Alguns expositores do
9º JPA Travel Market

14 | Viagem Classe A | Ed. 14 | 2019

2019 | Ed. 14 | Viagem Classe A | 15

ões da Paraíba. “Essa é uma ação que vai mudar
a realidade do nosso turismo; nós vamos praticamente dobrar o número de leitos e o número
de empregos e gerar uma grande quantidade
de eventos agregados ao Centro de Convenções,
permitindo que o Estado seja um dos destinos
mais completos e atrativos do Brasil”, pontuou.

Ele também ressaltou que o Governo do Estado
celebra hoje a consolidação de um projeto que
estava travado há mais de 30 anos. “Esse é um
momento que coroa todo o esforço feito pela
gestão estadual ao longo dos últimos anos quando começamos a fazer um trabalho para enfrentar um dos nossos maiores problemas da área,
que era a questão fundiária. Da mesma forma
que o Centro de Convenções foi um marco para
o turismo, a construção desses hotéis também
vai marcar o segmento, gerando emprego e renda”, completou.

Polo Turístico Cabo Branco:
João Azevêdo lança edital
para empreendimentos
Por SECOM-PB

O

governador João Azevêdo lançou, nesta
quarta-feira (5), no Centro de Convenções
de João Pessoa, o edital de chamamento público para implantação do Polo Turístico
Cabo Branco. A primeira etapa do maior Complexo Turístico planejado do Nordeste irá disponibilizar cinco lotes para instalação de hotéis e
resorts, sendo três deles voltados à beira-mar,
um para a área do rio e um em frente ao Centro
de Convenções. A construção dos empreendimentos prevê a geração de 3.560 empregos diretos, indiretos e induzidos e uma movimentação
financeira de R$ 355 milhões no Estado.
Na ocasião, o gestor também assinou a autorização de licitação para a construção do Batalhão
Ambiental da Polícia Militar, que representa um
investimento superior a R$ 1,7 milhão – oriundo
do tesouro estadual – e anunciou a possibilida-
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O secretário do Turismo e do Desenvolvimento
Econômico, Gustavo Feliciano, afirmou que o
Governo atende a um anseio do trade turístico
e assegura desenvolvimento para todas as regi-

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari
Filho, destacou que o Polo Turístico Cabo Branco irá incrementar a economia de diversos setores. “Nós vamos gerar emprego e renda para vários segmentos industriais e todo o Estado será
beneficiado com os novos empreendimentos
porque quem estiver hospedado no resort vai
querer conhecer o São João de Campina Grande
ou o Vale dos Dinossauros, o que irá movimentar o turismo de toda a Paraíba”, disse.
O representante de empresários espanhois, Manoel Recio, confirmou o interesse de investir no
Estado. “Nós acompanhamos essa apresentação
com muito gosto porque vemos que o Governo
começa a trabalhar forte nesse projeto que é
muito interessante. João Pessoa é uma cidade
tranquila, tem sol durante todo o ano e muita
área verde que são diferenciais que levamos em
consideração”, analisou.
O investidor libanês, Mário Tabet, também
aprovou a iniciativa do Governo do Estado de
fomentar o turismo. “Eu estou apaixonado pela

de de implantar o Batalhão de Apoio ao Turista
no mesmo prédio. O evento foi prestigiado por
deputados estaduais, auxiliares do Governo da
Paraíba e representantes do Ministério Público
Estadual, do Banco do Nordeste, do Sebrae, do
Sinduscon, da Fecomércio e da CNI.
Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou que o Polo Turístico Cabo Branco é
dotado de toda a infraestrutura para instalação
dos resorts e tem como base a sustentabilidade ambiental. “Eu não tenho dúvida nenhuma
de que esse empreendimento será um sucesso
porque a Paraíba tem mostrado ao Brasil a capacidade de fazer gestão pública com eficiência,
desenvolvimento, resultados e inclusão social.
A nossa expectativa é de que, vencidas todas as
etapas do edital, as construções já comecem em
2020 e sejam concluídas entre 12 e 18 meses”,
sustentou.
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Torne-se um

FLORIDA

TRAVEL PRO

hoje!

Paraíba, pelas belas praias e estamos divulgando tudo que vemos para empresários do nosso
país que estão querendo investir aqui. Eu já vislumbro um futuro muito promissor para esse
projeto”, comentou.
A presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira Seccional Paraíba (ABIH-PB),
Manuelina Hardman, evidenciou o desenvolvimento que o Polo Turístico irá garantir para a
Capital paraibana. “O destravamento do Polo
Cabo Branco é a concretização desse Complexo
iniciado com a construção do Centro de Convenções que é tão importante para nós. Os novos empreendimentos serão uma parceria do
Governo com a iniciativa privada que farão do
nosso Estado um destino turístico sustentável
por conta do potencial indescritível de belezas e
recursos naturais que temos”, ressaltou.

Polo Turístico Cabo Branco

O projeto contará com água, gás, saneamento
básico e energia e prevê a instalação de empreendimentos nos setores de eventos, comércio
e serviços e animação turística. O Complexo já
conta com fibra óptica de 10 gigabytes que poderá ser aumentada para 40 Gb ao final de sua
implantação.

Edital e processo

O edital será publicado nesta quinta-feira (6) e
as inscrições poderão ser feitas no site da Cinep
(cinep.pb.gov.br). Os interessados terão um prazo de 45 dias corridos para apresentarem toda
a documentação necessária. Podem concorrer
ao edital, aos lotes 1, 2, 3 e 4, projetos de hotel
de lazer, resort e hotel fazenda. Já o lote 5 será
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destinado a projetos de hotel residencial e flat.

Turismo

A primeira etapa do Polo Cabo Branco estima
um fluxo anual de 115.752 turistas e 23.026 leitos em João Pessoa. Em 2018, os 12.410 leitos disponíveis na Capital paraibana foram ocupados
por 1.259.310 hóspedes, segundo a PBTur.
“A Paraíba sente falta de resorts e a construção
desses empreendimentos será fundamental
para o incremento do nosso turismo, principalmente quando falamos de bandeiras internacionais que divulgam o destino Paraíba nos seus
países de origem, como fazem também as grandes bandeiras nacionais”, declarou a presidente
da PBTur, Ruth Avelino.

Batalhão

No Polo Turístico Cabo Branco será instalada
uma sede do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, onde também será a sede administrativa da
Unidade de Conservação do Parque Estadual
das Trilhas, criada pelo decreto nº 37.653/2017,
que passa a ser a maior área de conservação de
proteção integral na Paraíba em área urbana,
ficando à frente da reserva de Vida Silvestre da
Mata do Buraquinho e do Parque Estadual da
Mata do Xém-Xém.
“Essa é uma cadeia sistemática e fundamental
nesse processo. Nós temos a visão de que segurança pública é um investimento e a Polícia fica
muito feliz de participar de um momento histórico para os paraibanos, para os turistas e para
o Governo”, avaliou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Euller Chaves.

Ofereça mais da Flórida para seus clientes hoje com o FLORIDA TRAVEL PRO! Este é o
novo programa de treinemento online desenvolvido para o setor da indústria de viagens
em português, que oferece tudo o que você precisa saber sobre a Flórida. Quando concluir
o programa, você receberá mais ferramentas de vendas como o app chamado “sales
companion” e acesso exclusivo ao nosso kit de ferramentas. Para mais informações visite o

VisitFloridaTravelPro.com
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“A receptividade do público neste primeiro ano
foi incrível e muito positiva. Todos ficaram muito surpresos com a qualidade e realidade do cenário, as manobras de tirar o fôlego e o show em
geral”, conta o coordenador de shows, Cristiano
Geonir.

Beto Carrero World
comemora números
recordes com Hot Wheels
Epic Show, espetáculo de
manobras radicaisa
Primeira atração permanente
da Hot Wheels em grande
escala na América do
Sul soma mais de 400
shows em um ano. Público
poderá relembrar bons
momentos do atrativo com a
#HotWheelsBetoCarrero
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C

entenas de corações disparados, milhares
de suspiros coletivos e incontáveis sorrisos. Em um ano, o espetáculo de manobras
radicais Hot Wheels Epic Show, do Beto Carrero
World coleciona números recordes. Soma mais
de 400 apresentações, sempre com lotação máxima na arquibancada de 3 mil lugares. “É um
marco. O show se tornou a primeira atração
permanente da Hot Wheels em grande escala
na América do Sul”, afirma o diretor presidente
Rogério Siqueira.

A área temática Hot Wheels foi lançada em julho de 2018 como parte também das comemorações de 50 anos da Hot Wheels mundial.

#HotWheelsBetoCarrero
Para marcar o primeiro ano da área temática
Hot Wheels, o Beto Carrero World convida o
público a recordar bons momentos do atrativo
e lançou a #HotWheelsBetoCarrero. Podem participar e postar fotos nas redes sociais todos os
visitantes que registrarem momentos especiais
assistindo o Hot Wheels Epic Show, visitando a
exclusiva loja ou o restaurante temático. Todos
os registros contarão com a interação das mídias sociais oficiais do Beto Carrero World.
Realizado em uma área de 30 mil metros quadrados inspirados no brinquedo número 1
em vendas no mundo, o espetáculo conta com
drifts e as manobras mais radicais do mundo,
envolvendo carros, motos e caminhão. Sucesso
absoluto com visitantes de todas as idades, é o
atrativo principal da área temática Hot Wheels,
espaço que abrange ainda restaurante temático
e exclusiva loja da marca nas Américas.

Pilotos completam 10 anos de união
No ano que o Hot Wheels Epic Show completa
seu primeiro aniversário, os 09 pilotos que
dão vida a todo o espetáculo completam
uma década juntos. A equipe, considerada
exemplo internacional no segmento, treina
diariamente, auxilia na montagem de detalhes
da apresentação, estrutura dos veículos e todas
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as adequações necessárias para tirar o fôlego
dos visitantes. Formado pelos melhores pilotos
vindos de diversos estados brasileiros, o grupo
iniciou a trajetória em 2009 e foi necessário
mais de um ano de treino até atingir a sincronia
perfeita das manobras. “Aceitamos o desafio
e hoje temos muito orgulho em fazer parte do
maior show de carros do mundo”, conta o piloto
Marcio Vieira, conhecido como Cabeça.
No último ano a equipe ampliou as manobras e
trouxe ainda mais novidades ao espetáculo ao
ser firmada a aliança com a Mattel e a formação
do Hot Wheels Epic Show. “O fato de estarmos
juntos há tanto tempo ajuda a entregar o nosso melhor a cada dia. A gente se conhece muito
bem, formamos uma família”, disse o piloto Luciano Sabino, o Fão.
Atualmente, o show conta com o mais moderno projeto de veículos concebidos e construídos
para obter a mais alta performance durante o
show. “Eles reúnem uma soma de sucesso: técnica, dedicação, conhecimento, experiência e
respeito com os colegas de trabalho, consigo
mesmo e com o público. A soma de todos esses
fatores é o que garante o resultado do espetáculo”, acrescenta o coordenador Cristiano Geonir.
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O local, que antes era pouco frequentado pela
população para o lazer, agora conta com 12 praças, ciclovia, pista de cooper, pista de skate com
padrão internacional, área para esportes radicais e um deck disponível gratuitamente para
festas e eventos, além de quiosques, banheiros
públicos e posto policial. No Parque da Lagoa, o
visitante pode se encantar com as 215 palmeiras
e outras 738 árvores nativas.

Quem gosta de história, mas sem deixar de lado
o clima bucólico, pode ainda apreciar o pôr do
sol na Casa da Pólvora, um dos mais bonitos da
cidade. A edificação que foi concluída em 1710,
hoje abriga exposições fotográficas e todos os
domingos, às 16h30, acontecem apresentações
gratuitas de bandas locais de rock.

Novo parque da Bica

www.joaopessoa.pb.gov.br

João Pessoa

Por Mônica Melo

L

embrada geralmente pela beleza de suas
praias, a cidade de João Pessoa vem mostrando uma nova perspectiva turística
para quem visita a cidade. Desbravar o Centro
Histórico, que além de um amplo acervo cultural e arquitetônico preservados, abriga grandes
espaços de beleza natural, pode ser uma programação capaz de surpreender positivamente o
visitante desavisado. Essas peculiaridades vêm
chamando atenção tanto de quem passa férias
na cidade, como dos moradores que vivem um
processo de reencontro com a história local.
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Parque da Lagoa

Foto: Dayseeuzebio

Centro Histórico e Celeiro
Cultural conquistam turistas
apostando na cultura e no
meio ambiente

Casa da Pólvora

Foto: Dayseeuzebio

A pouco mais de um quilômetro dali, o Parque da Lagoa se consolidou como um ponto de
encontro da população em busca de cultura e
contato com a natureza. São 35 mil metros quadrados de passeios pavimentados e ligados às
quatro entradas do Parque, que tem segurança
24 horas e 553 pontos de iluminação.

Aos domingos, com uma programação voltada
para a família, o Parque da Lagoa oferece aos
visitantes shows musicais, apresentações de teatro e dança, atrações circenses, apresentações
de danças indígenas, maracatus, rodas de capoeira e ciranda, dentro da programação do AnimaCentro, que contempla 10 polos de cultura
no Centro Histórico, incluindo o Parque da Bica.

Foto: Rafael Passos

Fotos: Niaranjando

Novas três trilhas ecológicas foram inauguradas, uma delas bastante peculiar. A chamada
Trilha Sensorial é voltada para pessoas com
alguma limitação visual, mas também permite
que o visitante com visão regular caminhe por
ela de olhos vendados, interagindo com a natureza através dos outros sentidos.

Entre os destaques desse recanto está o novo
Parque da Bica, imperdível para quem gosta de
contato com a natureza. No Parque, é possível
ter um contato bem próximo com animais de
várias espécies e também exemplares raros da
flora local. O Parque possui uma área de mais
de 26 hectares.
O local vem passando por diversas mudanças
que melhoraram a acessibilidade e o acesso de
veículos. Ainda próximo à entrada, uma nova
praça de alimentação com lanchonetes padronizadas e bancos convidam os visitantes a um
momento de integração.

Parque da Lagoa
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Foto: Gilberto Firmino
Foto: Niaranjando

Próximo à casa da Pólvora se encontra a Villa
Sanhauá, que abriga diferentes empreendimentos artísticos como a Casa do Samba JP (com
atrações às tardes dos sábados), a Vila do Porto,
o Atelier e Galeria Ely Nunes, a Re Cria Produções (galerias de artes) e o estúdio fotográfico
Lumiar.

Foto: Niaranjando

Encerrando o passeio e se afastando um pouco
do Centro, um local vem especialmente chamando atenção para quem busca apreciar e
adquirir peças diferenciadas do artesanato local. O Celeiro Espaço Criativo, no bairro do Altiplano, é uma espécie de vitrine permanente da
produção de artesanato, cultura popular, artes
visuais e design na Capital, como também é um
espaço de comércio das peças produzidas pelos
artesãos.

O Festival de Turismo de João
Pessoa é um evento que se torna
mais importante a cada ano. E
nesta 9ª edição, prevista para
começar no dia 18 de outubro, voltaremos a reunir em nossa capital, grupos
hoteleiros, agências, operadoras consolidadas, secretarias e profissionais do
turismo, promovendo a integração do
setor e oferecendo novos produtos ao
mercado. Em paralelo ocorrerá também
o 3º Fórum do Turismo de João Pessoa
que contará com debates, painéis e apresentação dos líderes de determinados
segmentos.
A SETUR (Secretaria de Turismo de João
Pessoa), como sempre dará total apoio
aos organizadores e, para tanto, vem
trabalhando ao lado dos presidentes
da Abav-PB e do Festival de Turismo de
João Pessoa, respectivamente, Bruno
Mesquita, Breno Mesquita e Cláudio
Júnior, para que possamos atingir o
mesmo nível das edições anteriores.
O turismo é um importante transformador de economias e sociedades, promove
inclusão social, gera oportunidades de
emprego e renda. Para potencializar as
discussões sobre o turismo é necessária
a parceria dos setores públicos e privados. Assim podemos discutir as prioridades e conseqüentemente planejar e
executar projetos para o desenvolvimento do setor na região.
Aqui em João Pessoa, o prefeito Luciano
Cartaxo já deu inúmeras demonstrações de que compreende o setor turístico
como um grande pólo econômico. Por
isso, a PMJP empreende cada vez mais
em ações como a revitalização do Centro Histórico; o prêmio Cidade Criativa
conferido pela Unesco; a revitalização
da iluminação da nossa querida cidade; e as muitas e novas praças públicas
entregues à população.
Impossível não reconhecer que tudo
isso contribui sobremaneira para o crescente
aumento do fluxo
turístico na capital
paraibana.

Fernando Milanez,
Secretário de Turismo
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carros “monolugares” – “Scuderia Campioni del
Mondo” de 1999 a 2008.

Itália para os amantes
do automobilismo

Finalmente,
uma
visita
obrigatória
à
reconstrução do primeiro escritório de Enzo
Ferrari, onde em 1929 começou o mito de
“Rosso del Cavallino”. E é precisamente para
o fabricante da marca Ferarri que outro
importante museu é dedicado: o Museu Casa
Enzo Ferrari em Modena. Este complexo museu
construído nas ruínas da casa onde Enzo
Ferrari nasceu em 1898 ,deu lugar a construção
de um edifício novo e design futurista. Os
protagonistas da exposição são carros vindos
de coleções e museus, símbolo das grandes
marcas italianas. Os carros são cercados por
janelas curvilíneas dentro do qual há uma
rica documentação histórica, objetos, várias
memórias e contribuições inéditas de áudio e
vídeo.

Por: italia.it e autodromoimola.it

A

região de Emilia Romagna, também
é conhecida como a terra do motor.
É precisamente o local que nasceu e
cresceu um mito que se tornou um dos maiores
símbolos do “Made in Italy”, a marca Ferrari.
Para os entusiastas do automóvel, a região
reúne diversas opções como: o salão automóvel,
o autódromo de Imola, o novo autódromo de
Marzaglia, Museu da Ferrari e o Museu Casa
Enzo Ferrari.
Verdadeiro guardião do mito, o Museu Ferrari
de Maranello, é visitado todos os anos por mais
de 200.000 pessoas de todo o mundo. Uma
exposição que é continuamente renovada e que
oferece uma oferta variada capaz de satisfazer
tanto o conhecedor de carros históricos quanto
o amante das corridas de carros.
28 | Viagem Classe A | Ed. 14 | 2019

Museo Ferrari

Fotos: Emilia Romagna Turismo

Museo Casa Enzo-Ferrari

O Museu dedicado a Enzo Ferrari tem como tema:
“Se você pode sonhar, pode fazê-lo”. Objetos,
fotos e documentos lembram sua história,
através de corridas de carros esportivos, lugares,
competições, os homens que o cercavam: do
Circuito de Modena ao Aeródromo e à Mille
Miglia; de Scaglietti, Fantuzzi, Stanguellini a
Maserati, Pagani, De Tomaso e Alfa Romeo.
Do outro lado, com um caminho multimídia
permanente, os eventos mais marcantes de sua
vida podem ser explorados.
Lugares únicos que reforçam a identidade
do Vale do Motor de Emilia Romagna (Motor
Valley) ainda mais forte, que ao longo do tempo
já adquiriu uma importância e dimensão
internacional.

Museo Ferrari

Certamente, entre as áreas mais sugestivas,
há uma em que são expostos cerca de 40
modelos, escolhidos em rotação, entre os
mais prestigiados, provenientes de museus
e colecionadores particulares; modelos que
mostram a evolução do estilo e design da Ferrari.
Entre as muitas salas de exposições, uma
delas dedicada à Fórmula 1 e aos amantes do
“Cavallino”. Destaque para o “Hall da Vitória”
que celebra os sucessos da Scuderia, através da
exposição de carros “Campeão do Mundo 19992008”, dos 110 troféus e capacetes originais dos
9 pilotos campeões do mundo, como Villeneuve,
Berger, Mansell e Prost. Lá o visitante pode
admirar um grande número de objetos que
pertenciam a esses esportistas: de capacetes
a luvas, de ternos a sapatos. Depois, há uma
reconstrução real de um espaço da Ferrari
contendo as peças desmontadas do carro da
última temporada, na frente da parede está
posicionado, o centro de controle de corrida e
um posto avançado de telemetria: um show para
não perder. Mas as surpresas não terminam, de
fato, a área das caixas de som, onde as pessoas
podem ouvir os sons de alguns dos principais
motores de carros de Fórmula 1 e Gran Turismo
na pista e na estrada, enquanto em outra sala
do museu pode-se ver alguns dos motores
mais recentes de 8 e 10 cilindros montados nos

Museo Ferrari

Museo Ferrari
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Tourism Toronto

Toronto

magnífica cozinha de Montreal, e conheça
a história colonial de St. John ou até
mesmo mergulhe com as enguias e polvos
em Vancouver. Planejar sua próxima
viagem para o Canadá é fundamental, e
seguindo algumas dicas e roteiros do site:
www.viagenscanada.com.br | info@
personal.tur.br, não tem erro e vão fazer
você economizar muito tempo.
E que maneira melhor de explorar este
incrível país do que de trem?

Rochosas Canadenses - The Canadian

VIARail Canada

Explore o Canadá

O trem faz parte da história do Canadá.
Nenhum outro meio de transporte
permite que você conheça o país tão
profundamente. Somente o trem permite
que você conheça seus companheiros de
viagem e socialize com eles. Não importa
para onde viaje nesse imenso país, o trem
o levará até seu destino com eficiência,
preços acessíveis, segurança e serenidade
incomparáveis. Uma experiência quase
tão icônica quanto a própria paisagem.

Por: Personal Canadá

O

Canadá é um baú rico em tesouros, esperando para serem explorados: trechos
incríveis de natureza preservada, como
parques nacionais e estaduais estonteantes, zonas costeiras, o eterno cobertor de gelo ártico,
museus de primeiro mundo, festivais internacionais e um mosaico colorido de idiomas, culturas e belezas naturais incomparável.
A oferta de atividades em todas as estações do
ano aos visitantes é infinita: no verão, praticar
raftin ou remar ao longo de calmos rios e lagos,
caminhar por trilhas selvagens, pedalar pe-
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las ilhas tranquilas ou pelas descidas das altas
montanhas rochosas canadenses. No inverno
esquiar pelas pistas de Whistler ou Mont Tremblant, contemplar a luzes do Norte com a Aurora Boreal, aquecer seu espírito no carnaval de
rua ou passar a noite no maravilhoso Ice Hotel
em Québec City. O outono mágico com mil cores
em Montreal, e belas ruas de Vancouver na primavera. São atividades durante o ano todo.
As cidades canadenses oferecem inúmeras
e encantadoras experiências. Explore as
vizinhanças étnicas de Toronto, saboreie a

Rochosas Canadenses - The Canadian
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Não importa o lugar ou período que você vai
visitar o segundo maior país do mundo, pois lá
você sempre irá encontrar pessoas excepcionalmente hospitaleiras e uma encantadora mistura de culturas. O Canadá recebe o mundo com
prazer, e dá boas vindas aos que chegam para
explorar este lindo país.

Ottawa
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Ottawa Tourism

Acesse www.canadedetrem.com.br | viarail@
personal.tur.br e conheça todas as opções
disponíveis e ainda conte com uma equipe
especializada para ajudar a criar sua viagem
dos seus sonhos.

GIGANTE PELA
PRÓPRIA NATUREZA.
A N AT U R E Z A D E S E R
B R A S I L E I R O.
A N AT U R E Z A
DE SER FELIZ.
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Sul da Tailândia :
O paraiso que o mundo
inteiro conhece e deseja
Phuket, Krabi, o espetacular
arquipélago de Koh Phi Phi e
outras praias de sonhos são
as principais atrações desse
pedaço privilegiado pela
natureza
Por: Tourism Authority of
Thailand – TAT

O

sul da Tailândia é o paraíso na Terra para
quem curte praias estonteantes de areia
branca e águas translúcidas, como as do
Mar de Andaman. São muitas as opções para os
viajantes, tanto para os que apreciam a agitação
das noites e buscam alternativas mais em conta
para se hospedar, como para aqueles que não
abrem mão de resorts e hotéis incríveis à beira-mar, comida de primeira e conforto a perder de
vista.
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que chegam entre novembro e fevereiro para a
procriação. Para aproveitar o dia em uma praia
bem calma, a pedida é Chalong, com resorts pé
na areia e ótimos restaurantes de frutos do mar.
Quem busca paz e mais tranquilidade, deve experimentar lugares como Kamala, Surin e Bang
Tao, ao norte da praia de Patong. Ou então Nai
Harn e Rawai, na porção sul do arquipélago.
Sem contar as outras ilhas ao sudeste, incluindo
Phi Phi, que ficou famosa após ter sido cenário
do filme A Praia, com Leonardo di Caprio, em
2000. O que o filme mostra é a pura verdade: as
praias são realmente perfeitas!

Uma alternativa a Phuket é ficar em Krabi, a
nordeste do arquipélago. Sem a sofisticação de
sua vizinha famosa, a Ilha de Krabi também
tem praias lindas, hospedagem e restaurantes
para todos os gostos e bolsos. O gostoso por ali
é acordar cedo e aproveitar os passeios para
conhecer outras ilhas e praias da região. No
roteiro, não deixe de fora Phra Nang, a praia
que está sempre presente nas listas das mais
belas do mundo.

A estrela desse pedaço luminoso da Tailândia
é Phuket, a maior e mais famosa ilha do país.
Ligada ao continente por apenas duas pontes,
Phuket situa-se na costa oeste, a pouco mais de
800 quilômetros ao sul de Bangcoc. Com 543
Km² de área, tem o mesmo tamanho de Singapura e conta com um aeroporto internacional,
que recebe voos diretos da capital Bangcoc e
também de várias cidades do mundo. Apesar de
sua fama atual como um dos destinos de viagem
mais cobiçados do mundo, inicialmente não foi
o turismo o responsável pelo desenvolvimento
da ilha, e sim a exploração de vastas minas de
estanho e o intenso cultivo da borracha.
Phuket foi também um importante ponto na
rota de comércio entre a Índia e a China, por
ter sido local de parada de mercadores de diferentes países. Sua vocação comercial ajudou a
desenvolver e a prosperar a ilha, que somada
às suas belezas naturais, tornou Phuket um dos
destinos turísticos mais procurados da atualidade. Uma dos destaques da cidade é a praia de
Patong, na costa oeste. Nos seus três quilômetros de comprimento, há hotéis, lojinhas de produtos regionais, restaurantes e muitas barracas
de operadores de atividades que oferecem a
oportunidade de praticar esportes como parasailing, windsurf e kitesurf. Por sinal, o extremo
norte da Baía de Patong, chamado de Kalim, é a
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Foto: Dayse Euzébio

Desde Phuket, há balsas e lanchas rápidas que
fazem o trajeto até as paradisíacas ilhas Phi Phi.
Na pequena ilha de Phi Phi Don há hotéis cinco estrelas, pequenas pousadas e até hostels de
preços mais acessíveis. Quem se hospeda por ali
quer curtir o sol nas areias de Long Beach e de
Loh Dalum Bay. Mas o cartão-postal do sul da
Tailândia fica na outra ilha, Phi Phi Leh, onde
se encontra a magnífica Maya Bay, que no momento encontra-se fechada para recomposição
da vida marinha.

meca do surfe local. A vida noturna e as lojas de
Patong são um atrativo à altura de suas areias
brancas e finas, com preços em conta de roupas,
acessórios de moda, souvenires e peças de decoração.
Outra praia que faz muito sucesso é Mai Khao.
Por lá, a sensação são as tartarugas marinhas
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A força do
turismo
brasileiro
Por Manoel Linhares - Pres. da ABIH Nacional

O

s principais líderes do turismo e da hotelaria do Brasil se reúnem em João Pessoa
para a nona edição do JPA Travel Market,
no Centro de Convenções da capital.
De grande relevância para o turismo da região,
o evento acontece num momento em que o setor de turismo e hotelaria passa por um momento especial, onde estão sendo encarados,
pelo governo federal, como um real vetor de
crescimento econômico, com alguns pleitos de
décadas sendo implementadas pelo mesmo governo.
Para o presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis- ABIH Nacional, Manoel Linhares, isso só vem acontecendo devido à mobilização das principais lideranças do trade turístico “É através de encontros como esse que
buscamos coletivamente as soluções para encaminhar nossas propostas às autoridades. Acreditamos no trabalho conjunto e hoje podemos
ver os resultados”, afirmou.
Segundo Manoel Linhares há bons motivos para
o otimismo, pois os resultados já estão aparecendo. “Ter conseguido encaminhar a questão
da liberação dos vistos para americanos, japoneses, canadenses e australianos - que deve continuar avançando e agora deverá contemplar
viajantes vindos da China e da Índia - foi a principal delas. Os resultados já estão aparecendo
com o crescimento da chegada de turistas dos
Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, que
estão isentos da necessidade do documento. Segundo dados da Embratur (Instituto Brasileiro
de Turismo), em maio, houve um incremento
de 52% na emissão de passagens para o Brasil
por turistas dos países beneficiados”, explicou
Manoel Linhares. De acordo com o estudo do
Ministério do Turismo e da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe), divulgado no
dia 11 de junho, cerca de 6,62 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2018. Os
números mostram crescimento, mas para o presidente da ABIH Nacional, ainda faltam outras
ações para dinamizar o setor de turismo para o
país entrar definitivamente na lista dos princi-
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pais destinos mundiais. “As atualizações na Lei
Geral do Turismo serão votadas em breve pelo
Senado. Temos boas expectativas pela sua aprovação, pois parece que já está claro para autoridades e a sociedade em geral que o setor de
turismo é um grande indutor da economia brasileira que impacta cerca de 52 segmentos, entre
eles, mercados importantes como alimentação e
transporte”, comentou Linhares.
A regulamentação de inovações tecnológicas são
outro tema que os setores de turismo e hotelaria
avançaram nos últimos anos. Segundo Manoel
Linhares, parece que já está clara a necessidade
de se mudar a legislação para acompanhar as
mudanças de mercado. “Por serem setores que
assimilam instantaneamente novas tendências
mercadológicas, o turismo e a hotelaria precisam de constante atualização. A incorporação
das últimas novidades tecnológicas no dia a dia
de suas operações é uma necessidade inerente
ao negócio, mas precisa ser amparada e alicerçada pelos poderes públicos”, alertou.
Para o presidente da ABIH Nacional, a hotelaria brasileira está equipada e pronta para contribuir com o crescimento econômico do país.
Segundo Linhares, o Brasil tem uma excelente
capacidade instalada, além de investimentos
que se estendem desde os grandes aos pequenos destinos. “Os dados mostram que o setor
está preparado para atender o aumento de turistas que viajarão pelo mundo – número que
deve chegar a 1 bilhão até 2030, um aumento
de 55% - segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT). Tudo que envolve o turismo, principalmente a hotelaria, precisa estar
em constante atualização pois boa parte desses
viajantes pode escolher o Brasil como seu próximo destino”, finalizou o presidente da ABIH
Nacional.
As atualizações na Lei
Geral do Turismo serão
votadas em breve pelo
Senado. Temos boas
expectativas pela sua aprovação,
pois parece que já está claro para
autoridades e a sociedade em geral
que o setor de turismo é um grande
indutor da economia
brasileira que impacta cerca de 52
segmentos, entre
eles, mercados
importantes como
alimentação e
transporte”
Manoel Linhares,
ABIH Nacional.
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