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Radar

Semana Santa no sossego da
montanha, no Interior de SP

Os fatos em destaque esta semana no setor

DIVULGAÇÃO

Confira opções para passar um dia diferente ou se hospedar junto à natureza em família
FOTOS DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

O feriado prolongado da Semana Santa já é nesta semana, de
24 ou 25 até 27 próximo. Mas
ainda dá tempo de garantir um
hotelou um dia gostoso no Interior, no sossego da montanha.
Veja duas sugestões aqui e faça
a sua reserva já!

Salão Termal & Spa em Foz

CAMPOS DO JORDÃO

Caça do Ovo de Páscoa para
crianças e piquenique em família são algumas das atrações do
Espaço Lenz, em Campos do
Jordão, que ainda oferece alta
gastronomia. O Lenz fica em
uma enorme área verde e oferece atividades ao ar livre, com
trilhas para mirante e cachoeira, além de uma minifazendinhacom animais desítio e espaço kids com atividades monitoradas. Um lugar para passar o
dia desfrutando da natureza e
do ar da montanha.
Outra atração é o espaço gastronômico LenzGourmet, que
fica num amplo galpão, com
bonita decoração rústica, e está
sob o comando da chef de cozinha Eliana Lenz. E, para a Páscoa, ela criou um menu à la
carte, para adultos e também
para as crianças, que será servido todos os dias no almoço –
desde a Sexta-feira Santa até o
domingo.
O horário de funcionamento
do Espaço, Restaurante e Loja
LenzGourmet é de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas e
nos finais de semana e feriados
das10às18horas.Maisinformaçõesnositewww.lenz.com.br

Foz do Iguaçu aposta no termalismo para atrair outro tipo de turista,
aquele que procura unir o lazer aos cuidados com a saúde e a beleza. Uma
das primeiras iniciativas para se firmar ainda mais nesta área é a realização do 1o Salão Brasileiro de Turismo Termal & Spa, evento que acontecerá em paralelo à 11a edição do Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu, dias 15, 16 e 17 de junho, no Rafain Expocenter. O lançamento do Salão
ocorreu terça-feira, no Porto Kattamaram, um dos atrativos do Complexo Turístico Itaipu. O evento contará com um espaço de mil metros quadrados e capacidade para 50 estandes, destinado à exposição de destinos termais e a empresas que produzem equipamentos para spas. O salão terá ainda outros eventos, como a apresentação da 16a Feira Internacional de Turismo Termal – Termatalia, de 29 de setembro e 1o de outubro, no México. Foz do Iguaçu é candidata a sediar a edição de 2018.
Nada como aproveitar o feriadão para relaxar em uma rede, como a dos chalés do Hotel Fazenda Reviver

Puro deleite...

ARAÇOIABA DA SERRA

A apenas uma hora de São Paulo, o Hotel Fazenda Reviver,
localizado em Araçoiaba da
Serra, também tem programação especial para a Semana
Santa. Para o pacote de três
dias de Páscoa, com check-in a
partir das 17 horas do dia 24 ou
dia 25 pela manhã e check-out

Para a Páscoa, o restaurante Lenz
Gourmet preparou um menu pra
lá de especial, com sobremesas
especiais como este Cheesecake
de três chocolates, além de Bolo

Lares Adventure oferece vivências
sustentáveis no Vale Sagrado
DA REDAÇÃO

O Vale Sagrado dos Incas é um
dos mais surpreendentes destinos do mundo e, em grande
parte, este status se deve à sua
capacidade de possibilitar verdadeiras vivências turísticas.
Nestecenário, a Mountain Lodges of Peru oferece programas
de cinco ou sete dias de caminhada em um roteiro intitulado Lares Adventure, partindo
de Cusco com destino à mítica
Machu Picchu. Passa ainda
por localidades remotas, como
Huacahuasi, Lamay, Viacha,
Lago Ipsaycocha, além de sítios arqueológicos como Pisac
e Ollantaytambo.
Utilizando o conceito de ro-

PÁSCOA de 24 à 27.março

JOINVILLE/SC
C/ PASSEIO DE BARCO
pensão completa = R$ 1.200,00
adulto em apto duplo/triplo

Feriado TIRADENTES
de 21 à 24.abril

THERMAS DOS LARANJAIS
THERMAS DE OLÍMPIA RESORT

1/2 pensão+2 ingressos p/oParque
R$ 1.300,00
adulto em apto duplo/triplo

CORPUS CHRISTI de 25 à 29.maio
FRAIBURGO c/TREZE TÍLIAS
e TANGARÁ/SC
Hotel Renar = pensão completa
R$ 1.400,00
adulto em apto duplo/triplo
CONSULTE-NOS SOBRE TEMPORADA
DE CRUZEIROS 2015/2016,
PACOTES E PASSAGENS AÉREAS

Av. Ana Costa, 275

3221.5034•3223.5439
www.yellowtour.net

Turismo

teiro multiatividades, a cada
fim de tarde o participante
tem a oportunidade de definir o que fará no dia seguinte: a escolha ocorre entre
três opções com diferentes
níveis de caminhadas (ativo,
semiativo e cultural – mais
voltado para imersão à cultura local e sem caminhadas
exigentes), todas elas experiências marcantes ao visitante, independentemente
do quanto ele caminhe.
À noite, os viajantes encontram abrigos em lodges projetados propositalmente para se confundir com o cenário da região. Um verdadeiro
oásis para quem deseja relaxar em um ambiente que prima pelo conforto, elegância
e modernidade. Todo trabalho do Mountain Lodges relativo à Lares Adventure é
acompanhado de forte ação
social, voltada à preservação
das culturas locais.
A partir de US$ 1.990. Inclui transfers, hospedagens,
refeições, guias e entradas
nos sítios arqueológicos. Site: www.laresadventure.com

de Castanha da Mantiqueira com
calda de frutas vermelhas,
Cupcakes de pinhão com
coelhinhos e Ninho de chocolate
recheado e fios de ovos.

até as 15 horas do dia 27, os
preços variam a partir de R$
1.620. Inclui pensão completa e todo lazer do hotel (exceto cavalos, charrete, passeio
de balão e massagens, que são
à parte).
Conta com monitoria o dia
inteiro até à noite, para adultos e crianças a partir de 3
anos, música ao vivo em alguns horários e churrasco em
um dos dias do pacote, além
de sorteio de um ovo gigante
de cinco quiilos entre os hóspedes do hotel e caça aos ovinhos com as crianças.
Há ainda lago para pesca
esportiva, trilhas ecológicas
comcachoeirinha, quadras esportivas, salão de jogos, salão
de eventos com videokê, restaurante, salas de estar para
adultos e crianças, american
bar e bar de piscinas.
Mais informações pelo telefone (15) 3281-8888 e no site
www.hotelfazreviver.com.br.

MPF questiona Anac

OMinistério Público Federal (MPF)
questionouesta semana a Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac),
sobrea proposta de alterar regras
vigentesno setor aéreo e que devemafetar direitos e deveresde
empresas e passageiros. A agência,
queno último dia 10 divulgou propostasde alterações em regras comoa franquia de bagagem, terá 15
dias paraenviar asrespostas. Para
o procurador da República, Thiago
Lacerda Nobre, coordenador do
Grupo de Trabalho Transportes do
MPF, as mudanças “representariam
graveretrocesso soba ótica dos

direitos do consumidor”. Para a
Anac, tais mudanças permitiriam
maior competição entre as aéreas
equeda nopreço de bilhetes.

Miami e São Paulo no topo

Miami, com 29%, e São Paulo
(32%) lideraram as listas de destinos internacionais e nacionais,
respectivamente, mais acessados
pelos viajantes corporativos brasileiros em 2015, segundo a Associação Brasileira de Agências de
Viagens Corporativas (Abracorp).
Em relação ao doméstico, a
somatória de 10 cidades representa 96% do total de viagens.

A coluna do viajante
>>>Envie suas fotos para: turismo@atribuna.com.br

Luiz Plácido,

fevereiro de 2016, de Santos

Leitura rápida
“Gostamos muito de João Pessoa.
Tem ótimas
praias, culinária
excelente e um
povo muito
hospitaleiro”
Rômulo Pacífico,

GUITARRISTA DA
BANDA VERSALLE

Verão europeu

Páscoa

As companhias aéreas do Grupo Lufthansa (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa e Swiss) terão mais de 23.140 voos semanais com o horário de verão
europeu, em vigor desde 5a-feira, tornando-se mais atraentes
para passageiros que viajam a
negócios ou a lazer. São 316
destinos em 101 países.

Para quem ainda está buscandodestinosparaoferiado da Semana Santa, de 25
a 27 próximo, o Booking.
com disponibilizou uma
lista de destinos com com
diárias em hotéis menores
do que em 2015: Recife
(29% a menos), Gramado
(20%), São Paulo (12%) e
Riode Janeiro(9%).

Grupo Lufthansa
oferece novos destinos

Booking.com lista
destinos baratos

Carnavio entre amigos
Confesso que antes de conhecêlo, era meio contra viajar de
navio durante o Carnaval, costumava viajar só durante esta
época e considerava que um
cruzeiro já era, por si só, um
carnaval, era como queimar
uma viagem. Até que, em
2013, não resisti e me entreguei à folia, a bordo de um
transatlântico da MSC, e não
consegui mais parar. Tornouse um vício e, neste ano de
2016, estive no meu quarto
Carnavio consecutivo. Já havia
feito outros cruzeiros fora desta data festiva e uma viagem
não tem absolutamente nada a
ver com a outra. No Carnavio
tudo é diferente: o clima, o
astral e a vibração das pessoas
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tornam o evento especial, O
Brasil inteiro se reúne para
navegar por mares de alegria, com festas em volta da
piscina durante toda a tarde,
festas temáticas como a Festa do Branco, do Troca e à
Fantasia à noite, fora a discoteca. Para os que ainda têm
pique, de manhã não se para
um só minuto. E isso sem
citar as paradas em Salvador, Ilha Grande e Búzios e
as variadas opções que o navio oferece para o lazer das
quase 4 mil pessoas que embarcam todos os anos para o
Carnavio. O melhor de tudo
é que essa vida dura sete dias
e não só quatro, como é de
praxe no Carnaval...

