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Cotação: Dólar (R$3,14) / Euro (R$3,42)
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 ANO I    Nº 19                                                               INFORMATIVO SEMANAL DA REVISTA VL - VIAGEM + LUXO                             SÃO PAULO, 27 DE OUTUBRO  DE 2016

por Luiz França

n Hoje, 27, a partir das 19h, na Galeria Bergamin 
& Gomide, na capital, paulista, coquetel de abertu-
ra da exposição Tudo Joia.

n Também hoje, às 19h30, na Casa Fasano, a 
ONG ARCAH, do empresário Filipe Sabará, promo-
ve um jantar beneficente em prol da entidade que 
resgata pessoas em situação de rua. Para a oca-
sião está programado um leilão de arte, condu-
zido por Aloísio Cravo, com aproximadamente 30 
obras de arte das galerias Marilia Razuk, James 
Lisboa e Schapira, além de itens especiais, como 
joias cedidas por Jack Vartanian e Lydia Sayeg, 
vestido oferecido por Patricia Bonaldi e um ma-
cacão do piloto Felipe Massa. Aquisição de convi-
tes, disque (11) 5041 3990. 

nA Hunter Douglas, multinacional holandesa e lí-
der mundial no segmento de decoração de janelas, 
marca presença na Casa Cor Santa Catarina, atu-
almente em cartaz na Casa Dr. Oswaldo Cabral, até 
4 de dezembro próximo. 

n O Melhor para 2017, da Lonely Planet, antecipa 
as tendências mundiais relacionadas a destinos 
e experiências de viagens para o próximo ano. O 
ranking, que serve de inspiração para os leitores, 
destaca 10 países, cidades, regiões e os destinos 
mais em conta eleitos pelos especialistas da Lo-
nely Planet para quem planeja viajar em 2017.

O MELHOR DAS AMÉRICAS
n Localizado em Governador Celso Ramos, em Santa 
Catarina, o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort (*), 
recebeu mais uma premiação internacional. Acaba de ser 
eleito o melhor do continente, na categoria resorts de praia 
pela prestigiada Haute Grandeur - o prêmio é considerado 
um dos mais importantes de nível mundial, honrando 
apenas o melhor dos melhores. Triplamente premiado 
pelo TripAdvisor em 2016 nos quesitos luxo e romance, o 
Ponta dos Ganchos celebra seus 15 anos de excelência 
atribuindo a toda a sua equipe de profissionais os méritos 
por oferecer um serviço de alto padrão, sofisticação e 
atendimento exclusivo a cada um de seus hóspedes. 

MORDOMIA CARIOCA
n A recém-inaugurada base operacional do Prime Fraction Club, no Rio de Janeiro, 
tem movimentado o espaço aéreo do Rio de Janeiro, entre a capital fluminense e 
as cidades de Búzios, Angra dos Reis e Paraty. Uma características dos cotistas do 
Prime é a preferência por destinos litorâneos, por possuírem casas de praia. “O uso 
das aeronaves para viajar ao litoral tem se tornado a primeira alternativa dos nossos 
cotistas, devido a diversos fatores como o tempo de deslocamento e a segurança no 
trânsito”, comenta Marcus Matta, presidente da empresa. O Prime Fraction Club é o 
primeiro clube de compartilhamento integrado de modais de transporte de luxo no País. 
A empresa investiu cerca de R$ 53 milhões na abertura da base Rio. O investimento 
inclui a oferta de dois jatos executivos e um helicóptero para atender o mercado carioca.

GUARULHOS NUMBER ONE
n O Relatório de Desempenho Operacional dos 

Aeroportos do 3º trimestre de 2016 do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil destaca o GRU 

Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, como 
o melhor do País na categoria acima de 15 milhões 
de passageiros/ano, com nota 4,46, numa escala de 

1 a 5. No item “Satisfação Geral do Passageiro” do 3º 
trimestre, GRU ficou em segundo lugar no ranking geral.

SPEED BRUNCH
n Há menos de um mês da realização do Grande 
Prêmio Brazil 2016 de Fórmula 1, em São Paulo, a 
Chandon, parceira oficial da equipe McLaren Honda 
F1™, e o hotel Hilton São Paulo Morumbi, que 
hospedará a equipe na capital paulista, promovem 
um menu especial para brunch com pratos inspirados 
nas regiões do Brasil, harmonizados com drinques 
Chandon. A promoção acontecerá no período de 
29 de outubro a 13 de novembro, no restaurante 
Armazém Morumbi, somente nos finais de semana.

n A malha rodoviária estadual paulista é a melhor 
do país, com 81,6% de sua extensão classificada 
como ótima ou boa, segundo a 20ª Pesquisa Rodo-
viária da Confederação Nacional dos Transportes 
(CNT) divulgado recentemente.

nO empresário Guilherme Paulus (leia-se CVC, 
GJP Hotels & Resorts e a GJP Incorporadora & 
Construtora), será homenageado pelo Skål São 
Paulo, em encontro com os principais líderes do 
setor de eventos e turismo na capital. O evento 
será fechado para convidados e já tem presença 
confirmada de profissionais expressivos do trade 
turístico, entre eles, o presidente da Embratur, Vi-
nicius Lummertz. 

nAmanhã, 28, às 19h, no Expo Gramado, em Gra-
mado (RS), cerimônia de abertura do 31º Natal 
Luz, com a apresentação da Orquestra Sinfônica 
de Gramado.

nNo melhor estilo californiano, Santa Monica by 
Mauteté acontecerá no sábado, 29, a partir das 12h, 
na Pracinha da Oscar Freire, na capital paulista.

nBrinquedos, livros e roupas doados pelos clientes 
da Lavasecco foram distribuídos no último dia 20 
para crianças e adolescentes da ONG Florescer - 
Associação Nadia R. Bacchi. A entrega foi realiza-
da durante uma festa especial para os pequenos, 

GISELE MAKING OF
n Making of da campanha de Natal 

da Vivara com a top brasileira Gisele 
Bündchen. As peças deverão chegar às 

lojas da famosa joalheria, logo na primeira 
quinzena de novembro próximo.

SAMPA FASHION
n Na semana de moda na capital 

paulista, a cantora Cláudia Leitte e 
a estilista Liana Thomaz durante o 

lançamento da coleção Resort 2017 da 
marca de beachwear Água de Côco, 

inspirada nas Ilhas Maldivas. 

(*) Ponta dos Ganchos Exclusive Resort é membro da The Leading Hotels of the World

VIAJANTES 2030
nA Amadeus está divulgando o relatório Futuras Tribos 
de Viajantes 2030: Além da Viagem Aérea, desenvolvido 

em parceria com o jornalista Martin Cowen, especializado 
na indústria do turismo, que investigou como as futuras 

tribos de viajantes irão, provavelmente, redefinir os 
segmentos de viagem ‘além do aéreo’. Esse relatório 
examina as potenciais implicações para hospedagem, 
aeroportos, carros, traslados, cruzeiros e provedores 

ferroviários, além de focar em agentes de viagens online, 
viagens corporativas e operadores de turismo.

ACADEMIA NO GELO
nA Jaguar Land Rover inaugurou sua 

primeira academia de direção no gelo, no 
meio do Círculo Polar Ártico. Com base 

na instalação de testes de frio da empresa 
na Lapônia, Suécia, os convidados da 

academia do gelo terão a oportunidade de 
desafiarem seus limites nos veículos de 

melhor performance da Jaguar Land Rover. 
Com o acompanhamento de experts, os 

participantes poderão testar os carros da 
montadora nas pistas de gelo esculpidas 

em um grande lago congelado. 

Jato executivo da Prime

na sede da instituição, em Paraisópolis (SP).

n O Restaurante All Seasons, em São Paulo, come-
mora aniversário de 17 anos promovendo o Festi-
val Noites Francesas. Entre os dias 27 e 29 de ou-
tubro, a casa terá cardápio especial com clássicos 
da gastronomia da França e músicas francesas de 
todos os tempos. Faça sua reserva...


