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Paraíso onde realidade e
fantasia se misturam

O que dizer ou como descrever um lugar realmente
paradisíaco? É comum gostarmos de algum destino turístico e dizermos: “é um paraíso”, sem que realmente
seja. Mas quem quiser conhecer um lugar que certamente pode ser caracterizado como um verdadeiro paraíso, “basta” visitar as maravilhosas ilhas da Polinésia
Francesa, especificamente Tahiti, Bora Bora e Moorea.
Quando o visitante achar que encontrou a mais bela
das ilhas, surgirá outra ainda mais bonita. Além das
belezas naturais, encontramos águas límpidas e cristalinas de um mar azul-turquesa, temperatura muito
agradável, praias de areias alvas e moradores bastante
animados, amistosos e receptivos, que fazem de tudo

para agradar o turista.
O Tahiti é a referência e a maioria das pessoas nem
sabe que a ilha faz parte da Polinésia Francesa, tanto
que é chamada pelos seus próprios habitantes locais
como “Tahiti e suas ilhas”. É a maior ilha e se tornou tão
célebre que o nome é geralmente utilizado para designar todo o arquipélago.
Quando se fala em locais como esses, as pessoas
normalmente pensam que é algo inacessível, que faz
parte de mais um dos sonhos pessoais e está longe
de suas possibilidades. Mas quem tem como objetivo
conhecer a Polinésia, deve planejar, pois as agências
de viagens têm pacotes ao alcance de quem investe e

está determinado a conhecer esse fascinante paraíso.
Parece fora de realidade dizer isso, mas o turista não
pode se preocupar tanto com quanto custará a viagem
de sua vida. Economia não combina com uma viagem
como essa. Mesmo que esteja além de suas possibilidades imediatas, acredite: valerá a pena. Assim, faça
suas economias, refaça planos, troque as prioridades
e visite tudo em grande estilo, juntando-se aos 180 mil
turistas que visitam as ilhas anualmente. Afinal de
contas, a vida faz ainda mais sentido quando podemos
desfrutar o que de bom ela nos oferece.

Ryan Deboodt

Clarissa curvÊlo
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A arte de viajar
Quando se fala em
viajar, as pessoas logo
pensam em descanso,
férias, diversão e relaxamento, mas viajar vai
muito além disso. Viajar
renova conhecimentos,
amplia a cultura, nos
tira da rotina, do óbvio,
dos hábitos do dia a
dia. A magistral mudança de cenários, o
contato e a convivência
com outras pessoas de
culturas e experiências muitas vezes bem diferentes das
nossas inspira e estimula a criatividade. E a mente precisa de férias, de pausas. Quando estamos relaxados, as
ideias fluem com mais facilidade e a mente se abre para
novas perspectivas. Viajar ainda pode contribuir para sua
carreira, sua produtividade e seu crescimento profissional.
Trabalhar é essencial para a sobrevivência como também para a dignidade do ser humano. É uma maneira de
encarar desafios, se superar e buscar excelência para ser
reconhecido no que faz. Como consequência, é dessa
maneira que conseguimos conquistar nossos objetivos
materiais e um melhor nível de vida. Mas tudo tem um
limite. Não podemos nos entregar apenas ao trabalho e
aos estudos. Paradas, mesmo que sejam curtas, para um
descanso, uma viagem, são essenciais.
Já ouviu o termo “ócio criativo”? Esse “ócio” não tem
nada a ver com preguiça ou sedentarismo. O conceito do
ócio criativo foi criado pelo sociólogo italiano Domenico
De Masi, que sugere a união de trabalho, estudo e lazer
para melhorar a qualidade de vida e aumentar os padrões
de produtividade no âmbito profissional. Segundo ele, é
preciso uma fusão entre produção e prazer.
É uma sensação única quando nos deparamos pela
primeira vez em um lugar que antes só conhecíamos por
vídeos, TV e revistas. Quem planeja passa meses, até
anos, sonhando em estar em um lugar até que o avião
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aterrissa, o carro ou o ônibus para e você desembarca. O
momento da entrada num hotel, o planejar o dia seguinte,
as emoções durante os deliciosos cafés da manhã em um
hotel e finalmente a hora de ir ao primeiro destino. Quem
já passou por isso sabe bem o que estou dizendo. Isso
não tem preço.
Planejar é fundamental. Com as facilidades atuais, é
possível viajar para qualquer lugar do mundo, desde que
haja um planejamento e uma grande vontade de realizar
esses sonhos. Mesmo que para isso tenha de parcelar a
viagem em 10 vezes. E acredite, vale a pena! Se for possível fazer isso na companhia de quem se ama e de quem
também gosta de viajar, aí tudo fica ainda melhor.
O poeta persa Muslih-Ud-Din Saadi já dizia: “Muitos
são os benefícios de viajar: a frescura que nos traz ao
espírito, ver e ouvir coisas maravilhosas, a delícia de contemplar novos lugares, o encontro com novos amigos e o
aprender finas maneiras.” Em uma viagem é fácil se fascinar até mesmo por lugares que até então não achávamos
interessantes. Não é raro ver turistas reconhecerem que
tinham ideias negativas e equivocadas sobre outras cidades, países ou mesmo das pessoas do local. Uma viagem
nos ajuda a entender pessoas de outras raças e culturas e
até mesmo a fazer amizades preciosas e enriquecedoras.
São por esses e outros motivos que viajar é uma atividade espantosa, maravilhosa. Não só por conhecer cidades fascinantes, instigantes culturas, lugares inesquecíveis, paisagens naturais, os mais belos monumentos e os
costumes e gastronomia, mas por tudo o que trazemos na
mente para o resto da vida e pelas emoções vividas no local. São, certamente, experiências únicas. Os ganhos são
incontáveis e tudo isso nos torna mais sábios, tolerantes
e inteligentes.
Os caminhos do mundo estão abertos diante de nós.
Planeje, organize sua vida, antecipe os compromissos e
escolha seu destino. Nos encontramos pelo mundo. Boa
viagem!
Fabily Rodrigues (Diretor do Em Foco Turismo)
turismo@emfocomidia.com.br
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ENTIDADES E ÓRGÃOS DE
TURISMO
ABAV-MG: (31) 3213-3433
ABIH-MG: (31) 3261-2233
ABRASEL-MG: (31) 3282-5533
Belotur: (31) 3277-9703
(www.belotur.com.br)
BH Convention & Bureau:
(31) 3261-2547
Braztoa (SP): (11) 3259-9500
Centro de Referência Turística: (31) 3277-9987
Ministério do Turismo: (61) 2023-8100 (www.turismo.gov.br)
Secretaria de Estado de Turismo: (31) 3915-9454 /
9459 (www.turismo.mg.gov.br)
Sindetur-MG: (31) 3271-7198
Receita Federal: 146 (receitafone) / 0800 702-1111
(ouvidoria) (www.receita.fazenda.gov.br)
Polícia Federal: (31) 3330-5200 / 2517-9900
(passaporte) / 3689-2240 (www.dpf.gov.br)
TRANSPORTES
Aeroporto de Confins: (31) 3689-2701
Aeroporto da Pampulha: (31) 3490-2000 / 2001
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil):
0800-725-4445 / 0800-725-2330
Infraero: (31) 3490-2020 / 3490-2001 (Pampulha) /
(31) 3689-2705 / 2706 (Confins) / 0800-037-1547
Estação Rodoviária: (31) 3271-3000
Estação Ferroviária: 0800-285-7000
Metrô: (31) 3250-3901
ÔNIBUS AEROPORTO DE CONFINS
EXECUTIVO: Saídas da Estação Rodoviária:
(31) 3271-1335
Conexão Aeroporto (Av. Alvares Cabral, 387):
(31) 3224-1002
CONVENCIONAL: (31) 3271-1335
COMPANHIAS AÉREAS
Aerolineas Argentina: 0800-000-5050 (aerolineas.com.ar)
Aeromexico: 0800-891-7512 / 0800-038-0551
(aeromexico.com)
Air Canadá: (11) 3254-6630 / (21) 2220-5343
(aircanada.com.br)
Air France: 4003-9955 / 0800-880-9955 (airfrance.com.br)
American Airlines: (11) 4502-4000 / (21) 4502-5005
(aa.com.br)
Avianca: 0800-286-6543 / 4004-4040 (avianca.com.br)
Azul: 4003-1118 / 0800-884-4040 (voeazul.com.br)
British Airways: 0800-761-0885 / 0800-892-0011
(british-airways.com)
Copa Airlines: 0800-771-2672 / (11) 3579-2672
(copaair.com)
Delta Airlines: 0800-761-7070 / 0800-056-2599
(delta.com)
GOL: 0300-115-2121 / 0800-704-0465 (voegol.com.br)
Japan Airlines: (11) 3175-2250 (jal.com.br)
LAN Chile: 0300-570-5700 (lanchile.com.br)
Lufthansa: (11) 3048-5800 / (21) 2169-8820
(lufthansa.com.br)
Passaredo: 0800-770-3757 / 0300-100-1777
(voepassaredo.com.br)
South African: (11) 3065-5115 (flysaa.com)
TAM: 4002-5700 / 0800-123-000 (tam.com.br)
TAP AIR Portugal: 0300-210-6060 / 0800-727-2347
(flytap.com)
Total: 3343-8600 (www.total.com.br)
United Airlines: 0800-16-2323 (united.com)
EMPRESAS DE ÔNIBUS
Cometa: 4004-9600 / 0800-942-0030
Gardênia: 0300-313-2020 / 0800-030-2000
Gontijo: 0800-728-0044
Itapemirim: 0800-723-2121
Pássaro Verde: 0800-724-4400 / (31) 3073-7575
Penha: 0800-723-2121
Pluma: 0800-646-0300 / 0800-095-0836
Presidente: (31) 3079-7600
Real Expresso: 0800-280-7325 / 0800-883-8830
São Geraldo: (31) 2104-6300 / 0800-728-0044
Saritur: (31) 3479-4300 / 3272-5234
Setelagoano: (31) 3271-8609 / 3429-7500
Transnorte: 0800-283-9900 / (38) 3229-9900
Unir: (31) 3271-1335 / 3663-8000
Útil: 0800-886-1000
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Bocas Del Toro:
Um verdadeiro paraíso tropical
Localizado na América Central, Bocas Del Toro é
uma província do norte do Panamá. É um arquipélago
com nove ilhas principais, paradisíacas, a 30 km da
fronteira com a Costa Rica. O trajeto de avião tem
duração de 45 minutos, partindo da capital do país
e aterrissando em uma das ilhas do arquipélago, a
Isla Colon. O clima é bastante quente, com estações
chuvosas de maio a agosto e de novembro a janeiro. Descoberta por mochileiros da década de 1990, a
província ainda mantém um estilo de vida não sofisticado. Sem resorts e grandes redes de hotéis, possui
um ou outro estabelecimento mais sofisticado, em sua
maioria composto por pousadas e albergues. O charme do local encontra-se na sua tranquilidade e nas
suas praias preservadas de águas claras e quentes,
com um visual deslumbrante.
O translado entre as ilhas do arquipélago é fei-

to por lanchas para trajetos curtos ou por simples
embarcações de madeiras, chamadas “pangas”, que
visitam a extensa diversidade de ambientes naturais
da província. A ilha Cayos Zapatilla é um dos destinos mais procurados em Bocas Del Toro. Além de
ser uma reserva de proteção natural de tartarugas,
durante o caminho há uma parada em Dolphin Bay,
para que o turista aprecie os golfinhos da região. A
Isla Bastimientos também é um passeio interessante,
principalmente pela Red Frog Beach. Outros pontos
turísticos encantadores são a Isla Pájaros, Bocas del
Drago e a Playa das Estrellas. Bocas Del Toro atende a todo tipo de público, pois oferece um lugar para
se relaxar e para os mais aventureiros que preferem
snorkel, aulas de surfe e arborismo, além de possuir
uma população nativa receptiva, encantadora e uma
culinária dos deuses.

Maior caverna do mundo está no Vietnã
O Vietnã é bastante conhecido pela guerra contra
os Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970.
No entanto, poucos sabem que o país possui belas
paisagens naturais. Uma delas é a maior caverna do
mundo. A Hang Son Doong, na província de Quang
Binh, no Vietnã, é tão profunda que poderia abrigar
um prédio de 40 andares em seu interior. A caverna

possui uma floresta e um rio em seu interior. Ela faz
parte de um complexo com 150 cavernas no Parque
Nacional Phong Nha-Ke Bang, que se localiza a cerca
de 500 quilômetros da capital Hanói.
O local ainda é pouco explorado. Apenas em 1991
foi descoberto e seu interior só foi explorado em 2009
por uma expedição inglesa. A caverna tem mais de

200 metros de largura, 150 metros de altura e nove
quilômetros de comprimento. Ela foi considerada
a maior do mundo pela Associação Britânica de
Pesquisa de Cavernas. O acesso é tão complicado
que, para fazer fotos do local, o renomado fotógrafo
norte-americano Ryan Deboodt utilizou um drone para
fotografar o interior.
Ryan Deboodt
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Abrasel-MG e ABAV-MG têm novos presidentes

Cidades mineiras receberão a Tocha Olímpica em maio
FOTOS: divulgação

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em
Minas Gerais (Abrasel-MG) tem um novo presidente.
Ricardo Rodrigues, sócio-proprietário do tradicional restaurante Maria das Tranças ocupará o cargo. Essa transição acontece de maneira acordada e deve-se também
à decisão do antigo presidente, Fernando Júnior, de se
voltar para projetos pessoais e para o trabalho no Grupo
Meet, do qual é proprietário. O novo presidente vai dar
continuidade ao trabalho do anterior, já que trabalhava
junto com Fernando no conselho de administração da
Abrasel há mais de um ano. “Toda a estrutura da entidade permanece a mesma. O formato das ações do grupo
agora ganha a implantação de novas ideias, contando sempre com os parceiros da
iniciativa pública e privada que são essenciais para a instituição”, comenta o atual
presidente.

A Chama Olímpica irá percorrer 35
cidades de Minas Gerais, de norte a sul,
entre os dias 7 e 16 de maio. O revezamento do símbolo olímpico irá contemplar
diversas cidades do estado mineiro. A tocha encontrará, ainda, pelo caminho dois
patrimônios culturais da humanidade:
Diamantina e Ouro Preto.
Depois de passar por Brasília e Goiás,
a tocha chega no dia 07/05 a Araguari, no
triângulo mineiro. Nesse dia, faz o primeiro
pernoite no estado, em Uberlândia, e, partir
daí, mais sete cidades vão amanhecer com
a Chama Olímpica, até o dia 16. Betim,

A Associação Brasileira de Agência de Viagens do
Brasil em Minas Gerais (ABAV-MG) também está com
novo presidente. José Maurício Gomes já foi presidente
da instituição entre 2007 e 2011 e está na Associação
desde 2003. Ele também é vice-presidente de Marketing
e Eventos da ABAV Nacional. Entre os novos planos e
as prioridades, ele quer continuar o trabalho da gestão
anterior, repetir o deu certo na gestão anterior e servir o
associado da melhor maneira possível. “Agora é o melhor momento para trazer o associado para a ABAV e
com isso discutir melhor os anseios e desejos do trade
turístico em geral. Queremos motivar o agente para que
ele possa vislumbrar os novos negócios e concentrar em nichos específicos de mercado e, assim, encontrarmos soluções e retomarmos parcerias com as instituições
locais”, comentou confiante.

Edmar Bull foi eleito o novo presidente da
Associação Brasileira de Agências de Viagens do
Brasil (ABAV Nacional) para o mandato 2016-2017.
Com o presidente, assumem imediatamente o cargo
sete novos vice-presidentes, seis conselheiros titulares e quatro suplentes para as áreas Fiscal e de Ética,
Conciliação e Arbitragem, além de dois diretores, formalmente nomeados logo após a eleição, que ocorreu
em dezembro de 2015. De acordo com o novo presidente, foram estabelecidas 50 metas a serem trabalhadas ao longo de dois anos. “Queremos ser mais assertivos no atendimento das necessidades dos nossos associados”, explica. Ele
espera ver nos próximos anos o turismo brasileiro reconhecido como importante
setor de crescimento econômico que é. “Nos últimos anos o setor tem crescido
isoladamente, mais que a economia nacional. A nossa projeção é que ele cresça
ainda mais. É um fato, se nos organizarmos para isso.”

Contagem e Belo Horizonte receberão a
Tocha Olímpica no dia 14 de maio. O revezamento se encerrará no dia 5 de agosto,
quando o último condutor acenderá a Pira
Olímpica durante a cerimônia de abertura
dos Jogos, no Estádio do Maracanã (RJ).

Edmar Bull é o novo presidente da ABAV Nacional

Eventos de turismo pelo Brasil
Com o objetivo de fomentar o
turismo no Brasil, feiras e encontros acontecem pelo país todos os
meses. Em fevereiro ocorreu o 24º
Encontro Brasileiro das Cidades

TIRE UM TEMPINHO E TOME UMA ATITUDE.
O QUE VOCÊ FAZ EM 10 MINUTOS?
Fica um tempinho a mais na cama, confere seus e-mails, toma um cafezinho,
não faz nada? Pois saiba que com 10 minutos por semana você pode fazer um
grande bem para você e para todos a sua volta. Você pode eliminar os mosquitos
da dengue, que também transmitem chikungunya e zika.
10 MINUTOS POR SEMANA. POR QUÊ?
O ciclo de vida do mosquito da dengue, do ovo até a fase adulta, leva cerca de
7 a 10 dias. Se você verificar e eliminar os criadouros uma vez por semana,
vai interromper o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos. Pneus vazios
guardados em locais cobertos, vasilhames, baldes e garrafas sempre de cabeça
para baixo, caixa-d’água tampada, piscina tratada. Você já sabe o que fazer.
Vamos lá, 10 minutos é muito pouco para um ganho tão grande.

ELIMINE OS FOCOS
DO MOSQUITO. FAÇA
ISSO POR VOCÊ E POR
TODOS A SUA VOLTA.

www.saude.mg.gov.br/dengue

Históricas Turísticas e Patrimônio
Mundial, em São Luís (MA), abordando a preservação do patrimônio
histórico, melhorias em infraestrutura e promoção de sítios históricos
enquanto destinos turísticos. No
mês de março acontecem vários
eventos, dentre eles o 22º Salão
Paranaense de Turismo, o 10º
Salão do Turismo ABAV-MG, o VIII
Congresso Brasileiro de Convention
& Visitors Bureaux e o World Travel
Market Latin America. Confira abaixo mais detalhes.

22º Salão Paranaense de Turismo
Data: 10/03 a 12/03/2016
Local: Expo Unimed Curitiba (Curitiba-PR)
Mais informações: www.abavpr.com.br
10º Salão de Turismo ABAV-MG
Data: 18/03/2016
Local: Dayrell Hotel & Centro de Convenções (Belo Horizonte-MG)
Mais informações: www.abavmg.com.br
VIII Congresso Brasileiro de Convention & Visitors Bureaux
Data: 20/03 a 22/03/2016
Local: Minascentro (Belo Horizonte-MG)
Mais informações: www.sympla.com.br
World Travel Market Latin America
Data: 29/03 a 31/03/2016
Local: Expo Center Norte (São Paulo-SP)
Mais informações: www.wtmlatinamerica.com
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Arte e natureza convivem em plena
harmonia em Inhotim
O Instituto Inhotim, um museológico
original com espaço para a criação e a
formação cultural, integra arte e natureza
e encanta os visitantes. Localizado em
Brumadinho (60 km de Belo Horizonte),
ocupa uma área de 350 mil m² de jardins – parte criada por Burle Max – em
meio a uma área de mais de 4 milhões
de m² de mata nativa preservada e uma
extensa coleção botânica de espécies
tropicais raras.
Inhotim foi idealizado na década de
1980. Os acervos são mobilizados para
o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para públicos de faixas
etárias distintas. O museológico é um
lugar exclusivo, em que a arte convive em
relação única com a natureza em meio a
um parque ecológico.
O Parque Ambiental do Inhotim é
um local de sobrevivência, alimentação
e reprodução das mais variadas formas
de vida. A enorme variedade de plantas
faz de Inhotim um local onde se encontra
uma das maiores coleções botânicas
do mundo, com espécies tropicais raras
e uma reserva florestal que faz parte
do bioma da Mata Atlântica. Tudo isso
fornece base para o desenvolvimento de
pesquisa, inovação científica e educação.
Sua área total, em constante crescimento, está distribuída em seus dois principais acervos: Reserva Natural, com 600
hectares de mata nativa conservada, e o
Parque Tropical, com 45 hectares de jardins de coleções botânicas e cinco lagos
ornamentais que somam 3,5 hectares
de área. Todo o excedente de água utilizada no sistema de abastecimento dos
lagos, irrigação e piscicultura é devolvido
à natureza, livre de contaminação.
Acervo de obras
Muito além da arquitetura convencional dos museus urbanos e parques
de escultura, Inhotim oferece aos artistas
a oportunidade para sonhar e produzir
obras de grande escala e complexidade.
Com um acervo de, aproximadamente, 500 obras de mais de 100 artistas, a
coleção de Inhotim vem sendo formada
desde a década de 1980, com foco na
arte produzida internacionalmente nos
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anos 1960 até os nossos dias. Pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo
e instalações de renomados artistas
brasileiros e internacionais são exibidos
em galerias espalhadas pelo parque botânico.
Aberto ao público em outubro de
2006, Inhotim é uma entidade privada,
sem fins lucrativos e qualificada pelo
Governo do Estado de Minas Gerais
como Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (Oscip). É hoje um
dos mais expressivos parques tropicais
do Brasil, tanto pelo conjunto paisagístico quanto por sua diversidade de coleções botânicas, manejo e aplicabilidade
desses acervos. Vale a pena conhecer!

Turista em Foco
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Leitores e viajantes terão espaço garantido nas edições
e no site www.emfocoturismo.com.br. Aqui você poderá elogiar, criticar, comentar e enviar sugestões.
Mande sua foto em viagens com um resumo sobre o
momento, local e data. Conte como foi sua aventura ou
um caso curioso para que possamos compartilhar com
os demais viajantes. Entre em contato pelo e-mail
turismo@emfocomidia.com.br ou por
nosso Facebook. Participe e seja
bem-vindo!

a

fabily rodrigues

divulgação

Informações
Instituto Inhotim
Município: Brumadinho
Endereço: Rua B, Inhotim
Distância de Belo Horizonte: 63 km
Horário de visitação: Terça a sexta-feira, de 9h30 às 16h30.
Sábado, domingo e feriado, de 9h30 às 17h30. Segundas-feiras: fechado.
Valor do ingresso: Terça e quinta-feira: R$ 25,00
Quarta-feira (exceto feriado): entrada gratuita
Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 40,00
Informações: (31) 3227-0001
www.inhotim.org.br

RECEPTIVO EM MINAS GERAIS
TRASLADOS AEROPORTO/HOTEL, CIDADES HISTÓRICAS,
CITY TOUR, INHOTIM, HOTEL FAZENDA, ETC.
VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

(31) 3495-1600 / (31) 9178-4549

CLEMÊNCIA TURISMO

www.clemenciaturismo.com.br - Belo Horizonte - MG
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Tudo o que você gostaria de saber s
A Polinésia Francesa, localizada a
leste da Austrália, no Oceano Pacífico, é
constituída por 118 ilhas e formada por
cinco arquipélagos (Austrais, Gambier,
Marquesas, Sociedade e Tuamotu), totalizando 2,5 milhões de km2, dos quais só
4.167 km são de terra firme. Para se ter
uma ideia, a Polinésia é um pouco maior
do que a Europa, embora a geografia
seja o de menos importante num lugar
como esse. São mais de 276 mil habitantes, numa mistura de polinésios (75%),
chineses (10%) e europeus (15%). 86%
da população residem no Arquipélago
da Sociedade, sobretudo na ilha do
Tahiti. Os arquipélagos de Tuamotu e
Gambier agrupam 7% dos insulares e as
Marquesas, 4%. Enfim, 3% da população
residem nas ilhas Austrais. Cerca de 40
ilhas permanecem desabitadas.
O Tahiti é o portão de entrada, a maior
e mais agitada ilha da Polinésia Francesa,
onde mora a metade da população. O local é um sonho de consumo para cada
nove entre 10 amantes de viagem, mas é
bom lembrar que a ilha é uma das menos
atrativas de todo o arquipélago. Apesar
de ser bem movimentada, não há praias
como as tradicionais ilhas da região, tanto que a maioria dos pacotes turísticos
não oferece mais do que dois dias em
Papeete. Mas isso não é motivo para
preocupação, pois é justamente o tempo necessário para conhecer a capital.
Belezas naturais
Uma das principais belezas da região
é a Ilha de Moorea, a 17 km de Papeete
e uma das preferidas dos casais em lua
de mel. O local é um refúgio dos noivos
e namorados, que costumam se casar
numa cerimônia típica taitiana, realizada no mar. A cerimônia de casamento é
inesquecível. Os hotéis oferecem tratamento mais do que especial para esses
casos, com champagne, jantares, cama
decorada com flores, café da manha servido no bangalô e muito mais. Com bangalôs erguidos no meio do mar, Moorea
tem cachoeiras fabulosas e pouca agitação. O clima é agradável, o vento morno
e constante, e as águas das praias são
mansas, quentes e com um azul cristalino indescritível.
Bora Bora é outra importante ilha e,

fotos: banco de imagens

para muitos, a mais bonita da Polinésia.
A chegada é algo realmente espetacular.
O turista sobrevoa uma miragem, aterrissa numa “língua” de areia com o mar dos
dois lados e, antes de chegar ao hotel,
atravessa uma maravilhosa lagoa de
água salgada que dá vontade de pular de
roupa, mala e tudo. Uma coisa é certa:
qualquer das principais ilhas do arquipélago encantará a todos. A Polinésia
Francesa é considerada por turistas do
mundo todo como um dos lugares mais
belos do planeta.
PRINCIPAIS ILHAS

Tahiti

Bora Bora

Moorea
Entre os paraísos dos sete mares, nenhum corresponde tanto à fama como a Polinésia Francesa.
Os anéis de corais em volta da maioria das ilhas são barreiras naturais que represam as águas do
Pacífico Sul e formam piscinas de água azul cristalina

Tahiti
Principal ilha da Polinésia Francesa.
A capital Papeete tem uma vida noturna
um pouco mais agitada do que nas outras ilhas, mesmo assim não são muitas
as opções, embora se encontre bares,
boates e bons restaurantes. Uma boa
opção são os trailers-restaurantes que
servem de crepes a comida chinesa por
preços em conta. Os hotéis são dotados
de toda a infraestrutura necessária ao
lazer e oferecem várias opções de atividades, pois a ilha tem o litoral rochoso e
grandes praias de areias escuras de origem basálticas, não sendo tão frequentadas como as demais do arquipélago.
O único aeroporto internacional está
localizado na ilha e, por esse motivo, torna-se obrigatório pernoitar na chegada e
no retorno ao Brasil. Durante a estadia
em Papeete, vale uma visita ao Mercado
Público, onde se pode conferir e adquirir produtos nativos bem interessantes
como o artesanato local, tikis (estátuas
de pedra, madeira ou coral), páreos (lenços coloridos para amarrar ao redor do
corpo) com cores e desenhos variados
pintados à mão, pérolas negras (maior
produtor mundial desse adorno), dentre
outros.
Bora Bora
Localizada a 230 km de Papeete,
é uma das mais belas ilhas do Pacífico
e também é conhecida como a “pérola
da Polinésia”. De origem vulcânica, Bora
Bora, cuja capital é Vaitape, é cercada
por uma maravilhosa lagoa de águas
cristalinas e salpicada por um cordão de
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ANUNCIE AQUI: (31) 2552.2525 | 3441.2725

sobre as ilhas da Polinésia Francesa
ilhotas paradisíacas, chamada de motus, que formam uma barreira natural. As
belíssimas e tranquilas praias de areias
brancas, coqueiros e palmeiras formam o
cenário ideal para a prática de esportes
náuticos, ou simplesmente, para bronzear-se nas areias dos motus. Os hotéis
mantêm, além de snorkel e caiaques,
uma excelente infraestrutura de equipamentos para mergulho, windsurf, vela e
esqui aquático. Praticamente todos oferecem, à noite, um jantar acompanhado
com shows típicos polinésios. É um dos
lugares mais caros da Polinésia, porém
um dos que melhor servem aos turistas.
Um dos passeios mais impressionantes é
feito de barco para alimentar raias e tubarões, culminando com um piquenique
em um paradisíaco motu.
Moorea
É a ilha mais próxima de Papeete
(aproximadamente 17 km) e uma das
mais exuberantes da Polinésia Francesa,
com belíssimas praias de areias brancas
e águas cristalinas. A beleza de seus
corais multicoloridos e a riqueza de
sua fauna marinha tornam Moorea uma
das melhores opções para a prática de
snorkel e mergulho. As montanhas de
origem vulcânica e as baías de Cook e
Opunohu completam sua exuberância. A
maior parte da estrutura turística está localizada ao norte da ilha e há muito a ser
visitado: o Templo e a Praia de Papetoai,
a Praia de Pihaena (ambas belíssimas)
e o Tiki Village Theatre, aldeia folclórica
e artesanal, onde são realizados shows
típicos polinésios e os famosos casamentos taitianos. Pode-se, ainda, brincar
com os golfinhos num dos hotéis da ilha.
Para fechar o dia é possível pegar um
barco, que tenha bar e música típica ao
vivo, para curtir o pôr do sol no mar. É ou
não é um lugar todo apropriado para casais? O clima de romance está em todos
os pontos da ilha.
Taha’a
Era considerada pelos nativos uma
ilha sagrada, conhecida como “Taha’a do
mar longínquo”, fascinante por sua beleza. Junto com a ilha irmã Raiatea (segunda maior ilha do arquipélago, a 192 km a
noroeste de Papeete), está cercada por

um cinturão de corais que emoldura uma
deslumbrante lagoa de águas cristalinas.
A única maneira de chegar a Taha’a é por
mar e a travessia desde Raiatea dura
aproximadamente 20 minutos. A paradisíaca ilha é impregnada com o perfume
da baunilha, cujo cultivo constitui hoje
uma parte importante da atividade dos
nativos de Taha’a.

Taha’a

Bora Bora

Bora Bora
Seria um grande esforço ter de dar 10 passos da cama para o mar, assim como dormir sem saber
o programa do dia seguinte: ficar na praia, mergulhar, velejar, passear de barco ou conhecer
outras ilhas?

Tikehau
O atol, localizado no Arquipélago
de Tuamotu, a 300 km a noroeste de
Papeete, é um dos mais belos do mundo. O seu povo hospitaleiro vive sempre
sorridente. Importante centro de pesca
de lagoa, com inúmeros ancos de peixe
que alimentam os mercados do Tahiti.
A exuberância de sua fauna marítima,
com predominância de raias, barracudas e tubarões-cinza-de-ponta-branca,
atraem mergulhadores do mundo inteiro.
Numerosas colônias de aves encontram
refúgio em pequenos motus e um deles
recebe o nome de Ilhota dos Pássaros.
Huahine
Não faltam adjetivos para descrever
a natureza selvagem, porém sedutora,
dessa tranquila e maravilhosa ilha, localizada a 175 km a noroeste do Tahiti,
que resiste às transformações profundas
do mundo moderno. A ilha de suaves
montanhas oferece belas baías, praias
solitárias de águas cor de esmeralda,
ideais para desfrutar momentos românticos. Um dos pontos altos de Huahine
é o complexo arqueológico de Maeva,
conjunto de vários templos situados ao
pé do Monte Mouatapu.
Tetiaroa
A 42 km do Tahiti, essas 12 ilhotas
desabitadas – exceto aquela onde se
levanta o pequeno e rústico hotel construído com troncos de palmeiras – são
mais conhecidas como a “Ilha do Marlon
Brando”, que a mantém desde os anos
1960, quando foi para lá filmar “The
Bounty” e se apaixonou pelo local. A ilha
é plana, rasa e também cercada por um
anel de corais.

Continua na página 8
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INFORMAÇÕES SOBRE A POLINÉSIA FRANCESA
Localização: Arquipélago na Oceania
Meridional
Capital: Papeete
Tipo de Governo: Colônia Ultramarina Francesa
Idioma: A Polinésia pertence à França, portanto,
a língua oficial é o francês, além do taitiano,
que eles usam bastante. Poucos falam inglês,
mas nos hotéis e restaurantes quem souber o
básico não terá problemas.
Moeda: Franco do Pacífico,
identificado pela sigla CFP colocado
após o número. Dólar e euro também
são aceitos nos locais turísticos. O câmbio varia
pouco: US$ 1 vale de 110 a 120 CFP
Área: 4.167 km2
Nacionalidade: Franco-Polinésia
População: 276.831 (2013)
Religiões: Protestantismo 54%, Catolicismo
30%, Outras 16%
Fuso horário: São 7 horas a menos no inverno,
em relação a Brasília, e 8 horas no horário de
verão.
Clima: Tropical o ano todo, com
temperatura média de 26ºC.
Temperatura média da água
também é de 26ºC.
Dezembro a março, época quente e úmida,
com possibilidades de chuvas passageiras
de verão; abril a novembro, época fresca e
agradável. Entre os finais de junho e julho
há muitas festas típicas em quase todas as
ilhas, como a tradicional heiva, semelhante
ao nosso carnaval. Embora não seja comum,
é bom evitar, se possível, os meses de janeiro
e fevereiro, época dos ciclones. Não existe, na
Polinésia, alta ou baixa temporada.

Custo da viagem: O preço é muito
relativo, dependendo de quantos
dias o turista vai ficar, as ilhas
que irá conhecer, o tipo de hospedagem e
os passeios. O mais indicado é comprar um
pacote com tudo incluído. A Polinésia é um
lugar caro, mas há opções mais em conta e
com qualidade, como em alguns restaurantes.
Trajes: Roupas leves informais,
de preferência algodão, trajes
de banho; calçados leves como
sandálias e chinelos de borracha, necessários
para a praia devido aos cascalhos e corais;
protetor solar; repelente; óculos escuros e
chapéu; além de uma roupa social para os
jantares mais finos. Não é preciso levar muita
roupa já que na ilha certamente o turista
comprará um páreo e o usará bastante.
Gastronomia: Não é exatamente
sofisticada. Seus pratos são fortes e
gordurosos, com muito leite de coco
(talvez por isso os nativos engordem tanto).
O ahima’a é a refeição típica dos domingos,
assada num buraco na areia. Já o fafaru é à
base de peixe e preparado com a própria água
do mar. Seu sabor forte não agrada muito aos
turistas.
Documentos necessários: Embora a
França tenha suprimido a exigência
de visto para cidadãos brasileiros,
a Polinésia, que é território francês,
ainda não permite que visitemos suas ilhas
sem visto. Para obter a autorização basta ir a
qualquer consulado da França, pagar uma taxa,
levar uma foto 3x4 e o passaporte com validade
para mais seis meses. Para menores de 18
anos, só é dispensada a autorização do Juizado
de Menores quando acompanhados do pai e
da mãe (ambos). Na hipótese do menor estar
viajando sozinho, é necessária a autorização de
ambos; se estiver viajando somente com um
deles, é necessária a autorização do outro.

A Polinésia Francesa, destino dos sonhos de tantos viajantes, é exatamente o que dela se espera. Não se pode
conhecer suas ilhas em qualquer circunstância, mas sim se for para desfrutá-las em paz e em grande estilo.
O segredo dos resorts da Polinésia é aproveitar a natureza e equipá-la com o máximo de conforto e mordomia
NÃO PERCA
Passeios por ilhas desertas como a Raiatea;
show de dança típica, que são muito sensuais;
as baías de Vairau, Faanui e Poofai, em Bora
Bora; passeios pelas praias de Pihaena, Tiahura
e Temae, em Moorea; passeio no Jardim Botânico
e a Cachoeira de Faarumai, em Papeete;
experimentar a cerveja local, Hinano. Outros
bons programas na capital do Tahiti são: ver o
surf na praia de Pirae, o túmulo do rei Pomaré V,
a caverna de Maraa e dar uma volta por Tahiti Iti,
o lado menor da ilha; no Mercado Municipal de
Papeete uma boa opção é o bandejão com peixe,
frango ou carne e uma guarnição, acompanhada
da deliciosa cerveja Hinano.
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Bagagem de mão: o que não levar
Para evitar o constrangimento de ter um objeto não
permitido na sua bagagem de mão quando for viajar de
avião é preciso ficar atendo às regulamentações feitas
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A bagagem de mão é aquela
que o passageiro tem
direito de levar consigo, como uma bolsa,
mala ou mochila com
pertences pessoais e
itens de valor, como dinheiro, aparelhos eletrônicos e remédios.
Primeiramente, de
acordo com a regulamentação da Anac,
para voos domésticos,
a bagagem de mão
não pode ser maior do
que 115 cm (considerando altura + comprimento + largura) e o peso máximo é de 5 kg. Em voos
internacionais a bagagem de mão também não pode ser
maior do que 115 cm e o peso máximo varia, mas o mais
importante é observar o volume.
O órgão regulador também define o tipo de conteúdo que não deve ser levado na bagagem de mão. Não
se deve levar objetos cortantes ou perfurantes. Esses
itens devem ser despachados junto com a bagagem,
caso o passageiro queira transportá-los. Medicamentos

líquidos estão liberados com prescrição médica.
Bebidas e perfumes comprados nas lojas dos aeroportos também são permitidos, desde que devidamente
lacrados, junto com a nota fiscal. Substâncias venenosas, líquidos ou
alexandre ferrei
ra
materiais corrosivos
ou radioativos não
são permitidos. No
caso de mamadeiras
e comidas industrializadas para bebês,
o transporte na bagagem de mão é autorizado somente na
quantidade suficiente para o voo, com
apresentação prévia
na inspeção de embarque.

Restrições de líquidos
Segundo a Anac, na viagem internacional todos
os líquidos, inclusive gel, pasta, creme, aerossol e
similares, devem ser conduzidos em frascos com capacidade de até 100 ml. Eles devem ser colocados
em embalagem plástica transparente, vedada, com
capacidade máxima de 1 litro, não ultrapassando as
dimensões de 20 cm x 20 cm.

RESTRIÇÕES
As dimensões não podem ultrapassar
115 cm;
Peso máximo de 5 kg;
Não pode conter objetos cortantes ou
perfurantes (como tesouras com ponta, alicates de unha, canivetes, agulhas de crochê,
lâmina de barbear);
Medicamentos líquidos só serão liberados com a prescrição médica;
Bebidas e perfumes comprados nas lojas
de aeroportos devem estar lacrados e com a
nota fiscal;
Mamadeiras e comidas industrializadas
para bebês podem ser levados somente na
quantidade suficiente para o voo;
Em voos internacionais, todos os líquidos devem ser transportados em frascos
transparentes de, no máximo, 100 ml e colocados em embalagem plástica transparente
vedada, de, no máximo, 1 litro.

HOSPEDAGEM

Hotel

www.pousadavipbh.com.br

9982-0476 (Vivo) - 9378-9376 (TIM)
(31) 3024-3729

Próximo à UFMG, Aeroporto da Pampulha, Mineirão e Mineirinho
Faça sua reserva - Diária e temporadas - Mensalistas
Transporte executivo

Rua Mirian Wanderley Lara, 109 - Dona Clara
Belo Horizonte - MG
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Setor de turismo no Brasil pode
crescer em 2016
Na contramão da crise, o
setor de turismo no Brasil só
tende a crescer. Essa é a expectativa de especialistas do ramo,
como Antonio João Monteiro
de Azevedo, ex-presidente
da Associação Brasileira de
Agências de Viagens (ABAV Nacional) e atual vice-presidente de
Capacitação e Certificação da instituição. À frente da Associação por dois mandatos, ele continua otimista: “O turismo
pode ser um setor com diferencial de crescimento, em relação aos outros.”
O Jornal Em Foco Turismo participou da 43ª ABAV Expo
Internacional de Turismo, em São Paulo, e conversou com
o então presidente, Antonio de Azevedo. Confira trechos da
entrevista.
Em Foco Turismo: Como a realização de uma feira
como a da ABAV influencia em termos de negócios?
Antonio de Azevedo: A crise que o Brasil passa atualmente, tanto econômica quanto política, abala todos os
segmentos, ninguém é imune. Mas há alguns setores que
podem se superar mais facilmente do que outros. Nós entendemos que o turismo pode ser um setor com diferencial
de crescimento em 2016 em relação aos outros. O turismo
está dando um exemplo para o Brasil de como é possível

“

O turismo
está dando um
exemplo para o
Brasil de como
se consegue
superar
crises.

“
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superar crises. Nós entendemos que, neste ano, vamos colaborar para que haja uma recuperação do crescimento do
turismo e isso acontecerá em função dos resultados que
estão ocorrendo em feiras como esta.
EFT: Quais as ações principais para que o turismo dê
essa alavancada?
A.A.: O turismo é movido por negócios. A crise faz com
que as pessoas tenham de inovar e procurar novas oportunidades. O pessoal está recorrendo a estratégias de marketing
para que possa ocorrer o crescimento, porque crescer sozinho não há como. O povo brasileiro, de modo geral, já se
habituou a ter lazer em um período do ano para recuperar as

energias. Isso já se solidificou e as pessoas vão procurar. Se
não podem ir num hotel cinco estrelas, procuram um com
quatro e vão se adaptando. E é este o grande papel do agente de viagens: ser um conselheiro e às vezes até terapeuta.
O outro papel fundamental é que ele é um elo principal que
une a cadeia do turismo, que busca hotel, avião. Na crise, as
pessoas procuram se adaptar e buscar as oportunidades.
EFT: Com essa alta do dólar, a tendência é que as
pessoas consumam mais aqui no Brasil, como resorts e
cruzeiros. É um momento interessante para investir mais
no turismo interno?
A.A.: Há uma migração para o turismo interno, pois a
questão do dólar agora é um complicador. A forma de contornar é ir a hotéis e restaurantes mais baratos. Também
existem outras pessoas que irão direcionar tanto turismo
interno quanto turismo periférico, na América do Sul, que
até aceitam o real como moeda. É claro que há uma faixa
que continuará viajando para o exterior, mas agora já tem
de repensar.
É um momento favorável, mas existem alguns obstáculos que têm de ser superados. Não é uma coisa imediata, é
mais estruturado. No debate sobre visão global do turismo
no Brasil vieram à tona estas questões: qualidade, segurança, limpeza. O turista estrangeiro era visto como muito
exigente e o nacional mais passivo. Agora isso não tem sido
muito aceito. O “jeitinho brasileiro” está saindo de moda.

Semanas temáticas são destaque
em resort catarinense
O Costão do Santinho Resort está localizado
no norte de Florianópolis e ocupa uma área de
um milhão de m2, com 75% de Mata Atlântica
preservada, dunas e costões rochosos. O local é
conhecido pelas suas praias de águas cristalinas
e a natureza preservada do Morro das Aranhas,
com sua fauna e flora que atraem turistas durante todo o ano. Conta com restaurantes com
gastronomia internacional, piscinas térmicas, caminhadas ecológicas, trilhas pela mata, museu
histórico e também um spa.
Durante o verão os turistas aproveitam o
resort e também as agitadas águas da praia
do Costão, mas durante todo o ano é possível apreciar ainda as festas temáticas realizadas pelo resort. São pacotes especiais como
Carnaval no Costão, Anos Dourados, Arraial do
Costão, Festival de Cervejas Especiais, Costão
Farroupilha e Costão Primavera.
O resort proporciona também aos hóspedes
da melhor idade, nos meses de outubro e novembro, um desconto de 46% nas reservas. A

promoção é válida para aqueles nascidos antes
de 1955 e para um mínimo de três noites, entre
domingo e quinta-feira.
De acordo com o diretor comercial do resort,
Rubens Augusto Regis, o público tem se interessado cada vez mais pelas festas temáticas, tanto
no verão quanto no inverno. “Nós ainda tivemos
a grata surpresa de descobrir que o rock, por
exemplo, é um dos eventos que mais atrai turistas para o Costão do Santinho. E a nossa proposta é esta: sempre criar novidades e aproveitar
esse momento favorável para o turismo interno
no país, trazendo inovações para o bem-estar
dos nossos hóspedes”, destaca.
Recentemente, o Jornal Em Foco Turismo visitou o Costão do Santinho, a convite do resort,
para participar do Festival de Cervejas Especiais.

MAIS INFORMAÇÕES
www.costao.com.br
(48) 3261-1000
0800 645 0918
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Bandeiras semelhantes

Muitas bandeiras de países podem gerar confusão devido à semelhança entre elas.
Confira aqui algumas delas e saiba mais sobre cada uma dessas nações.

Kuwait

Jordânia

Sudão

Emirados Árabes Unidos

Palestina

Saara Ocidental

Capital: Kuwait
Continente: Ásia
Moeda: Dinar kuwaitiano
Língua: Árabe
Território: 17.818 km²
Significado da bandeira: Adotada em 7 de setembro
de 1961. O significado de suas cores vem de um
poema de Safie Al-Deen Al-Hali: branco (trabalho);
preto (lutas); verde (casas de primavera); vermelho
(passado). É semelhante às bandeiras da Jordânia e
do Sudão.

Capital: Abu Dhabi
Continente: Ásia
Moeda: Dirham dos Emirados
Língua: Árabe
Território: 83.600 km²
Significado da bandeira: Adotada em 2 de dezembro de 1971, contém as cores pan-árabes vermelho,
verde, branco e preto, simbolizando a unidade arábica. Verde (fertilidade); branco (neutralidade); preto
(riqueza do petróleo dentro das fronteiras do país);
vermelho (unidade).

Capital: Amã
Continente: Ásia
Moeda: Dinar jordaniano
Língua: Árabe
Território: 88.778 km²
Significado da bandeira: Baseada na bandeira da
Revolta Árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. As três cores horizontais (os califados Abássida, Omíada e Fatímida); triângulo vermelho
(dinastia Hashemite e a Revolta Arábica); estrela de
sete pontas (sete versos do primeiro sura no Alcorão).

Capital: Jerusalém Oriental
Continente: Ásia
Língua: Árabe
Significado da bandeira: Desenhada por Sharif
Hussein para a Revolta Árabe contra o Império
Otomano em junho de 1916. Em 15 de novembro de
1988 a bandeira foi adotada pela Organização para a
Libertação da Palestina como bandeira do proclamado Estado da Palestina, que ainda não é um Estado
reconhecido por muitos países.

Capital: Cartum
Continente: África
Moeda: Libra sudanesa
Língua: Árabe / Inglês
Território: 2.503.890 km²
Significado da bandeira: Adotada em 20 de maio
de 1970. Vermelho (socialismo, luta contra o colonialismo britânico); branco (pureza e otimismo); preto (Sudão e a Revolução do Mahdi); verde (prosperidade, agricultura e islamismo).

Capital: El Aaiún
Continente: África
Moeda: Dirham
Língua: Árabe / Espanhol
Território: 266.719 km²
Significado da bandeira: É uma combinação das cores
pan-árabes e símbolos relacionados ao Islã (estrela e o crescente). O Saara Ocidental encontra-se sob administração
marroquina. Esta bandeira é usada em territórios livres e em
movimentos pela independência em relação ao Marrocos.
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EM FOCO TURISMO

10 pequenas cidades europeias

Os países europeus são famosos por suas cidades ricas em história e beleza. Mas existem pequenos municípios, não tão conhecidos,
que chamam a atenção por suas paisagens encantadoras. Conheça a seguir a seleção das 10 pequenas cidades europeias que são
atraentes devido aos seus fascinantes cenários.
Colmar

(França):

Com apenas
66,6 km², Colmar é uma cidadezinha
francesa que integra a Rota do Vinho.
Apesar de pequena, é uma das maiores cidades
da Alsácia, que fica na fronteira entre a França,
a Alemanha e a Suíça. As atrações turísticas
se localizam no centrinho antigo, que pode
ser explorado a pé. Um dos principais pontos turísticos é a Igreja Gótica de San Martin,
considerada monumento histórico francês.

Bruges (Bélgica): Conhecida como

fotos: banco de imagens

Hallstatt (Áustria): Uma vila pequena, com casinhas rústicas e vista para
um lago, cercada por alpes cobertos de neve.
Assim é Hallstatt, cidade da região Alta Áustria.
Com cerca de 60 km², a região é declarada patrimônio mundial da humanidade pela Unesco.
A cidade foi parte fundamental no período da
primeira Idade de Ferro e é conhecida pelas
suas preciosas minas. Além disso, abriga a
mina de sal mais antiga do mundo.

Manarola (Itália): Manarola é um

a “Veneza do Norte”, Bruges é uma das
principais cidades da Bélgica e já foi considerada a capital europeia da cultura no início dos
anos 2000. Dentre os pontos turísticos mais
visitados estão a Basílica do Sangue Sagrado
(onde acredita-se estar armazenado o sangue
de Jesus), o Lago do Amor e a Church of Our
Lady, igreja onde fica “Maddonna and Child”,
estátua famosa de Maria com o menino Jesus,
feita pelo Michelangelo.

vilarejo da cidade de Riomaggiore, na
província de La Spezia, Itália. Ela faz parte das
famosas Cinque Terre, sendo a mais antiga da
região, criada em 1338. O vilarejo apresenta
um belo visual, com suas casas coloridas na
beira de penhascos à beira-mar. O caminho
entre Manarola e Riomaggiore é repleto de rochedos e uma vista imbatível em noites de lua
cheia.

Reine (Noruega): Reine é uma vila
de pescadores localizada na ilha de
Moskenesøya no arquipélago de Lofoten, acima
do Círculo Polar Ártico. A orla das ilhas Lofoten
é pintada por charmosas cabanas vermelhas
de pescadores e por torres de granito, marca
registrada do local. Quem visitar a ilha pode
explorar praias desertas, fiordes escondidos,
áreas verdes e virgens que existem por trás de
cada pico pontiagudo.

Ittoqqortoormiit (Groenlândia): O
nome é grande, mas a cidade é pequena, com menos de 600 habitantes, no leste
da Groelândia. Ittoqqortoormiit significa “casa
grande” e a cidade é conhecida pela famosa
vida selvagem com ursos polares e baleias. O
cenário da cidade é encantador e tem o contraste de casas de madeira azuis, amarelas e
vermelhas.

Portree (Escócia): Com 10 mil habitantes, a Ilha de Skye é uma das maiores da Escócia. A capital, Portree, reserva belas
paisagens e uma ótima estrutura de hotéis e
restaurantes para hospedagem. Com cenário
cinematográfico (a cidade já foi registrada nos
filmes de Harry Potter), o principal ponto turístico de Portree é o porto, rodeado de falésias e
construções históricas.

Heidelberg (Alemanha): Situada no
vale do rio Neckar, a cidade é destino
quase certo para quem quer fazer um passeio mais romântico pela Europa. Construída
na Idade Média, Heidelberg guarda muitas
construções antigas, pontes e castelos. Além
desses pontos turísticos clássicos, é lá que se
encontra o maior barril do mundo, com mais de
oito metros de altura! A cidade também é uma
ótima pedida para o turismo cultural.

Cesky Krumlov (República Tcheca):

Alkmaar (Holanda): Pertinho de

Localizada no sul da República Tcheca,
Cesky Krumlov tem 15 mil habitantes nos seus
22 km² de área e apresenta casas com arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, com destaque para o teatro do castelo,
integralmente conservado sem nenhum tipo de
reconstrução. A cidade ainda conta com o rio
Vltava, que circunda o centro, além de chalés e
campos coloridos.

Amsterdam, Alkmaar é uma ótima opção para quem deseja fugir dos grandes centros e da multidão de turistas. Conhecida como
a cidade do queijo, um dos principais pontos
turísticos é o Mercado do Queijo, com apresentação típica holandesa para os turistas. A cidade também possui um belo centro antigo, com
muitos monumentos históricos e museus famosos como o Museu da Cerveja e dos Beatles.

