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nEm comemoração à parceria com a relojoaria
de luxo suíça TAG Heuer, a montadora Aston
Martin lançou o impressionante Aston Martin
DBS Superleggera TAG Heuer Edition. Apenas
50 desses carros esportivos, com acabamento
em pintura Monaco Black com detalhes em
vermelho, estarão disponíveis globalmente e
terão uma especificação fixa de luxo. Cada um
dos carros será acompanhado com uma edição
limitada do relógio TAG Heuer, o DBS Edition
Carrera Heuer 02.
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O TURISMO TRATADO COMO GRIFFE

PRESENTATION
BY BIRMAN
nAlexandre Birman, CEO da Arezzo&Co e

fundador da marca homônima, com a
top-model canadense Winnie Harlow,
durante o encontro Presentation Collection
Fall 19, organizado pelo empresário
em Paris, durante a Semana de Moda
na Cidade Luz. Toda a coleção é
inspirada no trabalho do arquiteto
franco-suíço Le Corbusier.

nPassageiros da Celebrity Cruises

ganharam dois nomes lendários
nos mundos da gastronomia e do
entretenimento: Daniel Boulud (foto),
chef mundialmente famoso e estrelado
pelo Guia Michelin, e o icônico American
Ballet Theatre. Para Lisa Lutoff-Perlo,
presidente e CEO da Celebrity Cruises,
essas “duas parcerias inovadoras criarão
experiências inesquecíveis diferentes
nunca antes visto em outros cruzeiros”.

NOVO SPA BY
SISLEY PARIS
nNova atração no Ponta dos Ganchos
Exclusive Resort, localizado no município
de Governador Celso Ramos, próximo de
Florianópolis, capital catarinense. A Sisley
Paris inaugura o seu mais novo Spa no Brasil,
dentro do resort, oferecendo uma série de
tratamentos para rosto e corpo que associam
toda a parte sensorial dos óleos essenciais
e extratos vegetais da marca ao poder da
aromaterapia e das técnicas apuradas de
manipulação da pele. O Ponta dos Ganchos
Spa by Sisley Paris segue os protocolos
mundiais da marca com massagens
terapêuticas para re-energizar, purificar a
pele, reduzir inchaços, desintoxicar o sistema
linfático, aliviar dores musculares ou apenas
relaxar, além dos tradicionais tratamentos
faciais para todos os tipos de pele.

nPresença garantida no calendário de
eventos enogastronômicos desde 2006,
o Grand Hyatt Wine Club abre sua 13ª
temporada com o tema “Vinhos de póscolheita”, dia 28 de março próximo, a
partir das 20h.
nA parceria entre a Costa do Sauípe
e Rio Quente, que gerou o programa
Aviva Vacation Club, já gerou resultados
positivos na temporada 2018/2019 para
ambos os destinos.
nPara continuar a surpreender seus
passageiros e melhorar ainda mais a
qualidade das refeições oferecidas a bordo,
a Alitalia está renovando seu cardápio em
parceria com a empresa Gate Gourmet.

PRESENTE DAS
MALDIVAS
nAté o dia 19 de abril de 2019, os consumidores da
Forum terão a chance de concorrer à uma viagem,
com direito a acompanhante, para um dos lugares
mais desejados do mundo: Ilhas Maldivas. Para
concorrer, basta efetuar compra acima de R$ 900,00,
lojas físicas ou pelo e-commerce, com direito de
ganhar um voucher para se cadastrar. Depois, é só
aguardar o sorteio que acontecerá dia 22 de maio de
2019 pela Loteria Federal. A promoção oferecerá 5
noites em um hotel, traslado completo (aeroporto/
hotel + speed boat), seguro-viagem e um cartão
para despesas com alimentação.
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Em 2019, a companhia aérea pretende
introduzir novas tecnologias que permitirão
ao passageiro uma escolha feita sob
medida, entre tantas delícias a bordo.

local, todas as etapas pelas quais um
imigrante precisa passar antes de viajar,
além das possibilidades profissionais e
educacionais que o Canadá oferece.

nSwiss Xplorer é a primeira agência
especializada em turismo de experiência
na Suíça, aqui no Brasil sob o comando
da empresária Priscila Kirsner. Com
proposta diferenciada, promete atender
exclusivamente viajantes do nosso país.

nDados apurados pelo BI Abracorp
sinalizam crescimento do segmento aéreo
doméstico nacional, em janeiro de 2019. As
TMC´s associadas à Abracorp e o mercado
corporativo apresentaram crescimento de
18.6% nas vendas, em relação ao mesmo
período de 2018.

nDia 23 de março próximo, no
Espaço Citron, a Canada Intercambio,
especializada em atender brasileiros
que desejam morar no país, realizará
a 11ª edição da EXPOCanada, feira
gratuita que apresenta, em um só
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DANÇA COM
BOULUD

nA Delta comunica o substituto interno
de John E. “Ned” Walker. Será o executivo
Tim Mapes, que a partir de maio próximo
assumirá o cargo de Diretor de Marketing e
Comunicação, liderando a estratégia global

A ESTRELADA COURCHEVEL
nA cidade de Courchevel, na França, já reconhecida mundialmente pela variedade de

sua gastronomia e por ser uma estação de ski com maior número de estrelas do Guia
Michelin em nível global, acaba de ser contemplada com mais uma. A detentora do
novo título é o Le Sarkara, primeiro restaurante de sobremesas gourmet do mundo.
Comandado pelo chef Sébastien Vauxion, que faz uma homenagem à pâtisserie
francesa e leva o paladar doce às alturas dos Alpes, o Le Sarkara fica localizado no
Le K2 Palace, hotel palácio cinco estrelas de Courchevel que já contava com duas
estrelas Michelin - estas pertencentes ao restaurante Le Kintessence.
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desses dois departamentos da empresa.
O cargo de Mapes como presidente da
Fundação Delta, continua inalterado.

(ES), São José do Rio Preto (SP), Juiz de
Fora (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e
Medellín (Colômbia).

nEagle Beach, em Aruba, é a terceira melhor
praia do mundo, segundo o TripAdvisor
Travelers’ Choice Awards for Beaches. O
TripAdvisor considerou 352 praias ao redor
do mundo para realizar essa premiação.

nA Turkish Airlines e a Oman Air revisaram o
acordo de codeshare assinado anteriormente.
Nos termos do acordo revisto, a Turkish
Airlines irá partilhar os voos operacionais da
Oman Air para Salalah, enquanto a Oman Air
partilhará os voos da Turkish Airlines para
Roma, Copenhague e Argel.

nA Fundação Bienal já deu início ao
programa itinerante da 33ª Bienal de São
Paulo - Afinidades Afetivas, exposição que
recebeu 736 mil visitantes no Pavilhão da
Bienal, Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Sete cidades brasileiras e uma no exterior
foram contempladas para receber a mostra:
Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Vitória

nSusanna Marchionni, CEO do Grupo
Planet Smart City no Brasil, será uma das
principais palestrantes do Smart City Expo
Curitiba 2019, dias 21 e 22 de março de
2019, na Expo Barigüi. Trata-se da segunda
edição brasileira do maior evento sobre

BELLÍSSIMA
LOREN
nMadrinha da MSC Cruzeiros, a icônica
atriz italiana Sophia Loren, durante
cerimônia de lançamento oficial da MSC
Bellissima, no Porto de Southampton,
Reino Unido.
cidades inteligentes do mundo.
nA Galeria Bergamin & Gomide, na capital
paulista, inaugura mostra de obras do artista
catalão Antoni Tàpies (1923-2012), reunindo
cerca de 13 pinturas produzidas pelo pintor
a partir de 1970. É a segunda galeria privada
no Brasil a exibir trabalhos do artista, sendo
a primeira realizada em 1995. Em cartaz na
B&G até 27 de abril de 2019.
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Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer
Edition: produção limitada de apenas 50
unidades. O relógio vem de brinde

