
travel  experience



Nossos Valores
Ética • Transparência • Compromisso • Excelência • Alto Astral 

• Responsabilidade Social e Ambiental

Nossa Equipe
Trabalhamos com profissionais altamente qualificados que atuam desde a captação do 
briefing e elaboração do projeto até sua execução, contando também com o apoio de 

uma equipe local especializada em cada destino.

Nossos Serviços
• Pesquisa de locais adequados para realização do evento com base no target e

budget da empresa;
• Suporte criativo e operacional para personalização do evento;

• Operação completa e eficiente;
• Elaboração e envio de cartas informativas para os passageiros;

• Check-in privativo para os grupos em companhias aéreas e hotéis;
• Acompanhamento de coordenadores e guias especializados em tempo integral;

• Assessoria de aeroporto para embarque e desembarque;
• Organização de atividades e jantares especiais;

• Sugestões de brindes personalizados e tematizados;
• Preparação de material completo com informações sobre o destino escolhido.
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Acreditamos que premiar sua equipe, distribuidores e clientes com uma viagem de incentivo é 
a melhor maneira de motivar, reconhecer e deixar a marca da sua empresa para sempre na 
memória de cada um.

3 décadas de fortes 
experiências, 

convidados, alegrias intensas, abraços, gratidão 
e gente feliz. Essa é nossa maior recompensa!

Cada premiado 
deve ser único, 

afinal ele lutou para isso, e nós lutamos dia a dia 
para entregar esse momento, esse sonho....

Agora siga adiante
e descubra em cada página 

alguns de nossos 
“CASES”.

VIAGENS DE INCENTIVO

M O T I V A R

Metas atingidas e crescimento 
conquistado. Quanto maior a 
dedicação e o esforço, maior o 
reconhecimento.

R E C O N H E C E R

Nosso objetivo é proporcionar 
experiências únicas, fidelizando 
a marca da sua empresa.

M A R C A R

Quem já fez uma viagem de 
incentivo vai querer fazer de 
novo, quem ainda não fez 
vai lutar para ser o próximo 
ganhador.

4
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GGGAAAMMMMEEEE RRREEESSSEEERRRVVVEE --- CCCCAAAAPPPPEEEE TTTTOOOOWWWWNNN 
Montanhas imponentes, girafas, leões, elefantes, praias, savanas e o pôr do sol mais incrível do mundo. Isso e muito 
mais só encontramos em um destino, na colorida África do Sul.

EXPERIÊNCIAS
• Passeio de balão + safári: sobrevoo em balão personalizado com o logo da sua empresa e parada para um delicioso 
café da manhã em meio à savana, seguido de safári em jeep 4x4 envelopado com o nome da sua empresa;
• Jantar Boma: experiência gastronômica em um típico jantar a céu aberto, iluminado por velas, fogueira com show 
de percussão e dança local;
• Coquetel no topo da Table Mountain: para tornar inesquecível, coquetel privativo com música ao vivo apreciando 
uma vista maravilhosa.

ÁÁÁÁFFFRRRIIICA DDDDOOOO SSSUUUULLL

PASSEIO DE BALÃO + SAFÁRI
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LLLLLAAAAASSSSS VVVVVVEEEEEGGGGGAAAAAASSSSSS

Isolada em meio ao deserto, Las Vegas é conhecida como a “Capital Mundial do Entretenimento”, onde tudo é 
possível. Sua imaginação é o limite!

EXPERIÊNCIAS
• Recepção em grande estilo: recepção no aeroporto ou no hotel por sósias de celebridades como Elvis Presley, 
Marilyn Monroe e Michael Jackson;
• Driving Experience + jantar exclusivo: oportunidade de dirigir um  incrível carro esportivo, seguido de um jantar 
exclusivo no próprio autódromo Las Vegas Motor Speedway;
• Passeio de helicóptero pelo Grand Canyon + Skywalk: incrível passeio de helicóptero pelo Grand Canyon com 
parada para piquenique e para andar na Skywalk, a sensacional passarela de vidro suspensa.

EEEESSSSTTTTAAAAADDDDDOOOOOOSSSSS UUUUUNNNNNIIIIDDDDOOOOSSSS

PASSEIO DE HELICÓPTERO PELO GRAND CANYON + SKYWALK
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DDDDDEEEEESSSSSEEEEERRRRRTTTTTOOOOOOOOO DDDDDOOOOOO  AAAAATTTTTAAAAACCCCCAAAAAMMMMMAAAAA
O Deserto do Atacama, localizado no norte do Chile, é o deserto mais alto e seco do mundo. Vulcões, montanhas 
nevadas, geysers, dunas, penhascos, vales e lagos coloridos formam um cenário único!

EXPERIÊNCIAS
• Tour de 4x4 + flutuação nas águas do deserto: incrível passeio de jeep 4x4 pelo deserto com parada para “boiar” 
nas águas com alta concentração de sal;
• Jantar Quincho: tradicional e saboroso churrasco com apresentação de dança típica da região do Atacama;
• Brinde durante pôr do sol: para finalizar com chave de ouro, brinde surpresa em um dos pontos mais altos do 
deserto. Momento mágico para ver o pôr do sol.

CCHILE

 FLUTUAÇÃO NAS ÁGUAS DO DESERTO
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AAAAAMMMMAAAAAZZÔÔÔÔÔNNIIAA
Conhecida pela expressão "Pulmão do Mundo", a Floresta Amazônica é considerada a maior floresta tropical do 
planeta. Destino que atrai pessoas de todo o mundo em busca de aventura, diversão e contato com a natureza.

EXPERIÊNCIAS
• Festa do Boi Garantido e Caprichoso: festa de boas-vindas com apresentação folclórica do Boi Garantido e 
Caprichoso com participação especial dos convidados;
• Sobrevivência na Selva: atividade ministrada por um ex-militar do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira para 
ensinar o grupo a construir abrigos (tapiris), fazer armadilhas para caça, obter fogo e água potável, diferenciar 
frutos comestíveis e a se orientar usando recursos naturais;
• Interação com os botos rosas: emocionante encontro com os botos-cor-de-rosa nas águas do Rio Negro.

BBBBBRRRRAAAASSSSIIILLLL

SOBREVIVÊNCIA NA SELVA
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MMMEEENNNDDDOOOZZZAAA
Mendoza é um charmoso ponto de encontro de adoradores de vinhos. Literalmente encravada na Cordilheira 
dos Andes, possui mais de 1.000 vinícolas. Malbec, cabernet sauvignon, tempranillo e chardonnay, um brinde ao 
espetáculo paisagístico encontrado!

EXPERIÊNCIAS
• Tour de Vinhos: passeio em bicicleta pelas conceituadas vinícolas da região com direito a degustação dos melhores 
vinhos;
• Atividade “Uvas Preciosas”: team building em vinícola para aprender a identificar as melhores uvas e colhê-las;
• Rafting: aventura em botes infláveis pelas águas do Rio Mendoza na região de Potrerillos.

MMMEEENNNDDDOOOOZZZAA
ARRGGGENNTTIIINNNAAAARRRGGGEEENNTTIINNNAAAA

TOUR DE VINHOS
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Alba é uma cidade medieval localizada na região do Piemonte. Famosa por seu charme, seus vinhos e trufas, é um 
paraíso para os amantes da boa mesa.

EXPERIÊNCIAS
• Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: visita a Feira Internacional de Trufas Brancas de Alba, evento que 
marca a abertura da temporada na Itália de Caça às Trufas, o fungo mais caro do mundo. Em seguida, workshop 
privativo com especialista;
• Caça às Trufas Brancas: divertida atividade feita com o auxílio de cães farejadores especialmente treinados para 
encontrar esses deliciosos fungos escondidos nos bosques; 
• Visita à Vinícola Fratelli Seghesio: passeio por vinícola com degustação do famoso vinho Barolo, conhecido na 
região como o “Rei dos Vinhos e Vinho dos Reis”.

AAALLLBBBAAAA
IIITTTTÁÁÁLLIAAA

CAÇA ÀS TRUFAS
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SSÃÃOO PETERSBURGO - MOSCCOOUU
São Petersburgo é considerada uma das mais belas cidades do mundo, onde tudo lembra a prosperidade e o 
luxo. Já Moscou, a maior metrópole da Europa, é uma cidade rica em cultura, marcada pelas sucessivas guerras e 
mudanças políticas.

EXPERIÊNCIAS
• Vodka & Caviar Experience: degustação dessa perfeita combinação com a presença de um sommelier de vodka 
e um especialista em caviar em São Petersburgo;
• Visita à Star City: experiência tecnológica em Star City, espaço de treinamento de astronautas, perto de Moscou;
• Ballet Experience: assistir em pleno Teatro Bolshoi em Moscou, a apresentação da Russian State Ballet, uma das 
principais companhias de ballet do mundo.

SSSÃÃÃÃOOOO PP
RÚSSIARRÚSSIA

VODKA & CAVIAR EXPERIENCE



20 21

BBBBRRRRUUUUXXXXEEEELLLLAAAASSSS
Bruxelas reúne espetaculares construções e é considerada uma das cidades mais bonitas da Europa. Capital 
mundial da cerveja e do chocolate, é também o local de nascimento de personagens como Tintin e os Smurfs.

EXPERIÊNCIAS
• Gourmet Day: tour de chocolate pela manhã com workshop com um "mestre chocolatier“ que ensina a fazer os 
desejados doces belgas. Pela tarde, Beer Tasting Tour, oportunidade perfeita de apreciar uma das maiores e 
melhores coleções de cervejas do mundo;
• Tomorrowland: participação no maior festival de música eletrônica do mundo na cidade de Boom;
• Dinner in the Sky: criado na Bélgica em 2004, é uma experiência gastronômica única. Sabor e adrenalina a 45 
metros de altura.

BBBBRRRRUUUUXXXXEEEE
BBBÉÉÉLLLGGGIIICCCCAAAABBBÉÉÉÉLLLLGGGGIIICCCCCAAAA

DINNER IN THE SKY
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FERNANDO DE NORONHA
Praias exuberantes e desertas, trilhas incríveis em meio à exótica vegetação e um dos mares mais limpos do 
planeta. Ir a Fernando de Noronha é certamente a garantia de uma viagem inesquecível.

EXPERIÊNCIAS
• Mergulho de Batismo: mergulho com cilindro para iniciantes em um dos melhores lugares para a prática de mergulho 
do mundo;
• Experiência Fotográfica: workshop de fotografia seguido de passeio pela ilha com sessões fotográficas;
• Experiência Ambiental: atividade privativa de captura de tartarugas marinhas junto ao Projeto Tamar. Interação 
entre biólogos e o grupo, sem interferir no meio ambiente e no bem-estar das tartarugas.

BRASIL

MERGULHO DE BATISMO
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EEEEEELLLLLLLLL CCCCCCCCAAAAAAALLLLLLLLAAAAAAAFFFFFAAAAAATTTTTTEEEEEEEE ---------  UUUUUUUUSSSSSSSSHHHHHHHHUUUUUUUAIIAAA
Beleza selvagem das terras do fim do mundo e seus imensos glaciais. Cenários deslumbrantes, esculpidos pelo mar 
e pelo vento, essa é a Patagônia Argentina!

EXPERIÊNCIAS
• Mini trekking + brinde no Perito Moreno: caminhada por uma das geleiras mais imponentes do mundo. Parada para 
brinde de whisky resfriado com lascas do próprio glaciar em copo personalizado com o logo da sua empresa;
• Navegação pelo Lago Argentino: emocionante maneira de ver o gigante Perito Moreno a bordo de um barco 
exclusivo com almoço gourmet;
• Passeio no Trem do Fim do Mundo: passeio privativo de trem em Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, conhecida 
também como “A Cidade do Fim do Mundo”.

AAAAAAAARRRRRRRGGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIINNNNNNNAAAAAAA

MINI TREKKING + BRINDE NO PERITO MORENO
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BBBBOOOONNNNIIIITTTTTTOOOOOO

O verdadeiro paraíso dos aventureiros, Bonito oferece inúmeras opções de atividades, entre elas: caminhadas, 
banhos de cachoeiras, grutas de águas cristalinas e flutuação nas correntezas de rios translúcidos.

EXPERIÊNCIAS
• Visita à Gruta do Lago Azul: visita ao lago de água intensamente azulada, uma das mais impressionantes belezas 
naturais do mundo;
• Atividade Boia Cross: emocionante aventura em boias individuais pelas corredeiras e cachoeiras do Rio Formoso;
• Visita à Cachoeira Boca da Onça: além de nadar e curtir essa maravilha com seus imponentes 156 metros, parada 
para um piquenique surpresa.

BBBBBBBRRRRRRRAAAAAAASSSSSSSIIIIIILLLLLLL

VISITA À GRUTA DO LAGO AZUL
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RRRREEEYYKKKJJJAAAAAAVVVÍÍÍKKKK --  KKKKIIIIRRRRKKKKJJJJUUUUBBBÆÆÆÆÆJJJAAAARRRKKKKLLLAAAAUUUUUSSSSSTTTTTUUUUURRRRR

A Islândia e seus magníficos cenários naturais proporcionam as mais inacreditáveis experiências. Seus glaciares, 
Vikings, espetacular gastronomia e sua pulsante cultura peculiar, encantam de forma surpreendente.

EXPERIÊNCIAS
• Visita à Caverna Svínafellsjökull: localizada no Parque Nacional Skaftafella, essa caverna de gelo oferece a 
percepção de um azul indescritível;
• Caça às Auroras Boreais: experiência única de olhar para o céu e avistar a dança das manchas de diferentes 
formas e cores. As luzes nos fazem lembrar que ali, a natureza é quem manda;
• Jantar na Ilha de Videy: jantar super exclusivo com apresentação de vikings, um espetáculo de sabores, cores e 
sons.

IIISSSSSSLLLLLLÂÂÂÂÂNNDDDIIIAAA

CAÇA ÀS AURORAS BOREAIS
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DDDDUUBBBBAAAAAIIIII

Dubai é a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. Um destino desafiador, mesmo para quem acha que já viu 
quase tudo. Luxo e extravagância são suas principais características.

EXPERIÊNCIAS
• Passeio em Seawings: sobrevoo em hidroavião para ver a cidade de uma perspectiva completamente diferente e 
admirar a estonteante linha do horizonte com arranha-céus, mesquitas e praias artificiais;
• Desert Day: safari em jeep 4x4 pelas areias douradas das dunas do deserto com direito a manobras radicais. 
Parada para brinde com champagne durante o pôr do sol, seguido de um jantar privativo em meio ao deserto com 
show de dança do ventre e dervixe. Para entrar ainda mais no clima, distribuição de trajes típicos (burca para as 
mulheres e kandura para os homens);
• Jantar no Armani Ristorante: jantar privativo de encerramento com apresentação de saxofone no renomado 
restaurante do Armani Hotel localizado no Burj Khalifa, o maior edifício do mundo. Além da excelente gastronomia, 
é possível desfrutar da vista única da belíssima “Dança das Águas” (Dubai Fountains) no Dubai Mall.

DESERT DAY
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NNNNNOOOOOVVVVVAAAAA YYYYYOOOOORRRRRKKKKK
Considerada a “Capital do Mundo”, Nova York é vibrante e irresistível. Oferece uma incrível variedade de atrações e 
é considerada a mais influente cidade do mundo.

EXPERIÊNCIAS
• City tour em helicóptero: maneira mais que especial de admirar essa incrível cidade;
• Final do US Open de Tênis: assistir o último e mais importante jogo do Grand Slam do ano em um camarote super 
VIP (hospitality);
• Hot-Dog Yankee Experience”: divertida surpresa de encontrar um típico carrinho de hot-dog nova-iorquino, 
personalizado com o logo da sua empresa, assim como o uniforme do vendedor, e se deliciar com o verdadeiro 
cachorro-quente americano.

EEEESSSSTTTTAAAADDDDDOOOOSSSSS  UUUUNNNNIIDDDDOOOOSSSS

FINAL DO US OPEN DE TÊNIS (HOSPITALITY)
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SINGAPURA
Singapura foi planejada e projetada para o sucesso econômico e hoje abriga um dos povos mais ricos do mundo. 
Sua paisagem é tão magnífica que parece arrancada das páginas de uma revista de ficção.

EXPERIÊNCIAS
• Grande Prêmio de Fórmula 1: assistir, do camarote mais VIP, a esse moderno e fascinante circuito de rua, o 
primeiro do mundo a ser disputado durante à noite, seguido de grandes shows com artistas de sucesso internacional 
como Maroon 5 e Bon Jovi, que se apresentaram em 2015;
• Tour de segway: passeio de segway pelos principais pontos da cidade. Maneira divertida de apreciar essa 
moderníssima cidade;
• Jantar no Ocean Restaurant by Cat Cora: exclusivo e renomado restaurante localizado dentro de um enorme 
aquário com mais de 100.000 animais marinhos de 800 espécies diferentes.

REPÚBLICA DE SINGAPURA

GRANDE PRÊMIO DE FÓRMULA 1 (HOSPITALITY)
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MONTE CARLO
Localizada na Riviera Francesa, Mônaco é considerado um dos lugares mais chiques e caros do planeta. Muito luxo, 
pessoas bonitas, mar azul e uma quantidade imensa de barcos e iates. Impossível não se apaixonar!

EXPERIÊNCIAS
• Traslado em helicóptero: traslado VIP do aeroporto de Nice para Mônaco; 
• ATP Masters 1000 de Monte Carlo: torneio anual de tênis masculino, responsável por abrir o famoso circuito 
europeu de saibro. Conhecido por ser um torneio que dá muitos prêmios em dinheiro e por reunir os principais 
jogadores do circuito; 
• “La Grande Nuit du Tennis”: jantar de gala no Summer Sporting Club. Oportunidade única de mergulhar na atmosfera 
mágica de Mônaco em companhia de jogadores como Nadal e outras personalidades.

PRINCIPADO DE MÔNACO

JANTAR DE GALA “LA GRANDE NUIT DU TENNIS”
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HHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA
Cuba além de ser uma ilha paradisíaca é um dos últimos redutos do socialismo no mundo. Terra da salsa, de Fidel 
Castro, do rum, mojito e dos melhores charutos do mundo. Fazer uma viagem a Cuba é fazer uma viagem histórica!

EXPERIÊNCIAS
• City tour em carros “vintage”: city tour panorâmico em carros clássicos americanos ou nos típicos e divertidos 
coco-taxis;
• Atividade “Como Preparar o Melhor Mojito”: deliciosa atividade ao som de muita música cubana, seguida de uma 
animada aula de salsa; 
• Festa com Amadito Valdés: festa privada no tradicional Club Havana com apresentação especial de Amadito 
Valdés, membro original do Buena Vista Social Club.

CITY TOUR EM CARROS VINTAGE
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LLLLIIIIMMMMMAAAAA ---- CCCCUUUUSSSSSSCCCCCCOOO -- MMAACCHHUU PPPPPIIIICCCCCCCCCCCCCCHHHHHHUUUUUU

Lima oferece 2.000 anos de história e excelente gastronomia. Em Cusco, a grandiosidade inca e o barroco andino 
encontram-se lado a lado. Machu Picchu é uma obra-prima da arquitetura e da engenharia. Sem dúvida, um 
conjunto extraordinário!

EXPERIÊNCIAS
• Experiência gastronômica: jantar exclusivo em um dos 3 dos melhores restaurantes do mundo: Central, Astrid y 
Gastón ou Maido;
• Apresentação de Séquito Inca: visita às ruínas de Sacsayhuaman com apresentação de um típico Séquito Inca;
• Visita à Machu Picchu: visita à mágica cidade perdida dos Incas. Viagem em trem super luxuoso, Belmond Hiram 
Bingham, com refeições de primeira classe.

PPPPEEERRRRUUUU

VISITA À MACHU PICCHU
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BBBBBBEEEEERRRRRLLLLIIIIMMMM
Caracterizada por um contraste entre edifícios históricos e arquitetura contemporânea, entre modernidade e 
tradição, Berlim é a cidade das infinitas possibilidades.

EXPERIÊNCIAS
• Final da UEFA Champions League: assistir no Estádio Olímpico de Berlim, a disputa do troféu mais prestigiado do 
futebol europeu em um camarote regado a comidas e bebidas;
• Passeio de BierBike: divertida experiência de pedalar pela cidade em uma bicicleta personalizada com o logo da 
sua empresa e ao mesmo tempo degustar da deliciosa cerveja alemã;
• Almoço no restaurante Käfer Dachgarten: almoço privativo no restaurante localizado no topo da cúpula do 
imponente Reichstag, o parlamento federal da Alemanha.

AAAAAALLLLLLEEEEEEEMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNNHHHHHHHHAAAAAA

FINAL DA UEFA 2015 (HOSPITALITY)
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Marcada pelas crenças, lendas celtas e deliciosos whiskys, a Escócia ainda preserva a tradição medieval. Sua 
paisagem é uma das mais belas do mundo, composta por castelos, ilhas, colinas, lagos, rios e a rica vida selvagem 
dos Highlands.

EXPERIÊNCIAS
• Tour de Whisky: visitas exclusivas às destilarias da famosa Trilha do Whisky com direito a degustação;
• Participação no Highland Games: evento com muitos jogos, danças e música, onde o grupo participa da 
competição de lançamento de tronco. Cada um, usando as tradicionais saias escocesas (kilts), arremessa um 
pedaço de tronco para medir sua força;
• Jantar de gala privativo no Castelo Stirling: para dar um charme ainda maior, além da recepção feita por 
músicos de gaita de fole, o grupo receberá trajes típicos e assim poderá mergulhar tanto na história, como na 
cultura local.

EEEEEESSSSSSSSCCCCCCÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓCCCCCCCCCCIIIIAAA

PPPEEERRRRRTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHSSSSHHHHHHHHHHHHHIIRRREEEEEEEEE

PARTICIPAÇÃO NO HIGHLAND GAMES
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NOSSOS CLIENTES
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COPA DO MUNDO 2010*

COPA DAS 
CONFEDERAÇÕES 2013*

OLIMPÍADAS 2012*

COPA DO MUNDO 2014

OPERADOR AUTORIZADO* NOSSOS PRÊMIOS

20121º Lugar: Operadora Sustentável Braztoa
3º Lugar: Sustentabilidade Ambiental 
3 vezes ganhadora: 2012, 2014 e 2015

Operadora em Destaque em 
Variedade de Pacotes e Apoio aos Passageiros 

na escolha do leitor - 2011/ 2012

Top Operadora de Especialidade escolhida pelos 
Agentes de Viagem do Interior de São Paulo
9 vezes ganhadora: 2007, 2008, 2009, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016

Embratur: Reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido junto ao Projeto 

Caravana Brasil - 2005

Sabemos o quanto o reconhecimento 
é importante para sua equipe. 

Sendo assim, adoramos quando também somos 
reconhecidos.
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FAZENDO A DIFERENÇA

BEM PERTO DE NÓS
Buscamos, principalmente, estreitar e desenvolver nossas relações 

com os destinos e clientes, promovendo boas práticas sócioambientais 
e melhorias contínuas da nossa atuação. 

RESPONSÁVEIS PELO QUE AMAMOS
Influenciamos positivamente nossos fornecedores e parceiros locais.
Oferecemos serviços de alta qualidade, demonstrando preocupação 

em exercer a sustentabilidade em nossas operações.

No papel de Operadora de Turismo de Natureza, afirmando os 
princípios do turismo sustentável, a Ambiental visa desenvolver 

práticas sustentáveis que sejam referência, que contribuam para 
a mudança no mercado turístico e que conscientizem todos os 

envolvidos nessa atividade econômica. 

www.ambiental.tur.br

Av. Ipiranga, 318 - Bloco B - 8º andar - Conj. 801 
República - São Paulo/SP - CEP: 01046-010 

Telefone: 11 3818-4600




