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Blue Tree Premium Jade

As pessoas procuram por
experiências. Cada tipo de evento tem
suas próprias características e
particularidades, além de novos ares
alguns lugares podem proporcionar
novas experiências.

Turismo de eventos

O Blue Tree Premium Jade Brasília está
localizado em uma região estratégica.
Para quem quer fazer um evento ou
mudar a rotina sem sair de Brasília ele
é uma ótima opção. 

JUNHO 2021 

Confira as promoções Nacionais,
Internacionais e Goiás. 

Promoções



Prezado leitor,
 
 O turismo é um segmento muito representativo no Brasil devido à rica

variedade natural e cultural do país. Além das atividades turísticas
tradicionais, um ramo que também se destaca atualmente é o turismo
de eventos.
As pessoas procuram por experiências. Cada tipo de evento tem suas
próprias características e particularidades, além de novos ares alguns
lugares podem proporcionar novas experiências.
Conte com o dinamismo e eficiência de nossa equipe no
acompanhamento do seu evento.

Boa leitura, boa viagem e até a próxima edição!
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Turismo de evento: vale a
pena fazer?

EDITORIAL EDIÇÃO 4     JUNHO 2021 

Quer descontos na hospedagem da
Rede Privé de Hotéis de Caldas
Novas/GO. Acesse nosso site:
www.brasilianno.com/brasiliannoclube
e se inscreva.

REVISTA ONLINE DA BRASILIANNO TURISMO

Receba nossas Promoções
cadastrando-se no site:

www.brasilianno.com.br
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JA SABE  QUAL SEU PRÓXIMO
DESTINO?

Turismo de
Eventos

As pessoas procuram por
experiências. Cada tipo de
evento tem suas próprias
características e
particularidades, além de
novos ares alguns lugares
podem proporcionar novas
experiências.

Promoções
Confira nossas promoções
Nacionais, Internacionais e
se quiser algo mais perto
confira as promoções para
Goiás.
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Outros destinos e/ou
datas, solicite orçamento
sem compromisso.

Cruzeiro
Viajar à negócios e se

divertir é um dos atrativos

que mais fazem sucesso

em cruzeiros.



Para fazer parte basta acessar o site da
Brasilianno Turismo e Viagens.
(www.brasilianno.com.br/brasiliannoclube)
e preencher o cadastro. Quando for comprar
só nos informar seu cadastro para garantir
seu desconto.

5
CADASTRE-SE E GANHE

%

DE DESCONTO EM HOSPEDAGEM DA REDE
PRIVE DE HOTÉIS

(61) 3356 4604
     98285 2511

(cinco por cento)



CASAIS
JOVENS

FAMÍLIA 
MULHERES

MELHOR IDADE
 

 

PRAIAS
NACIONAL
CRUZEIROS

CALDAS NOVAS
HOTEL FAZENDA
INTERNACIONAL

 EVENTOS

"Empresa especializada
 em grupos e eventos".

Locais

ASSESSORAMOS NA ORGANIZAÇÃO DO SEU EVENTO.
PODE SER  FORMATADO A CRITÉRIO DOS ORGANIZADORES

Seus

EVENTOS
ficarão ainda melhores

Consulte-nos!



O turismo é um segmento muito representativo

no Brasil devido à rica variedade natural e

cultural do país. Além das atividades turísticas

tradicionais, um ramo que também se destaca

atualmente é o turismo de eventos. Nele, os

turistas se deslocam para determinada cidade

com o objetivo de participar de congressos,

feiras, festivais e outros tipos de encontros de

interesse profissional, educacional ou social.

O turista desse segmento é caracterizado por ter

presença efetiva nesses eventos, seja como

organizador, ouvinte, participante ou mesmo

palestrante.

As pessoas procuram por experiências. Cada

tipo de evento tem suas próprias características

e particularidades, além de novos ares alguns

lugares podem proporcionar novas experiências.

Combinar lazer com uma viagem de negócio é a

melhor forma de otimizar recursos. O “Bleisure”,

uma combinação das palavras business

(negócios) e leisure (lazer) é uma tendência

atual, e pode ser a melhor opção para os

viajantes. 

Otimize recursos economize
Deslocamento – Se você mora longe da cidade

onde o evento é realizado, precisará se deslocar

pelo ar ou por terra. No caso de ir de avião,

procure saber se é possível chegar no dia em

que o evento começa ou se precisa chegar um

dia antes, o mesmo estudo se pode fazer com a

volta. Às vezes o preço do voo um dia antes mais

o custo de hospedagem é quase o mesmo valor

que chegar no dia do evento e você consegue

chegar ao evento bem mais disposto. Compre

sua viagem com pelo menos 3 meses de

antecedência, pois a chance do bilhete dobrar

de valor a partir disso é grande. 

Hospedagem – Se você precisa estar no evento

o dia inteiro, é recomendável que escolha se

hospedar próximo ao local do evento, assim

você economiza tempo, energia e custo de

transporte até o evento. Se o evento é em um

hotel, opte por se hospedar nele, até mesmo

perto da praia ou local turístico, caso queira

aproveitar a viagem para curtir ou trabalhar

remoto em um lugar agradável.

Turismo de eventos: vale a pena?
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aproveitar a viagem para curtir ou trabalhar

remoto em um lugar agradável.

Ao optar por um hotel já equipado com espaços

próprios para esse tipo de produção, seu

trabalho e preocupação são reduzidos e muito e

ao mesmo tempo proporciona experiências

únicas aos participantes com piscinas, natureza

e outras ações voltadas para o bem-estar e

diversão. 

Importante lembrar que em tempo de

pandemia é  necessário escolher hotéis que

estão seguindo todas as medidas de higiene e

segurança do protocolo contra o COVID, assim

sua viagem e eventos se tornam mais seguros.

Alimentação – As opções de alimentação em

eventos geralmente são caras e com filas longas,

portanto prefira uma hospedagem com

alimentação inclusa, ou a lugares próximos a

restaurantes para ir jantar em um lugar legal

depois do evento.

Todos esses passos acima dão trabalho e

demandam um bom tempo? A resposta é sim,

mas eles são essenciais para um bom roteiro de

viagem, que, respondendo ao título deste artigo,

vale sim a pena realizar. 

Sem um roteiro, a viagem pode se tornar menos

produtiva do que deveria, mais cara e até mais

cansativa. Um bom planejamento é necessário.

Assim, uma solução possível é contratar uma

agência que entenda as suas necessidades e

elabore grande parte desses passos para você, e

junto a você, entendendo seus objetivos e

apontando possibilidades. Existem agências

especializadas em turismo de eventos, como

nós, Brasilianno Turismo e Viagens, que pode

ser exatamente o que você precisa.

Escolha o destino do seu evento, te auxiliamos

na escolha do hotel e no que mas precisar no

destino, para que seu evento alcance as

expectativas desejadas com diferencial.

Assessoramos seus eventos, supervisionando

cada detalhe para que o mesmo tenha o melhor

resultado. Seja seu evento em Brasília, Caldas

Novas, Praia, Cruzeiro, entre outros. 

https://blog.apino.com.br/planejamento-de-eventos-corporativos/


Água quente e descanso em
 Privé Thermas

Referência em hospitalidade e entretenimento. 

 Um oásis de tranquilidade e contato com a

natureza no centro turístico de Caldas Novas.

Mesmo sendo o símbolo mais tradicional do

turismo em Caldas Novas, conta com 168

apartamentos confortáveis e estrutura

modernizadas, que proporcionam uma

experiência incomparável para seu descanso e

diversão. um paradisíaco parque aquático infantil

e suas piscinas termais, saunas e uma grande

variedade de atrações são um convite para dias

mágicos.
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Turismo de eventos: em Hotéis
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Água quente e descanso em
 Privé Boulevard

É um dos mais imponentes e elegantes hotéis

de Caldas Novas, pioneiro da categoria

superluxo na cidade, possui 402 apartamentos,

todos com dois ambientes e uma estrutura

comparável aos melhores hotéis da categoria

com estrutura completa e arrojada, inspirado

nos mais modernos hotéis de lazer do mundo.

O parque aquático do Prive Boulevard Suíte

Hotel possui 5 piscinas termais, piscina infantil,

espaço zen, brinquedoteca, sauna, ofurô, além

de espaços internos e externos para convenções

e eventos. É a opção perfeita para quem preza

pela variedade de eventos e pela facilidade de

locomoção pelo centro turístico de Caldas

Novas.
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Água quente e descanso em
 Privé Riviera Park

É o maior hotel de águas termais do Brasil, com

780 apartamentos, 14 piscinas, sendo uma

coberta, sauna, parque aquático infantil,

brinquedoteca e cineminha. Conta também

com Centro de convenções, que acomoda até

500 pessoas, e um amplo restaurante para 800

pessoas. Também oferece serviços de Pet Care,

um diferencial.
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Água quente e descanso em
 Alta Vista

Localizado no coração turístico da região,

próximo ao Centro de Caldas Novas, o Prive Alta

Vista Thermas Resort, um resort urbano com

design inovador e grande estrutura, ideal para

quem procura um ambiente mais tranquilo e

acolhedor com parque aquático completo, Spa,   

Ofurôs, fitness center, espaços infantis com

monitores de lazer, cinema e muitas outras

atrações tornam o Alta Vista um dos mais

modernos do centro turístico de Caldas Novas!
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Tauá Alexânia
A 50 minutos de Brasília e 1 hora e 20 minutos de

Goiânia, na cidade de Alexânia, está localizado o

mais novo empreendimento do Grupo Tauá de

Hotéis: O Tauá Resort & Convention Alexânia. Com

arquitetura moderna e design conceitual, o resort

oferece diversas opções de lazer, gastronomia,

além de ambientes amplos e funcionais para a

realização de eventos de toda a natureza.

A ampla área de lazer do resort conta com

diversas atrações para todas as idades, como

piscinas internas e externas aquecidas, sport bar,

lounge, spa, espaço kids, Taualegres: a equipe de

monitores mais divertida do Brasil, Jota City e

muito mais.

Natureza e descanso em
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Natureza e descanso em

Tauá Araxá
O maior castelo do Brasil compartilha a cultura

do sorrir. Inaugurado em 1944, com os jardins

projetados por Burle Marx, o Grande Hotel de

Araxá tornou-se parte da rede Tauá de resorts

em 2010. Sua estrutura grandiosa comporta

uma história única, além de contar com Termas

em sua estrutura.

Assim como em todos os hotéis da rede, o Tauá

Araxá tem a missão de proporcionar momentos

inesquecíveis, com alegria, receptividade,

renovação e diversão.
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Das mãos da empresária Chieko Aoki, nasceu

em 1997 a bandeira, que se tornou referência

para o mercado hoteleiro pela sua elegância,

estilo próprio, inovação e excelência dos

serviços, produtos e pessoas.

Desde o início de suas operações, a Blue Tree

Hotels teve como objetivo administrar hotéis

localizados em regiões estratégicas do Brasil.

Motivada pelo seu crescimento natural e pela

carência de hotéis com alto padrão de

serviços, a empresa entrou, já no começo de

sua atuação, nos segmentos de business, luxo

e resorts. A estratégia da rede é adaptar seu

estilo de atendimento, que privilegia o

encantamento do cliente, em todos os hotéis

que administra, independente da categoria

que estão inseridos.

Hoje, a empresa está presente em diversos

destinos brasileiros, operando tanto hotéis

voltados para o mercado de viagens de

negócios quanto completos

empreendimentos de lazer, nos resorts que

administra. Todas as unidades possuem 

completa infra-estrutura para a realização de

eventos, convenções corporativas e programas

de incentivo. A rede possui as marcas: Blue

Tree Park (resorts e hotéis de categoria luxo

com grandes áreas de lazer e de eventos); Blue

Tree Premium (hotéis de categoria alto padrão

com serviços executivos e sofisticados); Blue

Tree Towers (hotéis de categoria superior

especializados no segmento business)

Atualmente, a Blue Tree Hotels é a rede

hoteleira número um em produtos e serviços

de excelência e possui atuação global.

O Blue Tree Premium Jade Brasília está

localizado em uma região estratégica. Brasília

é uma cidade que nasceu à frente do seu

tempo, sendo hoje considerada Patrimônio

Cultural da Humanidade. Não deixe de visitar

os principais pontos turísticos da cidade e

usufruir das belezas do paisagismo de Burle

Marx, a arquitetura de Oscar Niemeyer e Athos

Bulcão, os vitrais de Marianne Peretti, além das

esculturas de Alfredo Ceschiatti e Bruno Giorgi.

Com certeza, nossa capital respira e exala

cultura!
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Blue Tree Hotels
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Localizado aproximadamente 6km

Aeroporto Internacional de Brasília -

Presidente Juscelino Kubitschek, 15km do

Centro de Brasília, fácil acesso ao metrô da

Estrada Epia, a apenas 450 m do Park

Design Shopping, 300 m do Casa Park

Shopping, a 1km do Park Shopping e a 15

minutos do Estádio Mané Garrincha. Para

quem quer fazer um evento ou mudar a

rotina sem sair de Brasília ele é uma ótima

opção. 

BLUE TREE PREMIUM 
JADE BRASÍLIA
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EVENTOS

São 205 amplos e

confortáveis apartamentos,

garantindo o conforto e o

descanso que você merece!

Decorações diferenciadas,

vista privilegiada, estação

de trabalho e internet Wi-Fi

gratuita, tudo para tornar

sua estada especial e

inesquecível. 

APARTAMENTOS LAZER

O centro de convenções  

 possui 5 salas modulares com

capacidade para até 130

pessoas em auditório. Com

iluminação natural, à beira da

piscina, o espaço possui

completa infraestrutura para

convenções, reuniões,

showrooms, palestras e

eventos corporativos. As salas

são equipadas com projetor e

tela, além de internet Wi-Fi

cortesia. Oferecem também os

serviços de buffet e coffee

break.

O Blue Tree Premium Jade

Brasília dispõe de um

complexo aquático com 4

piscinas exteriores, uma

delas com acesso à sauna

úmida, uma piscina

semiolímpica aquecida e o

Fitness Center.



O Blue Tree Premium Jade
Brasília está em uma região

estratégica. Localizado

aproximadamente 6km

Aeroporto Internacional de

Brasília - Presidente Juscelino

Kubitschek, Centro de Brasília,

fácil acesso ao metrô Park Design

Shopping, Casa Park,  Park

Shopping e do Estádio Mané

Garrincha. 

Uma experiência em lazer,

descanso, gastronomia e eventos,

para quem busca o melhor em

Brasília. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE (61) 3356-4604 OU ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO WHATSAPP (61) 98285-2511



  mbarcar seu evento em um Cruzeiro pode

ser  um sucesso! Reuniões, seminários,

encontros, incentivos e conferências em

alto-mar. Descubra o mundo a bordo e

transforme uma viagem do seu evento em

uma experiência inesquecível, organizada

em detalhes e feita sob medida para você.

Conforto, diversão e luxo estão atrelados à

missão em oferecer o melhor. O 

 entretenimento e a gastronomia a bordo 

 permitem que você tenha em uma única

viagem, muitas experiências. 

Pelo preço do cruzeiro, você e seu grupo

embarcam em uma estadia muito

confortável com alimentação completa

inclusa, muitas opções de diversão,

restaurantes de qualidade, piscinas e

oportunidades de visitar vários lugares! Além

de oferecer espaços dedicados a reuniões,

equipados com tecnologia de última

geração.

Viajar à negócios e se divertir é um dos

atrativos que mais fazem sucesso em 

 cruzeiros. É o momento em que aproveitar a

piscina ou um bom restaurante, por

exemplo, faz toda diferença na

produtuvidade

produtividade dos seus parceiros de

trabalho, gerando mais engajamento e

sintonia entre todos os envolvidos no evento.

Acomodações confortáveis, o ambiente de

trabalho moderno, os restaurantes e toda a

diversão vão dar novos horizontes aos seus

projetos e incentivar muito todos que

embarcaram nesta viagem. Tenha certeza

que seu evento estará gravado na memória

dos seus colaboradores para sempre como

uma maravilhosa lembrança, com

sentimento de confiança e parceria.

Acomodações que se encaixam no seu estilo

de vida, no de seus colaboradores e no seu

evento. As cabines podem ser internas,

externas com vista para o mar, com varanda

ou suíte.

Nossa equipe está preparada para atender 

 você, sua família ou seu evento.
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Turismo de eventos: em cruzeiro
E



NACIONAIS

SALVADOR - BA

Passagem aérea Brasília/Salvador/Brasília

Hospedagem no Salvador Mar Hotel

Traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto

Passeio

0 4  A  1 0  A G O S T O  2 0 2 1

ARACAJU - SE

Passagem aérea Brasília/Aracaju/Brasília

Hospedagem Hotel Mar do Farol

Traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto

 0 3  A  1 0  A G O S T O  2 0 2 1

NATAL - RN

Passagem aérea Brasília/Natal/Brasília

Hospedagem no Yak Beach Hotel Natal

Traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto

Passeio

2 7  A G O S T O  A  0 2  S E T E M B R O  2 0 2 1

PROMOÇÕES

Notas: *Valores por pessoa em apto duplo com café, calculado em 31/05/2021. Oferta com preços a partir do valor e data informado, sujeitos a disponibilidade e
alterações no momento da confirmação da reserva. Não inclui tarifas de bagagem, taxas de embarque, taxas hoteleiras, taxas de turismo, extras e bebidas. 
Forma de pagamento: Parcelamento com entrada e saldo devedor em parcelas iguais de até 9x sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Nada reservado, somente
cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA    JUNHO 2021

a partir de:

R$ 828,00 
Forma de Pagamento: Entrada + 9x sem juros nos cartões

Forma de Pagamento: Entrada + 9x sem juros nos cartões

Forma de Pagamento: Entrada  + 9x sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 840,00 

a partir de:

R$ 1.152,00 *

*

*

C

C
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(por pessoa)

(por pessoa)

(por pessoa)



INTERNACIONAIS
ORLANDO

Passagem aérea Brasília/Orlando/Brasília

Hospedagem no Holiday Inn Miami West sem

Café

1 1  A  2 0  J U L H O  2 0 2 1

Lisboa - Portugal

Passagem aérea Brasília/Lisboa/Brasília

Hospedagem no Residencial Lord sem café

1 5  A  1 2  O U T U B R O  2 0 2 1

Santiago - Chile

Passagem aérea Brasília/Santigo/Brasília

Hospedagem Hotel Boutique Tremo Bellas Artes

com café

1 8  A  2 5  O U T U B R O  2 0 2 1
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PROMOÇÕES

Forma de Pagamento: Entrada 15%  + 9x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 5.008,50 

Forma de Pagamento: Entrada 15%  + 10x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 3.943,50 

Forma de Pagamento: 15% Entrada + 9x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 2.396,50 

S

C

C

Notas: *Valores por pessoa em apto duplo, calculado em 02/05/2021. Oferta com preços a partir do valor e data informado, sujeitos a disponibilidade e alterações
no momento da confirmação da reserva. Não inclui tarifas de bagagem, taxas de embarque, taxas hoteleiras, taxas de turismo, extras e bebidas. 
Forma de pagamento: Parcelamento com entrada e saldo devedor em parcelas iguais de até 9x sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Nada reservado, somente
cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

(por pessoa)

(por pessoa)

(por pessoa)



GOIÁS
PROMOÇÕES

Notas: Os  valores são a partir de, por pessoa em apto duplo standard, calculado no dia 31/05/21. Nada reservado somente  cotado. Vagas e valores sujeitos
a alterações sem prévio aviso. Será feita a cotação, quando da solicitação, para a verificação das disponibilidades e dos valores do produto.  
Forma de pagamento: Sem juros nos cartões: VISA, MASTER e ELO. Nada reservado, somente cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros
de digitação.

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA   JUNHO 2021

Caldas Novas

Hospedagem no Hotel Boulevard

Pensão completa

Entrada nos Parques (Water Park e Clube Privé)

 1 1  A  1 3  J U N H O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada de R$73,44 + 4x de R$89,64 sem
juros nos cartões

a partir de:

R$ 432,00 (por pessoa)

CTC

Hospedagem no CTC

Meia Pensão (Café, almoço e Caldos)

Q U A L Q U E R  F I N A L  D E  S E M A N A  D O  M E S  D E  J U L H O

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 43,40 + até 6x sem juros nos
cartões, sendo a parcela mínima de R$ 200,00

a partir de:

R$ 434,00 (por pessoa)

Golden Dolphin 

Hospedagem no Golden Dolphin Grand Hotel

Meia Pensão

2 crianças até 11 anos free

2 5  A  2 7  J U N H O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 32,20 + 3x de R$ 96,60  sem
juros nos cartões

a partir de:

R$ 322,00 (por pessoa)

B

B

B
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WWW.BRASILIANNO.COM.BR          BRASILIANNO@GMAIL.COM          (61)  98285 2511  

QUER REALIZAR UMA
VIAGEM EM GRUPO,
VEM PARA A
BRASILIANNO TURISMO
E TEREMOS O PRAZER
DE MONTAR A SUA
VIAGEM!


