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Maldivas



Um arquipélago repleto de cenários paradisíacos, com mais de duas mil

ilhas cercadas por praias de areia alva e banhadas por águas

transparentes onde o sol brilha praticamente o ano inteiro. Excelente

para a prática de mergulho, esportes náuticos ou simplesmente para

relaxar.

As Maldivas fazem jus ao significado do seu nome, que pode ser

traduzido como “guirlanda de ilhas”, e retrata as belezas naturais

encontradas nos 26 atóis que formam a região. Praticamente

inabitadas, a maioria das ilhas mantém uma atmosfera que convida a

momentos de contemplação, passando dias em longas caminhadas ou

mergulhos, em completa comunhão com a natureza ao redor.

Maldivas

Quando ir: 

Fevereiro 

Setembro 

Outubro Novembro 

Dezembro 

Janeiro 

Março Abril 

Maio 

Destinos para combinar: 

Dubai   IstambulDubai   Deserto    



Dubai



Extremamente cosmopolita, com alguns dos projetos arquitetônicos

mais arrojados do mundo

Mesquita Jumeirah: um espetacular exemplo de arquitetura islâmica

e uma das poucas que permite visitas de não muçulmanos 

Burj khalifa: terceira torre mais alta do mundo e atual ponto mais

badalado de Dubai 

Experiências nos desertos

Grandiosa, imponente, desafiadora e excêntrica. Todos esses adjetivos

soam perfeitamente naturais para descrever Dubai. Em apenas cinco

décadas a cidade reinventou-se em pleno deserto e deu certo. Com

arquitetura arrojada e assumidamente extravagante, Dubai é exemplo

de futuro sem esquecer sua tradição, que se mantém viva nos antigos

bairros residenciais e nos souks, os mercados que funcionam como

alternativa com viés histórico aos gigantescos shoppings da cidade.

Dizem que em Dubai tudo é possível. É difícil discordar. 

Por que é imperdível

Dubai fica mais emocionante combinada a uma experiência no deserto!  Os hotéis

proporcionam um oásis de conforto para os viajantes em um dos maiores

desertos de areia ininterrupto do mundo. Temos excelentes opções de hotéis para

oferecer nessa combinação!

Dubai

Quando ir: 

Fevereiro 

Setembro 

Outubro Novembro 

Dezembro 

Janeiro 

Março Abril 

Maio 



Turquia



De uma coisa ninguém duvida: é impossível não se apaixonar pela

Turquia. O país está incrustado bem no ponto em que o Ocidente e o

Oriente se tocam. E isso não é força de expressão. Uma parte de Istambul

fica na Europa; a outra, na Ásia. 

Por causa dessa singularidade, a cidade tem um ar cosmopolita,

sofisticado, mas ainda assim é diferente de tudo aquilo que conhecemos,

capaz de oferecer experiências jamais vividas antes. Essa é apenas uma

das facetas da Turquia. Não existe uma Turquia única. São várias, uma

diferente da outra, todas apaixonantes.

Turquia

Quando ir: 

Maio Abril

Junho Setembro 

Outubro 

obs: O período de inverno na Turquia é de
Novembro a Março, por isso recomendamos
a visita ao destino comexceção de Bodrum,
que é uma cidade para curtir no verão.

Istambul Capadócia Bodrum

TH indica :



A rica história, marcada por quatro impérios

Basta atravessar o Bósforo para chegar à Ásia - e vice-versa

Os artesanatos e especiarias de seus mercados

A animada vida noturna.

Efervescente e bela, Istambul é a única cidade no mundo que está

dividida em dois continentes, o europeu e o asiático. A cidade ocupa os

dois lados do Estreito de Bósforo que divide o Mar Negro e o Mar de

Marmara. Abrigando os tesouros dos impérios Romano, Bizantino e

Otomano, Istambul ostenta riquezas históricas incomparáveis, refletidas

nos magníficos monumentos que a enfeitam, representando um imenso

relicário. 

Por que é imperdível:

Istambul



Você não verá nada como o cenário da Capadócia.

A melhor maneira de ver a Capadócia é em voo de balão, uma

experiência emocionante

A experiência de dormir em hotéis esculpidos em cavernas

Os lugares históricos preservados

Pelos vales, brotam torres rochosas de dimensões monumentais, uma

atrás da outra. Algumas são em forma de cone. Outras têm uma imensa

pedra que se equilibra no topo. Imagem onírica, terreno lunar, cenário

surrealista – não existe descrição capaz de sintetizar a Capadócia e sua

beleza sem par. A paisagem foi moldada no decorrer de milhões de anos.

Por que é imperdível:

Capadócia



Badaladíssima vida noturna

Gastronomia

Esportes náuticos

Cruzeiros de guletas

Do deslumbrante castelo medieval que guarda a entrada da cidade,

passando pelas delícias da culinária turca e pelo agito da vida noturna

local, a vila portuária de Bodrum oferece charme pitoresco aos seus

visitantes. Durante o dia, esportes náuticos e passeios nas guletas ou

gullets (veleiros típicos) são a melhor maneira de vivenciar o azul-

turquesa dos mares Egeu e Mediterrâneo que juntos compõem

belíssimos cenários..

Por que é imperdível:

Bodrum



México



O México é uma terra apaixonante em que todos os recantos guardam

surpresas e prazeres para os visitantes. Em todos os estados do país

existem joias arquitetônicas do período colonial, em construções civis,

palácios, e antigos conventos. Também há uma grande diversidade de

belezas naturais. O país abriga reservas onde não faltam cascatas, lagoas,

rios, montanhas, grutas milenares, praias paradisíacas e silenciosos

desertos. Um dos maiores atrativos do país é a riqueza da cultura pré-

colombiana. Ainda há muitos monumentos arqueológicos e

manifestações vivas das tradições dos antigos habitantes da região que

lá estavam muito antes da chegada dos colonizadores espanhóis.

México

Quando ir: 

Fevereiro 

Outubro 

Novembro Dezembro 

Janeiro 

Março Abril 

Maio 

Los Cabos

Tulum

Punta Mita

TH indica :

Riveira Maya  combinar: cidades 
históricas

Cid. México

San Miguel de
Allende



Praias intocadas

Contato com o maior complexo de ruínas do México

Cenotes - formações geológicas com água do mar onde é possível

mergulhar

Diversidade de restaurantes e bares

Um dos destinos do momento no México, ainda a ser devidamente

descoberto, Tulum é uma rara cidade maia à beira-mar. Rara por

incorporar vários atrativos que vão desde a combinação das areias

brancas com o mar turquesa do Caribe até relíquias arqueológicas,

castelos e monumentos que contam uma parte importante da

civilização maia. Localizada na Riviera Maya, região que está entre as

mais belas das Américas, Tulum concentra um luxo baseado no contato

com a natureza, principalmente em seus 20 km de praias, e um legado

histórico incomparável. Um destino para conhecer o quanto antes.

Por que é imperdível:

Tulum



Um dos melhores pontos de mergulho do mundo

Contato com a intrigante cultura maia por meio de impressionantes

reúnes

Cenotes - formações geológicas com água do mar onde é possível

mergulhar

Gastronomia excepcional

Banhada pelo fascinante mar do Caribe, a Riviera Maya possui algumas

das mais lindas praias do México, e ainda é um dos melhores destinos

para mergulho e snorkeling do mundo. Além disso, impressionantes

sítios arqueológicos guardam vestígios da civilização maia,

perfeitamente integrados a uma preservada natureza. Na pequena

cidade de Playa Del Carmen, o espírito mexicano se mostra nas

construções, pequenas lojas e restaurantes, ao longo de belas praias.

Por que é imperdível:

Riveira Maya



Prática de atividades aquáticas em praias paradisíacas

Melhor destino para a prática de golfe

Observação de baleias

Excelente gastronomia

Declarado Patrimônio da Humanidade por testemunhar o belíssimo

encontro das águas do Pacífico com as do Mar de Cortês, a região de Los

Cabos é um dos mais exclusivos destinos do México. Essa região é dona

de praias de areia fina, palmeiras e águas cristalinas, onde os resorts

proporcionam inúmeras atividades junto à natureza. Quando o assunto é

esporte, sem grandes sobressaltos, Los Cabos é o lugar certo no México.

A tradição do golfe está muito presente por aqui, com campos de alto

nível espalhados por vários locais.

Por que é imperdível:

Los Cabos 



Praias pouco exploradas

Pontos imperdíveis para mergulho

Ondas perfeitas para surfe e atividades como stand-up paddle

Excelente gastronomia, com destaque para peixes e frutos do mar

Localizada ao norte de Puerto Vallarta, na costa pacífica do México, o

vilarejo de Punta Mita encontra-se em uma península quase particular. O

local é cercado por praias de areia branca, água cristalina - excelente

para mergulho e snorkel - e exuberante flora tropical. Em Punta Mita não

é difícil ver grandes e belas arraias, tartarugas marinhas e, durante a

temporada, baleias-jubarte.

Por que é imperdível:

Punta Mita 



Caribe 



Repletas de refúgios perfeitos para relaxar e curtir as águas cristalinas do

mar caribenho, as ilhas com praias de areia fina e branca, de mar calmo e

azul impressionante são encantadoras. Além do romantismo, o Caribe

também é um centro de preservação de vida animal, excelente para

mergulho e esportes náuticos.

Caribe 

Quando ir: 

Fevereiro 

Junho 

Julho Novembro 

Janeiro 

Março Abril 

Maio 

Rep Dominicana

Jamaica

St. Barth

TH indica :

Turks e Caicos

Dezembro 



Situado no mar do Caribe, este país de quase 3 milhões de habitantes,

apesar de pequeno, possui uma forte presença global, sobretudo graças

à música. Gêneros musicais como o reggae, ska e dub foram originados

na vibrante indústria das gravadoras locais. Além disso, a Jamaica é o

país natal de muitos atletas, como o corredor e campeão olímpico Usain

Bolt. O turismo é uma das principais atividades econômicas da ilha, que

recebe aproximadamente 2 milhões de turistas por ano, atraídos pela

paisagem paradisíaca.

Jamaica 



A combinação do clima descontraído do Caribe com a sofisticação

europeia

As praias incríveis

A badalada vida noturna

E tem atmosfera romântica também

Antiga terra de piratas e corsários, Saint Barth, como é carinhosamente

apelidada, é uma das mais belas e a mais francesa de todas as ilhas

caribenhas. A charmosa Saint Barthélemy é dona de paisagens

inigualáveis, praias intocadas com água de azul vívido, onde ondas

quebram suavemente contra as rochas dos recifes de coral. Suas diversas

praias, em sua maioria desertas, e protegidas do vento por belas

enseadas, possuem encantadores e paradisíacos refúgios para os

amantes do sol e da natureza. Charme, badalação e sofisticação têm seu

lugar garantido naquela que é tida como a Saint Tropez das Américas. A

vida noturna da ilha é comparada às mais animadas e elegantes do

mundo, enquanto suas lojas e restaurantes enfeitam o cenário com

cores e sabores.

Por que é imperdível:

St. Barth 



Balneário com praias de areias muito brancas, mar em incrível

tonalidade de azul turquesa, milhares de coqueiros e sol o ano inteiro, a

República Dominicana é um destino de encher os olhos. Além de relaxar

nas praias, é possível mergulhar com tubarões e golfinhos, e aproveitar o

clima caribenho acolhedor e animado.

República Dominicana 



Está no radar dos viajantes, mas ainda detém ares de exclusividade

Um dos melhores pontos de mergulho no Caribe

As ilhas reúnem excelentes restaurantes

Considerado um dos melhores locais para mergulho do mundo, as ilhas

Turks and Caicos possuem extenso território de paradisíacas praias de

areias brancas e recifes de corais. O arquipélago, atualmente

dependente da coroa britânica, é composto por dois grupos de ilhas: as

Turks, que são pequenas ilhotas ao leste das maiores, e as Caicos, que

dominam a maior parte do território. Ao todo são 40 ilhas, das quais

somente oito são habitadas. Desde o centro turístico da ilha

Providenciales até a histórica ilha de Grand Turk e Salt Cay, passando

pelas tranquilas ilhas do norte e central, pela isolada e recentemente

habitada ilha do leste e pela vila de pescadores na ilha do sul, cada uma

delas propõe uma experiência única.

Por que é imperdível:

Turks and Caicos 



Costa Rica 



Este pequeno país da América Central concentra belezas de incrível

exuberância que vão de praias com areia branca a florestas tropicais e

grandes vulcões. Sua extraordinária biodiversidade encontra uma cultura

de raiz espanhola forte e genuína, conservando tradições e folclore

agregados a alegria do povo costarriquenho.

Costa Rica 

Quando ir: 

Fevereiro 

Junho 

Outubro Novembro 

Janeiro 

Março Abril 

Maio Destinos para combinar:

Dezembro 

Panamá



Panamá 



Com o azul turquesa do mar caribenho e praias de areia branca, o

Panamá é o destino ideal para quem deseja relaxar e curtir a natureza ao

mesmo tempo que desfruta de um país rico em história e cultura.

Descubra a Baía de Portobelo com uma experiência inesquecível no El

Otro Lado.

Panamá 

Quando ir: 

Fevereiro Janeiro 

Março Abril 

Dezembro 



Egito 



Berço de uma das civilizações mais antigas e avançadas da história da

humanidade, o Egito guarda todo o fascínio de uma cultura milenar

repleta de mistérios que influenciou toda a Antiguidade. Inúmeros foram

os legados deixados por poderosas dinastias de faraós e que ainda hoje,

intrigam o homem moderno. Monumentos fabulosos encontram uma

atmosfera mística em todo o país, especialmente ao longo do Nilo que

descortina em suas margens todo o deslumbramento de uma civilização

perdida, no vale fértil que colore o deserto.

Egito 

Quando ir: 

Fevereiro 

Novembro 

Dezembro 

Janeiro 

Março Abril 

Outubro 

Cairo

TH indica :

Cruzeiro pelo Nilo Alexandria



Visitar as Pirâmides de Gizé, uma das Sete Maravilhas do Mundo

Antigo

Os grandes marcos arquitetônicos, que são símbolos da nossa

civilização

"O tempo ri para todas as coisas, mas as pirâmides riem do tempo". Este

velho provérbio árabe ilustra de forma verdadeira a antiguidade dos

monumentos símbolos do Egito. As famosas Pirâmides de Gizé e a

Esfinge proporcionam uma viagem no tempo. A cultura islâmica

também é motivo de grande orgulho e responsável por alguns dos

pontos mais interessantes da Cidade Antiga.

Por que é imperdível:

          Cruzeiro pelo Nilo: O cruzeiro levará levará para uma inesquecível

viagem entre Luxor , Aswan entre outras. Será possível apreciar

deslumbrantes paisagens e observar a vida dos camponeses egípcios ao

longo do rio Nilo, com seus costumes e técnicas ainda dos tempos

antigos.

Cairo 



"A segunda maior cidade do Egito, localizada a pouco mais de 200

quilômetros do Cairo, na costa norte do país, é banhada pelas mornas e

cristalinas águas do Mar Mediterrâneo. Hoje, pouco resta da história

antiga da cidade, que permitiu a destruição de grande parte de seus

monumentos históricos, como o Farol de Alexandria, uma das Sete

Maravilhas do Mundo Antigo. No entanto, a nova Alexandria, apelidada

de "Pérola do Mediterrâneo", tem ainda muito a oferecer aos visitantes.

Vibrante, a cidade conta com heranças culturais preciosas em suas ruas

e nos tradicionais souks, além do charme da praia de San Stefano,

repleta de restaurantes e cafés que convidam a um relaxado almoço

com vista para o mar.

Alexandria 



Marrocos



A imensidão do Saara contrasta com o efervescente emaranhado das

medinas medievais em cidades como Fez e Marrakesh, que brindam o

visitante com os tesouros herdados de uma história longa e fascinante,

representada em inúmeras mesquitas e monumentos islâmicos, e nos

autênticos mercados que seduzem pelas cores, aromas e diversidade

cultural.

Marrocos 

Quando ir: 

Abril 

Novembro 

Dezembro 

Março 

Maio Setembro 

Outubro 

Marrakech

TH indica :

Fez Ouarzazate



Em Marrakech o destaque é para o trabalho em couro

Conhecida como a “cidade rosa” ou “pérola vermelha”

A cidade possui o maior souk (mercado tradicional) do país, que se

espalha pelo emaranhado de ruas repletas de pessoas e carros com

mercadorias

Marrakech contém numerosos monumentos declarados Patrimônio

da Humanidade pela Unesco e fantásticos jardins

"Exótica e multicolorida, Marrakech esbanja riqueza artística e cultural, e

é cenário de lendas e fábulas. Sua história, que teve início no século 10,

remete ao luxo e à sofisticação desde seus primórdios, abrigando

magníficas residências e palácios e encantando os visitantes com seu

marcante artesanato e fortes características culturais.

Por que é imperdível:

Marrakech 



Serviços de tenda exclusiva no meio do deserto

Experiências com a típica cultura beduína

Passeio de camelo nas dunas ou pernoite em um acampamento

nômade

"Também conhecida como A Porta do Deserto, Ouarzazate é famosa por

ter sido a locação de diversos filmes como Lawrence da Arábia (1962) e A

Múmia (1999). Símbolo da região, os casbás (espaços fortificados de

origem berbere) dão o tom amarronzado à cidade.  

Por que é imperdível:

 Ouarzazate



Fez é considerada Patrimônio Histórico da Humanidade pela

UNESCO

Conhecida como a Capital Religiosa do Marrocos

"Segunda maior do país, Fez é uma das cidades imperiais do Marrocos e

é um museu a céu aberto. A suntuosidade de seus palácios e a magnífica

profusão de mesquitas salta aos olhos de todos os amantes de arte e

cultura.

Por que é imperdível:

 Fez



Cada pais determina suas regras, nós da TH vamos auxilia-los em todo

processo. 

 

 Regras de entrada



Vem conversar com a gente! 

Tuca Ratto & Fernanda Helou 

contato@travelhunter.com.br 

http://travelhunter.com.br/
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