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Começamos 2022 com a 10ª edição online da DUO connections. 
Sem dúvida, será um evento para celebrar!
 
Dia 18 de janeiro de 2022 (terça-feira) em 2 painéis imersivos, 
conduzidos por hotéis e especialistas renomados, aprenda a  
explorar diferentes temas e nichos em DUBAI e nas MALDIVAS: um 
dos pacotes de viagens internacionais mais em alta nesses últimos 
meses! 

Transforme o seu olhar e dos seus clientes sobre o turismo de expe-
riências de alto padrão, nesses dois países que têm muito a ofere-
cer para diferentes perfis de viajantes.

SOBRE  
DUO connections  
DUBAI & MALDIVAS
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 1

PAINEL I – Dubai onde o luxo não tem limites.  
Sugestões de roteiros e experiências
Nesse painel inaugural, vamos nos surpreender com o fato de 
Dubai, ano após ano, sempre se reinventar e permanecer atrativa 
para diferentes perfis de viajantes. Também, falaremos sobre a 
Expo Dubai e os pacotes VIPs oferecidos, além, claro, de trazer 
hotéis de luxo espetaculares.

PALESTRANTE: Julienne Gananian (Brazil Experts Bureau/Happy Travel)  

EXPOSITORES
Bvlgari Resort Dubai
Atlantis The Palm, Dubai  
Burj Al Arab

PAINEL II – Glamping, experiências no deserto e muita 
adrenalina 
Glamping, atividades no deserto e muita velocidade e adrenalina: 
Dubai é um verdadeiro parque de diversões. Fecharemos esse 
painel apresentando possibilidades de conexão junto a natureza e 
a imensidão do deserto. Sem dúvida, atividades que completam o 
charme inigualável de Dubai.

PALESTRANTE: Julienne Gananian (Brazil Experts Bureau/Happy Travel)    

PAINEL III – Maldivas e atividades fora da rota  
comum: transforme seu olhar no paraíso 
Maldivas não é só um destino romântico é também um santuário
ecológico que nos convida a celebrar a vida! Falas inspiradoras e 
belos vídeos do paraíso, Vakkaru Maldives vai nos encantar e abrir 
o nosso olhar para outras possibilidades de atividades e  
celebrações nas Ilhas Maldivas. A sua próxima consultoria de  
viagem ficará mais completa e cheia de dicas memoráveis.

PALESTRANTE: Caroline Maya Gramaglio, Iain McCormack, Sabrina Bull   

EXPOSITORES
Address Hotels & Resorts
Vakkaru Maldives 

ter, 
18 JAN. 

10h30 – 
12h00

ter,  
18 JAN. 

14h30 – 
16h00

MANHÃ

TARDE
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ADDRESS 
HOTELS + 
RESORTS

O Address Hotels + Resorts é a primeira marca lançada pelo 
grupo Emaar Hospitality. Um conglomerado de hotéis luxuosos, 
perfeitos para clientes em viagens de férias e negócios. Com ele-
vadíssimo nível de hospitalidade, o grupo tem diversos resorts a 
escolha dos hóspedes. No DUO connections o foco será apresen-
tar e surpreender os agentes brasileiros com os diferenciais das 
seguintes propriedades: Address Downtown, Address Skyview, 
Palace Downtown and Address Beach Resort.

EXPOSITOR: Beatriz Jimenez
contato: BJimenez@emaar.ae

Como chegar: fica entre 10 a 30 min de carro do aeroporto de Dubai  
(dependendo do hotel)

Aceita crianças: sim

Observação: hotel Virtuoso.

saiba mais

EXPOSITORES

ATLANTIS THE 
PALM, DUBAI  

O hotel promete ser um universo fora do cotidiano dos seus 
hóspedes, pois o mundo marinho reina por aqui.  
É, portanto, perfeito para famílias, grupos de amigos ou casais 
que buscam um algo a mais em Dubai. Aberto em 2008 está 
na Palmeira, “The Palm”, que não para de crescer. O Atlantis 
The Palm tem suítes subáquaticas, inclusive, sendo o maior 
hotel do mundo com essa temática marinha! Há mais de 30 
restaurantes, bares e lounges, ou seja, diversas possibilidades 
também gastronômicas.

EXPOSITOR: Gonzalo del Campo  
contato: gdc@gonzalodelcampo.com

Localização: The Palm, Dubai  

Como chegar: 30 min. de táxi do aeroporto de Dubai

Aceita crianças: sim

Observação: membro do Kezner International Group  
(mesmo do One & Only).

saiba mais

mailto:%20Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
mailto:BJimenez%40emaar.ae?subject=
https://www.addresshotels.com/en
mailto:%20jiovana.alves%40belmond.com?subject=
mailto:gdc%40gonzalodelcampo.com?subject=
https://www.atlantis.com/dubai
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EXPOSITORES

BURJ AL  
ARAB 

O Burj Al Arab emerge como o mais genuíno símbolo do luxo 
árabe na cidade de Dubai, um marco imponente, atemporal e 
definitivo. Sua inauguração em 1999 abriu um novo capítulo no 
cenário mundial no quesito hotelaria de luxo. O design externo, 
em forma de um barco a vela gigantesco, homenageia as 
tradições do povo árabe de desbravar os mares do mundo. 
Sem dúvida, personifica a Dubai do séc. XXI, com orgulho do 
seu passado, porém, encarando o futuro cosmopolita de frente. 
O Burj tem todas as suítes duplex, sendo o único hotel do 
Oriente Médio capaz de ostentar essa característica.

EXPOSITOR: Marcela Bizachi 
contato: Marcela.Bizachi@jumeirah.com 

Localização: Dubai

Como chegar: aproximadamente 40 min. de táxi do aeroporto de 
Dubai 

Aceita crianças: sim

Observação: Burj Al Arab é parte do Jumeirah Group of Hotels & 
Resorts.

saiba mais

BVLGARI  
RESORT DUBAI

Um oásis urbano é assim que o hotel se define. Suas linhas 
arquitetônicas inspiram-se em vilas mediterrâneas bucólicas. 
Há um complexo residencial, além de 15 mansões privadas, 
beach & yacht club, enfim, uma estrutura de luxo e experiên-
cias inusitadas. Um dos destaques gastronômicos é o Niko 
Romito um restaurante de culinária italiana premiado. 
Está na Baía de Jumeirah, separado das atrações de Dubai por 
uma ponte, a “Dubai Golden Mile”. Ou seja, o Bvlgari Resort 
Dubai é a escolha perfeita para aqueles viajantes que buscam 
sentir a reclusão de se hospedar em uma ilha e, ao mesmo tem-
po, em uma casa privada, além de estar perto de tudo, já que o 
hotel está próximo das atrações principais de Dubai.  

EXPOSITOR: Charlotte Morinaux
contato: Charlotte.Morinaux@bulgarihotels.com

Localização: Baía de Jumeirah, Dubai

Como chegar: 20 min. de táxi do aeroporto de Dubai 

Aceita crianças: sim

Observação: pertence ao grupo Marriott.

saiba mais

mailto:%20lydia.perez%40coolrooms.com?subject=
mailto:Marcela.Bizachi%40jumeirah.com%20?subject=
https://www.jumeirah.com/en/stay/dubai/burj-al-arab-jumeirah
mailto:%20Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
https://www.bulgarihotels.com/en_US/
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EXPOSITORES

VAKKARU 
MALDIVES

Um retiro idílico, atemporal e isolado, rodeado pela beleza do 
mar azul turquesa do Oceano Índico. Aqui, famílias, amigos e 
casais são bem-vindos. No coração do Baa Atoll – Patrimônio da 
Biosfera pela UNESCO, o Vakkaru Maldives é um hotel novo, 
com apenas 4 anos. Em 2021 caiu definitivamente no gosto dos 
brasileiros  e nós estivemos entre as 5 nacionalidades que 
mais se hospedaram no hotel. São 113 acomodações (sobre 
as águas e na praia), incluindo bangalôs e vilas familiares, além 
de 5 bares e restaurantes, spa e academia (sobre as águas). 
Há, gratuitamente, serviço de mordomo, bicicleta, equipamentos 
não motorizados, além de outros benefícios. Na ilha do Vakkaru 
tem ainda 2 blue holes e um banco de areia que completam o 
cenário.   

EXPOSITOR: Caroline Maya Gramaglio  
contato: caroline@duonetwork.com.br

Localização: Baa Atoll, Maldivas 

Como chegar: 30 min. de hidroavião desde o Aeroporto de Malé 
(tem vip lounge privativo). 
Aceita crianças: sim, em quartos familiares, 2 crianças menores de 
12 anos pagam somente transfer (válido para novas reservas feitas 
até 31/03/2022)
Observação: representado no Brasil pela DUO Network. Em 2021 
ganhou diversos prêmios na Cond Nast Traveller e na Travel Award. 
Tem condições especiais e exclusivas para vendas feitas via opera-
dores de viagens nacional.

saiba mais

mailto:caroline%40duonetwork.com.br?subject=
https://www.vakkarumaldives.com/
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É formada em Jornalismo pela ECA/USP e se 
apaixonou pelo turismo em 2007, quando foi 
assessora de imprensa da Emirates no  
Brasil, no lançamento do voo São Paulo –  
Dubai, em 2007. Assumiu também nesse  
período as contas dos órgãos de turismo de 
Nova York, Las Vegas, Texas, Peru e St Maar-
ten, se especializando em relações públicas e 
marketing de destinos internacionais. Em 2010 
abriu sua própria empresa de representação, 
a Brazil Experts Bureau e representa outros 
outros clientes a Happy Travel.   

E-mail: julienne@beb.tur.br

JULIENNE GANANIAN 
Brazil Experts Bureau/Happy Travel   

Graduado em Administração Hoteleira, Ian 
assumiu o cargo de Gerente Geral do Vakkaru 
Maldives em 2019. Traz na bagagem mais de 
36 anos de experiência no setor de hospitalida-
de. Já administrou outros hotéis nas Maldivas 
como o Gili Lankanfushi e o Fairmont Sirru Fen 
Fushi, além de ter trabalhado em hotéis de 
luxo no Caribe, Ilhas Maurício, Vietnã e Bali.  

 IAIN MCCORMACK 
Vakkaru Maldives

Economista, com mais de 20 anos de  
experiência em viagens corporativas, largou 
o escritório para se transformar em uma das 
maiores influenciadores do turismo, tendo 
como um dos focos principais viagens em 
família.  

SABRINA BULL 
@sabrinabull

PALESTRANTES

Formada Turismo pela USP, estudou na  
Universidade de Granada. Trabalhou como 
consultora de viagens em renomadas agên-
cias brasileiras. É fundadora da DUO  
Network & DUO connections. Caroline 
viveu na Espanha por 2 anos, trabalhou 
na estação de Sierra Nevada e na Accor 
Hotels. Baila flamenco há quase 10 anos 
como um elo de seu lado espanhol que 
contagia parte de sua personalidade.

Contato: caroline@duonetwork.com.br

CAROLINE M. GRAMAGLIO
DUO Network/DUO connections

APRESENTAÇÃO

mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
mailto:%20caroline%40duonetwork.com.br?subject=
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CONTATOS EXPOSITORES

PROPRIEDADE REPRESENTANTE E-MAIL

ADDRESS HOTELS & 
RESORTS Beatriz Jimenez BJimenez@emaar.ae

ATLANTIS THE PALM, 
DUBAI  Gonzalo del Campo gdc@gonzalodelcampo.com

BURJ AL ARAB Marcela Bizachi Marcela.Bizachi@jumeirah.com

BVLGARI RESORT 
DUBAI Charlotte Morinaux Charlotte.Morinaux@bulgarihotels.com

VAKKARU MALDIVES Caroline Maya 
 Gramaglio  caroline@duonetwork.com.br

mailto:BJimenez%40emaar.ae?subject=
mailto:gdc%40gonzalodelcampo.com?subject=
mailto:Marcela.Bizachi%40jumeirah.com?subject=
mailto:Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
mailto:%20caroline%40duonetwork.com.br?subject=
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EDIÇÕES ANTERIORES

REFÚGIOS

BRASIL UM NOVO OLHAR  

ÁFRICA MATIZES

GEÓRGIA ENTRE 2 MUNDOS PORTUGAL ALÉM-MAR

ITÁLIA DOCE VIDA

BRASIL UM NOVO OLHAR 
2a edição

CROÁCIA & MONTENEGRO

ESPANHA

https://www.duonetwork.com.br/esummitbrasil
https://www.duonetwork.com.br/brasilumnovoolhar2
https://www.duonetwork.com.br/esummitafrica
https://www.duonetwork.com.br/georgiaentre2mundos
https://www.duonetwork.com.br/refugios
https://www.duonetwork.com.br/portugalalemmar
https://www.duonetwork.com.br/italiadocevida
https://www.duonetwork.com.br/croaciaemontenegro
https://www.duonetwork.com.br/espanha


REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO

PARCERIA

https://www.duonetwork.com.br/


EXPOSITORES

https://www.atlantis.com/dubai
https://www.jumeirah.com/en/stay/dubai/burj-al-arab-jumeirah?utm_source=google&utm_medium=google%20places&utm_campaign=hotel
https://www.bulgarihotels.com/en_US/
https://www.vakkarumaldives.com/
https://www.addresshotels.com/en/home


MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

duonetwork.com.br/dubaiemaldivas

info@duonetwork.com.br

https://www.duonetwork.com.br/dubaiemaldivas
mailto:info%40duonetwork.com.br?subject=

