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De 20 a 22 de junho viaje virtualmente para diferentes partes 
do mundo e conheça hotéis de luxo espetaculares, verdadeiros 
refúgios de pura reclusão, ora em cidades, aninhados em  
bairros tranquilos, ora rodeado por natureza selvagem ou pelo 
azul profundo de mares tranquilos. 

Serão 5 painéis inéditos durante a edição! Das 10h30 ao 
12h (20 a 22/6) e das 14h30 às 16h (20 a 21/6). Quem  
cumprir a meta mínima de participação ao vivo, de pelo  
menos 4 painéis, participará de sorteio de noites grátis. E 
como já virou tradição, ao final de cada sessão, teste seu 
aprendizado, em quizzes e concorra a prêmios especiais. 

Conheça expositores e especialistas e dê um upgrade na sua 
próxima consultoria de viagens com os eventos da DUO que 
são 100% para o mercado de luxo brasileiro e contam ainda 
com tradução simultânea (nas falas em inglês).

Confira a programação completa abaixo e salve esse PDF!  

SOBRE  
DUO connections  
REFÚGIOS 2
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 1

PAINEL I – ABERTURA. ÁFRICA Oriental:  
Safáris e ilhas (Tanzânia e Zanzibar)
Refugie-se na natureza Selvagem da Tanzânia! Considerada por 
muitos especialistas o país que oferece a melhor experiência de 
safári do mundo, além de conhecer mais sobre alguns dos lodges 
de luxo da Nomad Tanzania.
Zanzibar é um conjunto de ilhas ao largo da costa da Tanzânia dono 
de uma beleza rara. Vamos saber mais sobre esse destino, além de 
conhecer um dos melhores hotéis da ilha: o Zanzibar White Sand 
Luxury Villa & SPA (conteúdo extra disponibilizado no YouTube aos 
agentes que cumprirem a meta de participação).      

PALESTRANTES: Renata Ferreira Novais (Ker&Donwey Africa), 
Custódio Junior (Kangaroo Tours)

EXPOSITORES
Lamai Serengeti (Nomad Tanzania)
Greystoke Mahale (Nomad Tanzania)

seg, 
20 de JUN.

10h30 
12h00

MANHÃ

PAINEL II – Privacidade e luxo em terras portuguesas  
É sempre bom regressar a Portugal, mesmo que virtualmente. Vol-
tam ao DUO connections, o Carmo's Boutique, um Small luxury 
hotel no interior de Portugal, próximo a Costa e o Relais Châteaux 
Fortaleza do Guincho, em Cascais. Estreia na edição a coleção 
de hotéis Martinhal, perfeita para famílias, no Algarve, Cascais e 
Lisboa no charmoso bairro do Chiado.

PALESTRANTE: Paulo Henrique S. Cunha (Portugal Lux)

EXPOSITORES
Carmo's Boutique Hotel – Small luxury hotels of the world
Fortaleza do Guincho Relais & Châteaux
Martinhal Hotels & Resorts  

seg,  
20 de JUN.

14h30 
16h00

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 2

PAINEL III – Sícilia, Veneza e Roma:  
uma ITÁLIA para chamar de sua  
Nesse painel vamos viajar virtualmente por terras e mares italianos. 
Apresentam-se os hotéis V Retreats com suas 4 propriedades em 
diferentes partes da Itália, em Veneza, Roma e 2 na Sicília. Refú-
gios urbanos e praianos perfeitos para esquecer os problemas e 
entregar-se ao relaxamento pleno. Uma especialista nos contará 
novidades desse país, com dicas imperdíveis e seu olhar, inclusive, 
sobre a localização específica dos hotéis V Retreats. 

PALESTRANTE: Monica Zanini (Raidho)

EXPOSITORES
Ca' di Dio
Donna Camilla Savelli
Mazzarò Sea Palace
Atlantis Bay 

PAINEL IV – Refúgios no litoral e interior da ESPANHA 
A Espanha é um dos países mais queridos dos brasileiros. Sabo-
res mediterrâneos, flamenco, rico patrimônio histórico, museus e 
praias encantadoras, tudo isso faz da Espanha um país intenso. 
Sem dúvida, quando o assunto são praias idílicas, Ibiza se desta-
ca! O Nobu Hotel Ibiza Bay estreia como expositor, sendo um dos 
hotéis líderes no mercado de luxo da ilha – com foco no bem-estar, 
para quem quer fugir da agitação típica. Já o Castilla Termal  
Valbuena 5* volta ao DUO connections trazendo todos os encan-
tos de Ribera del Duero, seus vinhos, ar bucólico e rural, tudo 
com muito luxo. Nessa seção, o Turismo de Espanha nos atualiza 
sobre tendências de turismo no país.

PALESTRANTE: Oscar Almendros Bonis (Turespaña)

EXPOSITORES
Nobu Hotel Ibiza Bay
Castilla Termal Valbuena 5* Spa Hotel 

ter, 
21 de JUN.

10h30 
12h00

MANHÃ

ter,  
21 de JUN.

14h30 
16h00

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 3

PAINEL V – Isole-se em ILHAS: Maldivas e  
República Dominicana
A Caribbean Tours vai apresentar um novo roteiro chamado  
"Cocktail Dominicano" com lugares ainda a se descobrir pelos 
brasileiros, fora dos roteiros tradicionais e massificados, perfeito 
para reconexão com as praias inóspitas, cultura e natureza. Volta 
ao evento o Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, sem dúvida, 
um dos mais luxuosos do país. Fechamos a edição com o Vakkaru 
Maldives, um dos melhores hotéis nas Maldivas, completamente 
isolado no Baa Atoll de depoimento de influencers e agentes apai-
xonados por Maldivas e esse lindo hotel. 

PALESTRANTE: Philip Bresinsky

EXPOSITORES
Vakkaru Maldives
Tortuga Bay

qua, 
22 de JUN.

10h30
12h00

MANHÃ
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ATLANTIS BAY 

 Sicília, Taormina, Itália 

O Atlantis tem vistas impressionantes desde o topo da 
colina para a Mermaids Bay. O belo solário, quartos 
com terraços e espaços para eventos únicos garantem 
a privacidade plena. Possui um restaurante panorâ-
mico, como um alpendre, uma piscina e uma plata-
forma marítima flutuante privada. 

EXPOSITOR: Barbara Legnani (gerente de vendas)
contato: barbara.Legnani@vretreats.com

 Como chegar: 50 min. do Aeroporto CTA e 10 min. da estação de trem

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 76

saiba mais

Carmo's Boutique Hotel – 
Small luxury hotels of the 

world

 Ponte de Lima, Minho, Portugal   

Intimista e elegante, o Carmo’s Boutique Hotel está 
estrategicamente localizado para permitir a descoberta 
das tradições, do patrimônio cultural, da costa Atlânti-
ca, e a arquitetura da bela região do Porto & Norte de  
Portugal. Familiar, Rural, Autêntico e Intimista no  
Carmo’s tudo é feito para que o hóspede sinta-se em 
casa. Respire o ar puro do Minho e relaxe…  
Viva a essência do luxo na simplicidade!Experimente a 
ruralidade portuguesa.

EXPOSITOR: Raquel do Carmo Barbosa (Proprietária 
e Gerente Geral)
contato: rcarmo@carmosboutiquehotel.com

 Como chegar: região do Porto e Norte de Portugal – 25 min. da região do Douro. Porto; 45 min. de  
Guimarães e  Braga; Perto do Parque Nacional Peneda.  Perto do Aeroporto de Porto e Vigo (Espanha) 

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 15 acomodações e 3 tendas estilo glamping 

saiba mais

EXPOSITORES
Zanzibar White Sand Luxury Villa & SPA 

se apresentará por vídeo gravado.
ESSE CONTEÚDO NÃO PASSARÁ DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO AO VIVO.

Os agentes que participarem de ao menos em 4 encontros dos 5 programados, ao vivo,  
poderão assistir também a esse conteúdo.

mailto:%20Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
https://domesresorts.com/domeslakealgarve/
mailto:%20Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
mailto:rcarmo%40carmosboutiquehotel.com?subject=
https://domesresorts.com/domeslakealgarve/
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EXPOSITORES

Ca' di Dio

 Veneza, Itália    

O hotel é um mix de estilo contemporâneo e design de 
artistas locais. Está próximo aos Jardins Biennale 
em uma calma vizinhança de Castello.  
As tradições venezianas e arte local estão por todos os 
lados nesse verdadeiro refúgio. Há duas Altana Suítes 
com seus próprios terraços e vistas para a lagoa.  
O VERO restaurante e Alchimia bar cria uma verda-
deira experiência gastronômica com a cara de  
Veneza e suas tradições centenárias.    

Associação: pertence a V Retreats; Small Luxury  
Hotels e Serendipians

EXPOSITOR: Barbara Legnani (gerente de vendas)
contato: Barbara.Legnani@vretreats.com

 Como chegar: 10 min. da Piazza de San Marco – considerada o ponto principal de Veneza. São 14km do  
aeroporto Marco Polo (Veneza) 

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 66

saiba mais

Castilla Termal Valbuena 5* 
Spa Hotel

 Ribera del Duero, Espanha      

Belíssimo hotel, recluso em um monastério do séc. XII: 
o mais bem preservado de toda a Europa. Definitiva-
mente um lugar desenhado para viver uma experiência 
completa de bem-estar junto a natureza e um entorno 
sustentável. Oferece, por exemplo, águas minerais e 
medicinais com o know-how da Clarins – que traz ao 
hóspede uma experiência única de bem-estar. Perfeito 
também para os amantes de vinho, já que a história da 
propriedade está intimamente ligada com sua produção 
na Espanha.

Associação: Serandipians

EXPOSITOR: María Moreno (Gerente de Vendas)
contato: mmoreno@castillatermal.com

 Como chegar: 2h do aeroporto de Madri, geralmente os clientes chegam em carro alugado, fazendo paradas 
em vinhas no caminho.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 79

saiba mais

mailto:Barbara.Legnani%40vretreats.com?subject=
https://vretreats.com/ca-di-dio/
mailto:mmoreno%40castillatermal.com?subject=
https://www.castillatermal.com/hoteles/castilla-y-leon/castilla-termal-valbuena/
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EXPOSITORES

Donna Camilla Savelli

 Roma, bairro de Trastevere, Itália     

No romântico e aconhegante bairro de Trastevere, em 
Roma, o Donna Camila Savelli está um edifício do séc. 
XVII com quartos e decoração elegantes. As vistas  
desde o rooftop para a as covas de Roma, garantem 
espaço perfeito para jantares privados e eventos ines-
quecíveis. 

EXPOSITOR: Barbara Legnani (gerente de vendas)
contato: Barbara.Legnani@vretreats.com

 Como chegar: 15 min. da estação de trem Termini e 25 min. do aeroporto de Fiumicino.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 99

saiba mais

Fortaleza do Guincho  
Relais & Châteaux

 Serra de Sintra, Cascais, Portugal      

Está em um icônico Forte do séc. XVII e entrega lindas 
vistas para o Atlântico, pois está em frente ao mar, na 
idílica Serra de Sintra.  
Perfeito para os amantes da natureza e cultura, o hotel 
está a 10 min. de Cascais, perto de Sintra e também da 
capital, Lisboa além de estar próximo de Fátima,  
Nazaré, Évora e Óbidos. O restaurante principal do 
hotel é premiado com 1* Michelin, tem uma cozinha 
clássica com foco em peixes e mariscos, feita a partir de 
ingredientes nacionais frescos e da zona. 

Associação: Relais Châteaux

EXPOSITOR: Mariana Soares Franco  
(Diretora de Marketing & Vendas)
contato: mfranco@guinchotel.pt 

 Como chegar: o aeroporto de Lisboa está a 50 min. do hotel   

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 24

saiba mais

mailto:%20Barbara.Legnani%40vretreats.com?subject=
https://vretreats.com/donna-camilla-savelli/
mailto:mfranco%40guinchotel.pt%20?subject=
https://www.fortalezadoguincho.com/
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EXPOSITORES

Greystoke Mahale  
(Nomad Tanzania)  

 Parque Nacional de Mahale,  
oeste da Tanzânia  

É um camp incomparável a qualquer outro lugar na Ter-
ra. É icônico e tem estilo "hyppie-chique". Já esteve, 
em um dos ecossistemas mais bem preservados e in-
tactos de todo o continente. Está embrenhado na borda 
da selva do Parque Nacional de Mahale, em uma praia 
de areia branca às margens do Lago Tanganyika, no 
longínquo oeste da Tanzânia.  
É aqui que vivem alguns dos últimos chimpanzés sel-
vagens do planeta.    

EXPOSITOR: Paula Bilenky
contato: paula@saririterra.com

 Como chegar: o Greystoke Mahale está localizado no extremo oeste da Tanzânia, às margens do Lago Tan-
ganika, no Parque Nacional de Mahale. Para chegar ao lodge a logística inclui um voo em avioneta desde Arusha 
até a Pista de Pouso de Mahale (4 a 5 horas) + 1h30 de barco pelo Lago Tanganika até chegarmos a praia de Lago 
onde está o nosso lodge.

 Aceita crianças: sim, acima de 12 anos, porém recomenda-se a hospedagem de adultos.

 Acomodação: 6 cabanas/suítes

saiba mais

Lamai Serengeti  
(Nomad Tanzania) 

 Serengeti, Tanzânia       

Aninhado e camuflado entre as rochas da icônica  
Kogakuria Kopje, uma das poucas colinas ao norte do 
parque, o Lamai Serengeti segue à risca o seu lema: 
"Ver, mas não ser visto". Vencedor do World Travel 
Awards 2021 como melhor camp de safári de toda a 
Tanzânia, suas suítes estão esparramadas pela colina, 
são amplas e aconchegantes, com elementos de deco-
ração naturais e locais. Delas há vista aconchegantes 
sobre a natureza selvagem. Sua localização proporcio-
na que, em determinadas épocas do ano, o hóspede 
veja a grande migração de sua própria varanda.   

EXPOSITOR: Paula Bilenky
contato: paula@saririterra.com

 Como chegar: o Lamai esta localizado no norte do Serengeti, a poucos quilômetros do Rio Mara. O acesso 
principal é atraves da pista de pouso de Kogatende (voo regular em avioneta de Arusha para Kogatende + 30 min. 
em game drive até o camp)

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 8 suítes no Lamai Serenget + 4 suítes no Lamai Private (só é vendido em formato exclusivo 
para grupos ou familias de minimo 6 pessoas) 

saiba mais

mailto:paula%40saririterra.com?subject=
https://www.nomad-tanzania.com/camps/western-tanzania/mahale-national-park/greystoke-mahale
mailto:paula%40saririterra.com?subject=
https://www.nomad-tanzania.com/camps/northern-tanzania/serengeti-national-park/lamai-serengeti
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EXPOSITORES

Martinhal Hotels & Resorts 

Tudo no Martinhal foi projetado com as famílias em 
mente. Desde alojamentos familiares de alta quali-
dade, restaurantes, bares, serviço concierge para 
bebés, clubes infantis a atividades de lazer.   

EXPOSITOR: Rita Quintino (Executiva de Vendas)
contato: rita.quintino@martinhal.com

saiba mais

Martinhal Sagres Beach  
Family Resort 

 Sagres, Algarve, Portugal       

Contempla a Praia Martinhal e está situado em um 
parque natural protegido. É um hotel de 5* com uma 
seleção de vilas de luxo para famílias. Foi a primeira 
unidade do grupo Martinhal. Desde então, o  
Martinhal tem excedido todas as expectativas para 
uma unidade em um destino considerado remoto.    

EXPOSITOR: Rita Quintino (Executiva de Vendas)
contato: rita.quintino@martinhal.com

 Como chegar: 3.3Km da Fortaleza de Sagres.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: trata-se de residências de luxo de 2 a 3 quartos

Martinhal Cascais Family 
Hotel 

 Cascais, Lisboa       

O resort familiar combina o melhor de Cascais,  
Estoril e Sintra, com um hotel de 5* e uma seleção 
de moradias familiares de luxo. O hotel tem 84  
quartos, situado em Cascais, na atrativa costa de 
Lisboa.    

EXPOSITOR: Rita Quintino (Executiva de Vendas)
contato: rita.quintino@martinhal.com

 Como chegar: Sintra fica a 19 km da propriedade, enquanto a praia do Guincho está a 10 min. de carro. O 
Martinhal Cascais está situado a 1h de carro do Aeroporto Internacional de Lisboa.

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 84

saiba mais

saiba mais

mailto:rita.quintino%40martinhal.com?subject=
https://www.martinhal.com/cascais/pt/
mailto:rita.quintino%40martinhal.com?subject=
mailto:rita.quintino%40martinhal.com?subject=
https://www.martinhal.com/sagres/pt/
https://www.martinhal.com/cascais/pt/
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EXPOSITORES

Martinhal Lisbon Chiado  

 Chiado, Lisboa, Portugal       

Férias de luxo – um hotel familiar de 5*,  
mesmo no coração de Lisboa. 
O Martinhal Chiado torna a sua estadia na cidade 
com crianças fácil e agradável.

EXPOSITOR: Rita Quintino (Executiva de Vendas)
contato: rita.quintino@martinhal.com

 Como chegar: a propriedade fica a 6 min. (a pé) do animado Bairro Alto. O bairro de Alfama, famoso pelas 
casas de fado e ruas estreitas, está situado a 1,5 km de distância. O Castelo de São Jorge fica a 1,8 km da proprie-
dade. Já Aeroporto Internacional de Lisboa fica a 10 km do Martinhal Lisbon Chiado.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 37 (estúdios ou apartamentos) 

Martinhal Quinta Algarve  

 Quinta do Lago, Algarve, Portugal       

Esse resort familiar está localizado na famosa região 
Quinta do Lago do Algarve, com uma seleção de mo-
radias familiares de luxo. Os quartos são contempo-
râneos, bem iluminados com luz natural e  
equipados com móveis modernos. As cozinhas 
contam com micro-ondas, lava-louças e geladeira. 
Todas as acomodações incluem um jardim e  
piscina privativa.

EXPOSITOR: Rita Quintino (Executiva de Vendas)
contato: rita.quintino@martinhal.com

 Como chegar: a Praia de Faro está situada a 2 min. de carro da propriedade.

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: diversas casas e apartamentos de luxo

saiba mais

saiba mais

mailto:rita.quintino%40martinhal.com?subject=
mailto:rita.quintino%40martinhal.com?subject=
https://www.martinhal.com/chiado/pt/
https://www.martinhal.com/quinta/pt/
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EXPOSITORES

Mazzarò Sea Palace

 Sicília, Taormina, Itália  

Está nas praias da Sicília, bem perto do centro.  
Os hóspedes têm acesso a praias privadas de areia 
finíssima. Todos os quartos têm balcões e terraços 
privativas vista mar, além de 6 suítes renovadas com 
jacuzzi na varanda. O restaurante principal oferece 
a culinária siciliana tradicional harmonizando com 
vinhos italianos. 

Associação: pertence a V Retreats; Small Luxury  
Hotels e Srendipians  

EXPOSITOR: Barbara Legnani (Gerente de Vendas)
contato: barbara.legnani@vretreats.com

 Como chegar: 50 min. do Aeroporto CTA e 10 min. da estação de trem   

 Aceita crianças: sim

saiba mais

Nobu Hotel Ibiza Bay

 Ibiza, Espanha  

Tem uma localização privilegiada nas margens da 
praia de Talamanca. Longe da agitação, saia do hotel 
direto para a praia de areia branca ou para o seu iate 
privativo. Com o passeio marítimo à sua porta, a 15 
min. a pé, chegue nas principais boutiques de luxo e 
restaurantes da moda da Marina Botafoch.  
O hotel é um refúgio boutique que se destaca da 
multidão de frequentadores de clubes. Oferecendo 
todos os benefícios da experiência Nobu Ibiza Bay, 
mas com a reclusão e o espaço de uma villa privada à 
beira-mar, a Nobu Penthouse Suite é o do melhor luxo 
descontraído em Ibiza. 

Associação: Small Luxury Hotels of the World

EXPOSITOR: Nuno Dias (Diretor de Vendas e Marketing)
contato: ndias@nobuhotels.com

 Como chegar: perto do centro e da praia de Talamanca. A 15 min. de carro do aeroporto de Ibiza e a 30 min. 
caminhando do centro histórico. Também está a apenas 15 min. (a pé) da Marina Botafoch onde tem as lojas mais 
luxuosas de Ibiza, além da diversão noturna e restaurantes de referência.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 152

saiba mais

mailto:barbara.legnani%40vretreats.com?subject=
https://vretreats.com/mazzaro-sea-palace/
mailto:ndias%40nobuhotels.com?subject=
https://www.nobuhotelibizabay.com/
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EXPOSITORES

Tortuga Bay Puntacana  
Resort & Club  

 Punta Cana, República Dominicana   

O único hotel 5 diamantes Triple A da República  
Dominicana. Está dentro de um resort de 15 mil  
hectares. Os hóspedes possuem o serviço VIP do Ae-
roporto PUJ. Estão disponíveis amenities como carrinho 
de golfe para circular pelo complexo, bicicletas e outras 
amenidades. Existem 7 restaurantes no complexo, a 
Reserva Ecológica Ojos Indígenas, torre de observa-
ção de pássaros, centro de apicultura, clube de polo e 
centro equestre, 2 campos de golfe. O local conta ainda 
com o único Spa Six Senses do Caribe. 

Associação: Leading Hotels of the World, Virtuoso, 
Select, Signature

EXPOSITOR: Naldo Góes (representante no Brasil)
contato: naldo@conecta.one

 Como chegar: ao lado do aeroporto de Punta Cana.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 30 quartos em 13 charmosas villas.

saiba mais

Vakkaru Maldives

 Baa Atoll, Maldivas  

É um hotel localizado no Baa Atoll, onde a reclusão 
reina. São 113 acomodações, entre vilas na praia, com 
piscina privativa ou jacuzzi, aninhadas entre mata nativa 
e coqueiros, além de diversas opções de bangalôs 
sobre as águas, com ou sem piscina privativa. Todas 
as acomodações contam com serviço de mordomo, 
além de bikes e outros amenities. Os 6 bares e res-
taurantes oferecem uma culinária requintada de diver-
sas partes do mundo. Os 2 blue holes na ilha do hotel 
são verdadeiros santuários de pura conexão com a 
vida marinha.

Associação: Diversos prêmios na Cond Nast

EXPOSITOR: Caroline Maya (representante no Brasil)
contato: caroline@duonetwork.com.br

 Como chegar: somente 30 min. de hidroavião do Aeroporto de Male. 

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 113 vilas e bangalôs sobre as águas 

saiba mais

mailto:naldo%40conecta.one?subject=
https://www.tortugabayhotel.com/
mailto:caroline%40duonetwork.com.br?subject=
https://www.vakkarumaldives.com/offers/blissful-eid-getaway?gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxARIsAHK1tiM_asnU2t2Qh3piz-deKnUN3_hDjdSIq88pACer_DLvjRe4qAYsIO4aAls2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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EXPOSITORES

Zanzibar White Sand  
Luxury Villa & SPA 

 Paje Beach, Paje, Tanzânia   

Está localizado na costa leste e oferece vista da praia 
virgem de Paje, na idílica Zanzibar, rodeada pelas 
águas azuis turquesa do Oceano Índico. Perfeito para 
famílias e casais em busca de um refúgio de paz,  
serenidade e harmonia.   

Associação: Relais Châteaux 

EXPOSITOR: Natalia Niznik (Diretora de Vendas)
contato: natalia.niznik@whitesandvillas.com

 Como chegar: 1h do Aeroporto Internacional de Zanzibar. Transfers são feitos por carros do hotel.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 10. A maior vila tem 5 quartos 

saiba mais

https://www.whitesandvillas.com/
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Formada em Turismo pela USP. Faz parte da 
equipe Ker&Downey Africa desde abril de 2021. 
Trabalhou, principalmente, na área comercial e 
marketing de renomadas operadoras de turismo 
brasileiras. É Gerente Geral da divisão de Améri-
ca Latina na empresa que já tem mais de 10 anos 
de presença no mercado de luxo brasileiro. Sua 
paixão pela África começou em 2008 quando foi 
para para o continente pela primeira vez e desde 
então já visitou a África do Sul várias vezes. 

E-mail: renata@ker-downeyafrica.com

RENATA FERREIRA NOVAIS 
Ker&Downey Africa

PALESTRANTES

Com mais de 25 anos no turismo, grande parte 
na Kangaroo Tours Custódio tornou-se um es-
pecialista em viagens para destinos exóticos. 
Formado em Direito pela UNIBAN e 2 MBAs 
pela FGV-São Paulo. 
Desde 2006 é diretor de vendas, lidera uma 
equipe de mais de 60 profissionais e  desen-
volve novos destinos dentro da empresa.

E-mail: custodio@kangaroo.com.br

CUSTÓDIO JUNIOR  
Kangaroo Tours

Sólida carreira desenvolvida no mercado de 
turismo de lazer com foco em viagens de luxo. 
Expertise na elaboração de roteiros, oferta de 
experiências diferenciadas, atendimento perso-
nalizado ao cliente e criação de produtos sob 
demanda. Ama a Itália já que possui família lá! 
Conhece vários lugares ainda pouco conheci-
dos e já esteve nos melhores hotéis do país.

E-mail: coordenador@raidho.com.br

MONICA ZANINI
Raidho

Madrilenho formado em Direito pela Universi-
dade Autônoma de Madri, já passou por várias 
empresas públicas espanholas, inclusive, apoiou 
a gerência do Museu Nacional Centro de Arte 
Refina Sofia. Já são mais de 10 anos dedicados 
a promover o turismo espanhol, como especia-
lista em comissão europeia. Também, atuou na 
subdireção de marketing no exterior e hoje é Con-
selheiro de Turismo da Espanha em São Paulo. 

E-mail: Oscar.AlmendrosBonis@tourspain.es

OSCAR ALMENDROS BONI 
Marketing Trade (TURESPAÑA)

mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
coordenador@raidho.om.br
mailto:coordenador%40raidho.com.br?subject=
mailto:Oscar.AlmendrosBonis@tourspain.es
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Formado em Turismo pela ECA-USP, depois de 
muito anos na aviação em empresas como a 
TAP e KLM, Paulo se mudou para Portugal para 
prestar assessoria e personalização de roteiros 
a agentes de viagens brasileiros e fundou a 
Portugal Lux.

E-mail: paulo@portugallux.pt

PAULO HENRIQUE S. CUNHA
Portugal Lux

PALESTRANTES

Formada Turismo pela USP, estudou na  
Universidade de Granada. Trabalhou como 
consultora de viagens em renomadas 
agências brasileiras. É fundadora da  
DUO Network & DUO connections.  
Caroline viveu na Espanha por 2 anos, tra-
balhou na estação de Sierra Nevada e na 
Accor Hotels e já morou em outras partes 
do mundo como Irlanda, Roma e  
Wellington na Nova Zelândia.
E-mail: caroline@duonetwork.com.br

CAROLINE M. GRAMAGLIO
DUO Network/DUO connections

APRESENTAÇÃO

Trabalha como especialista em viagens sob 
medida e chefe de produtos  no escritório da 
Caribbean Tours em Santo Domingo.  
É um apaixonado pelas belezas naturais,  
hospitalidade e cultura desse lindo país. 

E-mail: traveldesign.do@caribbeantours.ch

PHILIP BRESINSKY 
Caribbean Tours

mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
mailto:%20caroline%40duonetwork.com.br?subject=
mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
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CONTATOS EXPOSITORES
PROPRIEDADE REPRESENTANTE E-MAIL

Ca' di Dio Barbara Legnani Barbara.Legnani@vretreats.com

Castilla Termal  
Valbuena 5* Spa Hotel María Moreno mmoreno@castillatermal.com

Donna Camilla Savelli Barbara Legnani Barbara.Legnani@vretreats.com

Fortaleza do Guincho  
Relais & Châteaux Mariana Soares Franco mfranco@guinchotel.pt 

Greystoke Mahale  
(Nomad Tanzania) Paula Bilenky paula@saririterra.com 

Lamai Serengeti  
(Nomad Tanzania) Paula Bilenky paula@saririterra.com 

Martinhal Hotels & 
Resorts Rita Quintino rita.quintino@martinhal.com 

Mazzarò Sea Palace Barbara Legnani barbara.legnani@vretreats.com 

Nobu Hotel Ibiza Bay Nuno Dias ndias@nobuhotels.com

Tortuga Bay Puntacana  
Resort & Club  Naldo Góes naldo@conecta.one

Vakkaru Maldives Caroline Maya caroline@duonetwork.com.br

Zanzibar White Sand  
Luxury Villa & SPA Natalia Niznik natalia.niznik@whitesandvillas.com 

mailto:Barbara.Legnani%40vretreats.com?subject=
mailto:mmoreno%40castillatermal.com?subject=
mailto:Barbara.Legnani%40vretreats.com?subject=
mailto:mfranco%40guinchotel.pt%20?subject=
mailto:paula%40saririterra.com?subject=
mailto:paula%40saririterra.com?subject=
mailto:rita.quintino%40martinhal.com?subject=
mailto:barbara.legnani%40vretreats.com?subject=
mailto:ndias%40nobuhotels.com?subject=
mailto:naldo%40conecta.one?subject=
mailto:caroline%40duonetwork.com.br?subject=
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EDIÇÕES ANTERIORES

REFÚGIOS

1a edição e 2a edição 

GEÓRGIA ENTRE 2 MUNDOS

1a edição e 2a edição 

ITÁLIA DOCE VIDA

ÁFRICA MATIZES

CROÁCIA & MONTENEGRO ESPANHA

DUBAI & MALDIVAS

ORGANIZAÇÃO

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


REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO

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


EXPOSITORES



APOIO



MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

duonetwork.com.br/refugios2

info@duonetwork.com.br

https://www.duonetwork.com.br/refugios2
mailto:info%40duonetwork.com.br?subject=

