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Diante do sucesso da primeira edição DUO connections  
Portugal, cruzaremos virtualmente mais uma vez o Atlântico  
(16 a 18 de maio de 2022), para conhecer os melhores hotéis 
e empresas portuguesas com foco em viagens de alto padrão e 
experiências transformadoras em 2 painéis inéditos e diários. 

Portugal é, sem dúvida, um dos destinos mais queridos pelos 
brasileiros no velho continente, apresenta uma retomada forte 
e promete uma temporada 2022/2023 repleta de viagens. 

Parceiros selecionados vão nos trazer novidades sobre as  
viagens em Portugal, além de reflexões sobre a evolução do 
turismo no país nos últimos tempos.

Nesse catálogo confira a agenda completa, rol de expositores, 
temas abordados e palestrantes.  

Amplie seus horizontes e concorra a noites grátis nos hotéis 
participantes.

O DUO connections são eventos 100% online e gratuitos,  
desenhados especialmente para agentes de viagens  
brasileiros.  

SOBRE  
DUO connections  
PORTUGAL 2
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 1

PAINEL I – ABERTURA. INTERIORES destinos que 
acolhem
Começamos essa edição com um painel que é puro aconchego 
em forma de viagens. Vamos nos surpreender com experiências 
bucólicas, perfeitas para viagens em família ou escapadas 
românticas. Além disso, nos aprofundaremos sobre algumas 
propriedades que são verdadeiros redutos junto à natureza. Fare-
mos também uma reflexão, com a Sara da Tours For You, sobre o 
movimento de brasileiros viajando até Portugal e novidades gerais 
do destino. 

PALESTRANTE: Sara Sardinha (Tours For You)

EXPOSITORES
Palácio de Lousã 
Torre de Palma  
Immerso, Convento do Espinheiro e Corinthia Lisbon

seg, 
16 de MAIO

10h30 
12h00

MANHÃ

PAINEL II – A vibrante LISBOA e arredores 
Lisboa renova-se e se mantém, ano após ano, como uma das 
metrópoles mais amada pelos brasileiros na Europa. Seus 
encantos ultrapassam fronteiras alimentados por sua beleza ar-
quitetônica ímpar, uma história que se conecta intimamente com o 
Brasil, com uma gastronomia reconfortante, além de belas cidades 
ao redor que completam a atratividade ímpar da capital. 

PALESTRANTE: Aline Arantes (Handmade Vacations)

EXPOSITORES
Tivoli Sinta e Tivoli Lisboa 
The Lumiares Lisbon e The Vintage Lisbon  

seg,  
16 de MAIO

14h30 
16h00

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 2

PAINEL III – VALE DO DOURO & PORTO: desperte os 
sentidos
Aprenda a despertar os 5 sentidos do seu cliente, em um dos  
principais cartões-postais de Portugal: Porto, às margens do Rio 
Douro. Conheça lindas propriedades no Porto e Vale do Douro! 
Anote dicas enogastronômicas e de restaurantes que são verda-
deiras joias escondidas, além de entender melhor sobre os vinhos 
portugueses e suas denominações de origem. 

PALESTRANTE: Gonçalo Correia (Tours For You e Especialista 
Condé Nast Travel, Wendy Perrin Specialist e Travel+Leisure)

EXPOSITORES
Vila Foz Hotel
Intercontinental Porto Palácio das Cardosas 

PAINEL IV –  ILHA DA MADEIRA natureza e reclusão 
Portugal ancora-se no Atlântico e, em suas águas, surge a Ilha da 
Madeira. Nela, as paisagens são dramáticas, a vegetação  
nativa é marcante e única. Sem dúvida, uma natureza pratica-
mente intocada, inclusive, com opções de barcos de luxo para 
curtir a ilha, navegando, no ritmo do sonho de cada viajante.

PALESTRANTE: Sara Sardinha (Tours For You)

EXPOSITORES
Savoy Palace, NEXT e Saccharum
Vidamar Resort Madeira  

ter, 
17 de MAIO

10h30 
12h00

MANHÃ

ter,  
17 de MAIO

14h30 
16h00

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 3

PAINEL V – ALGARVE entre o sossego e badalação 
No extremo Sul de Portugal, o Algarve guarda mais do que lindas 
praias e resorts de luxo voltados para o golf e badalada vida noturna. 
É um lugar com castelos medievais onde diversos povos,  
incluindo os árabes deixaram suas pegadas e influência  
gastronômica.  
Vamos conhecer suas belas praias e aprender um pouco mais 
sobre atividades fora da rota comum. Sem dúvida, esse lado mais 
autêntico dessa região, vai te surpreender. 

PALESTRANTE: João Ministro (Tours For You)

EXPOSITORES
Vila Vita Parc
Pine Cliffs
Vidamar Hotel Resort Algarve 

PAINEL VI – Imersão Portugal 
Fechamos o DUO connections Portugal 2 em uma viagem  
virtual imersiva pelo país, comentando, além dos roteiros mais 
comercializados, atividades sob medida. Falaremos também sobre 
as oportunidades para nichos, como viagens em família, para a 
terceira idade, gastronomia, turismo religioso e muito mais!  

PALESTRANTES: Sara Sardinha e  
Tiago Falcão (Tours For You)

qua, 
18 de MAIO

10h30 
12h00

MANHÃ

qua,  
18 de MAIO

14h30 
16h00

TARDE
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CONVENTO DO  
ESPINHEIRO

 Évora  

O hotel de 5* situado a 4km de Évora, cidade classificada Patri-
mônio Mundial pela Unesco. O edifício original do séc. XV é belís-
simo e suas origens remontam a uma lenda que fala da aparição 
da Virgem Maria sobre um Espinheiro, por volta do ano de 1400. 
Em 1412 foi um oratório em honra de Nossa Senhora e finalmente 
em 1458, durante o reinado de D. Afonso V, e dada a crescente 
importância deste local como ponto de peregrinação, foi fundada 
a Igreja e posteriormente o Convento do Espinheiro.

EXPOSITOR: Mayra Iguchi (Representante do hotel no Brasil). 
Ricardo Barreto (Diretor de Vendas)  
contatos: mayra@hiphotels.com.br  
ricardo.barreto@conventodoespinheiro.com

 Como chegar: situado a  
4km de Évora. Por que escolher o Convento do Espinheiro? 

• Oportunidade rara de dormir em um pedaço da história.
• Dormir em um pedaço da história. 
• Representado pela Hip Hotels no Brasil.

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 92

saiba mais

CORINTHIA  
LISBON

 Lisboa  

Corinthia Lisbon é um hotel 5* com vista para o Parque Florestal 
de Monsanto. Promete refletir o espírito de Lisboa. Está a poucos 
passos do centro da cidade, perto das principais lojas e atrativos, 
inclusive. Recentemente renovado, o hotel é um ícone clássico na 
capital portuguesa.

EXPOSITOR: Mayra Iguchi (representante do hotel no Brasil).
contato: mayra@hiphotels.com.br 

 Como chegar: aprox. 
6km do aeroporto de Lisboa ou 
cerca de 20 min. de carro. Por que escolher o Corinthia Lisbon? 

• Foi recentemente ronovado.
• Está próximo ao centro de Lisboa. Aceita crianças: sim

 Acomodação: 518

saiba mais

EXPOSITORES
Domes Lake Algarve, Hotel Infante de Sagres, The Yeatman e Vintage House Hotel  

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

Os agentes que participarem de ao menos em 5 encontros dos 6 programados, ao vivo,  
poderão assistir também a esse conteúdo.

mailto:%20Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
mailto:mayra%40hiphotels.com.br?subject=
mailto:ricardo.barreto%40conventodoespinheiro.com?subject=
https://domesresorts.com/domeslakealgarve/
mailto:%20Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
mailto:mayra%40hiphotels.com.br?subject=
https://www.corinthia.com/lisbon/
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EXPOSITORES

HOTEL INFANTE  
DE SAGRES

 Porto  

(apresentação gravada) 

É um dos hotéis de luxo mais prestigiado do centro do Porto.  
Foi o ponto de encontro para a elite da cidade bem como o des-
tino escolhido por uma clientela internacional exigente, incluindo 
inúmeras personalidades, durante mais de seis décadas. Foi o 
primeiro hotel 5* a abrir na cidade, inclusive. Todos os quartos  
são decorados individualmente em um estilo elegante e luxuoso.

EXPOSITOR: Luis Cepeda (Senior Sales Executive)  
contato: luis.cepeda@grapeshospitality.com

 Como chegar: está no 
centro da cidade do Porto,  
Avenida dos Aliados, Livraria 
Lello. Do aeroporto está a 20 min. 
de carro. A 3 min. da estação de 
metrô mais próxima, a pé. 

Por que escolher o Infante de Sagres?  
• Localização próxima aos principais pontos da cidade. 
• Primeiro hotel 5 estrelas a abrir na cidade de Porto.
• Ótimo custo-benefício. 
• Reaberto em 2018 após uma longa reforma. 

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 85

saiba mais

DOMES LAKES  
ALGARVE

 Algarve

(apresentação gravada) 

Hotel icônico e de inspiração mediterrânea, conceito que une os 
resorts Domes. Seus interiores são inspirados na paisagem eco-
-protegida envolvente, cujas cores frescas refletem os jardins, as 
piscinas e o lago da propriedade. O hotel proporciona uma ex-
periência “hotel-within-a-hotel” para os viajantes mais exigentes 
que procuram espaço, privacidade e uma ligação mais profunda à 
natureza.

EXPOSITOR: Karen Zorz (Senior Sales Manager)  
contato: karen.zorz@domesresorts.com

 Como chegar: está a 
25km do aeroporto de Faro e 
280km do aeroporto de Lisboa. 
Situa-se em Vilamoura, mesmo 
junto à praia da Falésia e à  
Marina de Vilamoura.

Por que escolher o Domes Lakes Algarve? 
• Localização privilegiada na Praia da Falesia e da Marina de  

Vilamoura.  
• Visual autêntico com um lago natural e zonas de jardins. 
• Experiência culinária exclusiva com sabores mediterrânicos, pratos 

gregos com infusão da culinária tradicional portuguesa.
• Conceito de atividades para crianças baseado em experiências 

interativas e educativas. 
• Premiado “Soma Spa” com zona termal com piscinas, jacuzzi, sauna, 

banho turco, banho romano, que combina métodos gregos antigos e 
técnicas de cura contemporâneas.

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 192

saiba mais

mailto:luis.cepeda%40grapeshospitality.com?subject=
https://www.infantesagres.com/pt/?utm_source=Google&utm_medium=Organic&utm_campaign=GMB
mailto:%20Charlotte.Morinaux%40bulgarihotels.com?subject=
mailto:karen.zorz%40domesresorts.com?subject=
https://domesresorts.com/domeslakealgarve/
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EXPOSITORES

INTERCONTINENTAL 
PORTO PALACIO 
DAS CARDOSAS 

 Porto   

O InterContinental Porto é um autêntico Palácio. Caracteriza-se 
pela decoração contemporânea e requintada, amplos quartos, tetos 
altos, espaços totalmente preparados para proporcionar a melhor 
experiência. Seus quartos e suítes refletem os traços da cidade e 
permitem um equilíbrio entre o luxo, o conforto e o bem-estar,  
resultando em estadias de lazer ou negócios perfeitas. 
E, de seus quartos e suítes, temos a vista para a emblemática Ave-
nida dos Aliados ou também pela parte mais antiga da cidade como 
pano de fundo. 
Hospedar-se no InterContinental é dormir em um hotel histórico sem 
deixar de lado o conforto e modernidade, além de embarcar em uma 
viagem gastronômica pelos sabores portugueses. 

EXPOSITOR: Ana Mendes Espregueira (Diretora de Vendas)  
contato: ana.mendes@ihg.com 

 Como chegar: está em 
no centro do Porto Por que escolher o o Intercontinental Palacio das Cardosas? 

• Localização central. 
• Estar em um monumento que faz parte da história do país. Aceita crianças: sim

 Acomodação: 113

saiba mais

IMMERSO 

 Santo Idisidoro-Ericeira   

O slow hotel, into life, Immerso é um hotel que abrirá em junho de 
2022. Para seus administradores, o seu maior luxo é a natureza.  
A propriedade reina no aconchego do interior de Portugal, em 
Ericeira, com vistas para o Atlântico. Rodeado por natureza, e 
biodiversidade, está em um vale verde e aconchegante. O hotel 
envolve o hóspede com amplos e abrangentes conceitos de susten-
tabilidade e bem-estar. A diversidade cultural da região, permite a 
oferta de um conjunto alargado de experiências culturais, artísticas 
e esportivas que complementam a estadia, pois sabemos como são 
importantes todos os detalhes.

EXPOSITOR: Mayra Iguchi (representante do hotel no Brasil)   
contato: mayra@hiphotels.com.br

 Como chegar: região 
famosa pelo surf no Oceano 
Atlântico, rodeado por natureza 
exuberante próxima a Lisboa 
(aprox. 30 min. de carro)

Por que escolher o Immerso? 
• Hotel novo, aberto em 2022. 
• Primeiro 5* de Ericeira. 
• Região de surf única no país.
• Sustentabilidade. 
• Atividades: além do surf, como stand up, tênis, passeio a cavalo, 

yoga, pilates e degustação de vinho em quintas próximas.
• Chef Alexandre Silva. 
• Horta orgânica. 

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 37

saiba mais

mailto:ana.mendes%40ihg.com%20?subject=
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/porto/prtha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-PT-_-PRTHA
mailto:mayra%40hiphotels.com.br?subject=
https://immerso.pt/
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EXPOSITORES

PALÁCIO DA  
LOUSÃ BOUTIQUE 

HOTEL

 Serra de Lousã

Para quem quer explorar Portugal, o hotel propõe uma verdadeira 
viagem de descoberta. No coração do centro histórico da vila  
localiza-se o Palácio da Lousã, que representa a evolução estilís-
tica e arquitetônica entre os séculos XVIII e XIX. O hotel tem um 
estilo clássico, mas também com um toque contemporâneo nos 
quartos, contribuem para uma estadia inesquecível.

EXPOSITOR: Gonçalo Alves (Head of Sales – Design Collection 
Hotels)  
contato: goncalo.alves@discoveryportugal.com

 Como chegar: o hotel 
está na Serra da Lousã, o ideal é 
chegar de carro, fica a 30 min. da 
Cidade de Coimbra.

Por que escolher o Palácio da Lousã Boutique Hotel? 
• Localização na bucólica Serra da Lousã. 
• Possui uma estação de bicicletas.
• Propicia experiências únicas. Aceita crianças: sim

 Acomodação: 46

saiba mais

NEXT 

 Ilha da Madeira 

O novíssimo NEXT conta com vários quartos e suítes, tão elegan-
tes quanto funcionais, que dispõem de todas as comodidades e 
qualidade de serviço característicos da Savoy Signature. Conta 
com vários quartos e suítes tão elegantes quanto funcionais. Entre 
várias facilidades há o acesso direto ao mar, além de um terraço 
panorâmico com vistas sobre o Oceano Atlântico e a baía do  
Funchal. Outras comodidades incluem: spa com sauna, banho 
turco, fonte de gelo e ginásio.  

EXPOSITOR: Graça Guimarães (Chefe de Vendas Global)  
contato: sales@savoysignature.com,  
graca.guimaraes@savoysignature.com

Associações e observações: NEXT – IGLTA, World Rainbow 
Hotels.

 Como chegar: na cidade 
do Funchal, chegada fácil com o 
carro ou táxi (aprox. 20 min.)

Por que escolher o NEXT? 
• Rooftop com vistas para a Baía.
• Qualidade de serviços da Savoy Signature.
• Acesso direto ao mar. 
• Acomodações com varanda e vista mar. 

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 126

saiba mais

mailto:goncalo.alves%40discoveryportugal.com?subject=
http://palaciodalousa.com/
mailto:sales%40savoysignature.com?subject=
mailto:graca.guimaraes%40savoysignature.com?subject=
https://hotelnext.pt/
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SACCHARUM

 Ilha da Madeira

Envolto em uma pequena baía natural, Saccharum é um design 
resort mesmo em frente ao mar, na costa sudoeste da Ilha da  
Madeira, opção perfeita para casais. A decoração de estilo contem-
porâneo foi idealizada pela conceituada designer Nini Andrade e 
pelo famoso estúdio de arquitetura RH+, que se inspiraram na pro-
dução de açúcar a partir da cana sacarina, caraterística deste local.  
A atmosfera do hotel aprofunda a comunhão com a natureza circun-
dante e com as antigas tradições locais. O spa, em particular, é um 
templo de serenidade e bem-estar natural.

EXPOSITOR: Graça Guimarães (Chefe de Vendas Global)  
contato: sales@savoysignature.com,  
graca.guimaraes@savoysignature.com

 Como chegar: vila da 
Calheta, chegada de carro ou 
táxi (45 min) 

Por que escolher o Saccharum? 
• Piscina de borda infinita frente mar. 
• Membro do Design Hotel com temática do açúcar. 
• Praias bem próximas ao hotel.   Aceita crianças: sim

 Acomodação: 243

saiba mais

EXPOSITORES

PINE CLIFFS

 Algarve 

Esse resort de luxo oferece vista das praias de areia dourada, 
jardins verdejantes com abundante flora nativa. Um refúgio isola-
do no sul de Portugal que mantém a arquitetura tradicional árabe, 
onde a história portuguesa é narrada em murais e azulejos pinta-
dos à mão. As acomodações do Pine Cliffs Hotel são modernas, 
bem equipadas, amplas, claras e arejadas. Uma ampla área aco-
moda várias propriedades de alto padrão, incluindo o Pine Cliffs 
Hotel, o Pine Cliffs Residence e o Pine Cliffs Ocean Suites para 
diferentes perfis de hóspedes e orçamentos. 

EXPOSITOR: Ana Andrade (Gerente de Vendas regional)  
contato: ana.andrade@pinecliffs.com

 Como chegar: está nas 
falésias de Algarve a cerca de 
30 min. de carro do Aeroporto de 
Faro e 2h30min. do Aeroporto de 
Lisboa.

Por que escolher o Pine Cliffs? 
• Localização privilegiada nas falésias avermelhadas de Algarve com 

vistas estonteantes para o Oceano Atlântico. 
• Um refúgio isolado e premiado.
• Rodeado de beleza natural e biodiversidade preservada. 
• Conta com serviço de concierge: The Luxury Collection. 
• Variedade de esportes aquáticos podem ser feitos no hotel e arredo-

res, além de contar com ampla estrutura de lazer como quadras de 
tênis, kids club, vila infantil e campo de golf.

• Serenity The Art of Well Being: tratamentos no spa são holísticos, 
procurando trazer a sensação de um oásis. 

 Aceita crianças: sim,  
principal público é o familiar.

 Acomodação: Pine Cliffs 
Hotel – 217 
Pine Cliffs Ocean Suites – 146 
Pine Cliffs Residences – 154

saiba mais

mailto:sales%40savoysignature.com?subject=
mailto:graca.guimaraes%40savoysignature.com?subject=
https://www.savoysignature.com/saccharumhotel/pt/
mailto:ana.andrade%40pinecliffs.com?subject=
https://www.pinecliffs.com/pt/
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THE LUMIARES 
LISBON

 Lisboa

O Lumiares Hotel & Spa é um hotel boutique de 5* localizado no 
coração do Bairro Alto. De um antigo palácio do séc. XVIII para 
um espaço elegante e repleto de carácter, o hotel é uma homena-
gem à luz dourada e ao encanto boêmio de Lisboa.  
Uma experiência única e autêntica para todos os que visitam esta 
cidade. 

EXPOSITOR: Matilde Haour Ayala (Chefe de Desenvolvimento de 
Negócios)  
contato: mh@bomportohotels.com

Associações e observações: Bom Porto Hotels

 Como chegar:  
A 30 min. de transfer do  
aeroporto de Lisboa. Há vagas 
para estacionar no hotel. 

Por que escolher o The Lumiares Lisbon? 
• Hotel boutique no Bairro Alto. 
• Suítes acolhedoras. 

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 47 

saiba mais

EXPOSITORES

SAVOY  
PALACE 

 Ilha da Madeira

Um lugar para ficar; um palácio para sonhar. São quartos e  
suítes com ótimas vistas e áreas que vão dos 40 m2 aos 260 m2, 
das quais a decoração exclusiva, a qualidade dos materiais e os 
detalhes, saltam à vista. As suítes são variadas: 14 dispõem de 
piscina de imersão (Pool Suítes), 2 são presidenciais, sendo que 
1 delas apresenta uma piscina interior/exterior. Todos os quartos 
abrem para uma ampla varanda, revelando uma deslumbrante 
vista sobre o oceano Atlântico.

EXPOSITOR: Graça Guimarães (Chefe de Vendas Global)   
contato: sales@savoysignature.com 
graca.guimaraes@savoysignature.com 

Associações e observações: LHW, Internova Global program, 
Serandipians, Ensemble.

 Como chegar: na cidade 
do Funchal, chegada fácil com o 
carro ou táxi (aprox. 20 min).

Por que escolher o Savoy Palace? 
• É o único hotel na Madeira com suítes com piscina privativa.
• Rooftop privilegiado exclusivo para suítes. 
• Spa renomado. Aceita crianças: sim

 Acomodação: 352

saiba mais

mailto:mh%40bomportohotels.com?subject=
https://www.thelumiares.com/
mailto:sales%40savoysignature.com%20?subject=
mailto:graca.guimaraes%40savoysignature.com?subject=
https://www.savoysignature.com/savoypalacehotel/pt/
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EXPOSITORES

THE YEATMAN

 Porto

(apresentação gravada)

É um luxuoso hotel vínico, com maravilhosas vistas sobre a  
Cidade do Porto, Patrimônio da Humanidade e sobre o famoso 
Rio Douro. Todos seus quartos e suítes espaçosas têm vistas 
panorâmicas para a cidade e um terraço privado virado para o Rio 
Douro. Cada quarto é bastante espaçoso e permite vistas sobre o 
rio Douro e a histórica cidade do Porto. O hotel distingue-se tam-
bém pelo seu programa gastronômico e pela sua vocação pela 
cultura de apreciação dos vinhos.

EXPOSITOR: Luis Cepeda (Senior Sales Executive)   
contato: luis.cepeda@grapeshospitality.com

Associações e observações: Relais Châteux.  
Durante a pandemia, pequenas reformas foram feitas.

 Como chegar: localizado 
em Vila Nova de Gaia, a 15 min.
de distância de táxi do Aeroporto 
do Porto.

Por que escolher o The Yeatman? 
• Primeiro hotel Vínico de luxo em Portugal. 
• Todos os nossos quartos e suites espaçosos têm vistas panorâmicas 

para a cidade.
• Vista inigualável sobre a cidade do Porto (Patrimônio Histórico da 

Unesco). 
• Restaurante premiado com 2 estrelas Michelin.  

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 109

saiba mais

THE VINTAGE  
LISBON

 LIsboa

É um hotel boutique localizado no bairro de Príncipe Real. Com 
design de meados do século adaptado aos dias de hoje, oferece 
vistas inigualáveis sobre Lisboa. Localizado em um bairro tranquilo 
no centro de Lisboa, tem um spa, restaurante português contempo-
râneo, um restaurante e bar arborizado na cobertura com cinema 
ao ar livre. Interiores ricamente coloridos, repletos de arte e móveis 
vintage, homenageiam o design português. O The Vintage Lisbon é 
o local perfeito para se sentir inspirado, relaxar e se divertir.

EXPOSITOR: Matilde Haour Ayala (Chefe de Desenvolvimento de 
Negócios)  
contato: mh@bomportohotels.com

Associações e observações: Bom Porto Hotels

 Como chegar: as esta-
ções de trem de Cais do Sodré 
e do Rossio ficam a uma curta 
distância de táxi e o Aeroporto da 
Portela em Lisboa fica a apenas 
30 min. de viagem.

Por que escolher o The Vintage Lisbon? 
• Pertence a uma empresa familiar que prima pelo conforto e  

bem-estar do hóspede.
• Empresa familiar acolhedora.
• Um hotel boutique de bairro tranquilo e charmosos no centro de Lisboa.
• Durma rodeado por arte em quartos com decoração contemporânea. Aceita crianças: sim

 Acomodação: 56

saiba mais

mailto:luis.cepeda%40grapeshospitality.com?subject=
https://www.the-yeatman-hotel.com/pt/
mailto:mh%40bomportohotels.com?subject=
https://www.thevintagelisbon.com/
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EXPOSITORES

TIVOLI PALÁCIO  
DE SETEAIS 

 Sintra

É um palácio luxuoso e romântico que, através da sua arquitetura, 
nos transporta para o requinte e atmosfera do séc. XVIII. Quartos 
decorados com mobiliário luxuoso e salões deslumbrantes com 
tapeçarias belíssimas são alguns dos elementos que fazem deste 
hotel um espaço único para tornar cada evento ou estadia uma 
experiência memorável. Perca-se nos labirintos da vegetação abun-
dante. Descubra este hotel encantador, junto ao castelo de Sintra, 
vila eleita como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

EXPOSITOR: Frederico Ayala (Director of Luxury Sales – Americas)  
contato: f.ayala@anantara-hotels.com

 Como chegar: no coração 
da Serra de Sintra, apenas a 1km 
do centro da vila de Sintra. Fica 
a cerca de 30km do Aeroporto da 
Portela, Lisboa.

Por que escolher o Tivoli Palácio de Seteais? 
• Incrível reconversão de um Palácio do séc. XVII.
• O único hotel de luxo na Vila de Sintra e na perfeita localização para 

conhecer os Palácios e o centro da Vila. 
• Vistas fantásticas para o Castelo dos Mouros e Palácio da Pena. 
• Restaurante Seteais e Bar com terraço aberto o ano inteiro.
• Piscina exterior com solário e 2 quadras de tênis. 
• Anantara SPA e jantares em sala privada e cooking classes. 
• Degustação de Vinhos de Colares.

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 30

saiba mais

TIVOLI AVENIDA 
LIBERDADE 

 Lisboa

Mais de 80 anos de tradição, serviço personalizado e uma locali-
zação privilegiada no coração de Lisboa, a Avenida da Liberdade.  
Situado em um prédio da década de 1930, este hotel 5* dispõe de 
um bar na cobertura com vista panorâmica de Lisboa. A proprie-
dade conta com uma piscina redonda ao ar livre e 2 restaurantes. 
A área da piscina oferece um terraço amplo ao ar livre cercado por 
um exuberante jardim. Você pode desfrutar do Anantara Spa.

EXPOSITOR: Frederico Ayala (Director of Luxury Sales – Americas)  
contato: f.ayala@anantara-hotels.com

Associações e observações: Minor Hotels e The Leading Hotels 
of the World.

 Como chegar: desde o 
Aeroporto Internacional de  
Lisboa (apenas 8km até o hotel). 
A estação de metrô fica a 150m 
de distância desse Tivoli.

Por que escolher o Tivoli Avenida Liberdade? 
• Localização privilegiada, no coração de Lisboa. 
• Restauração de um prédio na década de 1930, dando o charme 

único na hospedagem. 
• Anantara Spa.
• 2 restaurantes conceituados.   Aceita crianças: sim

 Acomodação: 285

saiba mais

mailto:%20f.ayala%40anantara-hotels.com%20?subject=
https://www.tivolihotels.com/en/tivoli-palacio-de-seteais?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb
mailto:%20f.ayala%40anantara-hotels.com%20?subject=
https://www.tivolihotels.com/en/tivoli-avenida-liberdade-lisboa?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmbhttps://www.tivolihotels.com/en/tivoli-avenida-liberdade-lisboa?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb
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EXPOSITORES

TORRE  
DE PALMA  

WINE HOTEL 

 Alentejo

Seus primórdios remontam ao ano de 1338, sendo uma verdadei-
ra viagem ao passado. O Torre de Palma Wine Hotel nasce em 
2014 inspirado no modo de vida da distinta família Basilii (antigos 
habitantes das vizinhas ruínas romanas de Torre de Palma) e nas 
tradições alentejanas, para ser a sua casa no Alentejo. Vinhos, 
azeite e cavalos e ruínas romanas são os pontos fortes do Torre 
de Palma.

EXPOSITOR: Luísa Rebelo (Gerente Geral)  
contato: lrebelo@torredepalma.com

Associações e observações: Design hotel

 Como chegar: localizado 
no Alto Alentejo, em Monforte no 
Distrito de Portalegre. Chegada 
a partir de Lisboa, aprox. 2h de 
carro.

Por que escolher o Torre de Palma Wine Hotel? 
• Produz vinho próprio: o Cavalos Lusitanos. 
• Serviço e atendimento de excelência.
• Propriedade histórica desde a época romana. 
• Vista 360º para a paisagem do Alentejo.  Aceita crianças: sim

 Acomodação: 19

saiba mais

VIDAMAR HOTEL 
RESORT ALGARVE 

 Algarve

Situado na bela Praia dos Salgados, o VidaMar Resort Hotel  
Algarve oferece um serviço exclusivo que fazem a diferença em 
férias na praia. Os restaurantes temáticos são variados com pei-
xes e mariscos frescos típicos da costa do Algarve. Há lindas pis-
cinas externas de água salgada, além de uma coberta e aquecida. 
Tem ainda 3 bares, um spa com 6 salas de tratamento, incluindo o 
banho turco. Para completar a estrutura do resort, há um kids club 
e o MarClub, um reduto para adultos para tomar um drink refres-
cante apreciando o pôr do sol.  

EXPOSITOR: Florbela Lança (Chefe de Vendas)  
contato: florbela.lanca@algarve.vdm.pt

 Como chegar: Aeroporto 
de Faro – 40 min. de carro na 
A22 (32Km) Aeroporto de  
Lisboa – 2h20 min. de carro na 
A2 (258Km)

Por que escolher o VidaMar Hotel Resort Algarve? 
• Localização privilegiada junto ao mar.
• Serviço de excelência. 
• Quartos amplos áreas generosas dos quartos.  
• Belíssima vista exterior das piscinas. Aceita crianças: sim

 Acomodação: 260

saiba mais

mailto:lrebelo%40torredepalma.com?subject=
https://www.torredepalma.com/
mailto:Florbela.Lanca%40algarve.vdm.pt%20?subject=
https://algarve.vidamarresorts.com/
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EXPOSITORES

VILA FOZ HOTEL & 
SPA 

 Porto

Com um conceito de requinte e bem-estar, o hotel oferece um 
serviço de spa de excelência, assim como um bar e 2 restauran-
tes distintos: o Restaurante Vila Foz, com uma Estrela Michelin e 
o Restaurante Flor de Lis, com uma gastronomia local e vinhos 
da região, ambos liderados pelo Chef Arnaldo Azevedo. Com um 
serviço personalizado, o Vila Foz Hotel & Spa proporciona as mais 
variadas experiências, dentro e fora do Hotel, para que os hóspe-
des experienciem momentos verdadeiramente especiais.

EXPOSITOR: Susana Tavares (Chefe de Atendimento ao Cliente)  
contato: susanatavares@vilafozhotel.pt

Associações e observações: Design hotel

 Como chegar: está em 
uma das mais bonitas e prestigia-
das avenidas da Foz, a poucos 
minutos do centro da cidade.

Por que escolher o Vila Foz Hotel & SPA? 
• Hotel novo (aberto em maio de 2019). 
• Localização perfeita e tranquila (em uma área exclusiva da cidade). 
• Próximo ao centro, o hotel oferece shuttle gratuitos. 
• Serviço personalizado. 
• Experiências gastronômicas de alto nível. 
• Atividades culturais e de lazer para curtir o pôr do sol.  Aceita crianças: sim

 Acomodação: 68

saiba mais

VIDAMAR RESORT 
MADEIRA

 Ilha da Madeira

É um hotel completo e a sua localização é perfeita, próxima ao 
centro de Funchal. Com vistas panorâmicas e deslumbrantes sobre 
o Atlântico, o hotel apresenta uma variedade de serviços e expe-
riências incomparáveis. A propriedade oferecer muitas facilidades 
para todos os perfis de clientes, tanto para quem busca lazer como 
para turismo de negócios. Há 5 restaurantes diferentes, 3 piscinas 
infinitas de água salgada (acrescentando-se uma destinada à crian-
ças), um dinâmico centro de fitness, o moderno Thalasso Sea Spa, 
um piano bar, campos de squash e zonas de bilhar. Os quartos são 
amplos, tem vistas para o oceano e varanda privada. 

EXPOSITOR: Marco Abreu (Assistente de Direção Comercial)  
contato: marco.abreu@madeira.vdm.pt 

 Como chegar: integrado na 
ensolarada costa sul da Madeira, 
o hotel está a uma curta cami-
nhada do centro do Funchal, com 
as suas lojas, mercado icônico, 
centro comercial e museus.

Por que escolher o VidaMar Resort Madeira? 
• Todos os quartos têm vista mar. 
• Possui 3 piscinas de borda infinita. 
• Vasto leque de opções de restaurante: italiano, internacional,  

regional e iguarias japonesas. 
• Amplo spa e zona de fitness: Thalasso Sea Spa e Vida Health Club. 
• Kids club para crianças de 3 a 11 anos.  Aceita crianças: sim

 Acomodação: 300

saiba mais

mailto:susanatavares%40vilafozhotel.pt?subject=
https://www.vilafozhotel.pt/
mailto:marco.abreu%40madeira.vdm.pt%20?subject=
https://madeira.vidamarresorts.com/
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VILA VITA PARC 
RESORT & SPA

 Algarve

Apartamentos e vilas exclusivas com vistas sobre o Atlântico, em 
uma ampla área tomada por jardins subtropicais. Conta com uma 
impressionante simbiose de 10 diferentes restaurantes, um deles 
com duas estrelas Michelin, 6 bares, cave de vinhos, iate, spa 
com diversos programas de bem-estar, golfe, tênis, piscinas (uma 
delas interior), praia recôndita e atividades para todas as idades.
Completa 30 anos em 2022 e, por isso, apresentará uma progra-
mação completa com diversos festivais durante esse ano para os 
hóspedes, relacionadas a artes, gastronomia, convidando, inclu-
sive, diversos chef com estrela Michelin que tornarão a hospeda-
gem no Vila Vita um "must do" em 2022! 

EXPOSITOR: João Francisco Silva (International Business  
Development Manager)  
contato: jfsilva@vilavitaparc.com

Associações e observações: The Leading Hotels of the World, 
Virtuoso, Traveller and Fine Hotels & Resorts.

 Como chegar: o resort 
está localizado a 45 min. do 
Aeroporto de Faro ou 2h15  
do Aeroporto de Lisboa.

Por que escolher o Vila Vita Parc Resort & Spa? 
• Reclusão entre vegetação subtropical (falésias). 
• Acesso à praia, quase privada, perfeita para mergulho. 
• Atividades diversificadas para toda a família (com kids club). 
• Programas com foco em bem-estar, incluindo tours privados. 
• Experiências culinária: mais de 11 restaurantes e 6 bares, inclusive  

1 com 2 estrelas Michelin.

 Aceita crianças: sim

 Acomodação: 203

saiba mais

EXPOSITORES

VINTAGE HOUSE 
HOTEL

 Douro

(apresentação gravada)

Classificada como Patrimônio Mundial da Humanidade, e na mais 
antiga região vinícola demarcada do mundo, encontramos o  
The Vintage House. Este magnífico hotel, onde outrora existiu 
uma adega, é caracterizado por um cenário idílico, rodeado de 
colinas e montanhas cobertas por vinhas que se estendem até ao 
rio. O estilo é clássico e seus interiores são elegantes, confortá-
veis e sofisticados.

EXPOSITOR: Luis Cepeda (Senior Sales Executive)  
contato: luis.cepeda@grapeshospitality.com

 Como chegar: no coração 
do Douro Vinhateiro, virado para 
o rio Douro, vizinho da vila do 
Pinhão e da estação ferroviária.

Por que escolher o Vintage House Hotel? 
• Mais antiga região vinícola demarcada no mundo.
• Quartos amplos. 
• Zona mais tranquila da cidade, perfeita para descansar. 
• Pode-se visitar a Quinta da Roêda, dos proprietários do hotel.  Aceita crianças: sim

 Acomodação: 50 

saiba mais

mailto:jfsilva%40vilavitaparc.com?subject=
https://vilavitaparc.com/pt
mailto:luis.cepeda%40grapeshospitality.com?subject=
https://www.vintagehousehotel.com/pt-pt/?utm_source=Google&utm_medium=Organic&utm_campaign=GMB
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Nasceu em Brasília, se formou em publicida-
de no Rio, aprendeu inglês na Califórnia e foi 
morar em Lisboa pela primeira vez em 2005, 
quando começou a desenhar seus planos de 
trabalhar com viagens. Mas foi em Madri, há 
14 anos atrás, que nasceu a Handmade  
Vacations. Depois de uma boa temporada de 
Brasil (dessa vez em São Paulo), voltou para 
Lisboa há 4 anos e se apaixonou novamente 
por essa cidade única.

E-mail: info@handmadevacations.net

ALINE ARANTES
Handmade Vacations

PALESTRANTES

Natural de Loulé, Algarve, formado em Enge-
nharia do Ambiente e apaixonado pela natureza 
e cultura da região. Durante vários anos esteve 
na coordenação de projetos relacionados com 
conservação da natureza, desenvolvimento sus-
tentável e ecoturismo. Desde 2010 desenvolve 
programas de imersão no território algarvio, 
através de caminhadas, observação de aves, 
gastronomia, contato com as comunidades 
rurais e experiências tradicionais.

E-mail: info@toursforyou.pt

JOÃO MINISTRO 
Tours for You

Tem mais de 20 anos de experiência no Turis-
mo. Formada em Turismo e pós graduação em 
Gestão de Eventos, acumula passagens por 
grandes redes e empresas como Accor Hotels, 
Walt Disney World e FIESP. Há 9 anos atua 
como Gerente de Contas de Destinos e Produtos 
Turísticos nas principais empresas de marketing 
e representação no Brasil, promovendo destinos 
como Miami, Los Angeles, Bélgica, St Martin e a 
mais recente, Ilha da Madeira desde 2021.

E-mail: hdemuro@aviareps.com

HELEN DEMURO 
Aviareps/Turismo da Madeira

Cursou hotelaria na Escola Superior de Hote-
laria e Turismo do Estoril. Desde 2007 integra 
a equipe da Tours For You. Tem como paixão a 
enogastronomia lusitana. Hoje, é considerado 
especialista em Portugal pelas revistas Condé 
Nast Traveler e Travel & Leisure e “Wendy  
Perrin”. Gonçalo ama apresentar o melhor do 
país.

E-mail: info@toursforyou.pt

GONÇALO CORREIA 
Tours for You

mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
mailto:info%40toursforyou.pt?subject=
mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
mailto:hdemuro%40aviareps.com?subject=
mailto:%20julienne%40beb.tur.br?subject=
mailto:info%40toursforyou.pt?subject=
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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, 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

Licenciada em Turismo, Sara já foi guia  
intérprete. Acredita que embora Portugal seja 
um país pequeno, tem muito a oferecer. Ela 
gosta de mostrar a cultura, tradições, riquezas 
culinárias e histórias de sua terra.

E-mail: sara.sardinha@toursforyou.pt

SARA SARDINHA
Tours for You

Guia-intérprete certificado há 13 anos, tem tido 
o prazer de receber turistas de todo o mundo 
em Portugal, servindo como embaixador da 
cultura, história e tradições do povo português. 
Especialista Tours For You em Turismo Reli-
gioso, não somente o cristão, mas também o 
judaíco e mulçumano. 

E-mail: info@toursforyou.pt

TIAGO FALCÃO 
Tours for You

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

Convento do  
Espinheiro  

Mayra Iguchi
Ricardo Barreto

mayra@hiphotels.com.br 
ricardo.barreto@conventodoespinheiro.com

Corinthia  
Lisbon e Immerso Mayra Iguchi mayra@hiphotels.com.br

Domes Lakes  
Algarve Karen Zorz karen.zorz@domesresorts.com

Hotel Infante de  
Sagres, The Yeatman e
Vintage House Hotel

Luis Cepeda luis.cepeda@grapeshospitality.com

InterContinental Porto 
Palacio das Cardosas 

Ana Mendes  
Espregueira ana.mendes@ihg.com 

Palácio da Lousã  
Boutique Hotel Gonçalo Alves goncalo.alves@discoveryportugal.com

Pine Cliffs Ana Andrade ana.andrade@pinecliffs.com

Savoy Palace, NEXT e 
Saccharum Graça Guimarães sales@savoysignature.com 

graca.guimaraes@savoysignature.com 

The Lumiares e  
The Vintage Lisbon Matilde Haour Ayala mh@bomportohotels.com

Tivoli Avenida  
Liberdade Lisboa e  
Tivoli Palácio de  
Seteais Sintra

Frederico Ayala f.ayala@anantara-hotels.com

Torre de Palma Luísa Rebelo lrebelo@torredepalma.com

VidaMar Hotel  
Resort Algarve Florbela Lança florbela.lanca@algarve.vdm.pt

VidaMar Resort Madeira Marco Abreu marco.abreu@madeira.vdm.pt

Vila Foz Hotel & Spa Susana Tavares susanatavares@vilafozhotel.pt

VILA VITA Parc  
Resort & SPA Joao Francisco Silva jfsilva@vilavitaparc.com

mailto:mayra%40hiphotels.com.br?subject=
mailto:ricardo.barreto%40conventodoespinheiro.com?subject=
mailto:mayra%40hiphotels.com.br?subject=
mailto:karen.zorz%40domesresorts.com?subject=
mailto:luis.cepeda%40grapeshospitality.com?subject=
mailto:ana.mendes%40ihg.com%20?subject=
mailto:goncalo.alves%40discoveryportugal.com?subject=
mailto:ana.andrade%40pinecliffs.com?subject=
mailto:sales%40savoysignature.com%20?subject=
mailto:graca.guimaraes%40savoysignature.com?subject=
mailto:mh%40bomportohotels.com?subject=
mailto:%20f.ayala%40anantara-hotels.com?subject=
mailto:LREBELO%40TORREDEPALMA.COM?subject=
mailto:Florbela.Lanca%40algarve.vdm.pt%20?subject=
mailto:jfsilva%40vilavitaparc.com?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 DUBAI & MALDIVAS

ORGANIZAÇÃO

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/
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MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

duonetwork.com.br/portugal2

info@duonetwork.com.br

https://www.duonetwork.com.br/portugal2
mailto:info%40duonetwork.com.br?subject=

