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PERUEMVERSOEPROSA
Nova rota ferroviária corta três Estados do país e inspira poemas de Fabrício Corsaletti
Ilhas flutuantes no lago Titicaca se abrema turistas semperder as raízes
Sinta-se nomelhor restaurante daAmérica Latina e coma comos olhos Págs. D4 aD11
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Passagem aérea nacional: o valor apresentado é por pessoa, somente o trecho, podendo ser com saída de São Paulo ou Campinas, dependendo da companhia aérea, inclui taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço, está sujeito a variação sem aviso prévio de acordo com a companhia aérea. O valor da entrada
corresponderá à primeira parcela da tarifa acrescida das taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço. Válido para embarques na baixa temporada. Destino Salvador é operado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Forma de pagamento: em até 6x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard, Hipercard, Diners e Amex.
Parcela mínima de R$ 15,00. Passagem aérea internacional: o valor apresentado é por pessoa, de ida e volta, podendo ser com saída de São Paulo ou Campinas, dependendo da companhia aérea, inclui taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço, está sujeito a variação sem aviso prévio de acordo com a companhia
aérea. O valor da entrada corresponderá à primeira parcela da tarifa acrescida das taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço. Válido para embarques na baixa temporada. Destino Buenos Aires é operado pela Turkish Airlines, e como forma de pagamento são aceitos os cartões de crédito Visa, Amex e MasterCard. Preço
anunciado em reais convertidos ao câmbio referencial de US$ 1.00 = R$ 3,2851, do dia 07/11/2017, e serão convertidos com base no câmbio do dia do fechamento da compra. Os pagamentos com cartão de crédito são sujeitos à aprovação do crédito de acordo com a administradora do cartão. O desconto de até 30% refere-se
ao valor do pacote se comparado com a compra de voo e hotel de forma separada. O valor deve sempre ser comparado seguindo as mesmas bases tarifárias, horário e cia. aérea para voo e mesma classe tarifária e datas de permanência do hotel referente à hospedagem. Valores anunciados são “a partir de”. Preços e condições
sujeitos a disponibilidade e alterações sem aviso prévio, de acordo com os assentos promocionais nos voos, podendo, ainda, mudar segundo a data de saída, que é determinada exclusivamente pela companhia aérea. Preços e condições sujeitos a reajuste e disponibilidade sem aviso prévio de acordo com o fornecedor, datas
de embarque, datas de reserva e câmbio do dia da compra. O parcelamento em até 12x sem juros refere-se aos produtos indicados com esta modalidade, como: cia. aérea Aeromexico e Aerolíneas Argentinas e sujeitos à aprovação do crédito de acordo com a administradora do cartão de crédito. A campanha “Decolar TUDO
para sua viagem” refere-se aos produtos disponíveis no site www.decolar.com. Incluindo, mas não se limitando a: passagens aéreas nacionais e internacionais; reservas de hotéis no Brasil e no exterior; pacotes; locação de carro; seguro de viagem; ingressos; transfers; cruzeiros; e passagem de ônibus. Para mais informações,
demais regras, formas de pagamento, condições de reembolso e cancelamento, acesse: www.decolar.com ou nossa central de atendimento. Fotos e datas do buscador são meramente ilustrativas.

12XPAGUE
EMATÉ SEMJUROS COMPRANDO SEU VOO NO DECOLAR

SEU HOTEL FICA AINDA MAIS BARATO

OFERTAS EXCLUSIVAS TODOS OS DIAS NO APLICATIVO!

PASSAGEM
SALVADOR

a partir de
entrada +

5X R$41
valor total por pessoa com taxas: R$ 308

Viaje em dezembro

PASSAGEM
BUENOSAIRES

a partir de
entrada +

4X R$121
valor total por pessoa com taxas: R$ 951

Viaje em dezembro
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Belmond Andean Explorer,
primeiro trem de luxo com
cabine no país, em Puno


