
Mergulhe e Celebre 

21–28 de Agosto

Mergulhe em novas profundidades e celebre todo 
o tempo. Junte-se a nós nesta experiência única em 
luxo e aventura no Caribe
 



MERGULHE E CELEBRE EM CURAÇAO
• A VIAGEM
Experimente Curaçao como nunca antes, mergulhando na mais segura e exclusiva expedição Experimente Curaçao como nunca antes, mergulhando na mais segura e exclusiva expedição 
submarina de sua vida. Durante esta experiência única em sua vida, a Substação Curaçao levará 
você para a excitante profundidade de até 1.000 pés!  Descubra a Ilha em Jeeps 4X4 com seu guia 
privativo e experimente a beleza natural e a cultura diversa.   Divirta-se nadando com golfinhos, 
descansando em praias de areias brancas e mergulhando em águas azuis cristalinas.  Veleje para 
“Klein Curaçao”, uma pequena ilha na costa, enquanto pratica pesca em alto mar. Dirija e jogue 
no espetacular e visualmente estonteante campo de golfe desenhado pelo legendário Pete Dye no  
Hyatt Curacao. Ande pelas pequenas e folclóricas ruas e vielas de Punda & Otrabanda e se divirta Hyatt Curacao. Ande pelas pequenas e folclóricas ruas e vielas de Punda & Otrabanda e se divirta 
com a pitoresca atmosfera enquanto faz compras ou um passeio turístico.  Recarregue suas 
energias com uma massagem relaxante e satisfaça todos os seus desejos degustando vinhos e 
almoçando e jantando com excelentes gourmets.  
Venha e Celebre a Vida com Estilo no Paraíso!

• CURAÇAO
Curaçao é onde o charme tropical, estilo latino, Curaçao é onde o charme tropical, estilo latino, 
uma orgulhosa herança Africana e a sofistica-
ção européia se encontram no Caribe. O diverti-
mento brilha noite e dia nas 38 praias, 65 
lugares de mergulho de classe mundial, 
atrações familiares exclusivas, monumentos 
históricos, museus e mais.      
  

•SUBSTAÇÃO-CURAÇAO
Mergulhe na mais segura, exclusiva expedição Mergulhe na mais segura, exclusiva expedição 
submarina de sua vida com a Substação 
Curaçao, um mergulho profundo, em  uma 
atmosfera submersível capaz de navegar em 
profundezas desconhecidas.   Aproveite a rica 
vida subaquática do Caribe, onde nenhum 
homem esteve antes.

• HOTEL 1: HYATT
Oferecendo paisagens que nenhum outro hotel 
oferece, Hyatt Regency Curaçao é um resort do 
Caribe Holandês, perfeitamente localizado em 
uma espetacular propriedade de 27 acres entre 
o mar caribenho e a Baia Spanish Water. 

•HOTEL 2: BAOASE
Em meio a jardins tropicais e acariciados pelas Em meio a jardins tropicais e acariciados pelas 
águas azuis do mar do Caribe, The Baoase 
Luxury Resort é um retiro idílico abrigado na 
estonteante ilha de Curaçao. Apresentando 
suítes e vilas luxuosas, Baoase transpira um 
relaxante e convidativo ambiente no estilo 
asiático com todas as amabilidades modernas

•O VÔO•O VÔO
Avianca -  Classe Executiva. 



Vôo em Classe Executiva para Curaça
Festa de Boas Vindas do Elysiants no Mambo Beach

Tour Privativo pela Ilha com o próprio Jeep 4X4
“Beach Party” no Wet and Wild Beach Club

Mergulho com Submarino e descanso na praia   

Mergulho e nado entre os golfinhos
Festa no Omundo com uma Banda Caribenha ao vivoFesta no Omundo com uma Banda Caribenha ao vivo

Tour no Punda & Otrabanda.
(Tempo para compras e visita a pontos turísticos)
   
Mergulho com Submarino e descanso na praia
Festa com Dança Latina no De Heeren

Pescaria em mar aberto e viagem para Klein Curaçao
Festa de Despedida Elysiants no Cabana BeachFesta de Despedida Elysiants no Cabana Beach

Dia de descanso no Hyatt ou Baoase
Jogo de Golf ou Tratamento no Spa
Vôo de volta para São Paulo em classe Executiva
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Highlights
O pacote “Mergulhe e Celebre” inclui Café da Manhã, Almoço e Jantar diários em excelentes restaurantes 
ou em buffets servidos em belíssimos lugares. Veja que todo o roteiro é opcional:



Curaçao
O que faz Curaçao especial no meio das Ilhas Caribenhas? Autenticidade.
Por séculos, a Ilha tem construído uma cultura rica e vibrante firmada em história e hospitalidade. 
A herança é tanto Européia como Africana, representando mais de 50 diferentes nacionalidades.

Curaçao oferece praias requintadas que você 
pode escolher entre enseadas cercadas por 
penhascos maciços ou longas praias isoladas. 
Um verdadeiro paraíso de Sol. Areia, Surf e Um verdadeiro paraíso de Sol. Areia, Surf e 
mergulhos espetaculares, que proporcionam  
cenas coloridas, formidáveis e inigualáveis.

Sua arquitetura atordoante e deslumbrante, pode ser vista em toda ilha e especialmente em sua 
capital Willemstad.
Possui atividades e aventuras para todos os gostos e interesses, diversidade multicultural, música 
intrigante, arte e cozinha com sabores africanos, latinos e europeus.
Tudo isto você pode usufruir em um único lugar onde o clima é quente e ensolarado o ano todo e a Tudo isto você pode usufruir em um único lugar onde o clima é quente e ensolarado o ano todo e a 
temperatura média é de 27º.

Substação-Curaçao 
Mergulhar em uma expedição subaquática mais segura e exclusiva de sua vida com a Substação 
Curaçao, um submergível para mergulho profundo em uma atmosfera capaz de navegar a uma 
profundidade superior a 1.000 pés (300m). Os passageiros da Substação Curaçao têm uma opor-
tunidade inigualável para ver a vida submarina de Curaçao.

O “Curacao Underwater Park” se estende por 20 kms ao 
longo da costa sudeste da Ilha, oferecendo intocáveis 
recifes de coral, paredes ingremes e destroços na 
superfície marítima para mergulhadores .

Durante a viagem os passageiros respiram o ar no interior 
da cabine de maneira totalmente natural, sem quaisquer 
equipamentos, tal como fazemos na superfície.



Os Hotéis

• HYATT REGENCY CURACAO
Inaugurado em Abril de 2010 e oferece uma vista que 
nenhum outro hotel proporciona, encontra-se 
perfeitamente localizado entre o mar caribenho 
e a Baia Águas Espanholas.

O resort possui três restaurantes excitantes, repletos 
de menus com criações indígenas focadas em frutos do mar frescos e ingredientes caseiros. de menus com criações indígenas focadas em frutos do mar frescos e ingredientes caseiros. 
Abundantes opções para recreação, incluindo um Spa com 4.500 metros quadrados, um salão de 
beleza completo, centro de ginástica aberto 24 horas, três piscinas, quatro quadras de tênis e um 
Campo de Golfe oficial.

• BAOASE LUXURY RESORT
O Baoase Luxury Resort está em 14º lugar na lista anual dos melhores hotéis no exclusivo Condé 
Nast Traveler’s .O resort foi selecionado entre 133 outros grandes hotéis espalhados em 55 países, 
orgulhando-se de seu estilo, serviços, tecnologia e atmosfera.

Localizado entre deslumbrantes jardins e as águas 
azuis do Caribe em uma praia exclusiva de 300 
metros, encontrando um distinto e elegante metros, encontrando um distinto e elegante 
conforto asiático, o Baoase oferece um descanso 
luxuoso, idílico, relaxante e único.

As vilas românticas do resort estão construídas em 
pavimentos de madeira de lei, mobiliário moderno, chuveiros externos a céu aberto; toques que 
fazem do Baoase Luxury Resort e Curaçao, uma propriedade e um destino mais que desejado.

• PREÇO
Nós temos um preço fixo com tudo incluso independentemente do hotel de sua escolha. Esta taxa 
é baseada na ocupação de solteiro (1 pessoa por quarto). Haverá um desconto de US$ 995 – por 
ocupação dupla.

Preço para cada membro do Elysiants: US$10,995. 

Nós oferecemos a você a escolha entre os dois mais luxuosos hotéis da Ilha



INTINERÁRIO 
O programa inclui café da manhã, almoço e jantar diários em renomados restaurantes ou servidos 
através de buffets em locais belíssimos. Devendo-se destacar que todos os itens do intinerário são 

Sábado - 21 de Agosto
• Vôo em Classe Executiva 
 São Paulo – Bogotá, vôo curto 
 Bogotá – Curaçao em Classe 
 Econômica
• Traslado para o hotel de sua escolha       
•• Drink de Boas Vindas e jantar no Hotel     
• Festa no Mambo Beach Club

Domingo – 22 de Agosto
• Dia inteiro de tour em jipe 4X4 
 alugado e com guia privativo     
• Almoço no Kura Hulanda Lodge e 
 descanso no Bandabou Beach
•• Jantar no restaurante Moon
• “Beach Party” no Wet́n Wild Beach Club

Segunda – 23 de Agosto
• Café da Manhã no Hotel
• Tempo livre para descansar no hotel 
• Almoço no hotel
• Mergulho Submarino
•• Jantar (Buffet) na praia

Terça – 24 de Agosto
• Café da manhã no hotel 
• Mergulho e nado com golfinhos
• Descanso na praia       
• Almoço no Baoase
• Jantar e drinks no Omundo seguido por 
  uma festa com banda caribenha ao vivo

Quarta - 25 de Agosto
• Café da Manhã no hotel
• Punda & Otrabanda tour       
• Almoço no Gouverner
• Compras e visita a pontos turísticos
• Degustação de vinhos no Servir Frais
•• Jantar no Hooks Hut
• Salsa e Merengue com banda ao vivo

Quinta - 26 de Agosto
• Café da Manhã no hotel 
• Mergulho Submarino e descanso na praia      
• Almoço no Augustós
• Tarde de lazer
•• Jantar no Tinto
• Festa de dança latina no De Heeren

Sexta - 27 de Agosto
• Café da manhã no hotel
• Pesca em alto mar e viagem para 
 Kein Curaçao (inc. churrasco).
• Jantar no mambo Beach Club 
•• Festa de despedida no Cabana Beach  

Sábado - 28 de Agosto
• Café da manhã no hotel
• Dia de descanso no hotel : jogo de 
 golfe ou tratamento no Spa
• Almoço no hotel
• Traslado para o aeroporto
•• Volta para São Paulo em Classe Executiva

Loy Wanderley Junior
Elysiants Brazil Ltda
Av. Nova Cantareira 4211 sl 84
São Paulo - Brazil

loy@elysiants.com
Tel:   +551128366818
Fax:    +551161551555
Cell:  +551174333000
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