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Vem chegando o verão no 
Ubatuba Palace Hotel

Praia, sol, calor, recreação 
infantil e jantar com música ao 
vivo na sexta e sábado, assim 
será o último feriado prolon-
gado do ano, a Proclamação da 
República no Ubatuba Palace 
Hotel. O pacote de 14 a 17 
de novembro está saindo por 
R$ 2.285,00 no apartamento 
Standard e R$ 2.505,00 no Top 
Class para o casal e uma crian-
ça de 10 anos cortesia que inclui 
café da manhã e jantar.

O hotel oferece o “drink wel-
come” com uma porção de pei-
xe frito no bar da piscina para 
brindar a estadia no mais tradi-
cional hotel de Ubatuba.

Localizado no centro da ci-
dade o Ubatuba Palace Hotel 
oferece a comodidade de es-
tar próximo ao agito da cidade 
com a opção de escolher entre 
as mais diversas e belas praias 
do litoral paulista para passar o 
dia. As praias próximas ao hotel 
são as Praia Grande e 

Tenório, mas há quem curta 
pegar uma estrada sentido nor-
te da Rio-Santos há belas, sos-
segadas e paradisíacas praias e 
também reservas no Núcleo de 
Pinciguaba.

Hospedar-se no Ubatuba 
Palace Hotel é uma experiência 
única que possibilita diversas 
experiências em uma das mais 
belas regiões da Costa Verde 
Paulista. Sua localização privile-
giada permite que se vá a pé aos 
pontos turísticos e históricos da 
cidade, fica próximo ao Projeto 
Tamar, Aquário, Aeroporto, aos 
principais bares e restaurantes 
da cidade, à vida noturna, às lo-
jas e ao píer de onde saem vá-
rias escunas para passeios mar 
adentro visitando ilhas como a 
Anchieta.

O hotel é reconhecido pela 

sua tradição, qualidade no aten-
dimento e excelente gastrono-
mia. Com mais de 4.500 m² de 
áreas sociais e de lazer possui 
64 apartamentos equipados com 
ar condicionado, TV com canais 
por assinatura, frigobar, telefo-
ne acesso à internet via wi fi em 
todas as dependências do ho-
tel. Possui salão de jogos com 
snookers, cartas e ping pong, 
playgound, fitnsess center, sau-
na, spa, piscinas para adultos 
e crianças aquecidas e com ilu-
minação subaquática, home 
theater, videokê e kids room. 
Também disponibiliza bicicletas 
gratuitas para pedaladas no cal-
çadão da praia. 

O Ubatuba Palace Hotel tem 
tradição na gastronomia ofere-
cida ao hóspede, dispõe de dois 
restaurantes. O restaurante da 
piscina é o mais utilizado onde 
são servidos o café da manhã 
e jantar com muita variedade. 
Durante o jantar o buffet ser-
ve entrada, saladas diversas, so-
pas, massas, peixes, frutos do 
mar, carnes vermelha e branca e 
pratos típicos da região. No pe-
ríodo de férias há música ao vivo 
nas sextas e sábados e piano no 
café das manhãs de domingo.

Confira 6 destinos 
imperdíveis para visitar de 

carro na América Latina

Países da América do Sul 
tem atraído cada vez mais turis-
tas, seja pela cotação das moe-
das estrangeiras ou pela singu-
laridade das paisagens latinas. 
Para 2019, a estimativa do 
Ministério do Turismo é que as 
viagens para a região cresçam 
entre 3% e 4%. Além disso, o ín-
dice de viajantes que optam por 
viajar de carros também está 
aumentando, prova disso é que, 
segundo dados levantados pela 
ABLA no Anuário Brasileiro do 
Setor de Locação de Veículos de 
2019, o número de usuários de 

locadoras de veículos saltou de 
23,2% para 43% entre 2017 e 
2018, somente no Brasil.

Segundo dados levantados 
pela Mobility Turismo, plata-
forma de mediação e compara-
ção de preços na locação de ve-
ículos, entre os 10 países mais 
procurados por seus clientes em 
2019 para visitar de carro es-
tão Brasil, Argentina e Chile. 
Em comparação a 2018, o nú-
mero de viajantes que optaram 
por visitar Argentina e Chile su-
biu 24% e 25%, respectivamen-
te. Já o aumento na procura por 
paisagens brasileiras foi de 54%.

Vale ressaltar, ainda, que 
para aproveitar uma viagem de 
carro da melhor forma possível, 
é necessário pesquisar sobre as 
regras de condução dos países 
a serem visitados e qual veícu-
lo se adequa melhor às suas ne-
cessidades. Pensando nisso, a 
especialista em locação de veí-
culos, Mobillity Turismo, tra-
çou seis roteiros que prometem 
agradar todos os perfis de turis-
tas que gostam de viajar de car-
ro. Confira:

Foz do Iguaçu

Localizada no Paraná, Foz 
do Iguaçu é um espetáculo à 
parte no que diz respeito a be-
las paisagens naturais. A cida-
de é uma parada indispensá-
vel, afinal é lá que se encontra 
grande parcela da extensão das 
Cataratas do Iguaçu. Com uma 
precipitação de 275 quedas de 
65 metros de altura em média. 
As Cataratas encantam turis-
tas de todo o mundo, que apre-
ciam a grandiosidade das que-
das d’água por meio de trilhas e 
elevadores panorâmicos.

A atração está localiza-
da na fronteira entre Brasil e 
Argentina, e pode ser acessada 
pelo Parque Nacional do Iguaçu 

(lado brasileiro) ou pelo Parque 
Nacional Iguazú (lado argenti-
no), e oferece passeios distintos 
que proporcionam diferentes 
perspectivas para os visitantes. 
Mas fique atento: não é permiti-
do atravessar a fronteira de um 
país para outro com um carro 
alugado, com risco de perda da 
cobertura dos seguros do veícu-
lo. Então, se você pretende apro-
veitar as atividades no Brasil e 
na Argentina, não deixe de pla-
nejar com antecedência seu tra-
jeto para não se deparar com en-
traves legais inesperados.

Além das belas Cataratas, a 
cidade tem outros atrativos para 
os amantes da natureza como o 
Parque das Aves, onde visitan-
tes tem contato com viveiros de 
aves tropicais raras como tuca-
nos, flamingos e araras. E não 
deixa a desejar em ótimas op-
ções gastronômicas e bares para 
aproveitar o fim do dia.

Valparaíso e Viña del Mar

Apesar de serem vizinhas, 
Valparaiso e Viña del Mar estão 
localizadas a 120 quilômetros 
de Santiago, capital do Chile, e 
são bem diferentes. Oferecem 
inúmeras atividades que podem 
ser aproveitadas até mesmo em 
um único dia, em um passeio de 
carro. Valparaíso possui o títu-
lo de Patrimônio Cultural da 
Humanidade, concedido pela 
Unesco, por seu lindo centro 
histórico, que conta com uma 
arquitetura ímpar inserida em 
um relevo montanhoso. Quando 
estiver em Valparaíso, não dei-
xe de passar pela Casa Museo 
La Sebastiana, antiga morada 
do poeta chileno Pablo Neruda, 
que está aberta para visitação. 
Localizada a apenas 9 quilôme-
tros de Valparaíso, Viña del Mar 
oferece aos turistas um cená-
rio de tirar o fôlego com belas 
praias banhadas pelo Oceano 
Pacífico.

Aproveite a liberdade de estar 
com um carro alugado e faça uma 
parada nas Vinicolas Emiliana 
ou Casas del Bosque, no Valle 
Casablanca. Mas lembre-se de 
que o motorista não pode fazer a 
degustação dos vinhos! 

Punta del Este

Quem deseja conhecer os 
principais pontos turísticos da 
América Latina não pode dei-
xar de visitar a cidade uru-
guaia Punta del Este. As belas 
e badaladas praias são as prin-
cipais atrações entre os turistas 
durante o verão. As principais 
praias da cidade são a Brava e 
a Mansa, a primeira conhecida 
por suas altas ondas, que atra-
em surfistas do mundo intei-
ro e a segunda por suas águas 
tranquilas. À noite as praias se 
despedem dos surfistas e rece-
bem jovens que lotam os calça-
dões em baladas. Não pense que 
Punta del Este é um destino 
que atrai apenas milionários em 
seus iates, a cidade é perfeita 
para qualquer pessoa que pro-
cura belas paisagens, diversão 
e opções gastronômicas. Se você 
quiser muita badalação, opte 
por visitar a cidade no verão, 
nessa época do ano lojas, bares e 
restaurantes estão sempre aber-
tos para receber os turistas. Já 
o inverno é para quem quer co-
nhecer a cidade com tranquili-
dade, no entanto, nessa época é 
comum a cidade parar, não espe-
re encontrar restaurantes aber-
tos durante a semana.

Mas se seu plano for visi-
tar a cidade no Reveillon com 
um carro alugado, faça a reser-
va com bastante antecedência. 
Na semana de comemorações de 
fim de ano, o Uruguai é tomado 
por turistas e muitas locadoras 
não têm carros suficientes. Não 
corra o risco de ficar a pé!

Bariloche

Parte da extensão da Patagô-
nia na Argentina, Bariloche é 
um espetáculo à parte no in-
verno. A cidade conta com es-
tações de esqui, altos morros 
com vista para incríveis paisa-
gens e o principal diferencial 
que tem atraído turistas ao re-
dor da América Latina: a neve. 
Não deixe de passar pelo cen-
tro de Bariloche para aproveitar 
suas lojas e restaurantes.

Estude bem o roteiro da 
sua passagem por Bariloche 
para, no momento da locação, 
escolher o carro que mais se 
adequa aos seus destinos. Os 
veículos 4x4 são ideais para re-
giões de montanhas com neves. 
Verifique também a necessidade 
de locação de correntes de neve 
para os pneus.

El Calafate

El Calafate, pequena ci-
dade localizada ao sul da 
Patagônia, na província ar-
gentina de Santa Cruz, chama 
a atenção dos turistas por seu 
charme e pelo cardápio de en-
cher a boca d’água. Destaque 
para o Parque Nacional Los 
Galciares, que abriga o Glacial 
Perito Moreno, maior geleira 
da Patagônia Argentina e ter-
ceira maior do mundo. A paisa-
gem proporcionada pela gelei-
ra é tão singular que o Glacial 
Perito Moreno recebeu o títu-
lo de patrimônio da humani-
dade pela Unesco. A cidade é 
cheia de atividades que podem 
ser aproveitadas em um pas-
seio de carro. Para não perder 
nenhuma atração, fique aten-
to onde os ônibus de excursão 
estão parando, ao longo dos 80 
km de trajeto entre El Calafate 
e o Glacial Perito Moreno. Os 
motoristas conhecem os melho-
res mirantes, com vistas de ti-
rar o ar!
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Novembro está aí e a temperatura começa a subir, 
com o verão batendo à porta em plena primavera

A dica é passar o feriado nacional 
15 de novembro na praia

Bariloche, Argentina Viña del Mar, no Chile

O Shopping Center Norte 
inaugura neste sábado (9/11), 
sua decoração de Natal e inicia 
a programação de atrações es-
peciais para a data mais espe-
rada do ano. Para entrar no cli-
ma desse momento tão especial 
e festejar a chegada do Papai 
Noel, diversos personagens lú-
dicos natalinos farão a alegria 
do público durante todo o dia 
da inauguração, com apresenta-
ções para as crianças. Neste ano, 
a decoração do Center Norte 
traz os esquilos como tema cen-
tral e tudo foi planejado e execu-
tado pela Cecília Dale, uma das 
maiores empresas de decoração 
do Brasil. 

E para celebrar a chega-
da do Papai Noel, um dos mo-
mentos mais esperados pelos 
frequentadores do empreen-
dimento, o Shopping Center 
Norte preparou um evento iné-
dito em shoppings centers de 
São Paulo: trata-se de um es-
petáculo de projeção visual na 
fachada do Center Norte mos-
trando, por meio de animação, 
como as mais diversas famílias 
comemoram esse momento tão 
mágico, já que o tema central 
da campanha este ano é “Um 
Natal para Cada Família”. O ví-
deo contará essas historinhas 
trazendo os esquilos como pano 
de fundo e preparando as pes-
soas para a chegada do Papai 
Noel. Toda a projeção visual 
será realizada pela VisualFarm, 
agência especialista nesse seg-
mento. A atração acontece às 
19h30, no estacionamento do 

empreendimento. Após a chega-
da, o bom velhinho receberá as 
pessoas em seu trono, localiza-
do na praça de eventos que fica 
dentro do shopping. 

Um dos destaques na área 
interna é o brinquedo giratório 
de nozes. Haverá também o ar-
vorismo dos esquilos, no qual as 
crianças poderão subir, entrar 
em túneis de madeiras, passar 
por obstáculos e descer por meio 
de escorregadores. Cada brin-
quedo terá um custo de R$ 5,00 
por pessoa e todo valor arreca-
dado será revertido para proje-
tos do Instituto Center Norte, 
que tem como objetivo benefi-
ciar moradores da Zona Norte 
de São Paulo, principalmente 
do entorno. Atividades gratui-
tas também estarão à disposi-
ção dos frequentadores do shop-
ping. A casa do esquilo, uma 
árvore de 7 metros em que as 

pessoas poderão entrar para ti-
rar fotos, e brinquedos como 
gangorra, balanço e gira-gi-
ra, complementam a diversão. 
A poltrona Pet e o famoso tro-
no do bom velhinho completam 
a decoração do ambiente. Sem 
contar o tradicional Presépio, 
que realça a magnitude do espí-
rito natalino. 

“O Natal é um dos momen-
tos mais esperados por todos e 
no Center Norte não é diferen-
te. Por isso é uma grande satis-
fação que inauguramos mais um 
período natalino no nosso em-
preendimento. Preparamos di-
versas atividades que irão diver-
tir não apenas as crianças, mas 
toda a família. Temos certeza de 
que será uma agradável experi-
ência para os nossos clientes”, 
diz Fabiana Teixeira, gerente de 
marketing do Shopping Center 
Norte.

Shopping Center Norte inaugura 
decoração de Natal inspirada em esquilos 
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Shopping Center Norte promove a tradicional chegada do Papai Noel neste sábado (9)


