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EL TRANSCANTÁBRICO

DE LUXO

O M A I S I M P O R TA N T E T R E M D E L U XO
PELOS CAMINHOS DE SANTIAGO
O trem é um verdadeiro hotel 5 estrelas sobre trilhos. As suítes luxo
contam com todo o conforto de três ambientes distribuídos em um
espaço com uma cama de casal de 150 x 200 cm, televisão de tela
plana, aparelho de som, acesso a internet, cofre e muitas outras
amenidades; uma sala de estar com sofá, mesa, guarda roupa e um
banheiro privativo completo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN SEBASTIÁN
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TREM DE
LUXO

EL TRANSCANTÁBRICO

CLÁSSICO

UM PASSEIO INESQUECÍVEL PELA
ESPANHA
As belas paisagens da região da Galícia, Asturias, Cantábria e
Castilla encantam a todos os passageiros, porém o protagonista da
viagem é a gastronomia local. Os cafés da manhã são servidos a
bordo do trem e os almoços e jantares em restaurantes tradicionais
com especialidades da gastronomia regional para oferecer uma
verdadeira imersão na cultura espanhola.

SANTIAGO DE COMPOSTELA - LEÓN
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO

AL ANDALUS

O MAIS ESPAÇOSO TREM DE LUXO
DA ESPANHA
O Al Andalus é um trem luxuoso que viaja pelo sul da Espanha. Com
os seus vagões da década de 1920 recentemente renovados, o trem
possui um vagão bar, um vagão lounge e dois vagões restaurante.
Todas as cabines dormitório possuem banheiros privativos com
chuveiros. Este trem combina a decoração em estilo Art Deco
com um serviço exemplar e uma excelente gastronomia para uma
viagem única pela Andaluzia.

SEVILHA - RONDA - GRANADA - CÓRDOBA - SEVILHA
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO
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VENICE SIMPLON
-ORIENT- EXPRESS
O MAIS FAMOSO E ROMÂNTIDO TREM
DE LUXO DO MUNDO
Glamour, romantismo, luxo e mistério são algumas palavras que
traduzem este trem. O Venice Simplon Orient Express, com seus
vagões restaurados da década de 1920, é o mais autêntico trem de
luxo do mundo. Tendo se tornado famoso nas histórias de Agatha
Christie, o trem ainda corre sua lendária rota de Paris a Istambul.
Destaque para a requintada gastronomia, preparada por chefs
franceses, excelentes vinhos e serviços impecáveis.

PARIS - VENEZA
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO

BELMOND

ROYAL SCOTSMAN
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA PELA
ESCÓCIA
Descubra as belezas naturais e patrimônio histórico da Escócia a
bordo do Royal Scotsman. Elegante e confortável trem com estilo
tradicional que proporciona uma forma única e incomparável de
explorar a Escócia e as “Highlands”. Surpreenda-se com os belos
cenários, castelos, ruínas e famosas destilarias de whisky ao longo
das rotas com ponto de partida em Edimburgo.

EDIMBURGO - GLENFINNAN - ILHA BUTE - EDIMBURGO
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO

DANUBE EXPRESS

DESCUBRA A REGIÃO DOS BALCÃS
DE TREM
O Danbe Express começou a operar no ano de 2008. A maioria dos
itinerários inicia, finaliza ou passa por Budapeste (Hungria), onde o
trem está sediado. Descubra a fascinante história, vibrante cultura
e relíquias medievais dessa região encantadora ao longo da costa
azul-turquesa da Península Balcânica.

BUDAPESTE - VENEZA
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO

BALCAN ODYSSEY
CONHEÇA A EUROPA DE UMA
MANEIRA DIFERENTE
Embarque a bordo do Trem de Luxo Balcan Odyssey para uma
experiência de viagem fascinante através de cidades intrigantes
como Veliko Tarnovo, Belgrado e Ljubljana além de incluir uma visita
ao Castelo Bran mais conhecido como Castelo do Conde Drácula.
A vida a bordo do trem é das mais tranquilas e confortáveis, pois
todas as cabines possuem banheiros privados com chuveiro.
A gastronomia é um item a parte já que as refeições são feitas
em maravilhosos vagões restaurantes para desfrutar de pratos
preparados hábilmente pelo Chef e sua equipe a bordo.

BUDAPESTE - VENEZA
Consulte-nos sobre outras rotas
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TRENS
PANORÂMICOS

GLACIER EXPRESS

BERNINA EXPRESS

GOLDEN PASS LINE

PA I SAG E N S FAS C I N A N T E S

UMA VIAGEM PELOS ALPES

O Glacier Express é um dos trens panorâmi-

Este não é um trem de cremalheira, ele

VIAGEM PELA REGIÃO
CENTRAL DA SUÍÇA

cos mais famosos do mundo. A viagem com

segue o seu caminho suavemente através

O Golden Pass Line é o primeiro trem

duração de aproximadamente 8 horas, passa

de esplêndidas paisagens. Na maior ferrovia

panorâmico do mundo a entrar em serviço

através de paisagens intocadas, montanhas,

através dos Alpes, o Bernina Express sobe

entre Montreux e Zweisimmen. A paisagem

balneários glamourosos, profundos desfila-

para as geleiras reluzentes antes de descer

por onde o trem passa, é caracterizada pela

deiros, vales maravilhosos, 91 túneis e 291

para Itália. Esta ligação ferroviária entre o

sua riqueza e diversidade. A rota proporciona

pontes impressionantes desde Zermatt a St.

Norte e o Sul da Europa constrói pontes entre

vistas de tirar o fôlego da região dos lagos.

Moritz ou Davos.

regiões com diferentes línguas e culturas.

ZERMAT - ST. MORITZ

LUGANO - ST. MORITZ

MONTREUX - LUCERNA
Descobrindo o mundo sobre trilhos

TREM DE
LUXO
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GOLDEN EAGLE

TRANSIBERIANO
UM DOS TRENS MAIS LUXUOSOS DA
R OTA T R A N S I B E R I A N A
Uma jornada pela mais longa e impressionante ferrovia do mundo,
através de 9.288 km desde a imponente Moscou, atravessando
a fronteira geográfica da Europa com a Ásia pelos Montes Urais,
através da Sibéria até a chegada a Vladivostok, o maior e mais
importante porto do Oceano Pacífico. Somente a viagem a bordo de
um trem fretado oferece a oportunidade de vivenciar uma das áreas
mais remotas do mundo como a Sibéria, o Lago Baikal de beleza
natural intocada e o Extremo Oriente Russo.

MOSCOU - VLADIVOSTOK
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO
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ZARENGOLD

U M A FA N TÁS T I CA V I AG E M D E T R E M
P E L A R OTA T R A N S I B E R I A N A
O trem Zarengold foi projetado para lhe proporcionar uma confortável experiência de aventura com uma variedade de cabines para
todos os gostos. Desfrute de um jantar nos charmosos vagões restaurante onde você poderá experimentar os mais frescos ingredientes da gastronomia local e relaxar com outros passageiros.
Além disso, você terá o tempo para se envolver em palestras a bordo
do trem, onde poderá aprender sobre a história, cultura e tradições
dos países ao longo da Rota Transiberiana.

PEQUIM - MOSCOU
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO

GOLDEN EAGLE
ARCTIC EXPLORER
UMA JORNADA RUMO ÀS LUZES
NÓRDICAS
O contraste único entre o remoto Círculo Polar Ártico com as
cidades medievais do Anel de Ouro e as duas maiores metrópoles
russas. Partida de São Petersburgo em uma incrível busca à Aurora
Boreal, rumo a Kirkenes entre outras cidades antigas do Círculo
Polar Ártico. Luxuosas cabines com banheiro privativo, vagão
restaurante, vagão bar e acompanhamento de um astrônomo a
bordo do trem. Uma expedição única combinando aventura e luxo a
bordo do trem.

SÃO PETERSBURGO - MOSCOU
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TREM DE
LUXO

TRANSIBERIANO
IMPERIAL RUSSIAN
U M A V I AG E M D E L U XO AT R AV É S
DA LENDÁRIA FERROVIA
TRANSIBERIANA
Viajar a bordo do Imperial Russian Train é poder aliar conforto e
qualidade de serviços com visitas a muitos dos maiores centros
históricos e culturais do vasto Império Russo. Uma das ferrovias
mais famosas do mundo, a ferrovia transiberiana que já completou
100 anos, possui milhares de quilômetros de extensão, a partir das
margens do mar Báltico até as margens do Oceano Pacífico, com
uma importante junção para a Estrada de ferro trans-mongol.

MOSCOU - VLADIVOSTOK
Consulte-nos sobre outras rotas
Descobrindo o mundo sobre trilhos
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TREM DE
LUXO

EXPRESSO PERSA

D E S C U B R A A R OTA DA S E DA
Aproveite o ambiente único do Oriente, suas cores brilhantes,
fragrâncias sedutoras, rica gastronomia e grande hospitalidade
com todo o conforto e segurança que um trem privado pode lhe
oferecer. Viaje a bordo do trem Expresso Persa ao longo da Rota
da Seda. Sua cabine será sua “casa sobre trilhos” durante toda a
viagem. O trem dispõe de três categorias de acomodação, desde a
Silver Class à categoria Imperial Suite (todas com banheiros
privados), assim como dois vagões restaurante, uma área destinada
ao bar, entretenimento e palestras a bordo.

TEERÃ - MASHAD - KERMAN - SHIRAZ - TEERÃ

20
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TREM DE
LUXO

ORIENT SILK ROAD
EXPRESS
VIVENCIE A LENDÁRIA E MÁGICA
R OTA DA S E DA
Retratando uma das rotas comerciais mais importantes da civilização antiga, essa viagem em trem pela Estrada da Seda segue os
passos de figuras tão lendárias como Alexandre o Grande e Marco
Polo. O trem possui 4 categorias de cabines desde a mais simples
para 4 pessoas até a opção mais confortável com banheiro privado.
Degustação de vinho e vodca estão inclusas durante a viagem bem
como uma rica gastronômia com especialidades locais.

ALMATY - ASGABATE
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TREM DE
LUXO

EASTERN & ORIENTAL
EXPRESS
LUXO E BELAS PAISAGENS PELO
SUDESTE DA ÁSIA
Atravessando o continente asiático, o Eastern & Oriental Express
passa por florestas equatoriais, montanhas, templos antigos e
vilarejos escondidos na Tailândia, Malásia e Cingapura. Além
da excelente gastronomia a bordo do trem, com destaque para
os pratos asiáticos e europeus, os hóspedes são entretidos com
apresentações de piano. Há também um vagão de observação para
admirar a paisagem ao longo da viagem.

CINGAPURA – BANGKOK
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO

DECCAN ODYSSEY

UMA VERDADEIRA VIAGEM DE LUXO
PELA ÍNDIA
Embarque em uma aventura pelas magníficas paisagens e
territórios da Índia. Navegue até uma época de romance e
realeza, descubra a alma desse país incrível. De patrimônios
mundiais, fortes e palácios para uma variedade de experiências
culturais criadas exclusivamente para você. Selecione entre
6 rotas de viagens ferroviárias pela Índia a bordo do Deccan
Odyssey em elegantes cabines com banheiros privados e vagão
restaurante para se deliciar com a rica gastronômia local.

AGRA - DELHI - MUMBAI
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO
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MAHARAJAS’ EXPRESS

O MAIS FAMOSO TREM DE LUXO DA
ÍNDIA
Considerado atualmente um dos principais trens de luxo do
mundo, o Maharajas’ Express proporciona uma verdadeira
experiência de marajá aos seus passageiros. As cabines possuem
amplas janelas panorâmicas, oferecendo assim o privilégio de
apreciar cada detalhe das paisagens indianas. As acomodações
possuem controle individual de temperatura, instalações de última
geração, cofre eletrônico e acesso à internet.

DÉLHI - AGRA - JAIPUR - DÉLHI
Consulte-nos sobre outras rotas
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SHONGOLOLO EXPRESS

TREM DE
LUXO

UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL
PELA ÁFRICA
O Shongololo Express, iniciou suas operações em 1995 para
proporcionar uma experiência de viagem muito especial para
visitantes da África Austral. As três rotas, entre 12 a 15 dias
oferecem passeios que atravessam a África do Sul, a Namíbia, a
Suazilândia, Moçambique e o Zimbábue. As viagens oferecem uma
variedade de excursões fora do trem que são realizadas em veículos
com ar-condicionado.
As cabines são muito confortáveis e dispõe de banheiro privado com
chuveiro. Um dos ambientes mais disputados do trem é o famoso
vagão panorâmico que proporciona belas vistas enquanto o hóspede

Shongololo Express - única

toma uma bebida antes ou após o seu jantar.

PRETÓRIA - VICTORIA FALLS
Consulte-nos sobre outras rotas
26
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TREM DE
LUXO

BLUE TRAIN
UMA VIAGEM DE REI PELA ÁFRICA
DO SUL
Um dos lendários trens de luxo do mundo, o Blue Train viaja através
de magníficas paisagens da África do Sul. Esse trem possui o conforto e a elegância dos melhores hotéis de luxo. Saboreie deliciosas
e exóticas refeições preparadas por chefs de grande renome. Os
pratos são harmonizados com os melhores vinhos da região. As suítes do Blue Train fazem jus à sua reputação e esplendor. O melhor
enxoval, banheiros de mármore e ouro com acessórios de pura opulência garantem uma experiência única para os hóspedes a bordo.

CIDADE DO CABO - PRETÓRIA
Consulte-nos sobre outras rotas
Descobrindo o mundo sobre trilhos
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ROVOS RAIL

TREM DE
LUXO

O ORGULHO DA ÁFRICA
O Rovos Rail, também conhecido como o “Orgulho da África”, oferece
uma experiência inigualável, pois combina o luxo a bordo do trem
com as suas rotas. Todas as suítes contam com ar condicionado
de controle individual, banheiro privativo completo com ducha e
banheira com ameneties exclusivos. Todas as categorias dispõem
de um minibar com bebidas selecionadas de acordo com as
preferências dos passageiros e room service disponível 24 horas
por dia.

Shongololo Express - única

CATARATAS DE VITÓRIA - PRETÓRIA
Consulte-nos sobre outras rotas
28

Descobrindo o mundo sobre trilhos

TREM DE
LUXO

AFRICAN EXPLORER

DESCUBRA O DESERTO DE NAMÍBIA
DE TREM
Com duas opções de confortáveis cabines privadas com chuveiro,
esse trem de luxo lhe oferece viagem pela África do Sul e Namíbia
de uma forma inesquecível, aliando visitas e explorações como
ao Fish River Canyon e a cidade fantasma de Kolmanskop, com
uma rica gastronomia e degustações de vinhos em Upington.
Com o Trem African Explorer você poderá percorrer o deserto da
Namíbia com dunas de areias enormes e ainda explorar o Parque
Nacional Etosha.

CIDADE DO CABO - WINDHOEK
Consulte-nos sobre outras rotas
Descobrindo o mundo sobre trilhos
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TREM
PANORÂMICO
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ROCKY MOUNTAINEER

VIVENCIE AS MAIS INCRÍVEIS
PAISAGENS CANADENSES
Viaje pelas impressionantes paisagens das Montanhas Rochosas
Canadenses, passando por Banff, Jasper, Lake Louise e outros destinos idílicos. Embarque no Rocky Mountaineer, trem com janelas
panorâmicas, onde você terá a ilusão de estar a céu aberto enquanto o trem viaja por um cenário espetacular. Os trajetos são diurnos,
garantindo assim o pleno impacto com a natureza canadense.

VANCOUVER - CALGARY
Consulte-nos sobre outras rotas
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THE CANADIAN

TREM
PANORÂMICO

CONHEÇA O CANADÁ DE TREM
Atravesse o território canadense a bordo do The Canadian em
uma incrível jornada que inicia em Toronto. Viaje através das florestas boreais da província de Ontário até chegar às magníficas Montanhas Rochosas Canadenses na província da Columbia Britânica. O
trem oferece acomodação em assentos ou cabines completas, modernas e confortáveis desde a categoria Sleeper Plus até Prestige.

Shongololo Express - única

VANCOUVER - TORONTO
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM
PANORÂMICO

AMTRAK

D E S C U B R A O S E S TA DO S U N I DO S D E
TREM
Combine a emoção de viajar de trem com o descobrimento de
destinos incríveis. Um itinerário planejado com profissionalismo,
desde a viagem a bordo do trem, até as visitas com experientes
guias locais, lhe proporcionam a oportunidade de conhecer destinos
inusitados como a famosa Rota 66, considerada patrimônio histórico
dos Estados Unidos.

LOS ANGELES - CHICAGO
Consulte-nos sobre outras rotas
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ALASKA RAILROAD

TREM
PANORÂMICO

EXPLORE AS MAIS IMPRESSIONANTES
PAISAGENS DO ALASKA
O Trem Denali Star, da Alaska Railroad, viaja de Anchorage a
Fairbanks com paradas em Wasilla, Talkeetna e Denali Park. Há
a possibilidade de adquirir o serviço em primeira classe a bordo
de vagões de dois andares, para uma viagem de trem de luxo com
ampla visão panorâmica, assentos superiores, prioridade no checkin, acesso ao deck superior para visualização ao ar livre, sala de
jantar exclusiva e bebidas não alcoólicas de cortesia.

Shongololo Express - única

FAIRBANKS - SEWARD
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM
PANORÂMICO

TREN CRUCERO
ECUADOR
UM DOS MAIS BELOS TRENS
PANORÂMICOS DA AMÉRICA DO SUL
Paisagens de sonhos, o sussurro de vulcões, picos cobertos de neve,
as coloridas e alegres cores da costa, o brilho do sol equatorial e o
calor do seu povo se combinam para proporcionar uma experiência
única. O Tren Crucero recebeu prêmios internacionais como o
“Melhor Projeto de Turismo fora da Europa” pela a Associação de
Turismo da América Latina - LATA realizada em 2013, na Inglaterra.

QUITO - GUAYAQUIL
Consulte-nos sobre outras rotas
Descobrindo o mundo sobre trilhos
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BELMOND
ANDEAN EXPLORER

TREM DE
LUXO

UMA VIAGEM MÍSTICA PELO PERU
Desfrute do misticismo proporcionado pela bela paisagem andina
que pode ser observada durante a rota. Viaje a bordo do Andean
Explorer e tenha uma experiência única, admirando o cenário entre
montanhas e nuvens. A rota contempla dez horas de viagem a
bordo do trem, passando pelo majestoso Lago Titicaca. A decoração
é requintada e possui o estilo dos grandes trens Pullman dos
anos vinte.

– Andean Explorer
Shongololo
Express– -única
única

Arequipa

CUSCO - PUNO - AREQUIPA
Consulte-nos sobre outras rotas
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TREM DE
LUXO

BELMOND
HIRAM BINGHAM
LUXO E ELEGÂNCIA EM UMA VIAGEM
PELO PERU
Este trem de luxo faz a rota entre Cusco e Aguas Calientes, passando
pelo Vale do Rio Urubamba. A saída é da estação de Poroy às 9 horas
da manhã, onde os passageiros são recebidos com um coquetel
de boas vindas. A bordo do trem é servido um brunch com entrada,
prato principal e sobremesa acompanhados de uma seleção de
vinhos peruanos.

CUSCO - AGUAS CALIENTES

Descobrindo o mundo sobre trilhos
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GREAT BRAZIL
EXPRESS

TREM DE
LUXO

O PRIMEIRO TREM DE LUXO DO
BRASIL
O Great Brazil Express promove uma nostálgica viagem aos
áureos tempos da riqueza, do refinamento e do bom gosto. Uma
experiência inesquecível, tanto pelas paisagens da Serra do Mar,
quanto pelo prazer de estar em seu rico interior, com móveis de
madeira nobre e decoração temática com o melhor da fauna e flora
brasileira. Poltronas de couro e sofás de veludo. O bar no interior do
vagão oferece catering de primeira classe com espumante, água,

– Andean Explorer
Shongololo
Express– -única
única

refrigerante e cerveja.

CURITIBA - MORRETES

38
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INCA RAIL
U M A V I AG E M P E L O VA L E
SAGRADO DOS INCAS
O trem engloba a autêntica atmosfera peruana, enquanto viaja de forma confortável e segura através
da fascinante paisagem andina entre Ollantaytambo,
situado no Vale Sagrado dos Incas e Aguas Calientes,
TREM PANORÂMICO

OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES

aos pés da montanha de Machu Picchu.

PALACE ON WHEELS
U M PA L ÁC I O S O B R E T R I L H O S
O trem Palace on Wheels (“palácio sobre rodas” em
português) é um dos mais prestigiados e luxuosos
trens do mundo. Os serviços oferecidos são únicos
como room service 24 horas por dia a bordo do trem
além do serviço de um concierge na Índia durante todo
TREM DE LUXO

DELHI - DELHI

o período da viagem.

GRAND HIBERNIAN
DESCUBRA A IRLANDA DE
TREM
Embarque para conhecer um mundo de elegância em
vagões contemporâneos inspirados na arquitetura de
Dublin, cozinha sofisticada com delícias locais e paisagens sempre em transformação. O trem acomoda até
TREM DE LUXO

DUBLIN - DUBLIN

40 passageiros em refinadas cabines com suíte.
Descobrindo o mundo sobre trilhos
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