
INSTANT EXPERT
o guia da Europa para o profissional de viagens

R E S TA N T E  DA EU RO PA

Embora facilmente acessível em termos de 

distância, costumes, idiomas, normas e, em alguns 

casos, moedas diferentes podem complicar o 

planejamento de uma viagem pela Europa. A rede 

de escritórios locais e os Anjos da Guarda da A&K 

Europa garantem consistência em qualidade e 

expertise local, e você lida com um único contato 

individual e um único ponto de transação para toda 

a viagem, liberando-se para cuidar de seus clientes. 

Destino maravilhosamente diversificado, seus 

clientes adorarão poder combinar destinos e 

experimentar a enorme variedade e riqueza 

cultural em oferta em toda a Europa.

ESPANHA E PORTUGAL

Influenciados pela África do Norte e pela Europa, 

Espanha e Portugal são países de patrimônio 

cultural e arquitetônico único. Com museus de 

classe mundial, arquitetura monumental e 

gastronomia inesquecível, as delícias da Espanha e 

de Portugal são encontradas em todas as direções, 

desde as grandes e vibrantes cidades às fazendas 

rústicas, vastos vinhedos e belas praias.

FRANÇA

O encanto sedutor da França está em sua mistura 

única de glamour chique, grandeza histórica e 

exótica serenidade rural. Os visitantes podem 

desfrutar de maravilhosas galerias, museus e cafés 

de rua de Paris antes de explorar os vinhedos e 

castelos históricos do Vale do Loire e Bordeaux. Ao 

norte, uma viagem para a costa traz a história 

fascinante dos desembarques do Dia D na 

Normandia, enquanto as cidades costeiras do sul ao 

longo da Côte d’Azur estão situadas ao lado de praias 

elegantes e portos cosmopolitas que esbanjam estilo.

ALEMANHA 

A dinâmica capital Berlim está na vanguarda da 

arte e da arquitetura, enquanto lembranças da 

muitas vezes turbulenta história da cidade 

permanecem em cada curva. Na Bavária, o charme 

da Alemanha toma uma forma mais tradicional com 

a animada atmosfera do Hofbrauhaus, o mais 

famoso salão de cerveja de Munique, as 

encantadoras vilas medievais e a romântica 

paisagem da Floresta Negra.

GRÉCIA

Os gregos antigos estavam na vanguarda do 

pensamento criativo, da escrita e do teatro, cujos 

resultados ainda hoje sustentam boa parte do nosso 

mundo moderno. A paisagem acidentada da Grécia 

está repleta de evidências desse mundo antigo, 

desde a imponente Acrópole, que domina o 

horizonte de Atenas, à Olímpia antiga, sede dos 

Jogos Olímpicos da Antiguidade. Por outro lado, 

para aqueles que procuram relaxar contra um pano 

de fundo bucólico, as ilhas gregas oferecem imagens 

de praias primitivas, águas cristalinas e caminhos 

sinuosos ladeados por icônicas casas caiadas.

BÉLGICA, HOLANDA E LUXEMBURGO

Apesar de serem alguns dos menores países da 

Europa, Bélgica, Holanda e Luxemburgo são ricos em 

história e oferecem um grande número de 

importantes artistas. Bruxelas, capital da Bélgica, 

abriga uma das praças de mercado mais 

ornamentadas da Europa, enquanto as cidades de 

Gent e Bruges, cartões postais do país, são joias da 

arquitetura medieval. Por outro lado, os canais e as 

casas com frontão triangular fazem de Amsterdã uma 

cidade bem diferente das outras cidades da Europa. 

A primavera na Holanda também traz consigo uma 

infinidade de cores quando tulipas, açafrão e jacintos 

florescem, fazendo com que jardins como o 

Keukenhof e o Lisse mereçam uma visita.
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P E R FE ITO PA R A … O  D I FE R E N C I A L  DA  A & K

BEM-VINDO

Com uma história rica, vasta gama de culturas e 

gastronomia de classe mundial dentro de uma  

área geográfica relativamente pequena e que 

pode ser facilmente percorrida, uma visita à 

Europa pode oferecer algo para todos e 

invariavelmente revela joias escondidas até 

mesmo para o viajante mais experiente.

Além de apresentá-lo a todos os pontos turísticos 

emblemáticos dos 27 países europeus que 

oferecemos, aqui na A&K Europa nossa dedicada 

equipe de pesquisas se mantém a par de todos os 

novos acontecimentos, restaurantes, vilas/casas de 

férias, hotéis e oportunidades para garantir que 

possamos levá-lo direto ao coração da cultura 

local. Nossa rede incomparável de guias e colegas 

a postos onde quer que você esteja nos permite 

descobrir experiências fora do alcance do viajante 

normal e capturar realmente a essência do seu 

destino de uma maneira que você nunca 

esquecerá. Qualquer pessoa pode visitar a Irlanda, 

mas apenas a A&K pode oferecer a você a 

hospitalidade de uma casa de família local para um 

autêntico jantar irlandês.

Com serviços adicionais, como nossos excelentes 

Anjos da Guarda e o exclusivo Concierge Rail 

Service, podemos criar roteiros multipaíses 

agradáveis e sem estresse, equilibrando suas 

necessidades e interesses pessoais de forma a guiá-

lo de maneira perfeita em cada um dos destinos 

que decidir visitar.

De Lisboa aos Montes Urais, de Edimburgo à 

Sicília, venha e descubra a diversidade por toda a 

Europa e experimente pessoalmente o diferencial 

que só a A&K oferece.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente e Principal Executivo

OS SERVIÇOS DA A&K EUROPA

Organização de viagens individuais FIT (Foreign 

Independent Traveller = Turista Estrangeiro 

Independente) e programas MICE (Meetings, 

Incentives, Conferences and Events = Reuniões, 

Incentivos, Conferências e Eventos) em destinos 

selecionados, itinerários de interesse especial, 

cruzeiros marítimos e um portfólio escolhido a 

dedo de vilas/casas de férias de luxo disponíveis já 

com serviços de concierge da A&K ou conforme 

definido por você.

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão multipaís quando 

você pode trabalhar com apenas um especialista 

prestando apoio consistente?  Com a A&K Europa 

você pode criar um roteiro para qualquer número 

de destinos na Europa, lidando com um ponto de 

contato central e uma operação simples, sem 

perder qualquer vantagem ou detalhe local.

OS ANJOS DA GUARDA DA A&K EUROPA

Nossa rede única de pessoal, disponível para nossos 

clientes 24 horas por dia/7 dias por semana onde 

quer que se encontrem, permite à A&K Europa 

oferecer suporte incomparável. Depois de uma 

saudação pessoal no aeroporto e uma reunião de 

orientação em seu hotel, nosso Anjo da Guarda 

estará trabalhando nos bastidores para garantir que 

seus clientes aproveitem cada minuto de sua viagem. 

Ele/ela estará sempre a apenas um telefonema de 

distância para lhe dar apoio e aconselhamento.

CONCIERGE RAIL SERVICE (SERVIÇOS DE 

CONCIERGE EM ESTAÇÕES DE TREM)

As viagens de trem na Europa são rápidas, 

confortáveis e baratas, mas as estações de trem são 

confusas e o manuseio de bagagem extenuante. O 

inovador Concierge Rail Service da A&K Europa 

oferece a solução perfeita através da tranquilidade 

e praticidade de traslados com acompanhante, 

reservas de assento, serviços de carregadores e 

um ‘Kit Ferroviário’ A&K como cortesia.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA

Oferecemos excursões exclusivas para clientes de 

linhas de cruzeiro que chegam nos portos de toda a 

Europa, permitindo-lhes viajar na privacidade do 

seu próprio grupo, e personalizamos sua turnê para 

atender seus interesses individuais. Nossos guias 

especializados apresentarão cada destino com 

paixão e conhecimento, mantendo a flexibilidade 

para acomodar as preferências dos clientes.

OS MELHORES GUIAS ESPECIALIZADOS E 

DIRETORES DE GRUPO

Graças aos rigorosos critérios de seleção 

utilizados pela A&K Europa, nossos guias locais 

especializados, Diretores de Grupo e equipes de 

apoio em vilas/casas de férias são conhecidos por 

serem os melhores do setor. Profissional, 

experiente e extremamente organizado, um 

Diretor de Grupo ou Gerente de Eventos da A&K 

é um ingrediente indispensável para uma excursão 

em grupo bem sucedida.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Europa são 

obrigados a cumprir rigorosos requisitos de saúde 

e segurança e nossos clientes são cobertos por 

nosso seguro corporativo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

Mais de 25 anos de trabalho em rede possibilitou à 

A&K Europa criar uma extraordinária variedade de 

oportunidades de ‘Acesso Exclusivo’ – aqueles 

momentos especiais que dão aos visitantes uma 

percepção mais profunda do destino que 

escolheram e os premiam com experiências e 

lembranças que somente a A&K pode proporcionar.

Descubra os tradicionais métodos de fabricação de cervejas numa excursão exclusiva a uma cervejaria familiar • Renove 
seu guarda-roupa com um assistente de compras pessoal • Aprenda a história dos desembarques do Dia D com um antigo 
Major do exército • Aprecie um concerto de música clássica exclusivo • Conheça um fabricante de instrumentos de corda 
espanhol • Aprenda os segredos da gastronomia local numa aula particular de culinária • Produza seu próprio champagne

GASTRONOMIA 
• Demonstração de chocolates, Bruges
• Caça às trufas, Ístria
• Degustação de vinhos, Burgundy
•  Turnê de Tapas (petisco típico da 

Espanha), Madrid
• Caminhada Gastronômica, Paris

AVENTURA
• Iate exclusivo, Santorini
• Voo de MIG, Rússia
•  Caminhada pelo Cotswolds Way, 

Inglaterra
• Test drive de uma Maserati, Parma
• Cavalgada, Shannon

FAMÍLIAS
• Passeio de bicicleta, Berlim
• Preparo de pizza, Roma
•  Pintura de bonecas Matryoshka,

São Petersburgo
• Mini-Jogos de Highlands, Edimburgo
•  Passeio de caiaque e mergulho com 

snorkel no mar, Croácia

COMPRAS E MODA
•  Assistente de compras pessoal, Londres
• A Milha Dourada, Madrid
• Semana da Moda de Atenas
•  Visita VIP às principais casas de moda 

de Paris
•  Conhecer um fabricante de calçados 

local, Florença

ARTE E ARQUITETURA
• The Hermitage, São Petersburgo
• Capela Sistina, Roma
• Sagrada Família, Barcelona
• Rijksmuseum, Amsterdã
• Conheça um artista famoso, Praga

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
• Ópera na Arena de Verona
• Show de dança flamenca, Sevilha
• O Grande Baile, Viena
•  Festival Noite Brancas, São 

Petersburgo
• Oktoberfest, Munique

Abercrombie & Kent Inc
1411 Opus Place, Executive Towers West II,  

Suite 300, Downers Grove, IL 60515-1182, USA. 
Tel 888 611 4711  or +1 630 725 3400 info@abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Italy
Piazza San Jacopino n.7, Florence 50144, Italy. 

Tel +39 055 29 4629  italy@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Europe
St George’s House, Ambrose Street, Cheltenham, Gloucestershire,  

GL50 3LG, UK. Tel +44 1242 547700 
agencysales@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Russia
Stoleshnikov Pereulok 11, Office 311/313, Moscow 107031, Russia.  

Tel +7 495 514 0089  russia@europe.abercrombiekent.com

HUNGRIA, ÁUSTRIA E REPÚBLICA TCHECA

Combinadas perfeitamente numa turnê das 

cidades mais encantadoras da Europa central, 

Budapeste, Viena e Praga sugerem um elemento 

do velho mundo, com suas ruas de paralelepípedos 

e tradicionais cafés. A incomparável arquitetura 

gótica de Praga complementa bem os românticos 

palácios imperiais de Viena e Salzburgo, enquanto 

Budapeste, a vibrante cidade dos spas, oferece 

barroco majestoso, arquitetura neoclássica e 

art-nouveau em abundância.

POLÔNIA E ESLOVÁQUIA

Poucos países sobreviveram a um passado tão 

turbulento como o da Polônia, mas este belo país 

vive para contar novamente sua história fascinante 

através de suas igrejas e palácios. Varsóvia foi em 

grande parte destruída durante a guerra, mas uma 

reconstrução meticulosa restaurou muitos dos 

principais marcos da cidade. Para o sul, Cracóvia, 

cheia de impressionante arquitetura medieval, é 

uma das mais antigas cidades da Europa e foi 

declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Por 

outro lado, Bratislava, capital da Eslovênia, apesar 

de ser uma das capitais mais jovens da Europa, 

possui uma maravilhosa cidade velha e um castelo 

impressionante a partir do qual se tem uma vista 

espetacular da cidade.

“Durante um delicioso jantar em nosso 
hotel, como entusiásticos cozinheiros, 
expressamos o desejo de tentar preparar 
alguns dos pratos nós mesmos. Então 
nosso guia organizou uma aula de 
culinária particular para nós com o chef 
do hotel. Essa experiência culinária 
especial foi o destaque de nossa viagem; 
mal podemos esperar para levar as 
receitas para casa e reviver a alegria de 
cozinhar em família!”
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•  Assistente de compras pessoal, Londres
• A Milha Dourada, Madrid
• Semana da Moda de Atenas
•  Visita VIP às principais casas de moda 

de Paris
•  Conhecer um fabricante de calçados 

local, Florença

ARTE E ARQUITETURA
• The Hermitage, São Petersburgo
• Capela Sistina, Roma
• Sagrada Família, Barcelona
• Rijksmuseum, Amsterdã
• Conheça um artista famoso, Praga

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
• Ópera na Arena de Verona
• Show de dança flamenca, Sevilha
• O Grande Baile, Viena
•  Festival Noite Brancas, São 

Petersburgo
• Oktoberfest, Munique
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HUNGRIA, ÁUSTRIA E REPÚBLICA TCHECA

Combinadas perfeitamente numa turnê das 

cidades mais encantadoras da Europa central, 

Budapeste, Viena e Praga sugerem um elemento 

do velho mundo, com suas ruas de paralelepípedos 

e tradicionais cafés. A incomparável arquitetura 

gótica de Praga complementa bem os românticos 

palácios imperiais de Viena e Salzburgo, enquanto 

Budapeste, a vibrante cidade dos spas, oferece 

barroco majestoso, arquitetura neoclássica e 

art-nouveau em abundância.

POLÔNIA E ESLOVÁQUIA

Poucos países sobreviveram a um passado tão 

turbulento como o da Polônia, mas este belo país 

vive para contar novamente sua história fascinante 

através de suas igrejas e palácios. Varsóvia foi em 

grande parte destruída durante a guerra, mas uma 

reconstrução meticulosa restaurou muitos dos 

principais marcos da cidade. Para o sul, Cracóvia, 

cheia de impressionante arquitetura medieval, é 

uma das mais antigas cidades da Europa e foi 

declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Por 

outro lado, Bratislava, capital da Eslovênia, apesar 

de ser uma das capitais mais jovens da Europa, 

possui uma maravilhosa cidade velha e um castelo 

impressionante a partir do qual se tem uma vista 

espetacular da cidade.

“Durante um delicioso jantar em nosso 
hotel, como entusiásticos cozinheiros, 
expressamos o desejo de tentar preparar 
alguns dos pratos nós mesmos. Então 
nosso guia organizou uma aula de 
culinária particular para nós com o chef 
do hotel. Essa experiência culinária 
especial foi o destaque de nossa viagem; 
mal podemos esperar para levar as 
receitas para casa e reviver a alegria de 
cozinhar em família!”



ITÁ L I A E C ROÁC I A

Com uma valorização da culinária, da história e da 

beleza profundamente enraizada na identidade 

nacional de muitos italianos, a Itália é um destino 

maravilhosamente diversificado que nunca 

desaponta, em qualquer época do ano. Além disso, 

os belos litorais e as cidades históricas da Croácia, 

Eslovênia e Montenegro continuam a atrair 

visitantes para a costa do Mar Adriático.

NORTE DA ITÁLIA

Construída inteiramente sobre água, a 

extraordinária cidade flutuante de Veneza esbanja 

charme romântico. Um labirinto de ruas 

intrigantes, ligadas por pontes intrincadas, exibe 

uma mistura impressionante de arquitetura 

bizantina, renascentista e gótica. Ligúria, a ‘Riviera 

Italiana’, abrange a glamourosa Portofino e as 

pitorescas e coloridas aldeias de Cinque Terre, 

famosas pelas bizarras trilhas para pedestres que 

correm entre elas. A dinâmica cidade de Milão 

serve como capital da moda e do design da Itália e 

é também o lar da “A Última Ceia” de da Vinci. Em 

contraste, o Lake District italiano oferece ao 

visitante um refúgio de vilas palacianas, mirantes 

carregados de rosas, glicínias suspensas e 

majestosas paisagens alpinas.

ITÁLIA CENTRAL

Moldada ao longo 2.700 anos de história, Roma  

é uma cornucópia de obras primas artísticas e 

arquitetônicas e ruínas clássicas assentadas ao 

lado do impressionante estado papal da  

Cidade do Vaticano. Úmbria é uma região antiga 

abençoada com uma zona rural tranquila e 

ondulada e rápidos rios. Também vale explorar a 

rica arquitetura das cidades de Perúgia, Assis e 

Orvieto. Uma visita à Toscana rural, com sua bela 

paisagem e joias rústicas escondidas, é sempre 

uma experiência agradável, enquanto as cidades 

da região se orgulham muito de sua arte, dos 

artesãos locais, de sua excelente cozinha e 

maravilhosos vinhos. Florença, em particular, 

continua a ser um monumento à Renascença. 

Festivais e concursos, como o Palio de Siena, são 

realizados com a pompa e cerimônia da 

antiguidade, enquanto cidades como San 

Gimignano e Lucca exibem charme antigo  

em abundância.

SUL DA ITÁLIA

A Costa de Amalfi leva os viajantes por penhascos 

rochosos que mergulham no mar. Amalfi, Ravello e 

Positano agarram-se precariamente nos lados do 

íngreme penhasco, sob o aceno da sofisticada ilha 

de Capri e de sua tranquila vizinha, a ilha de Íschia. 

A curta distância, Pompéia e Herculano revelam 

cidades congeladas no tempo desde seu enterro, 

em 79 dC, sob a lava do Vesúvio. A ilha da Sicília 

possui um charme do velho mundo, enquanto 

grandes influências históricas de todo o 

Mediterrâneo são evidentes nos templos de 

Agrigento e Siracusa e do Teatro Grego de Taormina. 

Apúlia, em italiano Puglia, é menos conhecida mas 

igualmente encantadora, ocupando o tranquilo 

‘calcanhar’ da Itália e lembrando a Grécia com 

suas casas caiadas e praias deslumbrantes.

CROÁCIA

Zagreb, capital da Croácia, é uma cidade 

cosmopolita repleta de instituições culturais, 

teatros, galerias, cafés e mercados, ao lado de uma 

série de tesouros históricos. Ístria é um paraíso 

natural, com três parques nacionais e um belo 

litoral, proporcionando um cenário deslumbrante 

para as cidades históricas de Porec e Rovinj, que 

exibem uma forte influência veneziana, enquanto 

Pula é conhecida por seus monumentos romanos. 

A costa da Dalmácia é uma gravura de águas 

azul-turquesa e marcantes telhados alaranjados. A 

“Explorando o Palácio de Diocleciano, 
nosso guia estava nos mostrando o 
edifício de 2000 anos que ainda é 
ocupado por uma comunidade viva. 
Nosso guia nos levou a um genuíno 
café-bar onde homens locais jogavam 
baralho. Eles não falavam uma palavra de 
inglês e nós nem uma palavra de croata, 
mas fomos convidados a participar do 
jogo usando expressões e risos para nos 
comunicarmos. Foi muito divertido e uma 
experiência verdadeiramente especial, 
mesmo se perdêssemos!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O  E  I R L A N DA

Excursionar pelo Reino Unido e Irlanda é explorar 

seu patrimônio extenso e fascinante, impregnado 

de história. Castelos, cidades históricas, casas 

majestosas e magníficas catedrais pontuam a bela 

e muitas vezes surpreendente paisagem, desde as 

tranquilas colinas onduladas do sul da Inglaterra 

aos pântanos cintilantes de Norfolk e às majestosas 

montanhas das Highlands escocesas. Além disso, a 

presença do estilo contemporâneo é marcante no 

Reino Unido e na Irlanda. As capitais cosmopolitas 

de Londres, Dublin e Edimburgo misturam 

perfeitamente tradição com um toque  

moderno, multicultural.

SUL DA INGLATERRA

Centro de moda, gastronomia, arte e teatro 

amplamente reconhecido, o que distingue Londres 

das demais cidades é sua capacidade de combinar 

essa dinâmica vibração multicultural com tradição 

e uma história monárquica secular. Saindo de 

Londres para a serenidade dos campos ingleses, 

Warwick e Stratford-upon-Avon são reconhecidos 

internacionalmente, enquanto as Cotswolds Hills 

representam uma visão da vida rural. Colinas 

onduladas, cabanas cobertas de palha e uma 

generosa pitada de flores selvagens coloridas 

levam-no através das pitorescas aldeias de Bibury, 

Chipping Campden e Broadway. A península a 

sudoeste da Inglaterra é ladeada por um belo e 

impressionante litoral, repleto de pequenas 

aldeias de pescadores e belas enseadas aninhadas 

entre as escarpas.

RÚ S S I A

Cobrindo uma área tão vasta, a Rússia é uma 

fusão fascinante de tradições orientais, europeias 

e asiáticas. Ainda bastante desconhecida, a 

Rússia é um dos grandes destinos de viagem do 

século XXI.

MOSCOU

O legado dos anos imperiais e soviéticos ainda 

permanece fortemente evidente em Moscou, mas 

a cidade agora se senta ao lado de influências 

ocidentais modernas para criar uma capital 

contemporânea e em evolução. O Kremlin na 

Praça Vermelha relata o núcleo da história russa, 

abrigando tesouros recolhidos tanto por czares 

como por imperatrizes. Também na Praça 

Vermelha, ao lado do Kremlin, estão a Catedral 

de São Basílio e o Mausoléu de Lenin. Moscou é 

também um centro de artes, com um grande 

número de galerias e o lendário Teatro Bolshoi, 

onde estreou o Lago do Cisne, de Tchaikovsky.

SÃO PETERSBURGO

Cidade de glamour atemporal e elegante 

arquitetura, São Petersburgo recuperou sua 

antiga glória desde o cerco devastador durante a 

Segunda Guerra Mundial e surgiu com profunda 

sensação histórica e espírito de reforma. Uma das 

maiores galerias de arte do mundo, o Hermitage, 

reflete a autoridade da antiga Rússia imperial, 

enquanto a cúpula dourada da Catedral de São 

Isaac domina o horizonte. São Petersburgo 

também exibe muitos grandes palácios, o mais 

famoso dos quais está em Pushkin, onde Catarina 

I encomendou seu grande 

 palácio de verão, em 1717. E, ao longo dos anos, 

imperatrizes que a seguiram contribuíram para  

o extravagante estilo rococó e luxuoso interior

do palácio.

O ANEL DOURADO

Pontilhado com igrejas e cúpulas em forma de 

cebola, o círculo de cidades a nordeste de  

Moscou constitui um excelente roteiro de viagem 

pela região rural da Rússia. Datando do século XI, 

as cidades de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl e Rostov 

foram prósperos centros de comércio, enquanto 

Sergiev Posad era conhecida como um centro 

religioso após a fundação do Mosteiro da  

Trindade – São Sérgio.

KAMCHATKA

Habitat de vida selvagem extraordinariamente 

diversa e abundante, Kamchatka é uma terra 

intocada de majestosos vulcões, gêiseres 

fumegantes, ursos selvagens e salmão do  

Pacífico, o que a torna um patrimônio mundial  

da UNESCO diferente de qualquer outro.

CRUZEIRO PELO RIO VOLGA

Forma ideal de experimentar a autêntica  

Rússia, um cruzeiro pelo rio Volga o leva para  

fora das cidades até uma região rural e mais  

simples, mas repleta de casas de madeira 

elaboradas e com um modo de vida 

profundamente enraizado. Navegue pelos 

maiores lagos da Europa e pela Rússia  

autêntica, além das luzes do Kremlin.

“Ao chegar de avião em Moscou, olhei 
para a frente com medo de uma longa 
espera no controle de passaportes e na 
alfândega. Mas, assim que pisei fora do 
avião, o Anjo da Guarda da A&K estava 
me esperando e me levou imediatamente 
ao controle de passaportes e à alfândega 
sem que eu precisasse entrar em filas. 
Outros passageiros que não viajavam 
com a A&K só foram recepcionados nos 
saguões de chegada lotados e quando lá 
chegaram, eu já estava relaxando no meu 
carro com motorista, a meio caminho do 
hotel – eu me senti muito especial”.

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            800 652 8413

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L A S /C A S A S D E FÉ R I A S

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

Nossos abrangentes serviços para grupos de 

interesses especiais garantem operações 

terrestres perfeitas e propostas diferenciadas e 

criativas para que você não tenha que se preocupar 

com nada. Nossos Diretores de Grupo são os 

melhores em sua área, com conhecimentos 

especializados que vão da arte à arquitetura, da 

história à natureza. Quaisquer que sejam seus 

interesses, podemos elaborar uma proposta que 

atenda especificamente ao seu desejo – 

gastrônomos podem desfrutar da cozinha e dos 

Para umas férias totalmente relaxantes 

recomendamos passar algum tempo numa vila/casa 

de férias de luxo. Proporcionando a experiência 

perfeita de sentir-se em casa longe de casa, férias 

em uma vila/casa de férias são ideais para amigos e 

famílias, com muito espaço para que todos possam 

relaxar e descontrair totalmente.

QUALIDADE E SERVIÇOS DOS 

ESPECIALISTAS EM VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Escolhemos um portfólio excepcional de vilas/casas 

de férias, cada uma inspecionada individualmente 

quanto à qualidade, conforto e segurança antes de 

ser aceita em nossa coleção. Nossos padrões 

garantem que cada aspecto foi cuidadosamente 

verificado para atender a rigorosas diretrizes de 

saúde e segurança. Entendemos também que férias 

felizes numa vila/casa de férias dependem não 

apenas da qualidade da casa mas também de uma 

recepção calorosa e do apoio que só uma equipe 

profissional local pode oferecer. Para a tranquilidade 

dos seus clientes, nós lhes fornecemos um número 

de contato de emergência local 24 horas por dia/7 

dias por semana.

DESTINOS

Escolha a partir de uma seleção de mais de 300 

vilas/casas de férias na França, Itália, Espanha, 

Grécia e Portugal. Temos também uma seleção de 

chalés em estações de ski nos Alpes austríacos, 

franceses e suíços.

OPÇÕES DE VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Apenas a Vila/Casa de Férias  O viajante 

independente pode preferir a opção ‘Apenas a Vila/

Casa de Férias’. Isso inclui o aluguel exclusivo da 

casa, roupa de cama e toalhas de piscina (trocadas 

semanalmente) e um representante da A&K de 

plantão para emergências 24 horas por dia/7 dias 

por semana.

Vila com Serviços de Concierge  A opção ‘Vila com 

Serviços de Concierge’ é ideal para aqueles que 

querem saber mais sobre a região, oferecendo 

serviços adicionais destinados a garantir que todos 

tenham a chance de relaxar completamente. Os 

hóspedes podem desfrutar de aluguel exclusivo da 

vila, serviço de limpeza diário e boas-vindas na 

chegada no aeroporto, bem como de recepção na 

Desfrute de um passeio matinal exclusivo pelos Jardins do Castelo de Sissinghurst • Seja levado para uma excursão 
exclusiva pelas Casas do Parlamento • Experimente um emocionante passeio pelo rio Tâmisa num RIB (Rigid Inflatable Boat 
= barco inflável de alta performance) • Prove whisky na Escócia com seu próprio especialista • Jogue golfe com um antigo 
capitão da Ryder Cup • Visite os bastidores das maiores associações de figurinistas do mundo encontradas na Escócia

Nossos Serviços-Chave Reuniões e eventos • Locais para Jantares de Gala • Aluguel de equipamentos técnicos e suporte 
técnico • Catering • Decoração Flora • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes • Passeios turísticos  
• Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Presentes corporativos • Equipe multilíngue de gestão de eventos

escarpadas, idílicos vales estreitos e lagos serenos. 

Marcos mágicos como o Castelo de Inveraray, o 

misterioso Glencoe e o imponente Ben Nevis 

pontuarão sua viagem na direção da impressionante 

Costa Atlântica, onde altas montanhas descem até 

o mar, e das ilhas de Skye e Iona, ainda intocadas, do 

arquipélago das Hébridas.

IRLANDA

Famosa por sua hospitalidade, a ‘Ilha Esmeralda’ 

tem uma beleza natural impressionante, 

arquitetura maravilhosa, cultura viva de música e 

dança e rica história literária. A acolhedora capital 

Dublin abriga boutiques de designers elegantes, 

belos monumentos e uma série de tradicionais pubs 

irlandeses. A espetacular paisagem costeira do 

país é agradavelmente complementada por várias 

cidades litorâneas pitorescas como Galway, 

famosa por suas ostras frescas e porta de entrada 

para a beleza selvagem de Connemara. Perto dali, 

as Ilhas Aran defendem a tradição irlandesa, 

mantendo o gaélico como idioma. Belfast, capital 

da Irlanda do Norte, emergiu de seu passado 

conturbado para se tornar um destino amistoso, 

vibrante. Entre suas atrações imperdíveis, está o 

Patrimônio Mundial ‘Calçada do Gigante’, um 

invulgar conjunto de colunas de basalto que 

formam uma enorme calçada de pedras gigantes 

que conduzem ao mar.

cidade romana de Split é cheia de charme, enquanto 

Dubrovnik, declarada Patrimônio Mundial pela 

UNESCO, apresenta pontos turísticos famosos 

como o Palácio Sponza, do século XIV, e o Mosteiro 

Dominicano. As bucólicas Ilhas da Dalmácia ficam a 

uma rápida viagem de barco desde a costa e são um 

paraíso de belas praias, coloridas flores selvagens e 

vinhos autênticos.

MONTENEGRO 

A impressionante cidade de Kotor, da UNESCO, 

está dentro de um fiorde espetacular e exibe um 

legado notável da cultura romana. A cidade de 

Budva é também um tesouro do patrimônio 

cultural, cravado no alto de uma pequena 

península. Para aqueles que procuram um retiro 

relaxante, o resort exclusivo de Sveti Stefan 

oferece praias belas e isoladas.

ESLOVÊNIA

O pequeno país da Eslovênia é uma das joias 

menos conhecidas da Europa. Sua capital, a 

descontraída e amigável cidade de Ljubljana, é 

caracterizada por bela arquitetura barroca e 

projetos art-nouveau mais recentes. Mais ao norte, 

o deslumbrante lago Bled, com a Igreja da 

Assunção de Maria – famosa por estar situada 

numa pequena ilha no centro desse lago glacial – é 

um bonito cartão postal.

vila, incluindo uma apresentação de todas as 

instalações. Um representante da A&K também 

estará de plantão 24 horas por dia/7 dias por 

semana para ajudar com dicas de viagem, reservas 

de restaurantes e outras informações. Além disso, os 

hóspedes receberão uma geladeira totalmente 

abastecida com bebidas, ingredientes para o jantar 

da primeira noite, café da manhã continental 

entregue na primeira manhã e um pacote inicial de 

provisões e de artigos de higiene pessoal. A roupa de 

cama e as toalhas de piscina serão trocadas duas 

vezes por semana.

Algo Especial  Há uma série de outros serviços que 

você pode querer discutir e reservar com seu 

Consultor de Vilas/Casas de Férias da A&K. Estes 

serviços irão variar de acordo com a propriedade, 

mas podem incluir um chef exclusivo para atender 

pessoalmente a seus clientes durante a estadia ou 

apenas para uma única refeição especial, passeios 

pelas vinhas e degustação, atividades na própria vila, 

incluindo tratamentos de spa e aulas de arte ou 

arranjos individuais para celebrações super-especiais.

Processo de reserva  Visite akvillas.com para 

conhecer nossa gama completa de vilas/casas de 

férias de luxo ou fale com um Consultor da A&K no 

telefone 800 652 8413.

NORTE DA INGLATERRA

Evocando imagens de uma romântica região 

selvagem, o norte da Inglaterra abriga magníficos 

parques nacionais. O Lake District vê as bonitas 

aldeias de Grasmere e Keswick cravadas nas 

margens de lagos cintilantes, enquanto mais a leste 

inúmeras casas majestosas, incluindo o Castelo 

Howard, a Chatsworth House e o Castelo Belvoir, 

adornam a aldeia de Yorkshire Dales e os pântanos 

ondulantes do Peak District.

PAÍS DE GALES

Um passeio de carro em direção ao oeste pelo 

norte do País de Gales revela as impressionantes 

montanhas escarpadas e as paisagens selvagens do 

Parque Nacional de Snowdonia. Volte no tempo 

enquanto as notáveis torres dos castelos 

Caernarfon e Conwy evocam histórias de conflitos 

passados. Mais ao sul, a Catedral de St. David e a 

Abadia de Tintern oferecem retiros poéticos, ou, 

para algo mais animado, junte-se aos apaixonados 

galeses e assista a um jogo de rugby – esporte 

nacional do País de Gales – no impressionante 

Millennium Stadium.

ESCÓCIA

Terra de lendas, romance e cenários majestosos, os 

kilts, gaitas de foles, castelos e clãs da Escócia têm 

despertado a imaginação de muitos. A capital, 

Edimburgo, é um Patrimônio Mundial e, quando se 

percorre suas sinuosas ruas medievais, ladeadas por 

bela arquitetura georgiana e no estilo regência, fica 

fácil perceber por quê. O Castelo de Edimburgo 

domina a cidade, cravado no alto de um antigo 

monte vulcânico cuidando do alvoroço lá embaixo, 

enquanto a charmosa Royal Mile (Milha Real – 

nome popular para a sucessão de ruas que formam 

a principal via do centro histórico de Edimburgo) 

leva dali até o elegante Palácio de Holyrood House, 

uma das muitas associações reais encontradas na 

Escócia. Cidade acolhedora e vibrante, Edimburgo 

é palco de inúmeros festivais, como o Military 

Tattoo e o Hogmanay. Além da cidade, a Escócia 

rural é uma região cativante de montanhas 

Aprenda os segredos de como preparar uma autêntica pizza com um pizzaiolo romano • Desfrute de um almoço com um 
Príncipe em sua vinícola e adote um de seus vinhos • Faça um test drive com uma Ferrari, Maserati ou Lamborghini  
• Desfrute de uma visita exclusiva a um icônico atelier de modas • Desfrute de uma visita exclusiva ao Museu do Vaticano 
e à Capela Sistina • Participe de uma caça especializada às famosas trufas de Ístria, difíceis de encontrar

UZBEQUISTÃO, CAZAQUISTÃO, 

TURQUEMENISTÃO E AZERBAIJÃO

Situados na Grande Rota da Seda, rota comercial 

histórica entre a Europa e a Ásia, os muito pouco 

explorados destinos Uzbequistão, Cazaquistão, 

Turquemenistão e Azerbaijão têm muito a oferecer 

em termos de autêntico charme do velho mundo, 

história cativante, arquitetura intricada, cidades 

dinâmicas e paisagens notáveis.

UCRÂNIA, ARMÊNIA E GEORGIA

A Ucrânia emergiu de um passado tumultuado como 

um país belo e fascinante, cheio de história e profunda 

herança judaica. A Armênia é a mais antiga nação 

cristã do mundo, onde paisagens espetaculares 

circundam mosteiros e igrejas em ruínas, enquanto a 

Geórgia, terra cultural praticamente intocada, 

encarna os valores da hospitalidade e amizade.

Conheça um sobrevivente do Cerco de Leningrado e ouça suas histórias • Aprenda sobre a vida de um espião soviético 
durante um jantar com um antigo agente da KGB • Dispare um canhão desde as muralhas da Fortaleza de Pedro e Paulo  
• Conheça um cosmonauta russo durante uma turnê exclusiva pelo Centro de Treinamento para Cosmonautas • Visite a 
oficina de um famoso fabricante de marionetes uzbeque • Tenha uma aula de caligrafia em Tashkent

vinhos da França, amantes da história talvez 

queiram explorar as ruínas antigas encontradas na 

Grécia, enquanto horticultores talvez queiram 

descobrir os belos jardins da Inglaterra.

REUNIÕES, INCENTIVOS, CONFERÊNCIAS E 

EVENTOS

Originalidade, flexibilidade e atenção aos 

detalhes garantem o sucesso de nossos Programas 

de Incentivo. Com escritórios na Itália, Rússia e 

Reino Unido e um Diretor Regional na Espanha, 

podemos facilmente organizar excursões para 

Roma, Florença, Moscou, São Petersburgo, 

Londres, Edimburgo, Cotswolds, Barcelona e 

Madrid que incluem oportunidades de refeições 

especiais, atividades de construção de espírito de 

equipe, oradores especializados, visitas exclusivas 

e muitos outros serviços personalizados.



ITÁ L I A E C ROÁC I A

Com uma valorização da culinária, da história e da 

beleza profundamente enraizada na identidade 

nacional de muitos italianos, a Itália é um destino 

maravilhosamente diversificado que nunca 

desaponta, em qualquer época do ano. Além disso, 

os belos litorais e as cidades históricas da Croácia, 

Eslovênia e Montenegro continuam a atrair 

visitantes para a costa do Mar Adriático.

NORTE DA ITÁLIA

Construída inteiramente sobre água, a 

extraordinária cidade flutuante de Veneza esbanja 

charme romântico. Um labirinto de ruas 

intrigantes, ligadas por pontes intrincadas, exibe 

uma mistura impressionante de arquitetura 

bizantina, renascentista e gótica. Ligúria, a ‘Riviera 

Italiana’, abrange a glamourosa Portofino e as 

pitorescas e coloridas aldeias de Cinque Terre, 

famosas pelas bizarras trilhas para pedestres que 

correm entre elas. A dinâmica cidade de Milão 

serve como capital da moda e do design da Itália e 

é também o lar da “A Última Ceia” de da Vinci. Em 

contraste, o Lake District italiano oferece ao 

visitante um refúgio de vilas palacianas, mirantes 

carregados de rosas, glicínias suspensas e 

majestosas paisagens alpinas.

ITÁLIA CENTRAL

Moldada ao longo 2.700 anos de história, Roma  

é uma cornucópia de obras primas artísticas e 

arquitetônicas e ruínas clássicas assentadas ao 

lado do impressionante estado papal da  

Cidade do Vaticano. Úmbria é uma região antiga 

abençoada com uma zona rural tranquila e 

ondulada e rápidos rios. Também vale explorar a 

rica arquitetura das cidades de Perúgia, Assis e 

Orvieto. Uma visita à Toscana rural, com sua bela 

paisagem e joias rústicas escondidas, é sempre 

uma experiência agradável, enquanto as cidades 

da região se orgulham muito de sua arte, dos 

artesãos locais, de sua excelente cozinha e 

maravilhosos vinhos. Florença, em particular, 

continua a ser um monumento à Renascença. 

Festivais e concursos, como o Palio de Siena, são 

realizados com a pompa e cerimônia da 

antiguidade, enquanto cidades como San 

Gimignano e Lucca exibem charme antigo  

em abundância.

SUL DA ITÁLIA

A Costa de Amalfi leva os viajantes por penhascos 

rochosos que mergulham no mar. Amalfi, Ravello e 

Positano agarram-se precariamente nos lados do 

íngreme penhasco, sob o aceno da sofisticada ilha 

de Capri e de sua tranquila vizinha, a ilha de Íschia. 

A curta distância, Pompéia e Herculano revelam 

cidades congeladas no tempo desde seu enterro, 

em 79 dC, sob a lava do Vesúvio. A ilha da Sicília 

possui um charme do velho mundo, enquanto 

grandes influências históricas de todo o 

Mediterrâneo são evidentes nos templos de 

Agrigento e Siracusa e do Teatro Grego de Taormina. 

Apúlia, em italiano Puglia, é menos conhecida mas 

igualmente encantadora, ocupando o tranquilo 

‘calcanhar’ da Itália e lembrando a Grécia com 

suas casas caiadas e praias deslumbrantes.

CROÁCIA

Zagreb, capital da Croácia, é uma cidade 

cosmopolita repleta de instituições culturais, 

teatros, galerias, cafés e mercados, ao lado de uma 

série de tesouros históricos. Ístria é um paraíso 

natural, com três parques nacionais e um belo 

litoral, proporcionando um cenário deslumbrante 

para as cidades históricas de Porec e Rovinj, que 

exibem uma forte influência veneziana, enquanto 

Pula é conhecida por seus monumentos romanos. 

A costa da Dalmácia é uma gravura de águas 

azul-turquesa e marcantes telhados alaranjados. A 

“Explorando o Palácio de Diocleciano, 
nosso guia estava nos mostrando o 
edifício de 2000 anos que ainda é 
ocupado por uma comunidade viva. 
Nosso guia nos levou a um genuíno 
café-bar onde homens locais jogavam 
baralho. Eles não falavam uma palavra de 
inglês e nós nem uma palavra de croata, 
mas fomos convidados a participar do 
jogo usando expressões e risos para nos 
comunicarmos. Foi muito divertido e uma 
experiência verdadeiramente especial, 
mesmo se perdêssemos!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O  E  I R L A N DA

Excursionar pelo Reino Unido e Irlanda é explorar 

seu patrimônio extenso e fascinante, impregnado 

de história. Castelos, cidades históricas, casas 

majestosas e magníficas catedrais pontuam a bela 

e muitas vezes surpreendente paisagem, desde as 

tranquilas colinas onduladas do sul da Inglaterra 

aos pântanos cintilantes de Norfolk e às majestosas 

montanhas das Highlands escocesas. Além disso, a 

presença do estilo contemporâneo é marcante no 

Reino Unido e na Irlanda. As capitais cosmopolitas 

de Londres, Dublin e Edimburgo misturam 

perfeitamente tradição com um toque  

moderno, multicultural.

SUL DA INGLATERRA

Centro de moda, gastronomia, arte e teatro 

amplamente reconhecido, o que distingue Londres 

das demais cidades é sua capacidade de combinar 

essa dinâmica vibração multicultural com tradição 

e uma história monárquica secular. Saindo de 

Londres para a serenidade dos campos ingleses, 

Warwick e Stratford-upon-Avon são reconhecidos 

internacionalmente, enquanto as Cotswolds Hills 

representam uma visão da vida rural. Colinas 

onduladas, cabanas cobertas de palha e uma 

generosa pitada de flores selvagens coloridas 

levam-no através das pitorescas aldeias de Bibury, 

Chipping Campden e Broadway. A península a 

sudoeste da Inglaterra é ladeada por um belo e 

impressionante litoral, repleto de pequenas 

aldeias de pescadores e belas enseadas aninhadas 

entre as escarpas.

RÚ S S I A

Cobrindo uma área tão vasta, a Rússia é uma 

fusão fascinante de tradições orientais, europeias 

e asiáticas. Ainda bastante desconhecida, a 

Rússia é um dos grandes destinos de viagem do 

século XXI.

MOSCOU

O legado dos anos imperiais e soviéticos ainda 

permanece fortemente evidente em Moscou, mas 

a cidade agora se senta ao lado de influências 

ocidentais modernas para criar uma capital 

contemporânea e em evolução. O Kremlin na 

Praça Vermelha relata o núcleo da história russa, 

abrigando tesouros recolhidos tanto por czares 

como por imperatrizes. Também na Praça 

Vermelha, ao lado do Kremlin, estão a Catedral 

de São Basílio e o Mausoléu de Lenin. Moscou é 

também um centro de artes, com um grande 

número de galerias e o lendário Teatro Bolshoi, 

onde estreou o Lago do Cisne, de Tchaikovsky.

SÃO PETERSBURGO

Cidade de glamour atemporal e elegante 

arquitetura, São Petersburgo recuperou sua 

antiga glória desde o cerco devastador durante a 

Segunda Guerra Mundial e surgiu com profunda 

sensação histórica e espírito de reforma. Uma das 

maiores galerias de arte do mundo, o Hermitage, 

reflete a autoridade da antiga Rússia imperial, 

enquanto a cúpula dourada da Catedral de São 

Isaac domina o horizonte. São Petersburgo 

também exibe muitos grandes palácios, o mais 

famoso dos quais está em Pushkin, onde Catarina 

I encomendou seu grande 

 palácio de verão, em 1717. E, ao longo dos anos, 

imperatrizes que a seguiram contribuíram para  

o extravagante estilo rococó e luxuoso interior

do palácio.

O ANEL DOURADO

Pontilhado com igrejas e cúpulas em forma de 

cebola, o círculo de cidades a nordeste de  

Moscou constitui um excelente roteiro de viagem 

pela região rural da Rússia. Datando do século XI, 

as cidades de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl e Rostov 

foram prósperos centros de comércio, enquanto 

Sergiev Posad era conhecida como um centro 

religioso após a fundação do Mosteiro da  

Trindade – São Sérgio.

KAMCHATKA

Habitat de vida selvagem extraordinariamente 

diversa e abundante, Kamchatka é uma terra 

intocada de majestosos vulcões, gêiseres 

fumegantes, ursos selvagens e salmão do  

Pacífico, o que a torna um patrimônio mundial  

da UNESCO diferente de qualquer outro.

CRUZEIRO PELO RIO VOLGA

Forma ideal de experimentar a autêntica  

Rússia, um cruzeiro pelo rio Volga o leva para  

fora das cidades até uma região rural e mais  

simples, mas repleta de casas de madeira 

elaboradas e com um modo de vida 

profundamente enraizado. Navegue pelos 

maiores lagos da Europa e pela Rússia  

autêntica, além das luzes do Kremlin.

“Ao chegar de avião em Moscou, olhei 
para a frente com medo de uma longa 
espera no controle de passaportes e na 
alfândega. Mas, assim que pisei fora do 
avião, o Anjo da Guarda da A&K estava 
me esperando e me levou imediatamente 
ao controle de passaportes e à alfândega 
sem que eu precisasse entrar em filas. 
Outros passageiros que não viajavam 
com a A&K só foram recepcionados nos 
saguões de chegada lotados e quando lá 
chegaram, eu já estava relaxando no meu 
carro com motorista, a meio caminho do 
hotel – eu me senti muito especial”.

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            800 652 8413

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L A S /C A S A S D E FÉ R I A S

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

Nossos abrangentes serviços para grupos de 

interesses especiais garantem operações 

terrestres perfeitas e propostas diferenciadas e 

criativas para que você não tenha que se preocupar 

com nada. Nossos Diretores de Grupo são os 

melhores em sua área, com conhecimentos 

especializados que vão da arte à arquitetura, da 

história à natureza. Quaisquer que sejam seus 

interesses, podemos elaborar uma proposta que 

atenda especificamente ao seu desejo – 

gastrônomos podem desfrutar da cozinha e dos 

Para umas férias totalmente relaxantes 

recomendamos passar algum tempo numa vila/casa 

de férias de luxo. Proporcionando a experiência 

perfeita de sentir-se em casa longe de casa, férias 

em uma vila/casa de férias são ideais para amigos e 

famílias, com muito espaço para que todos possam 

relaxar e descontrair totalmente.

QUALIDADE E SERVIÇOS DOS 

ESPECIALISTAS EM VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Escolhemos um portfólio excepcional de vilas/casas 

de férias, cada uma inspecionada individualmente 

quanto à qualidade, conforto e segurança antes de 

ser aceita em nossa coleção. Nossos padrões 

garantem que cada aspecto foi cuidadosamente 

verificado para atender a rigorosas diretrizes de 

saúde e segurança. Entendemos também que férias 

felizes numa vila/casa de férias dependem não 

apenas da qualidade da casa mas também de uma 

recepção calorosa e do apoio que só uma equipe 

profissional local pode oferecer. Para a tranquilidade 

dos seus clientes, nós lhes fornecemos um número 

de contato de emergência local 24 horas por dia/7 

dias por semana.

DESTINOS

Escolha a partir de uma seleção de mais de 300 

vilas/casas de férias na França, Itália, Espanha, 

Grécia e Portugal. Temos também uma seleção de 

chalés em estações de ski nos Alpes austríacos, 

franceses e suíços.

OPÇÕES DE VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Apenas a Vila/Casa de Férias  O viajante 

independente pode preferir a opção ‘Apenas a Vila/

Casa de Férias’. Isso inclui o aluguel exclusivo da 

casa, roupa de cama e toalhas de piscina (trocadas 

semanalmente) e um representante da A&K de 

plantão para emergências 24 horas por dia/7 dias 

por semana.

Vila com Serviços de Concierge  A opção ‘Vila com 

Serviços de Concierge’ é ideal para aqueles que 

querem saber mais sobre a região, oferecendo 

serviços adicionais destinados a garantir que todos 

tenham a chance de relaxar completamente. Os 

hóspedes podem desfrutar de aluguel exclusivo da 

vila, serviço de limpeza diário e boas-vindas na 

chegada no aeroporto, bem como de recepção na 

Desfrute de um passeio matinal exclusivo pelos Jardins do Castelo de Sissinghurst • Seja levado para uma excursão 
exclusiva pelas Casas do Parlamento • Experimente um emocionante passeio pelo rio Tâmisa num RIB (Rigid Inflatable Boat 
= barco inflável de alta performance) • Prove whisky na Escócia com seu próprio especialista • Jogue golfe com um antigo 
capitão da Ryder Cup • Visite os bastidores das maiores associações de figurinistas do mundo encontradas na Escócia

Nossos Serviços-Chave Reuniões e eventos • Locais para Jantares de Gala • Aluguel de equipamentos técnicos e suporte 
técnico • Catering • Decoração Flora • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes • Passeios turísticos  
• Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Presentes corporativos • Equipe multilíngue de gestão de eventos

escarpadas, idílicos vales estreitos e lagos serenos. 

Marcos mágicos como o Castelo de Inveraray, o 

misterioso Glencoe e o imponente Ben Nevis 

pontuarão sua viagem na direção da impressionante 

Costa Atlântica, onde altas montanhas descem até 

o mar, e das ilhas de Skye e Iona, ainda intocadas, do 

arquipélago das Hébridas.

IRLANDA

Famosa por sua hospitalidade, a ‘Ilha Esmeralda’ 

tem uma beleza natural impressionante, 

arquitetura maravilhosa, cultura viva de música e 

dança e rica história literária. A acolhedora capital 

Dublin abriga boutiques de designers elegantes, 

belos monumentos e uma série de tradicionais pubs 

irlandeses. A espetacular paisagem costeira do 

país é agradavelmente complementada por várias 

cidades litorâneas pitorescas como Galway, 

famosa por suas ostras frescas e porta de entrada 

para a beleza selvagem de Connemara. Perto dali, 

as Ilhas Aran defendem a tradição irlandesa, 

mantendo o gaélico como idioma. Belfast, capital 

da Irlanda do Norte, emergiu de seu passado 

conturbado para se tornar um destino amistoso, 

vibrante. Entre suas atrações imperdíveis, está o 

Patrimônio Mundial ‘Calçada do Gigante’, um 

invulgar conjunto de colunas de basalto que 

formam uma enorme calçada de pedras gigantes 

que conduzem ao mar.

cidade romana de Split é cheia de charme, enquanto 

Dubrovnik, declarada Patrimônio Mundial pela 

UNESCO, apresenta pontos turísticos famosos 

como o Palácio Sponza, do século XIV, e o Mosteiro 

Dominicano. As bucólicas Ilhas da Dalmácia ficam a 

uma rápida viagem de barco desde a costa e são um 

paraíso de belas praias, coloridas flores selvagens e 

vinhos autênticos.

MONTENEGRO 

A impressionante cidade de Kotor, da UNESCO, 

está dentro de um fiorde espetacular e exibe um 

legado notável da cultura romana. A cidade de 

Budva é também um tesouro do patrimônio 

cultural, cravado no alto de uma pequena 

península. Para aqueles que procuram um retiro 

relaxante, o resort exclusivo de Sveti Stefan 

oferece praias belas e isoladas.

ESLOVÊNIA

O pequeno país da Eslovênia é uma das joias 

menos conhecidas da Europa. Sua capital, a 

descontraída e amigável cidade de Ljubljana, é 

caracterizada por bela arquitetura barroca e 

projetos art-nouveau mais recentes. Mais ao norte, 

o deslumbrante lago Bled, com a Igreja da 

Assunção de Maria – famosa por estar situada 

numa pequena ilha no centro desse lago glacial – é 

um bonito cartão postal.

vila, incluindo uma apresentação de todas as 

instalações. Um representante da A&K também 

estará de plantão 24 horas por dia/7 dias por 

semana para ajudar com dicas de viagem, reservas 

de restaurantes e outras informações. Além disso, os 

hóspedes receberão uma geladeira totalmente 

abastecida com bebidas, ingredientes para o jantar 

da primeira noite, café da manhã continental 

entregue na primeira manhã e um pacote inicial de 

provisões e de artigos de higiene pessoal. A roupa de 

cama e as toalhas de piscina serão trocadas duas 

vezes por semana.

Algo Especial  Há uma série de outros serviços que 

você pode querer discutir e reservar com seu 

Consultor de Vilas/Casas de Férias da A&K. Estes 

serviços irão variar de acordo com a propriedade, 

mas podem incluir um chef exclusivo para atender 

pessoalmente a seus clientes durante a estadia ou 

apenas para uma única refeição especial, passeios 

pelas vinhas e degustação, atividades na própria vila, 

incluindo tratamentos de spa e aulas de arte ou 

arranjos individuais para celebrações super-especiais.

Processo de reserva  Visite akvillas.com para 

conhecer nossa gama completa de vilas/casas de 

férias de luxo ou fale com um Consultor da A&K no 

telefone 800 652 8413.

NORTE DA INGLATERRA

Evocando imagens de uma romântica região 

selvagem, o norte da Inglaterra abriga magníficos 

parques nacionais. O Lake District vê as bonitas 

aldeias de Grasmere e Keswick cravadas nas 

margens de lagos cintilantes, enquanto mais a leste 

inúmeras casas majestosas, incluindo o Castelo 

Howard, a Chatsworth House e o Castelo Belvoir, 

adornam a aldeia de Yorkshire Dales e os pântanos 

ondulantes do Peak District.

PAÍS DE GALES

Um passeio de carro em direção ao oeste pelo 

norte do País de Gales revela as impressionantes 

montanhas escarpadas e as paisagens selvagens do 

Parque Nacional de Snowdonia. Volte no tempo 

enquanto as notáveis torres dos castelos 

Caernarfon e Conwy evocam histórias de conflitos 

passados. Mais ao sul, a Catedral de St. David e a 

Abadia de Tintern oferecem retiros poéticos, ou, 

para algo mais animado, junte-se aos apaixonados 

galeses e assista a um jogo de rugby – esporte 

nacional do País de Gales – no impressionante 

Millennium Stadium.

ESCÓCIA

Terra de lendas, romance e cenários majestosos, os 

kilts, gaitas de foles, castelos e clãs da Escócia têm 

despertado a imaginação de muitos. A capital, 

Edimburgo, é um Patrimônio Mundial e, quando se 

percorre suas sinuosas ruas medievais, ladeadas por 

bela arquitetura georgiana e no estilo regência, fica 

fácil perceber por quê. O Castelo de Edimburgo 

domina a cidade, cravado no alto de um antigo 

monte vulcânico cuidando do alvoroço lá embaixo, 

enquanto a charmosa Royal Mile (Milha Real – 

nome popular para a sucessão de ruas que formam 

a principal via do centro histórico de Edimburgo) 

leva dali até o elegante Palácio de Holyrood House, 

uma das muitas associações reais encontradas na 

Escócia. Cidade acolhedora e vibrante, Edimburgo 

é palco de inúmeros festivais, como o Military 

Tattoo e o Hogmanay. Além da cidade, a Escócia 

rural é uma região cativante de montanhas 

Aprenda os segredos de como preparar uma autêntica pizza com um pizzaiolo romano • Desfrute de um almoço com um 
Príncipe em sua vinícola e adote um de seus vinhos • Faça um test drive com uma Ferrari, Maserati ou Lamborghini  
• Desfrute de uma visita exclusiva a um icônico atelier de modas • Desfrute de uma visita exclusiva ao Museu do Vaticano 
e à Capela Sistina • Participe de uma caça especializada às famosas trufas de Ístria, difíceis de encontrar

UZBEQUISTÃO, CAZAQUISTÃO, 

TURQUEMENISTÃO E AZERBAIJÃO

Situados na Grande Rota da Seda, rota comercial 

histórica entre a Europa e a Ásia, os muito pouco 

explorados destinos Uzbequistão, Cazaquistão, 

Turquemenistão e Azerbaijão têm muito a oferecer 

em termos de autêntico charme do velho mundo, 

história cativante, arquitetura intricada, cidades 

dinâmicas e paisagens notáveis.

UCRÂNIA, ARMÊNIA E GEORGIA

A Ucrânia emergiu de um passado tumultuado como 

um país belo e fascinante, cheio de história e profunda 

herança judaica. A Armênia é a mais antiga nação 

cristã do mundo, onde paisagens espetaculares 

circundam mosteiros e igrejas em ruínas, enquanto a 

Geórgia, terra cultural praticamente intocada, 

encarna os valores da hospitalidade e amizade.

Conheça um sobrevivente do Cerco de Leningrado e ouça suas histórias • Aprenda sobre a vida de um espião soviético 
durante um jantar com um antigo agente da KGB • Dispare um canhão desde as muralhas da Fortaleza de Pedro e Paulo  
• Conheça um cosmonauta russo durante uma turnê exclusiva pelo Centro de Treinamento para Cosmonautas • Visite a 
oficina de um famoso fabricante de marionetes uzbeque • Tenha uma aula de caligrafia em Tashkent

vinhos da França, amantes da história talvez 

queiram explorar as ruínas antigas encontradas na 

Grécia, enquanto horticultores talvez queiram 

descobrir os belos jardins da Inglaterra.

REUNIÕES, INCENTIVOS, CONFERÊNCIAS E 

EVENTOS

Originalidade, flexibilidade e atenção aos 

detalhes garantem o sucesso de nossos Programas 

de Incentivo. Com escritórios na Itália, Rússia e 

Reino Unido e um Diretor Regional na Espanha, 

podemos facilmente organizar excursões para 

Roma, Florença, Moscou, São Petersburgo, 

Londres, Edimburgo, Cotswolds, Barcelona e 

Madrid que incluem oportunidades de refeições 

especiais, atividades de construção de espírito de 

equipe, oradores especializados, visitas exclusivas 

e muitos outros serviços personalizados.



ITÁ L I A E C ROÁC I A

Com uma valorização da culinária, da história e da 

beleza profundamente enraizada na identidade 

nacional de muitos italianos, a Itália é um destino 

maravilhosamente diversificado que nunca 

desaponta, em qualquer época do ano. Além disso, 

os belos litorais e as cidades históricas da Croácia, 

Eslovênia e Montenegro continuam a atrair 

visitantes para a costa do Mar Adriático.

NORTE DA ITÁLIA

Construída inteiramente sobre água, a 

extraordinária cidade flutuante de Veneza esbanja 

charme romântico. Um labirinto de ruas 

intrigantes, ligadas por pontes intrincadas, exibe 

uma mistura impressionante de arquitetura 

bizantina, renascentista e gótica. Ligúria, a ‘Riviera 

Italiana’, abrange a glamourosa Portofino e as 

pitorescas e coloridas aldeias de Cinque Terre, 

famosas pelas bizarras trilhas para pedestres que 

correm entre elas. A dinâmica cidade de Milão 

serve como capital da moda e do design da Itália e 

é também o lar da “A Última Ceia” de da Vinci. Em 

contraste, o Lake District italiano oferece ao 

visitante um refúgio de vilas palacianas, mirantes 

carregados de rosas, glicínias suspensas e 

majestosas paisagens alpinas.

ITÁLIA CENTRAL

Moldada ao longo 2.700 anos de história, Roma  

é uma cornucópia de obras primas artísticas e 

arquitetônicas e ruínas clássicas assentadas ao 

lado do impressionante estado papal da  

Cidade do Vaticano. Úmbria é uma região antiga 

abençoada com uma zona rural tranquila e 

ondulada e rápidos rios. Também vale explorar a 

rica arquitetura das cidades de Perúgia, Assis e 

Orvieto. Uma visita à Toscana rural, com sua bela 

paisagem e joias rústicas escondidas, é sempre 

uma experiência agradável, enquanto as cidades 

da região se orgulham muito de sua arte, dos 

artesãos locais, de sua excelente cozinha e 

maravilhosos vinhos. Florença, em particular, 

continua a ser um monumento à Renascença. 

Festivais e concursos, como o Palio de Siena, são 

realizados com a pompa e cerimônia da 

antiguidade, enquanto cidades como San 

Gimignano e Lucca exibem charme antigo  

em abundância.

SUL DA ITÁLIA

A Costa de Amalfi leva os viajantes por penhascos 

rochosos que mergulham no mar. Amalfi, Ravello e 

Positano agarram-se precariamente nos lados do 

íngreme penhasco, sob o aceno da sofisticada ilha 

de Capri e de sua tranquila vizinha, a ilha de Íschia. 

A curta distância, Pompéia e Herculano revelam 

cidades congeladas no tempo desde seu enterro, 

em 79 dC, sob a lava do Vesúvio. A ilha da Sicília 

possui um charme do velho mundo, enquanto 

grandes influências históricas de todo o 

Mediterrâneo são evidentes nos templos de 

Agrigento e Siracusa e do Teatro Grego de Taormina. 

Apúlia, em italiano Puglia, é menos conhecida mas 

igualmente encantadora, ocupando o tranquilo 

‘calcanhar’ da Itália e lembrando a Grécia com 

suas casas caiadas e praias deslumbrantes.

CROÁCIA

Zagreb, capital da Croácia, é uma cidade 

cosmopolita repleta de instituições culturais, 

teatros, galerias, cafés e mercados, ao lado de uma 

série de tesouros históricos. Ístria é um paraíso 

natural, com três parques nacionais e um belo 

litoral, proporcionando um cenário deslumbrante 

para as cidades históricas de Porec e Rovinj, que 

exibem uma forte influência veneziana, enquanto 

Pula é conhecida por seus monumentos romanos. 

A costa da Dalmácia é uma gravura de águas 

azul-turquesa e marcantes telhados alaranjados. A 

“Explorando o Palácio de Diocleciano, 
nosso guia estava nos mostrando o 
edifício de 2000 anos que ainda é 
ocupado por uma comunidade viva. 
Nosso guia nos levou a um genuíno 
café-bar onde homens locais jogavam 
baralho. Eles não falavam uma palavra de 
inglês e nós nem uma palavra de croata, 
mas fomos convidados a participar do 
jogo usando expressões e risos para nos 
comunicarmos. Foi muito divertido e uma 
experiência verdadeiramente especial, 
mesmo se perdêssemos!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O  E  I R L A N DA

Excursionar pelo Reino Unido e Irlanda é explorar 

seu patrimônio extenso e fascinante, impregnado 

de história. Castelos, cidades históricas, casas 

majestosas e magníficas catedrais pontuam a bela 

e muitas vezes surpreendente paisagem, desde as 

tranquilas colinas onduladas do sul da Inglaterra 

aos pântanos cintilantes de Norfolk e às majestosas 

montanhas das Highlands escocesas. Além disso, a 

presença do estilo contemporâneo é marcante no 

Reino Unido e na Irlanda. As capitais cosmopolitas 

de Londres, Dublin e Edimburgo misturam 

perfeitamente tradição com um toque  

moderno, multicultural.

SUL DA INGLATERRA

Centro de moda, gastronomia, arte e teatro 

amplamente reconhecido, o que distingue Londres 

das demais cidades é sua capacidade de combinar 

essa dinâmica vibração multicultural com tradição 

e uma história monárquica secular. Saindo de 

Londres para a serenidade dos campos ingleses, 

Warwick e Stratford-upon-Avon são reconhecidos 

internacionalmente, enquanto as Cotswolds Hills 

representam uma visão da vida rural. Colinas 

onduladas, cabanas cobertas de palha e uma 

generosa pitada de flores selvagens coloridas 

levam-no através das pitorescas aldeias de Bibury, 

Chipping Campden e Broadway. A península a 

sudoeste da Inglaterra é ladeada por um belo e 

impressionante litoral, repleto de pequenas 

aldeias de pescadores e belas enseadas aninhadas 

entre as escarpas.

RÚ S S I A

Cobrindo uma área tão vasta, a Rússia é uma 

fusão fascinante de tradições orientais, europeias 

e asiáticas. Ainda bastante desconhecida, a 

Rússia é um dos grandes destinos de viagem do 

século XXI.

MOSCOU

O legado dos anos imperiais e soviéticos ainda 

permanece fortemente evidente em Moscou, mas 

a cidade agora se senta ao lado de influências 

ocidentais modernas para criar uma capital 

contemporânea e em evolução. O Kremlin na 

Praça Vermelha relata o núcleo da história russa, 

abrigando tesouros recolhidos tanto por czares 

como por imperatrizes. Também na Praça 

Vermelha, ao lado do Kremlin, estão a Catedral 

de São Basílio e o Mausoléu de Lenin. Moscou é 

também um centro de artes, com um grande 

número de galerias e o lendário Teatro Bolshoi, 

onde estreou o Lago do Cisne, de Tchaikovsky.

SÃO PETERSBURGO

Cidade de glamour atemporal e elegante 

arquitetura, São Petersburgo recuperou sua 

antiga glória desde o cerco devastador durante a 

Segunda Guerra Mundial e surgiu com profunda 

sensação histórica e espírito de reforma. Uma das 

maiores galerias de arte do mundo, o Hermitage, 

reflete a autoridade da antiga Rússia imperial, 

enquanto a cúpula dourada da Catedral de São 

Isaac domina o horizonte. São Petersburgo 

também exibe muitos grandes palácios, o mais 

famoso dos quais está em Pushkin, onde Catarina 

I encomendou seu grande 

 palácio de verão, em 1717. E, ao longo dos anos, 

imperatrizes que a seguiram contribuíram para  

o extravagante estilo rococó e luxuoso interior

do palácio.

O ANEL DOURADO

Pontilhado com igrejas e cúpulas em forma de 

cebola, o círculo de cidades a nordeste de  

Moscou constitui um excelente roteiro de viagem 

pela região rural da Rússia. Datando do século XI, 

as cidades de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl e Rostov 

foram prósperos centros de comércio, enquanto 

Sergiev Posad era conhecida como um centro 

religioso após a fundação do Mosteiro da  

Trindade – São Sérgio.

KAMCHATKA

Habitat de vida selvagem extraordinariamente 

diversa e abundante, Kamchatka é uma terra 

intocada de majestosos vulcões, gêiseres 

fumegantes, ursos selvagens e salmão do  

Pacífico, o que a torna um patrimônio mundial  

da UNESCO diferente de qualquer outro.

CRUZEIRO PELO RIO VOLGA

Forma ideal de experimentar a autêntica  

Rússia, um cruzeiro pelo rio Volga o leva para  

fora das cidades até uma região rural e mais  

simples, mas repleta de casas de madeira 

elaboradas e com um modo de vida 

profundamente enraizado. Navegue pelos 

maiores lagos da Europa e pela Rússia  

autêntica, além das luzes do Kremlin.

“Ao chegar de avião em Moscou, olhei 
para a frente com medo de uma longa 
espera no controle de passaportes e na 
alfândega. Mas, assim que pisei fora do 
avião, o Anjo da Guarda da A&K estava 
me esperando e me levou imediatamente 
ao controle de passaportes e à alfândega 
sem que eu precisasse entrar em filas. 
Outros passageiros que não viajavam 
com a A&K só foram recepcionados nos 
saguões de chegada lotados e quando lá 
chegaram, eu já estava relaxando no meu 
carro com motorista, a meio caminho do 
hotel – eu me senti muito especial”.

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            800 652 8413

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L A S /C A S A S  D E  FÉ R I A S

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

Nossos abrangentes serviços para grupos de 

interesses especiais garantem operações 

terrestres perfeitas e propostas diferenciadas e 

criativas para que você não tenha que se preocupar 

com nada. Nossos Diretores de Grupo são os 

melhores em sua área, com conhecimentos 

especializados que vão da arte à arquitetura, da 

história à natureza. Quaisquer que sejam seus 

interesses, podemos elaborar uma proposta que 

atenda especificamente ao seu desejo – 

gastrônomos podem desfrutar da cozinha e dos 

Para umas férias totalmente relaxantes 

recomendamos passar algum tempo numa vila/casa 

de férias de luxo. Proporcionando a experiência 

perfeita de sentir-se em casa longe de casa, férias 

em uma vila/casa de férias são ideais para amigos e 

famílias, com muito espaço para que todos possam 

relaxar e descontrair totalmente.

QUALIDADE E SERVIÇOS DOS 

ESPECIALISTAS EM VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Escolhemos um portfólio excepcional de vilas/casas 

de férias, cada uma inspecionada individualmente 

quanto à qualidade, conforto e segurança antes de 

ser aceita em nossa coleção. Nossos padrões 

garantem que cada aspecto foi cuidadosamente 

verificado para atender a rigorosas diretrizes de 

saúde e segurança. Entendemos também que férias 

felizes numa vila/casa de férias dependem não 

apenas da qualidade da casa mas também de uma 

recepção calorosa e do apoio que só uma equipe 

profissional local pode oferecer. Para a tranquilidade 

dos seus clientes, nós lhes fornecemos um número 

de contato de emergência local 24 horas por dia/7 

dias por semana.

DESTINOS

Escolha a partir de uma seleção de mais de 300 

vilas/casas de férias na França, Itália, Espanha, 

Grécia e Portugal. Temos também uma seleção de 

chalés em estações de ski nos Alpes austríacos, 

franceses e suíços.

OPÇÕES DE VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Apenas a Vila/Casa de Férias  O viajante 

independente pode preferir a opção ‘Apenas a Vila/

Casa de Férias’. Isso inclui o aluguel exclusivo da 

casa, roupa de cama e toalhas de piscina (trocadas 

semanalmente) e um representante da A&K de 

plantão para emergências 24 horas por dia/7 dias 

por semana.

Vila com Serviços de Concierge  A opção ‘Vila com 

Serviços de Concierge’ é ideal para aqueles que 

querem saber mais sobre a região, oferecendo 

serviços adicionais destinados a garantir que todos 

tenham a chance de relaxar completamente. Os 

hóspedes podem desfrutar de aluguel exclusivo da 

vila, serviço de limpeza diário e boas-vindas na 

chegada no aeroporto, bem como de recepção na 

Desfrute de um passeio matinal exclusivo pelos Jardins do Castelo de Sissinghurst • Seja levado para uma excursão 
exclusiva pelas Casas do Parlamento • Experimente um emocionante passeio pelo rio Tâmisa num RIB (Rigid Inflatable Boat 
= barco inflável de alta performance) • Prove whisky na Escócia com seu próprio especialista • Jogue golfe com um antigo 
capitão da Ryder Cup • Visite os bastidores das maiores associações de figurinistas do mundo encontradas na Escócia

Nossos Serviços-Chave Reuniões e eventos • Locais para Jantares de Gala • Aluguel de equipamentos técnicos e suporte 
técnico • Catering • Decoração Flora • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes • Passeios turísticos  
• Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Presentes corporativos • Equipe multilíngue de gestão de eventos

escarpadas, idílicos vales estreitos e lagos serenos. 

Marcos mágicos como o Castelo de Inveraray, o 

misterioso Glencoe e o imponente Ben Nevis 

pontuarão sua viagem na direção da impressionante 

Costa Atlântica, onde altas montanhas descem até 

o mar, e das ilhas de Skye e Iona, ainda intocadas, do 

arquipélago das Hébridas.

IRLANDA

Famosa por sua hospitalidade, a ‘Ilha Esmeralda’ 

tem uma beleza natural impressionante, 

arquitetura maravilhosa, cultura viva de música e 

dança e rica história literária. A acolhedora capital 

Dublin abriga boutiques de designers elegantes, 

belos monumentos e uma série de tradicionais pubs 

irlandeses. A espetacular paisagem costeira do 

país é agradavelmente complementada por várias 

cidades litorâneas pitorescas como Galway, 

famosa por suas ostras frescas e porta de entrada 

para a beleza selvagem de Connemara. Perto dali, 

as Ilhas Aran defendem a tradição irlandesa, 

mantendo o gaélico como idioma. Belfast, capital 

da Irlanda do Norte, emergiu de seu passado 

conturbado para se tornar um destino amistoso, 

vibrante. Entre suas atrações imperdíveis, está o 

Patrimônio Mundial ‘Calçada do Gigante’, um 

invulgar conjunto de colunas de basalto que 

formam uma enorme calçada de pedras gigantes 

que conduzem ao mar.

cidade romana de Split é cheia de charme, enquanto 

Dubrovnik, declarada Patrimônio Mundial pela 

UNESCO, apresenta pontos turísticos famosos 

como o Palácio Sponza, do século XIV, e o Mosteiro 

Dominicano. As bucólicas Ilhas da Dalmácia ficam a 

uma rápida viagem de barco desde a costa e são um 

paraíso de belas praias, coloridas flores selvagens e 

vinhos autênticos.

MONTENEGRO 

A impressionante cidade de Kotor, da UNESCO, 

está dentro de um fiorde espetacular e exibe um 

legado notável da cultura romana. A cidade de 

Budva é também um tesouro do patrimônio 

cultural, cravado no alto de uma pequena 

península. Para aqueles que procuram um retiro 

relaxante, o resort exclusivo de Sveti Stefan 

oferece praias belas e isoladas.

ESLOVÊNIA

O pequeno país da Eslovênia é uma das joias 

menos conhecidas da Europa. Sua capital, a 

descontraída e amigável cidade de Ljubljana, é 

caracterizada por bela arquitetura barroca e 

projetos art-nouveau mais recentes. Mais ao norte, 

o deslumbrante lago Bled, com a Igreja da 

Assunção de Maria – famosa por estar situada 

numa pequena ilha no centro desse lago glacial – é 

um bonito cartão postal.

vila, incluindo uma apresentação de todas as 

instalações. Um representante da A&K também 

estará de plantão 24 horas por dia/7 dias por 

semana para ajudar com dicas de viagem, reservas 

de restaurantes e outras informações. Além disso, os 

hóspedes receberão uma geladeira totalmente 

abastecida com bebidas, ingredientes para o jantar 

da primeira noite, café da manhã continental 

entregue na primeira manhã e um pacote inicial de 

provisões e de artigos de higiene pessoal. A roupa de 

cama e as toalhas de piscina serão trocadas duas 

vezes por semana.

Algo Especial  Há uma série de outros serviços que 

você pode querer discutir e reservar com seu 

Consultor de Vilas/Casas de Férias da A&K. Estes 

serviços irão variar de acordo com a propriedade, 

mas podem incluir um chef exclusivo para atender 

pessoalmente a seus clientes durante a estadia ou 

apenas para uma única refeição especial, passeios 

pelas vinhas e degustação, atividades na própria vila, 

incluindo tratamentos de spa e aulas de arte ou 

arranjos individuais para celebrações super-especiais.

Processo de reserva  Visite akvillas.com para 

conhecer nossa gama completa de vilas/casas de 

férias de luxo ou fale com um Consultor da A&K no 

telefone 800 652 8413.

NORTE DA INGLATERRA

Evocando imagens de uma romântica região 

selvagem, o norte da Inglaterra abriga magníficos 

parques nacionais. O Lake District vê as bonitas 

aldeias de Grasmere e Keswick cravadas nas 

margens de lagos cintilantes, enquanto mais a leste 

inúmeras casas majestosas, incluindo o Castelo 

Howard, a Chatsworth House e o Castelo Belvoir, 

adornam a aldeia de Yorkshire Dales e os pântanos 

ondulantes do Peak District.

PAÍS DE GALES

Um passeio de carro em direção ao oeste pelo 

norte do País de Gales revela as impressionantes 

montanhas escarpadas e as paisagens selvagens do 

Parque Nacional de Snowdonia. Volte no tempo 

enquanto as notáveis torres dos castelos 

Caernarfon e Conwy evocam histórias de conflitos 

passados. Mais ao sul, a Catedral de St. David e a 

Abadia de Tintern oferecem retiros poéticos, ou, 

para algo mais animado, junte-se aos apaixonados 

galeses e assista a um jogo de rugby – esporte 

nacional do País de Gales – no impressionante 

Millennium Stadium.

ESCÓCIA

Terra de lendas, romance e cenários majestosos, os 

kilts, gaitas de foles, castelos e clãs da Escócia têm 

despertado a imaginação de muitos. A capital, 

Edimburgo, é um Patrimônio Mundial e, quando se 

percorre suas sinuosas ruas medievais, ladeadas por 

bela arquitetura georgiana e no estilo regência, fica 

fácil perceber por quê. O Castelo de Edimburgo 

domina a cidade, cravado no alto de um antigo 

monte vulcânico cuidando do alvoroço lá embaixo, 

enquanto a charmosa Royal Mile (Milha Real – 

nome popular para a sucessão de ruas que formam 

a principal via do centro histórico de Edimburgo) 

leva dali até o elegante Palácio de Holyrood House, 

uma das muitas associações reais encontradas na 

Escócia. Cidade acolhedora e vibrante, Edimburgo 

é palco de inúmeros festivais, como o Military 

Tattoo e o Hogmanay. Além da cidade, a Escócia 

rural é uma região cativante de montanhas 

Aprenda os segredos de como preparar uma autêntica pizza com um pizzaiolo romano • Desfrute de um almoço com um 
Príncipe em sua vinícola e adote um de seus vinhos • Faça um test drive com uma Ferrari, Maserati ou Lamborghini  
• Desfrute de uma visita exclusiva a um icônico atelier de modas • Desfrute de uma visita exclusiva ao Museu do Vaticano 
e à Capela Sistina • Participe de uma caça especializada às famosas trufas de Ístria, difíceis de encontrar

UZBEQUISTÃO, CAZAQUISTÃO, 

TURQUEMENISTÃO E AZERBAIJÃO

Situados na Grande Rota da Seda, rota comercial 

histórica entre a Europa e a Ásia, os muito pouco 

explorados destinos Uzbequistão, Cazaquistão, 

Turquemenistão e Azerbaijão têm muito a oferecer 

em termos de autêntico charme do velho mundo, 

história cativante, arquitetura intricada, cidades 

dinâmicas e paisagens notáveis.

UCRÂNIA, ARMÊNIA E GEORGIA

A Ucrânia emergiu de um passado tumultuado como 

um país belo e fascinante, cheio de história e profunda 

herança judaica. A Armênia é a mais antiga nação 

cristã do mundo, onde paisagens espetaculares 

circundam mosteiros e igrejas em ruínas, enquanto a 

Geórgia, terra cultural praticamente intocada, 

encarna os valores da hospitalidade e amizade.

Conheça um sobrevivente do Cerco de Leningrado e ouça suas histórias • Aprenda sobre a vida de um espião soviético 
durante um jantar com um antigo agente da KGB • Dispare um canhão desde as muralhas da Fortaleza de Pedro e Paulo  
• Conheça um cosmonauta russo durante uma turnê exclusiva pelo Centro de Treinamento para Cosmonautas • Visite a 
oficina de um famoso fabricante de marionetes uzbeque • Tenha uma aula de caligrafia em Tashkent

vinhos da França, amantes da história talvez 

queiram explorar as ruínas antigas encontradas na 

Grécia, enquanto horticultores talvez queiram 

descobrir os belos jardins da Inglaterra.

REUNIÕES, INCENTIVOS, CONFERÊNCIAS E 

EVENTOS

Originalidade, flexibilidade e atenção aos 

detalhes garantem o sucesso de nossos Programas 

de Incentivo. Com escritórios na Itália, Rússia e 

Reino Unido e um Diretor Regional na Espanha, 

podemos facilmente organizar excursões para 

Roma, Florença, Moscou, São Petersburgo, 

Londres, Edimburgo, Cotswolds, Barcelona e 

Madrid que incluem oportunidades de refeições 

especiais, atividades de construção de espírito de 

equipe, oradores especializados, visitas exclusivas 

e muitos outros serviços personalizados.



ITÁ L I A E C ROÁC I A

Com uma valorização da culinária, da história e da 

beleza profundamente enraizada na identidade 

nacional de muitos italianos, a Itália é um destino 

maravilhosamente diversificado que nunca 

desaponta, em qualquer época do ano. Além disso, 

os belos litorais e as cidades históricas da Croácia, 

Eslovênia e Montenegro continuam a atrair 

visitantes para a costa do Mar Adriático.

NORTE DA ITÁLIA

Construída inteiramente sobre água, a 

extraordinária cidade flutuante de Veneza esbanja 

charme romântico. Um labirinto de ruas 

intrigantes, ligadas por pontes intrincadas, exibe 

uma mistura impressionante de arquitetura 

bizantina, renascentista e gótica. Ligúria, a ‘Riviera 

Italiana’, abrange a glamourosa Portofino e as 

pitorescas e coloridas aldeias de Cinque Terre, 

famosas pelas bizarras trilhas para pedestres que 

correm entre elas. A dinâmica cidade de Milão 

serve como capital da moda e do design da Itália e 

é também o lar da “A Última Ceia” de da Vinci. Em 

contraste, o Lake District italiano oferece ao 

visitante um refúgio de vilas palacianas, mirantes 

carregados de rosas, glicínias suspensas e 

majestosas paisagens alpinas.

ITÁLIA CENTRAL

Moldada ao longo 2.700 anos de história, Roma  

é uma cornucópia de obras primas artísticas e 

arquitetônicas e ruínas clássicas assentadas ao 

lado do impressionante estado papal da  

Cidade do Vaticano. Úmbria é uma região antiga 

abençoada com uma zona rural tranquila e 

ondulada e rápidos rios. Também vale explorar a 

rica arquitetura das cidades de Perúgia, Assis e 

Orvieto. Uma visita à Toscana rural, com sua bela 

paisagem e joias rústicas escondidas, é sempre 

uma experiência agradável, enquanto as cidades 

da região se orgulham muito de sua arte, dos 

artesãos locais, de sua excelente cozinha e 

maravilhosos vinhos. Florença, em particular, 

continua a ser um monumento à Renascença. 

Festivais e concursos, como o Palio de Siena, são 

realizados com a pompa e cerimônia da 

antiguidade, enquanto cidades como San 

Gimignano e Lucca exibem charme antigo  

em abundância.

SUL DA ITÁLIA

A Costa de Amalfi leva os viajantes por penhascos 

rochosos que mergulham no mar. Amalfi, Ravello e 

Positano agarram-se precariamente nos lados do 

íngreme penhasco, sob o aceno da sofisticada ilha 

de Capri e de sua tranquila vizinha, a ilha de Íschia. 

A curta distância, Pompéia e Herculano revelam 

cidades congeladas no tempo desde seu enterro, 

em 79 dC, sob a lava do Vesúvio. A ilha da Sicília 

possui um charme do velho mundo, enquanto 

grandes influências históricas de todo o 

Mediterrâneo são evidentes nos templos de 

Agrigento e Siracusa e do Teatro Grego de Taormina. 

Apúlia, em italiano Puglia, é menos conhecida mas 

igualmente encantadora, ocupando o tranquilo 

‘calcanhar’ da Itália e lembrando a Grécia com 

suas casas caiadas e praias deslumbrantes.

CROÁCIA

Zagreb, capital da Croácia, é uma cidade 

cosmopolita repleta de instituições culturais, 

teatros, galerias, cafés e mercados, ao lado de uma 

série de tesouros históricos. Ístria é um paraíso 

natural, com três parques nacionais e um belo 

litoral, proporcionando um cenário deslumbrante 

para as cidades históricas de Porec e Rovinj, que 

exibem uma forte influência veneziana, enquanto 

Pula é conhecida por seus monumentos romanos. 

A costa da Dalmácia é uma gravura de águas 

azul-turquesa e marcantes telhados alaranjados. A 

“Explorando o Palácio de Diocleciano, 
nosso guia estava nos mostrando o 
edifício de 2000 anos que ainda é 
ocupado por uma comunidade viva. 
Nosso guia nos levou a um genuíno 
café-bar onde homens locais jogavam 
baralho. Eles não falavam uma palavra de 
inglês e nós nem uma palavra de croata, 
mas fomos convidados a participar do 
jogo usando expressões e risos para nos 
comunicarmos. Foi muito divertido e uma 
experiência verdadeiramente especial, 
mesmo se perdêssemos!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O E I R L A N DA

Excursionar pelo Reino Unido e Irlanda é explorar 

seu patrimônio extenso e fascinante, impregnado 

de história. Castelos, cidades históricas, casas 

majestosas e magníficas catedrais pontuam a bela 

e muitas vezes surpreendente paisagem, desde as 

tranquilas colinas onduladas do sul da Inglaterra 

aos pântanos cintilantes de Norfolk e às majestosas 

montanhas das Highlands escocesas. Além disso, a 

presença do estilo contemporâneo é marcante no 

Reino Unido e na Irlanda. As capitais cosmopolitas 

de Londres, Dublin e Edimburgo misturam 

perfeitamente tradição com um toque  

moderno, multicultural.

SUL DA INGLATERRA

Centro de moda, gastronomia, arte e teatro 

amplamente reconhecido, o que distingue Londres 

das demais cidades é sua capacidade de combinar 

essa dinâmica vibração multicultural com tradição 

e uma história monárquica secular. Saindo de 

Londres para a serenidade dos campos ingleses, 

Warwick e Stratford-upon-Avon são reconhecidos 

internacionalmente, enquanto as Cotswolds Hills 

representam uma visão da vida rural. Colinas 

onduladas, cabanas cobertas de palha e uma 

generosa pitada de flores selvagens coloridas 

levam-no através das pitorescas aldeias de Bibury, 

Chipping Campden e Broadway. A península a 

sudoeste da Inglaterra é ladeada por um belo e 

impressionante litoral, repleto de pequenas 

aldeias de pescadores e belas enseadas aninhadas 

entre as escarpas.

RÚ S S I A

Cobrindo uma área tão vasta, a Rússia é uma 

fusão fascinante de tradições orientais, europeias 

e asiáticas. Ainda bastante desconhecida, a 

Rússia é um dos grandes destinos de viagem do 

século XXI.

MOSCOU

O legado dos anos imperiais e soviéticos ainda 

permanece fortemente evidente em Moscou, mas 

a cidade agora se senta ao lado de influências 

ocidentais modernas para criar uma capital 

contemporânea e em evolução. O Kremlin na 

Praça Vermelha relata o núcleo da história russa, 

abrigando tesouros recolhidos tanto por czares 

como por imperatrizes. Também na Praça 

Vermelha, ao lado do Kremlin, estão a Catedral 

de São Basílio e o Mausoléu de Lenin. Moscou é 

também um centro de artes, com um grande 

número de galerias e o lendário Teatro Bolshoi, 

onde estreou o Lago do Cisne, de Tchaikovsky.

SÃO PETERSBURGO

Cidade de glamour atemporal e elegante 

arquitetura, São Petersburgo recuperou sua 

antiga glória desde o cerco devastador durante a 

Segunda Guerra Mundial e surgiu com profunda 

sensação histórica e espírito de reforma. Uma das 

maiores galerias de arte do mundo, o Hermitage, 

reflete a autoridade da antiga Rússia imperial, 

enquanto a cúpula dourada da Catedral de São 

Isaac domina o horizonte. São Petersburgo 

também exibe muitos grandes palácios, o mais 

famoso dos quais está em Pushkin, onde Catarina 

I encomendou seu grande 

 palácio de verão, em 1717. E, ao longo dos anos, 

imperatrizes que a seguiram contribuíram para  

o extravagante estilo rococó e luxuoso interior

do palácio.

O ANEL DOURADO

Pontilhado com igrejas e cúpulas em forma de 

cebola, o círculo de cidades a nordeste de  

Moscou constitui um excelente roteiro de viagem 

pela região rural da Rússia. Datando do século XI, 

as cidades de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl e Rostov 

foram prósperos centros de comércio, enquanto 

Sergiev Posad era conhecida como um centro 

religioso após a fundação do Mosteiro da  

Trindade – São Sérgio.

KAMCHATKA

Habitat de vida selvagem extraordinariamente 

diversa e abundante, Kamchatka é uma terra 

intocada de majestosos vulcões, gêiseres 

fumegantes, ursos selvagens e salmão do  

Pacífico, o que a torna um patrimônio mundial  

da UNESCO diferente de qualquer outro.

CRUZEIRO PELO RIO VOLGA

Forma ideal de experimentar a autêntica  

Rússia, um cruzeiro pelo rio Volga o leva para  

fora das cidades até uma região rural e mais  

simples, mas repleta de casas de madeira 

elaboradas e com um modo de vida 

profundamente enraizado. Navegue pelos 

maiores lagos da Europa e pela Rússia  

autêntica, além das luzes do Kremlin.

“Ao chegar de avião em Moscou, olhei 
para a frente com medo de uma longa 
espera no controle de passaportes e na 
alfândega. Mas, assim que pisei fora do 
avião, o Anjo da Guarda da A&K estava 
me esperando e me levou imediatamente 
ao controle de passaportes e à alfândega 
sem que eu precisasse entrar em filas. 
Outros passageiros que não viajavam 
com a A&K só foram recepcionados nos 
saguões de chegada lotados e quando lá 
chegaram, eu já estava relaxando no meu 
carro com motorista, a meio caminho do 
hotel – eu me senti muito especial”.

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            800 652 8413

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L A S /C A S A S  D E  FÉ R I A S

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

Nossos abrangentes serviços para grupos de 

interesses especiais garantem operações 

terrestres perfeitas e propostas diferenciadas e 

criativas para que você não tenha que se preocupar 

com nada. Nossos Diretores de Grupo são os 

melhores em sua área, com conhecimentos 

especializados que vão da arte à arquitetura, da 

história à natureza. Quaisquer que sejam seus 

interesses, podemos elaborar uma proposta que 

atenda especificamente ao seu desejo – 

gastrônomos podem desfrutar da cozinha e dos 

Para umas férias totalmente relaxantes 

recomendamos passar algum tempo numa vila/casa 

de férias de luxo. Proporcionando a experiência 

perfeita de sentir-se em casa longe de casa, férias 

em uma vila/casa de férias são ideais para amigos e 

famílias, com muito espaço para que todos possam 

relaxar e descontrair totalmente.

QUALIDADE E SERVIÇOS DOS 

ESPECIALISTAS EM VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Escolhemos um portfólio excepcional de vilas/casas 

de férias, cada uma inspecionada individualmente 

quanto à qualidade, conforto e segurança antes de 

ser aceita em nossa coleção. Nossos padrões 

garantem que cada aspecto foi cuidadosamente 

verificado para atender a rigorosas diretrizes de 

saúde e segurança. Entendemos também que férias 

felizes numa vila/casa de férias dependem não 

apenas da qualidade da casa mas também de uma 

recepção calorosa e do apoio que só uma equipe 

profissional local pode oferecer. Para a tranquilidade 

dos seus clientes, nós lhes fornecemos um número 

de contato de emergência local 24 horas por dia/7 

dias por semana.

DESTINOS

Escolha a partir de uma seleção de mais de 300 

vilas/casas de férias na França, Itália, Espanha, 

Grécia e Portugal. Temos também uma seleção de 

chalés em estações de ski nos Alpes austríacos, 

franceses e suíços.

OPÇÕES DE VILAS/CASAS DE FÉRIAS

Apenas a Vila/Casa de Férias  O viajante 

independente pode preferir a opção ‘Apenas a Vila/

Casa de Férias’. Isso inclui o aluguel exclusivo da 

casa, roupa de cama e toalhas de piscina (trocadas 

semanalmente) e um representante da A&K de 

plantão para emergências 24 horas por dia/7 dias 

por semana.

Vila com Serviços de Concierge  A opção ‘Vila com 

Serviços de Concierge’ é ideal para aqueles que 

querem saber mais sobre a região, oferecendo 

serviços adicionais destinados a garantir que todos 

tenham a chance de relaxar completamente. Os 

hóspedes podem desfrutar de aluguel exclusivo da 

vila, serviço de limpeza diário e boas-vindas na 

chegada no aeroporto, bem como de recepção na 

Desfrute de um passeio matinal exclusivo pelos Jardins do Castelo de Sissinghurst • Seja levado para uma excursão 
exclusiva pelas Casas do Parlamento • Experimente um emocionante passeio pelo rio Tâmisa num RIB (Rigid Inflatable Boat 
= barco inflável de alta performance) • Prove whisky na Escócia com seu próprio especialista • Jogue golfe com um antigo 
capitão da Ryder Cup • Visite os bastidores das maiores associações de figurinistas do mundo encontradas na Escócia

Nossos Serviços-Chave Reuniões e eventos • Locais para Jantares de Gala • Aluguel de equipamentos técnicos e suporte 
técnico • Catering • Decoração Flora • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes • Passeios turísticos  
• Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Presentes corporativos • Equipe multilíngue de gestão de eventos

escarpadas, idílicos vales estreitos e lagos serenos. 

Marcos mágicos como o Castelo de Inveraray, o 

misterioso Glencoe e o imponente Ben Nevis 

pontuarão sua viagem na direção da impressionante 

Costa Atlântica, onde altas montanhas descem até 

o mar, e das ilhas de Skye e Iona, ainda intocadas, do 

arquipélago das Hébridas.

IRLANDA

Famosa por sua hospitalidade, a ‘Ilha Esmeralda’ 

tem uma beleza natural impressionante, 

arquitetura maravilhosa, cultura viva de música e 

dança e rica história literária. A acolhedora capital 

Dublin abriga boutiques de designers elegantes, 

belos monumentos e uma série de tradicionais pubs 

irlandeses. A espetacular paisagem costeira do 

país é agradavelmente complementada por várias 

cidades litorâneas pitorescas como Galway, 

famosa por suas ostras frescas e porta de entrada 

para a beleza selvagem de Connemara. Perto dali, 

as Ilhas Aran defendem a tradição irlandesa, 

mantendo o gaélico como idioma. Belfast, capital 

da Irlanda do Norte, emergiu de seu passado 

conturbado para se tornar um destino amistoso, 

vibrante. Entre suas atrações imperdíveis, está o 

Patrimônio Mundial ‘Calçada do Gigante’, um 

invulgar conjunto de colunas de basalto que 

formam uma enorme calçada de pedras gigantes 

que conduzem ao mar.

cidade romana de Split é cheia de charme, enquanto 

Dubrovnik, declarada Patrimônio Mundial pela 

UNESCO, apresenta pontos turísticos famosos 

como o Palácio Sponza, do século XIV, e o Mosteiro 

Dominicano. As bucólicas Ilhas da Dalmácia ficam a 

uma rápida viagem de barco desde a costa e são um 

paraíso de belas praias, coloridas flores selvagens e 

vinhos autênticos.

MONTENEGRO 

A impressionante cidade de Kotor, da UNESCO, 

está dentro de um fiorde espetacular e exibe um 

legado notável da cultura romana. A cidade de 

Budva é também um tesouro do patrimônio 

cultural, cravado no alto de uma pequena 

península. Para aqueles que procuram um retiro 

relaxante, o resort exclusivo de Sveti Stefan 

oferece praias belas e isoladas.

ESLOVÊNIA

O pequeno país da Eslovênia é uma das joias 

menos conhecidas da Europa. Sua capital, a 

descontraída e amigável cidade de Ljubljana, é 

caracterizada por bela arquitetura barroca e 

projetos art-nouveau mais recentes. Mais ao norte, 

o deslumbrante lago Bled, com a Igreja da 

Assunção de Maria – famosa por estar situada 

numa pequena ilha no centro desse lago glacial – é 

um bonito cartão postal.

vila, incluindo uma apresentação de todas as 

instalações. Um representante da A&K também 

estará de plantão 24 horas por dia/7 dias por 

semana para ajudar com dicas de viagem, reservas 

de restaurantes e outras informações. Além disso, os 

hóspedes receberão uma geladeira totalmente 

abastecida com bebidas, ingredientes para o jantar 

da primeira noite, café da manhã continental 

entregue na primeira manhã e um pacote inicial de 

provisões e de artigos de higiene pessoal. A roupa de 

cama e as toalhas de piscina serão trocadas duas 

vezes por semana.

Algo Especial  Há uma série de outros serviços que 

você pode querer discutir e reservar com seu 

Consultor de Vilas/Casas de Férias da A&K. Estes 

serviços irão variar de acordo com a propriedade, 

mas podem incluir um chef exclusivo para atender 

pessoalmente a seus clientes durante a estadia ou 

apenas para uma única refeição especial, passeios 

pelas vinhas e degustação, atividades na própria vila, 

incluindo tratamentos de spa e aulas de arte ou 

arranjos individuais para celebrações super-especiais.

Processo de reserva  Visite akvillas.com para 

conhecer nossa gama completa de vilas/casas de 

férias de luxo ou fale com um Consultor da A&K no 

telefone 800 652 8413.

NORTE DA INGLATERRA

Evocando imagens de uma romântica região 

selvagem, o norte da Inglaterra abriga magníficos 

parques nacionais. O Lake District vê as bonitas 

aldeias de Grasmere e Keswick cravadas nas 

margens de lagos cintilantes, enquanto mais a leste 

inúmeras casas majestosas, incluindo o Castelo 

Howard, a Chatsworth House e o Castelo Belvoir, 

adornam a aldeia de Yorkshire Dales e os pântanos 

ondulantes do Peak District.

PAÍS DE GALES

Um passeio de carro em direção ao oeste pelo 

norte do País de Gales revela as impressionantes 

montanhas escarpadas e as paisagens selvagens do 

Parque Nacional de Snowdonia. Volte no tempo 

enquanto as notáveis torres dos castelos 

Caernarfon e Conwy evocam histórias de conflitos 

passados. Mais ao sul, a Catedral de St. David e a 

Abadia de Tintern oferecem retiros poéticos, ou, 

para algo mais animado, junte-se aos apaixonados 

galeses e assista a um jogo de rugby – esporte 

nacional do País de Gales – no impressionante 

Millennium Stadium.

ESCÓCIA

Terra de lendas, romance e cenários majestosos, os 

kilts, gaitas de foles, castelos e clãs da Escócia têm 

despertado a imaginação de muitos. A capital, 

Edimburgo, é um Patrimônio Mundial e, quando se 

percorre suas sinuosas ruas medievais, ladeadas por 

bela arquitetura georgiana e no estilo regência, fica 

fácil perceber por quê. O Castelo de Edimburgo 

domina a cidade, cravado no alto de um antigo 

monte vulcânico cuidando do alvoroço lá embaixo, 

enquanto a charmosa Royal Mile (Milha Real – 

nome popular para a sucessão de ruas que formam 

a principal via do centro histórico de Edimburgo) 

leva dali até o elegante Palácio de Holyrood House, 

uma das muitas associações reais encontradas na 

Escócia. Cidade acolhedora e vibrante, Edimburgo 

é palco de inúmeros festivais, como o Military 

Tattoo e o Hogmanay. Além da cidade, a Escócia 

rural é uma região cativante de montanhas 

Aprenda os segredos de como preparar uma autêntica pizza com um pizzaiolo romano • Desfrute de um almoço com um 
Príncipe em sua vinícola e adote um de seus vinhos • Faça um test drive com uma Ferrari, Maserati ou Lamborghini  
• Desfrute de uma visita exclusiva a um icônico atelier de modas • Desfrute de uma visita exclusiva ao Museu do Vaticano 
e à Capela Sistina • Participe de uma caça especializada às famosas trufas de Ístria, difíceis de encontrar

UZBEQUISTÃO, CAZAQUISTÃO, 

TURQUEMENISTÃO E AZERBAIJÃO

Situados na Grande Rota da Seda, rota comercial 

histórica entre a Europa e a Ásia, os muito pouco 

explorados destinos Uzbequistão, Cazaquistão, 

Turquemenistão e Azerbaijão têm muito a oferecer 

em termos de autêntico charme do velho mundo, 

história cativante, arquitetura intricada, cidades 

dinâmicas e paisagens notáveis.

UCRÂNIA, ARMÊNIA E GEORGIA

A Ucrânia emergiu de um passado tumultuado como 

um país belo e fascinante, cheio de história e profunda 

herança judaica. A Armênia é a mais antiga nação 

cristã do mundo, onde paisagens espetaculares 

circundam mosteiros e igrejas em ruínas, enquanto a 

Geórgia, terra cultural praticamente intocada, 

encarna os valores da hospitalidade e amizade.

Conheça um sobrevivente do Cerco de Leningrado e ouça suas histórias • Aprenda sobre a vida de um espião soviético 
durante um jantar com um antigo agente da KGB • Dispare um canhão desde as muralhas da Fortaleza de Pedro e Paulo  
• Conheça um cosmonauta russo durante uma turnê exclusiva pelo Centro de Treinamento para Cosmonautas • Visite a 
oficina de um famoso fabricante de marionetes uzbeque • Tenha uma aula de caligrafia em Tashkent

vinhos da França, amantes da história talvez 

queiram explorar as ruínas antigas encontradas na 

Grécia, enquanto horticultores talvez queiram 

descobrir os belos jardins da Inglaterra.

REUNIÕES, INCENTIVOS, CONFERÊNCIAS E 

EVENTOS

Originalidade, flexibilidade e atenção aos 

detalhes garantem o sucesso de nossos Programas 

de Incentivo. Com escritórios na Itália, Rússia e 

Reino Unido e um Diretor Regional na Espanha, 

podemos facilmente organizar excursões para 

Roma, Florença, Moscou, São Petersburgo, 

Londres, Edimburgo, Cotswolds, Barcelona e 

Madrid que incluem oportunidades de refeições 

especiais, atividades de construção de espírito de 

equipe, oradores especializados, visitas exclusivas 

e muitos outros serviços personalizados.



INSTANT EXPERT
o guia da Europa para o profissional de viagens

R E S TA N T E  DA EU RO PA

Embora facilmente acessível em termos de 

distância, costumes, idiomas, normas e, em alguns 

casos, moedas diferentes podem complicar o 

planejamento de uma viagem pela Europa. A rede 

de escritórios locais e os Anjos da Guarda da A&K 

Europa garantem consistência em qualidade e 

expertise local, e você lida com um único contato 

individual e um único ponto de transação para toda 

a viagem, liberando-se para cuidar de seus clientes. 

Destino maravilhosamente diversificado, seus 

clientes adorarão poder combinar destinos e 

experimentar a enorme variedade e riqueza 

cultural em oferta em toda a Europa.

ESPANHA E PORTUGAL

Influenciados pela África do Norte e pela Europa, 

Espanha e Portugal são países de patrimônio 

cultural e arquitetônico único. Com museus de 

classe mundial, arquitetura monumental e 

gastronomia inesquecível, as delícias da Espanha e 

de Portugal são encontradas em todas as direções, 

desde as grandes e vibrantes cidades às fazendas 

rústicas, vastos vinhedos e belas praias.

FRANÇA

O encanto sedutor da França está em sua mistura 

única de glamour chique, grandeza histórica e 

exótica serenidade rural. Os visitantes podem 

desfrutar de maravilhosas galerias, museus e cafés 

de rua de Paris antes de explorar os vinhedos e 

castelos históricos do Vale do Loire e Bordeaux. Ao 

norte, uma viagem para a costa traz a história 

fascinante dos desembarques do Dia D na 

Normandia, enquanto as cidades costeiras do sul ao 

longo da Côte d’Azur estão situadas ao lado de praias 

elegantes e portos cosmopolitas que esbanjam estilo.

ALEMANHA 

A dinâmica capital Berlim está na vanguarda da 

arte e da arquitetura, enquanto lembranças da 

muitas vezes turbulenta história da cidade 

permanecem em cada curva. Na Bavária, o charme 

da Alemanha toma uma forma mais tradicional com 

a animada atmosfera do Hofbrauhaus, o mais 

famoso salão de cerveja de Munique, as 

encantadoras vilas medievais e a romântica 

paisagem da Floresta Negra.

GRÉCIA

Os gregos antigos estavam na vanguarda do 

pensamento criativo, da escrita e do teatro, cujos 

resultados ainda hoje sustentam boa parte do nosso 

mundo moderno. A paisagem acidentada da Grécia 

está repleta de evidências desse mundo antigo, 

desde a imponente Acrópole, que domina o 

horizonte de Atenas, à Olímpia antiga, sede dos 

Jogos Olímpicos da Antiguidade. Por outro lado, 

para aqueles que procuram relaxar contra um pano 

de fundo bucólico, as ilhas gregas oferecem imagens 

de praias primitivas, águas cristalinas e caminhos 

sinuosos ladeados por icônicas casas caiadas.

BÉLGICA, HOLANDA E LUXEMBURGO

Apesar de serem alguns dos menores países da 

Europa, Bélgica, Holanda e Luxemburgo são ricos em 

história e oferecem um grande número de 

importantes artistas. Bruxelas, capital da Bélgica, 

abriga uma das praças de mercado mais 

ornamentadas da Europa, enquanto as cidades de 

Gent e Bruges, cartões postais do país, são joias da 

arquitetura medieval. Por outro lado, os canais e as 

casas com frontão triangular fazem de Amsterdã uma 

cidade bem diferente das outras cidades da Europa. 

A primavera na Holanda também traz consigo uma 

infinidade de cores quando tulipas, açafrão e jacintos 

florescem, fazendo com que jardins como o 

Keukenhof e o Lisse mereçam uma visita.
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BEM-VINDO

Com uma história rica, vasta gama de culturas e 

gastronomia de classe mundial dentro de uma  

área geográfica relativamente pequena e que 

pode ser facilmente percorrida, uma visita à 

Europa pode oferecer algo para todos e 

invariavelmente revela joias escondidas até 

mesmo para o viajante mais experiente.

Além de apresentá-lo a todos os pontos turísticos 

emblemáticos dos 27 países europeus que 

oferecemos, aqui na A&K Europa nossa dedicada 

equipe de pesquisas se mantém a par de todos os 

novos acontecimentos, restaurantes, vilas/casas de 

férias, hotéis e oportunidades para garantir que 

possamos levá-lo direto ao coração da cultura 

local. Nossa rede incomparável de guias e colegas 

a postos onde quer que você esteja nos permite 

descobrir experiências fora do alcance do viajante 

normal e capturar realmente a essência do seu 

destino de uma maneira que você nunca 

esquecerá. Qualquer pessoa pode visitar a Irlanda, 

mas apenas a A&K pode oferecer a você a 

hospitalidade de uma casa de família local para um 

autêntico jantar irlandês.

Com serviços adicionais, como nossos excelentes 

Anjos da Guarda e o exclusivo Concierge Rail 

Service, podemos criar roteiros multipaíses 

agradáveis e sem estresse, equilibrando suas 

necessidades e interesses pessoais de forma a guiá-

lo de maneira perfeita em cada um dos destinos 

que decidir visitar.

De Lisboa aos Montes Urais, de Edimburgo à 

Sicília, venha e descubra a diversidade por toda a 

Europa e experimente pessoalmente o diferencial 

que só a A&K oferece.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente e Principal Executivo

OS SERVIÇOS DA A&K EUROPA

Organização de viagens individuais FIT (Foreign 

Independent Traveller = Turista Estrangeiro 

Independente) e programas MICE (Meetings, 

Incentives, Conferences and Events = Reuniões, 

Incentivos, Conferências e Eventos) em destinos 

selecionados, itinerários de interesse especial, 

cruzeiros marítimos e um portfólio escolhido a 

dedo de vilas/casas de férias de luxo disponíveis já 

com serviços de concierge da A&K ou conforme 

definido por você.

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão multipaís quando 

você pode trabalhar com apenas um especialista 

prestando apoio consistente?  Com a A&K Europa 

você pode criar um roteiro para qualquer número 

de destinos na Europa, lidando com um ponto de 

contato central e uma operação simples, sem 

perder qualquer vantagem ou detalhe local.

OS ANJOS DA GUARDA DA A&K EUROPA

Nossa rede única de pessoal, disponível para nossos 

clientes 24 horas por dia/7 dias por semana onde 

quer que se encontrem, permite à A&K Europa 

oferecer suporte incomparável. Depois de uma 

saudação pessoal no aeroporto e uma reunião de 

orientação em seu hotel, nosso Anjo da Guarda 

estará trabalhando nos bastidores para garantir que 

seus clientes aproveitem cada minuto de sua viagem. 

Ele/ela estará sempre a apenas um telefonema de 

distância para lhe dar apoio e aconselhamento.

CONCIERGE RAIL SERVICE (SERVIÇOS DE 

CONCIERGE EM ESTAÇÕES DE TREM)

As viagens de trem na Europa são rápidas, 

confortáveis e baratas, mas as estações de trem são 

confusas e o manuseio de bagagem extenuante. O 

inovador Concierge Rail Service da A&K Europa 

oferece a solução perfeita através da tranquilidade 

e praticidade de traslados com acompanhante, 

reservas de assento, serviços de carregadores e 

um ‘Kit Ferroviário’ A&K como cortesia.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA

Oferecemos excursões exclusivas para clientes de 

linhas de cruzeiro que chegam nos portos de toda a 

Europa, permitindo-lhes viajar na privacidade do 

seu próprio grupo, e personalizamos sua turnê para 

atender seus interesses individuais. Nossos guias 

especializados apresentarão cada destino com 

paixão e conhecimento, mantendo a flexibilidade 

para acomodar as preferências dos clientes.

OS MELHORES GUIAS ESPECIALIZADOS E 

DIRETORES DE GRUPO

Graças aos rigorosos critérios de seleção 

utilizados pela A&K Europa, nossos guias locais 

especializados, Diretores de Grupo e equipes de 

apoio em vilas/casas de férias são conhecidos por 

serem os melhores do setor. Profissional, 

experiente e extremamente organizado, um 

Diretor de Grupo ou Gerente de Eventos da A&K 

é um ingrediente indispensável para uma excursão 

em grupo bem sucedida.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Europa são 

obrigados a cumprir rigorosos requisitos de saúde 

e segurança e nossos clientes são cobertos por 

nosso seguro corporativo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

Mais de 25 anos de trabalho em rede possibilitou à 

A&K Europa criar uma extraordinária variedade de 

oportunidades de ‘Acesso Exclusivo’ – aqueles 

momentos especiais que dão aos visitantes uma 

percepção mais profunda do destino que 

escolheram e os premiam com experiências e 

lembranças que somente a A&K pode proporcionar.

Descubra os tradicionais métodos de fabricação de cervejas numa excursão exclusiva a uma cervejaria familiar • Renove 
seu guarda-roupa com um assistente de compras pessoal • Aprenda a história dos desembarques do Dia D com um antigo 
Major do exército • Aprecie um concerto de música clássica exclusivo • Conheça um fabricante de instrumentos de corda 
espanhol • Aprenda os segredos da gastronomia local numa aula particular de culinária • Produza seu próprio champagne

GASTRONOMIA 
• Demonstração de chocolates, Bruges
• Caça às trufas, Ístria
• Degustação de vinhos, Burgundy
•  Turnê de Tapas (petisco típico da 

Espanha), Madrid
• Caminhada Gastronômica, Paris

AVENTURA
• Iate exclusivo, Santorini
• Voo de MIG, Rússia
•  Caminhada pelo Cotswolds Way, 

Inglaterra
• Test drive de uma Maserati, Parma
• Cavalgada, Shannon

FAMÍLIAS
• Passeio de bicicleta, Berlim
• Preparo de pizza, Roma
•  Pintura de bonecas Matryoshka,

São Petersburgo
• Mini-Jogos de Highlands, Edimburgo
•  Passeio de caiaque e mergulho com 

snorkel no mar, Croácia

COMPRAS E MODA
•  Assistente de compras pessoal, Londres
• A Milha Dourada, Madrid
• Semana da Moda de Atenas
•  Visita VIP às principais casas de moda 

de Paris
•  Conhecer um fabricante de calçados 

local, Florença

ARTE E ARQUITETURA
• The Hermitage, São Petersburgo
• Capela Sistina, Roma
• Sagrada Família, Barcelona
• Rijksmuseum, Amsterdã
• Conheça um artista famoso, Praga

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
• Ópera na Arena de Verona
• Show de dança flamenca, Sevilha
• O Grande Baile, Viena
•  Festival Noite Brancas, São 

Petersburgo
• Oktoberfest, Munique
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HUNGRIA, ÁUSTRIA E REPÚBLICA TCHECA

Combinadas perfeitamente numa turnê das 

cidades mais encantadoras da Europa central, 

Budapeste, Viena e Praga sugerem um elemento 

do velho mundo, com suas ruas de paralelepípedos 

e tradicionais cafés. A incomparável arquitetura 

gótica de Praga complementa bem os românticos 

palácios imperiais de Viena e Salzburgo, enquanto 

Budapeste, a vibrante cidade dos spas, oferece 

barroco majestoso, arquitetura neoclássica e 

art-nouveau em abundância.

POLÔNIA E ESLOVÁQUIA

Poucos países sobreviveram a um passado tão 

turbulento como o da Polônia, mas este belo país 

vive para contar novamente sua história fascinante 

através de suas igrejas e palácios. Varsóvia foi em 

grande parte destruída durante a guerra, mas uma 

reconstrução meticulosa restaurou muitos dos 

principais marcos da cidade. Para o sul, Cracóvia, 

cheia de impressionante arquitetura medieval, é 

uma das mais antigas cidades da Europa e foi 

declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Por 

outro lado, Bratislava, capital da Eslovênia, apesar 

de ser uma das capitais mais jovens da Europa, 

possui uma maravilhosa cidade velha e um castelo 

impressionante a partir do qual se tem uma vista 

espetacular da cidade.

“Durante um delicioso jantar em nosso 
hotel, como entusiásticos cozinheiros, 
expressamos o desejo de tentar preparar 
alguns dos pratos nós mesmos. Então 
nosso guia organizou uma aula de 
culinária particular para nós com o chef 
do hotel. Essa experiência culinária 
especial foi o destaque de nossa viagem; 
mal podemos esperar para levar as 
receitas para casa e reviver a alegria de 
cozinhar em família!”



INSTANT EXPERT
o guia da Europa para o profissional de viagens

R E S TA N T E  DA EU RO PA

Embora facilmente acessível em termos de 

distância, costumes, idiomas, normas e, em alguns 

casos, moedas diferentes podem complicar o 

planejamento de uma viagem pela Europa. A rede 

de escritórios locais e os Anjos da Guarda da A&K 

Europa garantem consistência em qualidade e 

expertise local, e você lida com um único contato 

individual e um único ponto de transação para toda 

a viagem, liberando-se para cuidar de seus clientes. 

Destino maravilhosamente diversificado, seus 

clientes adorarão poder combinar destinos e 

experimentar a enorme variedade e riqueza 

cultural em oferta em toda a Europa.

ESPANHA E PORTUGAL

Influenciados pela África do Norte e pela Europa, 

Espanha e Portugal são países de patrimônio 

cultural e arquitetônico único. Com museus de 

classe mundial, arquitetura monumental e 

gastronomia inesquecível, as delícias da Espanha e 

de Portugal são encontradas em todas as direções, 

desde as grandes e vibrantes cidades às fazendas 

rústicas, vastos vinhedos e belas praias.

FRANÇA

O encanto sedutor da França está em sua mistura 

única de glamour chique, grandeza histórica e 

exótica serenidade rural. Os visitantes podem 

desfrutar de maravilhosas galerias, museus e cafés 

de rua de Paris antes de explorar os vinhedos e 

castelos históricos do Vale do Loire e Bordeaux. Ao 

norte, uma viagem para a costa traz a história 

fascinante dos desembarques do Dia D na 

Normandia, enquanto as cidades costeiras do sul ao 

longo da Côte d’Azur estão situadas ao lado de praias 

elegantes e portos cosmopolitas que esbanjam estilo.

ALEMANHA 

A dinâmica capital Berlim está na vanguarda da 

arte e da arquitetura, enquanto lembranças da 

muitas vezes turbulenta história da cidade 

permanecem em cada curva. Na Bavária, o charme 

da Alemanha toma uma forma mais tradicional com 

a animada atmosfera do Hofbrauhaus, o mais 

famoso salão de cerveja de Munique, as 

encantadoras vilas medievais e a romântica 

paisagem da Floresta Negra.

GRÉCIA

Os gregos antigos estavam na vanguarda do 

pensamento criativo, da escrita e do teatro, cujos 

resultados ainda hoje sustentam boa parte do nosso 

mundo moderno. A paisagem acidentada da Grécia 

está repleta de evidências desse mundo antigo, 

desde a imponente Acrópole, que domina o 

horizonte de Atenas, à Olímpia antiga, sede dos 

Jogos Olímpicos da Antiguidade. Por outro lado, 

para aqueles que procuram relaxar contra um pano 

de fundo bucólico, as ilhas gregas oferecem imagens 

de praias primitivas, águas cristalinas e caminhos 

sinuosos ladeados por icônicas casas caiadas.

BÉLGICA, HOLANDA E LUXEMBURGO

Apesar de serem alguns dos menores países da 

Europa, Bélgica, Holanda e Luxemburgo são ricos em 

história e oferecem um grande número de 

importantes artistas. Bruxelas, capital da Bélgica, 

abriga uma das praças de mercado mais 

ornamentadas da Europa, enquanto as cidades de 

Gent e Bruges, cartões postais do país, são joias da 

arquitetura medieval. Por outro lado, os canais e as 

casas com frontão triangular fazem de Amsterdã uma 

cidade bem diferente das outras cidades da Europa. 

A primavera na Holanda também traz consigo uma 

infinidade de cores quando tulipas, açafrão e jacintos 

florescem, fazendo com que jardins como o 

Keukenhof e o Lisse mereçam uma visita.
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BEM-VINDO

Com uma história rica, vasta gama de culturas e 

gastronomia de classe mundial dentro de uma  

área geográfica relativamente pequena e que 

pode ser facilmente percorrida, uma visita à 

Europa pode oferecer algo para todos e 

invariavelmente revela joias escondidas até 

mesmo para o viajante mais experiente.

Além de apresentá-lo a todos os pontos turísticos 

emblemáticos dos 27 países europeus que 

oferecemos, aqui na A&K Europa nossa dedicada 

equipe de pesquisas se mantém a par de todos os 

novos acontecimentos, restaurantes, vilas/casas de 

férias, hotéis e oportunidades para garantir que 

possamos levá-lo direto ao coração da cultura 

local. Nossa rede incomparável de guias e colegas 

a postos onde quer que você esteja nos permite 

descobrir experiências fora do alcance do viajante 

normal e capturar realmente a essência do seu 

destino de uma maneira que você nunca 

esquecerá. Qualquer pessoa pode visitar a Irlanda, 

mas apenas a A&K pode oferecer a você a 

hospitalidade de uma casa de família local para um 

autêntico jantar irlandês.

Com serviços adicionais, como nossos excelentes 

Anjos da Guarda e o exclusivo Concierge Rail 

Service, podemos criar roteiros multipaíses 

agradáveis e sem estresse, equilibrando suas 

necessidades e interesses pessoais de forma a guiá-

lo de maneira perfeita em cada um dos destinos 

que decidir visitar.

De Lisboa aos Montes Urais, de Edimburgo à 

Sicília, venha e descubra a diversidade por toda a 

Europa e experimente pessoalmente o diferencial 

que só a A&K oferece.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente e Principal Executivo

OS SERVIÇOS DA A&K EUROPA

Organização de viagens individuais FIT (Foreign 

Independent Traveller = Turista Estrangeiro 

Independente) e programas MICE (Meetings, 

Incentives, Conferences and Events = Reuniões, 

Incentivos, Conferências e Eventos) em destinos 

selecionados, itinerários de interesse especial, 

cruzeiros marítimos e um portfólio escolhido a 

dedo de vilas/casas de férias de luxo disponíveis já 

com serviços de concierge da A&K ou conforme 

definido por você.

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão multipaís quando 

você pode trabalhar com apenas um especialista 

prestando apoio consistente?  Com a A&K Europa 

você pode criar um roteiro para qualquer número 

de destinos na Europa, lidando com um ponto de 

contato central e uma operação simples, sem 

perder qualquer vantagem ou detalhe local.

OS ANJOS DA GUARDA DA A&K EUROPA

Nossa rede única de pessoal, disponível para nossos 

clientes 24 horas por dia/7 dias por semana onde 

quer que se encontrem, permite à A&K Europa 

oferecer suporte incomparável. Depois de uma 

saudação pessoal no aeroporto e uma reunião de 

orientação em seu hotel, nosso Anjo da Guarda 

estará trabalhando nos bastidores para garantir que 

seus clientes aproveitem cada minuto de sua viagem. 

Ele/ela estará sempre a apenas um telefonema de 

distância para lhe dar apoio e aconselhamento.

CONCIERGE RAIL SERVICE (SERVIÇOS DE 

CONCIERGE EM ESTAÇÕES DE TREM)

As viagens de trem na Europa são rápidas, 

confortáveis e baratas, mas as estações de trem são 

confusas e o manuseio de bagagem extenuante. O 

inovador Concierge Rail Service da A&K Europa 

oferece a solução perfeita através da tranquilidade 

e praticidade de traslados com acompanhante, 

reservas de assento, serviços de carregadores e 

um ‘Kit Ferroviário’ A&K como cortesia.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA

Oferecemos excursões exclusivas para clientes de 

linhas de cruzeiro que chegam nos portos de toda a 

Europa, permitindo-lhes viajar na privacidade do 

seu próprio grupo, e personalizamos sua turnê para 

atender seus interesses individuais. Nossos guias 

especializados apresentarão cada destino com 

paixão e conhecimento, mantendo a flexibilidade 

para acomodar as preferências dos clientes.

OS MELHORES GUIAS ESPECIALIZADOS E 

DIRETORES DE GRUPO

Graças aos rigorosos critérios de seleção 

utilizados pela A&K Europa, nossos guias locais 

especializados, Diretores de Grupo e equipes de 

apoio em vilas/casas de férias são conhecidos por 

serem os melhores do setor. Profissional, 

experiente e extremamente organizado, um 

Diretor de Grupo ou Gerente de Eventos da A&K 

é um ingrediente indispensável para uma excursão 

em grupo bem sucedida.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Europa são 

obrigados a cumprir rigorosos requisitos de saúde 

e segurança e nossos clientes são cobertos por 

nosso seguro corporativo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

Mais de 25 anos de trabalho em rede possibilitou à 

A&K Europa criar uma extraordinária variedade de 

oportunidades de ‘Acesso Exclusivo’ – aqueles 

momentos especiais que dão aos visitantes uma 

percepção mais profunda do destino que 

escolheram e os premiam com experiências e 

lembranças que somente a A&K pode proporcionar.

Descubra os tradicionais métodos de fabricação de cervejas numa excursão exclusiva a uma cervejaria familiar • Renove 
seu guarda-roupa com um assistente de compras pessoal • Aprenda a história dos desembarques do Dia D com um antigo 
Major do exército • Aprecie um concerto de música clássica exclusivo • Conheça um fabricante de instrumentos de corda 
espanhol • Aprenda os segredos da gastronomia local numa aula particular de culinária • Produza seu próprio champagne

GASTRONOMIA 
• Demonstração de chocolates, Bruges
• Caça às trufas, Ístria
• Degustação de vinhos, Burgundy
•  Turnê de Tapas (petisco típico da 

Espanha), Madrid
• Caminhada Gastronômica, Paris

AVENTURA
• Iate exclusivo, Santorini
• Voo de MIG, Rússia
•  Caminhada pelo Cotswolds Way, 

Inglaterra
• Test drive de uma Maserati, Parma
• Cavalgada, Shannon

FAMÍLIAS
• Passeio de bicicleta, Berlim
• Preparo de pizza, Roma
•  Pintura de bonecas Matryoshka,

São Petersburgo
• Mini-Jogos de Highlands, Edimburgo
•  Passeio de caiaque e mergulho com 

snorkel no mar, Croácia

COMPRAS E MODA
•  Assistente de compras pessoal, Londres
• A Milha Dourada, Madrid
• Semana da Moda de Atenas
•  Visita VIP às principais casas de moda 

de Paris
•  Conhecer um fabricante de calçados 

local, Florença

ARTE E ARQUITETURA
• The Hermitage, São Petersburgo
• Capela Sistina, Roma
• Sagrada Família, Barcelona
• Rijksmuseum, Amsterdã
• Conheça um artista famoso, Praga

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
• Ópera na Arena de Verona
• Show de dança flamenca, Sevilha
• O Grande Baile, Viena
•  Festival Noite Brancas, São 

Petersburgo
• Oktoberfest, Munique
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HUNGRIA, ÁUSTRIA E REPÚBLICA TCHECA

Combinadas perfeitamente numa turnê das 

cidades mais encantadoras da Europa central, 

Budapeste, Viena e Praga sugerem um elemento 

do velho mundo, com suas ruas de paralelepípedos 

e tradicionais cafés. A incomparável arquitetura 

gótica de Praga complementa bem os românticos 

palácios imperiais de Viena e Salzburgo, enquanto 

Budapeste, a vibrante cidade dos spas, oferece 

barroco majestoso, arquitetura neoclássica e 

art-nouveau em abundância.

POLÔNIA E ESLOVÁQUIA

Poucos países sobreviveram a um passado tão 

turbulento como o da Polônia, mas este belo país 

vive para contar novamente sua história fascinante 

através de suas igrejas e palácios. Varsóvia foi em 

grande parte destruída durante a guerra, mas uma 

reconstrução meticulosa restaurou muitos dos 

principais marcos da cidade. Para o sul, Cracóvia, 

cheia de impressionante arquitetura medieval, é 

uma das mais antigas cidades da Europa e foi 

declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Por 

outro lado, Bratislava, capital da Eslovênia, apesar 

de ser uma das capitais mais jovens da Europa, 

possui uma maravilhosa cidade velha e um castelo 

impressionante a partir do qual se tem uma vista 

espetacular da cidade.

“Durante um delicioso jantar em nosso 
hotel, como entusiásticos cozinheiros, 
expressamos o desejo de tentar preparar 
alguns dos pratos nós mesmos. Então 
nosso guia organizou uma aula de 
culinária particular para nós com o chef 
do hotel. Essa experiência culinária 
especial foi o destaque de nossa viagem; 
mal podemos esperar para levar as 
receitas para casa e reviver a alegria de 
cozinhar em família!”




