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Croácia e Montenegro formam aquela que é considerada por 
muitos a nova e mais cobiçada riviera europeia. 

Localizada no sudeste europeu, Montenegro é uma pequena 
república salpicada por montanhas escarpadas e uma linda 
costa. Já a Croácia tem como um dos seus maiores atrativos, 
seus mares. Afinal, são mais de 1200 ilhas, poucas povoadas,  
verdadeiras joias de rara beleza.

No DUO connections: Croácia & Montenegro (19 e 20 de  
outubro) vamos conhecer mais desses países. Serão dois  
painéis diários, um às 10h30 e outro às 14h30 com conteúdos 
inéditos, hotéis espetaculares de alto padrão e especialistas 
que irão dividir conhecimento com os agentes de viagens  
brasileiros! 

SOBRE CROÁCIA &
MONTENEGRO
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 1

PAINEL I – Croácia: roteiros essenciais 
Nesse painel você saberá mais sobre a Calvados Club,  
empresa Virtuosa e parceira da DUO connections nessa  
edição. Além disso, conhecerá a Ístria, Zagreb, Plitvice,  
Split e Dubrovinik, cidades consideradas primordiais em 
roteiros considerados essenciais.

PALESTRANTES: Calvados Club, Carina Pedron

EXPOSITORES
Maistra Collection: Monte Mulini Hotel e  
Grand Park Rovinj

PAINEL II – Croácia: imersão e nichos 
Nessa sessão, vamos explorar outros segmentos de viagens 
como os do turismo para terceira idade, férias em família e 
ecoturismo. Além disso, vamos nos aprofundar na história e 
curiosidades culturais como a gastronomia croata.

PALESTRANTE: Calvados Club

EXPOSITORES
Meneghetti Wine Hotel & Winery
San Canzian Village Hotel

TER, 
19 OUT. 

10h30 – 
12h00

TER,  
19 OUT. 

14h30 – 
16h00

MANHÃ

TARDE
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MANHÃ

TARDE

PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 2

PAINEL III – Croácia: ao sabor do mar...
A costa croata abriga o segundo maior arquipélago do  
Mediterrâneo. Portanto, um capítulo importante nessa edição 
é saber mais sobre rotas marítimas e opções de passeios.
Por isso, nessa sessão, você vai aprender mais sobre as  
principais ilhas, barcos privados e o “island hopping” em 
programas de 4 e 7 dias pelos mares croatas. Também,  
sobre os gulets e locação de iates privados. 

PALESTRANTE: Calvados Club

EXPOSITORES
Maslina Resort
Villa Dubrovnik

PAINEL IV – Montenegro rara beleza, uma  
tendência: ares de uma nova Riviera
Montenegro é muito mais que uma simples extensão da 
Croácia. Nesse último painel, vamos saber mais sobre  
Montenegro, como chegar, principais rotas, atividades e  
experiências transformadoras. 

Também, vamos refletir sobre pontos em comum entre 
Croácia e Montenegro e os elementos que os distanciam e 
os aproximam.

PALESTRANTE: Calvados Club

EXPOSITOR
One & Only Portonovi 

QUA,  
20 OUT. 

10h30 – 
12h00

QUA,  
20 OUT. 

14h30 – 
16h00
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EXPOSITORES

MASLINA  
RESORT

Maslina, membro do Relais & Chateaux, é um resort 5 estrelas 
contemporâneo na ilha croata de Hvar, perto de Stari Grad, uma 
das mais antigas ao leste do mar Adriático. Situado na deslum-
brante Baía de Maslinica, o Maslina Resort é cercado por  
oliveiras e vinhas. A propriedade estende-se por 2 hectares  
entre pinheiros e uma deslumbrante vista para o Mar Adriático.
Com 50 quartos e 3 vilas, o Maslina é um resort Mindful Luxury, 
voltado para o bem-estar, atende com maestria casais e famí-
lias, oferecendo experiências culinárias e outras na medida do 
sonho de cada hóspede.

EXPOSITOR: Zoran Pejović (Diretor Geral do hotel)
contato: zoran@paradox.hr

Localização: Hvar, Baía Maslinica, Croácia

Como chegar: o aeroporto mais próximo é o de Split. De lá, pega-se 
um catamarã do Porto de Split até a cidade de Hvar (1 hora aproxi-
madamente) ou um ferry desde o Porto de Split até a cidade de Stari 
(aproximadamente 2 horas). Também há transfer, em barco privado, 
oferecido pelo hotel aos seus hóspedes, direto do aeroporto de Split 
(total do trajeto aproximadamente 1 hora).

Aceita crianças: sim, sem restrições

Acomodações: 53 quartos

saiba mais

GRAND PARK 
HOTEL ROVINJ 

Situado em uma floresta de pinheiros à beira-mar com vista 
para a Ilha de Sta. Katarina e o encantador centro histórico de  
Rovinj, está este elegante hotel, projetado pelo renomado 
arquiteto italiano Piero Lissoni. Com seis andares, elegantes 
quartos e suítes, além de uma coleção de restaurantes, faça 
compras em exclusivas boutiques e restaure seu bem-estar no 
Albaro Wellness & Spa.

EXPOSITOR: Vesna Korda (Gerente de Vendas do  
Departamento de Luxo)
contato: vesna.korda@maistra.hr

Localização: Centro histórico de Rovinj, Croácia

Como chegar: 30 Km do aeroporto de Pula 
250Km da cidade de Zagreb   
250km do aeroporto de Veneza 

Aceita crianças: sim, sem restrições

Acomodações: 209

saiba mais

mailto:zoran%40paradox.hr?subject=
https://www.maslinaresort.com/
mailto:%20jiovana.alves%40belmond.com?subject=
mailto:%20vesna.korda%40maistra.hr?subject=
https://www.maistra.com/grand-park-hotel-rovinj?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=maps&utm_content=hotel_park
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EXPOSITORES

HOTEL MONTE 
MULINI 

Ao entrar no Hotel Monte Mulini, a vista panorâmica do mar 
azul e do céu, que se estende de quase todas as partes do  
hotel, trazem uma sensação de paz e bem-estar incomparável. 
Membro do Leading Hotels of the World e Virtuoso é o local 
perfeito para qualquer hóspede que procura uma experiência 
única. O hotel tem um restaurante exclusivo para duas pes-
soas (Amatis); o famoso Gin Library no lobby do hotel, além 
de um espaço de spa e yoga. A Praia de Mulini está a espera 
do hóspede assim com um lindo pôr do sol...

EXPOSITOR: Vesna Korda (Gerente de Vendas do  
Departamento de Luxo)  
contato: vesna.korda@maistra.hr

Localização: Centro histórico de Rovinj, Croácia

Como chegar: 30 Km do aeroporto de Pula 
250Km da cidade de Zagreb   
250km do aeroporto de Veneza 

Aceita crianças: sim, sem restrições 

Acomodações: 113

saiba mais

MENEGHETTI 
WINE HOTEL  

& WINERY 

É um edifício centenário de rara beleza, que evoca as tradi-
ções da região. Considerado um símbolo de luxo, um oásis de 
paz e sossego rodeado de vinhas e oliveiras, o Meneghetti 
tem uma adega completa, um restaurante requintado e servi-
ços personalizados dispondo de vinhos e azeites premiados 
mundialmente, inclusive. O Meneghetti dá as boas-vindas a  
todos que buscam paz, tranquilidade e serviços de alta qua-
lidade. É membro do Relais & Chateaux, Traveller Made, 
Stories e  Croatian Unique Hotels and Lifestyle Hotels. 

EXPOSITOR: Linda Močibob 
contato: linda.mocibob@meneghetti.hr 

Localização: Próximo a Rovinj, Croácia 

Como chegar: está a 20Km de distância de Rovinj. Aeroportos 
mais próximos são o de Pula (20Km do hotel), 30 min. de carro, 
aproximadamente. Também, pode-se chegar pelo aeroporto de 
Trieste Ronchi, na Itália.

Aceita crianças: sim, sem restrições

Acomodações: 40

saiba mais

mailto:vesna.korda%40maistra.hr?subject=
https://www.maistra.com/hotel-monte-mulini-rovinj?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=maps&utm_content=hotel_mulini
mailto:linda.mocibob%40meneghetti.hr%20?subject=
https://meneghetti.hr/en
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EXPOSITORES

SAN CANZIAN 
VILLAGE &  

HOTEL   

O San Canzian Village & Hotel é uma propriedade 5*,  
um hotel afiliado ao Small Luxury Hotels. A propriedade é 
formada por um conjunto de edifícios rústicos situados no 
coração de Ístria, uma das mais belas regiões croatas. Rodea-
do por oliveiras, vinhas, jardins de ervas e plantas locais, é um 
local perfeito para experimentar a autêntica Ístria devido a sua 
arquitetura tradicional aliada a toques modernos, formando um 
conjunto arquitetônico cheio de personalidade, além de muita 
arte que completam seu ambiente único.

EXPOSITOR: Suzana Vrtičević Tica  
contato: suzana@san-canzian.hr

Localização: Centro de Istria, Croácia

Como chegar:  
Distância dos aeroportos mais próximos:
Pula 84 km
Trieste 48 km
Ljubljana 132 km
Zagreb 240 km
Veneza 213 km  

Aceita crianças: sim, sem restrições 

Acomodações: 25

saiba mais

ONE&ONLY 
PORTONOVI

One & Only Portonovi é uma joia da mais nova riviera eu-
ropeia. Um verdadeiro e raro playground náutico que oferece 
aventuras ao ar livre em águas cor de safira, rodeado por uma 
floresta densa e cidades medievais. Com piscinas aquecidas 
e cobertas, além de outras ao ar livre, há uma praia privativa 
de areia finíssima e um relaxante Beach Club. É perfeito para 
curtir o melhor do luxo descalço.   

EXPOSITOR: Elnara Huseynova (Gerente de grupos, vendas 
e eventos)
contato: elnara.huseynova@oneandonlyportonovi.com

Localização: Costa de Montenegro 

Como chegar: está próximo de Dubrovnik  (aproximadamente  
1 hora de carro). Também de carro, Tivat está a 50 minutos e de  
Podgorica (2h30 de distância). Também é possível chegar em jatos 
privados. 

Aceita crianças: sim, sem restrições 

Acomodações: 123

saiba mais

jiovana.alves@belmond.com samantha.machado@belmond.com
mailto:suzana%40san-canzian.hr?subject=
https://san-canzian.hr/
mailto:%20tete%40casaturquesa.com.br?subject=
mailto:elnara.huseynova%40oneandonlyportonovi.com?subject=
https://www.oneandonlyresorts.com/portonovi?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic&utm_campaign=oopm-portonovi-gmb
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EXPOSITORES

VILLA  
DUBROVNIK

Emergindo dramaticamente de falésias com vista para o distri-
to de St. Jacob, o Villa Dubrovnik está em harmonia com seu 
ambiente costeiro (Patrimônio Mundial pela UNESCO) sem 
deixar o conforto da modernidade de lado. São 56 quartos, 
suítes e vilas que contam com muita luz natural e lindas vistas 
panorâmicas. O Villa Dubronik faz parte da Leading Hotels 
of the World e é também um hotel Virtuoso, Traveller Made, 
Signature, Internova Select e Fine Hotels & Resorts. 

EXPOSITOR: Ivan Rudolf (Diretor de Vendas e Marketing)
contato: igajic@villa-dubrovnik.hr

Localização: Hvar, Baía Maslinica, Croácia

Como chegar: Dubrovnik International Airport está a 20 km de  
distância do hotel. O transfer leva 25 minutos e pode ser feito em 
carro de luxo ou táxi. 

Aceita crianças: sim, sem restrições 

Acomodações: 56

saiba mais

mailto:igajic%40villa-dubrovnik.hr?subject=
https://www.villa-dubrovnik.hr/en/
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A croata Branka é Senior Travel Designer na 
Calvados Club e é também professora de 
inglês e italiano! Ela ama ler, divertir-se e  
aventurar-se mundo afora. Dança tango, 
mergulha e pratica hiking. Gosta de percorrer 
novos destinos e foi assim que aprendeu  
espanhol. Seu destino secreto e um dos pre-
feridos na sua terra natal é Silba, onde não há 
carros e reina uma beleza quase intocada.

Contato: branka@calvadosclub.com

BRANKA MILIŠIĆ
Senior Travel Designer

Com mais de 40 países visitados e passagens 
pelas mais renomadas operadoras de viagens 
de luxo do Brasil, se especializou neste  
segmento ao longo dos quase 20 anos de 
carreira no Turismo. 

Guarda pela Croácia um carinho especial: o des-
tino foi escolhido a dedo para sua lua de mel.

Contato: carina.pedron@ttwgroup.com

CARINA PEDRON 
Diretora de Produtos 

PALESTRANTES

Formada Turismo pela USP, estudou na  
Universidade de Granada. Trabalhou como 
consultora de viagens em renomadas 
agências brasileiras. É fundadora da DUO 
Network & DUO connections e acredita em 
viagens essencialmente transformadoras. 

Contato: caroline@duonetwork.com.br

CAROLINE M. GRAMAGLIO
DUO Network/DUO connections

APRESENTAÇÃO

contato@mandakaru.tur.br
mailto:carina.pedron%40ttwgroup.com?subject=
mailto:%20caroline%40duonetwork.com.br?subject=
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PARCERIA

Calvados Club é a empresa líder em gestão de destinos de viagens de 
luxo e experiências na Croácia e países vizinhos. Especializados na  
região dos Balcãs Ocidentais, revelando este recanto escondido do  
mundo ao viajante moderno.

É um DMC...
• Virtuoso Croatia On-Site desde 2011
• Virtuoso Montenegro On-Site desde 2018
• Membro de Virtuoso Culinary Travel comunity
• Virtuoso Best On-site Partner en 2019
• Travel Leaders – Select In-Country partner desde 2014
• XO Private  –  Destination Master desde 2011

Possui serviços exclusivos de traslados, excursões privativas,  
aluguéis de iates de luxo, além de oferecer experiências únicas e  
extraordinárias aos seus viajantes.

info@calvadosclub.com
sales@calvadosclub.com

mailto:info%40calvadosclub.com?subject=
mailto:sales%40calvadosclub.com?subject=
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CONTATOS EXPOSITORES

PROPRIEDADE REPRESENTANTE E-MAIL

GRAND PARK HOTEL  
ROVINJ Vesna Korda  vesna.korda@maistra.hr

MASLINA  
RESORT Zoran Pejović  zoran@paradox.hr

MENEGHETTI WINE 
HOTEL & WINERY Linda Močibob linda.mocibob@meneghetti.hr

MONTE MULINI  
HOTEL Vesna Korda  vesna.korda@maistra.hr

ONE & ONLY 
PORTONOVI Elnara Huseynova  elnara.huseynova@ 

oneandonlyportonovi.com

SAN CANZIAN  
VILLAGE HOTEL Suzana Vrtičević Tica suzana@san-canzian.hr

VILLA DUBROVNIK Ivan Rudolf igajic@villa-dubrovnik.hr

mailto:%20vesna.korda%40maistra.hr?subject=
mailto:%20zoran%40paradox.hr?subject=
mailto:linda.mocibob%40meneghetti.hr?subject=
mailto:%20vesna.korda%40maistra.hr?subject=
mailto:elnara.huseynova%40oneandonlyportonovi.com?subject=
mailto:elnara.huseynova%40oneandonlyportonovi.com?subject=
mailto:suzana%40san-canzian.hr?subject=
mailto:igajic%40villa-dubrovnik.hr?subject=


13

EDIÇÕES ANTERIORES

REFÚGIOS

BRASIL UM NOVO OLHAR  

ÁFRICA MATIZES

GEÓRGIA ENTRE 2 MUNDOS PORTUGAL ALÉM-MAR

ITÁLIA DOCE VIDA

BRASIL UM NOVO OLHAR 
2a edição

DOE NO MÍNIMO R$ 90 (POR EVENTO) PARA O “MÃES DA FAVELA”,   
PARA ASSISTIR A QUALQUER UM DOS EVENTOS.

www.maesdafavela.com.br

envie o comprovante e o nome do evento para: info@duonetwork.com.br

mailto:info%40duonetwork.com.br%20?subject=
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MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

duonetwork.com.br/croaciaemontenegro

info@duonetwork.com.br

https://www.duonetwork.com.br/croaciaemontenegro
mailto:info%40duonetwork.com.br?subject=

