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De 22 a 24 de novembro (3 dias, 6 painéis), vamos viajar 
virtualmente para um dos países mais ricos, do ponto de vista 
cultural, da Europa Ocidental: a ESPANHA.

Essa é a 9ª edição dos nossos eventos virtuais DUO  
connections! 
Nessa edição vamos viajar para os 4 cantos desse imenso 
território, para os padrões europeus, em busca da verdadeira 
alma espanhola que é multifacetada e tem origem na confluên-
cia de diversos povos ao longo de sua história.

Vamos ainda saber mais sobre experiências premium, pela voz 
de importantes parceiros e especialistas. 

Se apresentarão 15 empresas e propriedades de alto padrão, 
hotéis boutique, de rede local e cadeias internacionais. Proprie-
dades que exibirão diferenciais e razões para encantar cada 
hóspede a sua maneira. 

Também teremos como expositores um resort para famílias e 
um parque de diversões, além de uma estação de esqui nos 
Pirineus. Afinal, a Espanha é um país para se curtir o ano intei-
ro sem qualquer moderação e com muita paixão. 

¡Viva a Increíble España! 

SOBRE  
DUO CONNECTIONS  
ESPANHA
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 1

PAINEL I – Panorama Espanha. Andaluzia
Abrimos a edição com breves palavras do Turismo da Es-
panha sobre as principais regiões autônomas do país. Vamos 
mergulhar na região mais ao sul do país, ocupada por sécu-
los pelos árabes, um lugar de confluência da cultura cigana, 
judia, cristã e, claro, mourisca.

PALESTRANTES: Ana Calvera (Your Trip to Spain), Patricia  
Marqués (Your Trip to Spain), Oscar Almendros Bonis  
(Turismo de España), Vera Alejandra (Cuadra Flamenca)

EXPOSITORES
Hospes Hotels
Hoteles Casa 1800 Sevilla y Granada

PAINEL II – Sabores espanhóis: Castilla y León 
e País Basco
Nessa sessão vamos conhecer melhor as delícias gastronô-
micas da Espanha, com foco no País Basco e seus restau-
rantes premiados. Vamos também saber mais sobre uma das 
rotas enoculturais mais aclamadas do interior do país:  
Ribera del Duero, em Castilla y León. Seus caminhos entre 
natureza exuberante, cidades medievais e castelos, passando 
por adegas subterrâneas. 

PALESTRANTES: Ana Calvera (Your Trip to Spain), Patricia Marqués 
(Your Trip to Spain), Sara García (Rota del Duero)

EXPOSITORES
Castilla Termal Monasterio de Valbuena 
Hotel Villa Favorita 

seg, 
22 NOV. 

10h30 – 
12h00

seg,  
22 NOV. 

14h30 – 
16h00

MANHÃ

TARDE
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MANHÃ

TARDE

PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 2

PAINEL III – Diversão nas 4 estações:  
Catalunha, experiências premium, praias e 
ilhas espanholas
A Catalunha é uma comunidade autônoma diversa com uma 
grande gama de possibilidades e é definitivamente um desti-
no para se curtir o ano inteiro. A Agência Catalã de Turismo 
nos brinda com uma série de experiências de alto padrão na 
região. Fechamos a sessão com uma viagem aos paraísos 
espanhóis no oceano Atlântico e mar Mediterrâneo.

PALESTRANTES: Gabriel Cruz (Agência Catalã de Turismo), Ana 
Calvera (Your Trip to Spain), Patricia Marqués (Your Trip to Spain)

EXPOSITORES
PortAventura World / Ferrari Land 
Baqueira Beret - Val D´Aran
Hotel MiM Baqueira

PAINEL IV – Madri: cosmopolita e diversa 
No coração do país, surpreenda-se com as singularidades 
dessa capital intimamente ligada com moda, arte, arquitetura 
e gastronomia! Sem dúvida, uma das capitais mais dinâmicas 
da Europa ocidental, afinal, Madrid não parou no tempo, esta 
cidade é capaz de se reinventar e manter seu frescor mesmo 
ao longo de séculos.  

PALESTRANTES: Ana Calvera (Your Trip to Spain), Patricia Marqués 
(Your Trip to Spain)

EXPOSITORES
CoolRooms Hotels
Rosewood Villa Magna
Mandarin Oriental, Barcelona

ter,  
23 NOV. 

10h30 – 
12h00

ter,  
23 NOV. 

14h30 – 
16h00
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 3

PAINEL V – Lado B de Barcelona. Catalunha
Barcelona é uma das cidades mais aclamadas em um 
roteiro à Espanha. Razões para isso não faltam. Gaudí 
e suas obras inusitadas pontilham a capital que seduz a 
todos os visitantes. Hoje, porém, surpreenda-se com ativi-
dades fora dos circuitos convencionais, afinal te apresenta-
remos o lado B da cidade e de quebra saiba mais sobre o 
famoso Grand Tour na Catalunha.  

PALESTRANTE: Gabriel Cruz (Agência Catalã de Turismo)

EXPOSITORES
Monument Hotel
Majestic Hotel & SPA
Hotel Neri Relais & Chateaux

qua, 
24 NOV. 

10h30 – 
12h00

PAINEL VI – Identidades da Espanha:  
arte, arquitetura e literatura 
Encante-se com a produção intelectual, artística e arqui-
tetônica que eclodiu no famoso Século de Ouro que mar-
cou o país.
Tiago da Casamundi vai abordar temas históricos como a 
Reconquista que forjou a própria gramática castelhana, 
indo de Cervantes até Velazquez. Fechamos o evento, em 
grande estilo, com a cultura e a força do Flamenco nas 
palavras apaixonadas da bailaora Vera Alejandra.  

PALESTRANTES: Vera Alejandra (Cuadra Flamenca),  
Tiago Halewicz (Casamundi Cultura)

EXPOSITORES
Hotel Claris and Spa 5* GL
Hostal de La Gavina, S´Agaró

qua,  
24 NOV. 

14h30 – 
16h00

TARDE

MANHÃ
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EXPOSITORES

CASTILLA  
TERMAL  

MONASTERIO 
DE VALBUENA

Esse hotel de administração familiar, emerge em um mos-
teiro do séc. XII, o mais bem conservado de toda a Europa. 
Um lugar desenhado para viver uma experiência completa de 
bem-estar e sustentabilidade. A propriedade é rodeada por vi-
nhedos, uma fazenda com mais de 18 mil m2. Conta com uma 
equipe, que dá atenção máxima ao hóspede, preocupando-se 
com cada detalhe. 

EXPOSITOR:  Lucía Pumares
contato: lpumares@castillatermal.com

Localização: Milla de Oro da Ribeira do Douro, Valladolid (Castilla y 
Léon)

Como chegar: transfer privado (carro), aprox. 2 horas do aeroporto 
de Madri

Aceita crianças: sim

Acomodações: 79.

saiba mais

BAQUEIRA  
BERET -  

VAL D´ARAN 

É uma estação de esqui referência na Espanha e nos Piri-
neus. Entre novembro e abril, a estação promete mais neve 
que as concorrentes, já que são quase 170 Km de pistas. 
Baqueira oferece espírito de liberdade e, sem dúvida, momen-
tos inesquecíveis. Com uma ampla oferta de alojamento entre 
hotéis, casas e apartamentos a estação tem mais de 72 mil 
quartos! 

EXPOSITOR: Pep Casasayas
contato: pep.casasayas@baqueira.es

Localização: na zona dos Pirineus, nordeste da Espanha, perto de 
Lérida, próximo a fronteira com a França 

Como chegar: desde o Aeroporto de Madri, Barcelona e França 
(Toulouse). Há transfers privados e serviços públicos de transporte

Aceita crianças: sim, perfeita para diversão em famílias

Acomodações: + de 10 mil leitos na zona de Val D´Aran.

saiba mais

mailto:lpumares%40castillatermal.com?subject=
https://www.castillatermal.com/
mailto:%20jiovana.alves%40belmond.com?subject=
mailto:pep.casasayas%40baqueira.es?subject=
https://www.baqueira.es/
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EXPOSITORES

HOSPES 
HOTELS 

Escolher um dos hotéis Hospes é uma experiência que enri-
quece qualquer viagem, pois brinda seus hóspedes com um 
serviço personalizado, ligado ao bem-estar.  
Todas as propriedades estão em edifícios históricos. Todas 
dão destaque a arquitetura, tanto interna como externa. Seus 
interiores, inclusive, privilegiam a iluminação natural, amplian-
do a sensação de aconchego.  

EXPOSITOR: Cristina Mexia  
contato: isales@hospes.com
Localização: propriedades em Alicante, Córdoba, Cáceres, Granada, 
Valência, Madrid, Maiorca, Salamanca e Sevilha
Como chegar: localizadas no centro ou próximas a ele sendo, dessa 
forma, bastante acessíveis

Aceita crianças: sim

Acomodações: os hotéis têm entre 40 e 80 quartos

Selos e associações: Design hotel e alguns Virtuosos como o  
Palacio del Bailío em Córdoba e Palacio de los Patos em Granada.

saiba mais

COOLROOMS 
HOTELS 

É uma empresa dedicada a comprar edifícios singulares em 
centros culturalmente atrativos rodeados pela natureza. As ex-
periências são personalizadas e os hotéis transbordam cultura, 
além de uma gastronomia exquisita. São 4 hotéis na Espanha: 
CoolRooms Palacio de Atocha em Madri, CoolRooms Palacio 
de Villapanés 5* SLH Sevilla, CoolRooms Palacio de Luces 5* 
Relais & Châteaux, Maldà Singular Hotel Barcelona e o  
recentemente adquiridos: Palacio Duarte no Porto, Lisboa e 
o Palacio Patriarcado em Lisboa.

EXPOSITOR: Lydia Pérez
contato: lydia.perez@coolrooms.com 

Localização: hotéis têm excelente localização em todas as cidades 
onde estão
Como chegar: os hotéis em Madri, Sevilha, Barcelona, Porto e Lis-
boa estão a não mais de 30 min. dos aeroportos internacionais das 
cidades onde estão. O hotel em Astúrias está, tanto de Madri como 
de Barcelona, a 4h30 de carro de distância. Também se pode chegar 
de voo a esse hotel. Os aeroportos, nesse caso, mais próximos são 
Oviedo, Gijón e Bilbao (voos não ultrapassam 40 min.). 
Aceita crianças: sim
Acomodações: Palácio de Atocha (34); Palacio Villapanés (50);  
Palacio de Luces (44); Maldà Singular Hotel Barcelona (17)

Selos e associações: Palacio de Villapanés Sevilla Small Luxury 
Hotels y Palacio de Luces Asturias Relais & Châteaux.

saiba mais

mailto:isales%40hospes.com?subject=
https://www.hospes.com/en/
mailto:%20lydia.perez%40coolrooms.com?subject=
mailto:linda.mocibob%40meneghetti.hr%20?subject=
https://coolrooms.com/atocha/en/
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EXPOSITORES

HOTELES CASA 
1800 SEVILLA Y 

GRANADA   

São propriedades boutique que oferecem uma gama de ser-
viços e experiências que lhes confere uma atmosfera aconche-
gante e familiar. Seus edifícios foram restaurados e remetem a 
uma verdadeira viagem ao passado, mantendo suas estruturas 
originais. Casas do séc. XVI e XIX, personalidades que ali se 
hospedaram, tornam sua áurea ainda mais especial. Os hotéis 
Casa 1800 também oferecem máximo conforto, em um pedaço 
da história, sem deixar a modernidade de lado. 

EXPOSITOR: Marta Pastor  
contato: subdireccion.sevilla@hotelcasa1800.com

Localização: centro de Granada e centro de Sevilha 

Como chegar: devido as excelentes localizações dos 2 hotéis, pode-
-se chegar das estações de trem ou aeroportos rapidamente

Aceita crianças: sim

Acomodações: 33 acomodações na propriedade de Sevilha, 25 no 
hotel de Granada. 

saiba mais

HOTEL CLARIS 
AND SPA 5* GL

É um palácio onde cada acomodação tem um espaço privati-
vo decorado com elementos únicos. O hotel foi renovado faz 
pouco tempo. Seu dono é um colecionador de artes e com-
partilha com seus hóspedes essa vasta coleção que vai desde 
a era egípcia, até a Pré-colombiana, além de trazer exempla-
res da arte oriental e romana. O restaurante La Terraza del 
Claris, no terraço, garante vistas espetaculares! Quem assina 
o cardápio é o chef Aurelio Morales, ganhador de uma estrela 
Michelin.   

EXPOSITOR: Andrés Hervas 
contato: ahervas@derbyhotels.com

Localização: centro de Barcelona, do lado do Paseo de Gracia

Como chegar: o hotel está a 13 km do Aeroporto de Barcelona - El 
Prat. Da Estação de trem/metrô Passeig de Gràcia, somente 300 
metros e da estação de metrô

Aceita crianças: sim

Acomodações: 124 

Selos e associações: Small Luxury Hotels of the World, Signature 
Travel Network, Traveller Made, Turismo de Barcelona Premium.

saiba mais

mailto:subdireccion.sevilla%40hotelcasa1800.com?subject=
https://www.hotelcasa1800.com/
mailto:%20tete%40casaturquesa.com.br?subject=
ahervas@derbyhotels.com
https://www.hotelclaris.com/es
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EXPOSITORES

HOSTAL DE LA 
GAVINA,  

S´AGARÓ

O hotel é uma propriedade familiar rodeada por lindos jardins 
típicos do mediterrâneo. Perfeito para atividades marítimas, 
como passeio de barcos, também se pratica golf ou faz-se 
caminhadas ao ar livre. A região da Costa Brava de Girona 
merece destaque, pois oferece uma seleção de restaurantes 
premiados pelo Guia Michelin.  
Hospedar-se no Hostal de La Gavina é colecionar experiências  
inesquecíveis.  

EXPOSITOR: Christian Kirschner
contato: c.kirschner@lagavina.com

Localização: cleave S’Agaró, ao norte de Barcelona (95 quilômetros) 

Como chegar: 90 min. desde o aeroporto de Barcelona.  
40 min. do aeroporto de Girona

Aceita crianças: sim

Acomodações: 74 + 1 Villa

Selos e associações: Leading Hotels of the World e Traveller Made.

saiba mais

HOTEL VILLA 
 FAVORITA

Uma estância singular começa hospedando-se em um ho-
tel único como o Villa Favorita. Ao lado de um dos calçadões 
marítimos mais belos do mundo, o Paseo de La Concha de San 
Sebastián, o Villa Favorita mantém o encanto íntimo de uma vila 
do séc. XIX. De um lado, tem-se a vida, a luz e o mar; do outro, 
uma estrela Michelin e a certeza de um reduto acolhedor...  

EXPOSITOR: Benoit Foucras
contato: benoit.foucras@newlink-group.com 

Localização: San Sebastián, País Basco, frente ao calçadão La 
Concha

Como chegar: no centro de San Sebastián (recomenda-se reservar 
o lugar no estacionamento previamente)

Aceita crianças: não

Acomodações: 23.

saiba mais

mailto:c.kirschner%40lagavina.com?subject=
https://www.lagavina.com/
mailto:benoit.foucras%40newlink-group.com%20?subject=
https://hotelvillafavorita.com/


11

EXPOSITORES

HOTEL NERI  
RELAIS &  

CHATEAUX

Localizado na Praça Sant Felip Neri, o Hotel Neri abriga-se em 
um edifício histórico do séc. XII perfeitamente conservado, 
com imponentes arcos bizantinos que nos convidam a contem-
plar rara beleza arquitetônica lindamente preservada ao longo 
da história. Mantém uma atmosfera boutique já que tem so-
mente 22 acomodações. A propriedade ainda ostenta um lindo 
terraço além de um jardim que mais parece saído de um conto 
medieval.  

EXPOSITOR: Raquel Jarque
contato: sales@hotelneri.com

Localização: bairro Gótico de Barcelona 

Como chegar: 30 min. de carro desde o aeroporto de Barcelona

Aceita crianças: sim 

Acomodações: 22

Selos e associações: Traveller Made e Relais Chateaux. 

saiba mais

MAJESTIC  
HOTEL & SPA 

Majestic Hotel Group é um grupo familiar que existe desde 
1918. Há hotéis boutique além de residências e apartamen-
tos. As propriedades estão localizadas em Barcelona, Sitges, 
Maiorca, Ibiza e Baqueira (estação de esqui). A que está em 
Barcelona (Paseo de Gracia) é um ícone na cidade. Oferece 
espaços para eventos, spa e um bar no rooftop. Já ganhou o 
prêmio de melhor café da manhã da Europa.  

EXPOSITOR: Anna Tomas
contato: atomas@hotelmajestic.es

Localização: no Paseo de Gracia, coração de Barcelona

Como chegar: próximo a estações de trem e metrô, sendo assim, de 
fácil acesso para o aeroporto de Barcelona  

Aceita crianças: sim

Acomodações: 272

Selos e associações: The Leading Hotels of the World, Virtuoso, 
Traveller Made.

saiba mais

mailto:sales%40hotelneri.com?subject=
https://www.hotelneri.com/es/
mailto:atomas%40hotelmajestic.es?subject=
https://majestichotelgroup.com/en/barcelona/hotel-majestic
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EXPOSITORES

MANDARIN 
ORIENTAL,  

BARCELONA

É, sem dúvida, um dos hotéis mais aclamados da cidade. Com 
vistas impressionantes, os jardins despertam uma emoção à 
parte.  
A propriedade oferece uma mistura maravilhosa de estilos 
em um hotel 5* com selo Mandarin. Os interiores do hotel são 
desenhados pela renomada arquiteta Patricia Urquiola.  
Os quartos são luxuosos e amplos; o restaurante tem  
estrela Michelin e o spa é um refúgio perfeito depois de curtir a 
agitada capital catalã. 

EXPOSITOR: Victoria Simpson
contato: vsimpson@mohg.com

Localização: Paseo de Gracia

Como chegar: somente a 15 min. de carro do aeroporto de Barcelo-
na; 20 min. do terminal de cruzeiros   

Aceita crianças: sim

Acomodações: 120

Selos e associações: Virtuoso e Signature.

saiba mais

HOTEL MiM  
BAQUEIRA  

O novíssimo MiM Baqueira Hotel é um resort 4* superior, ski 
In/ski out, no complexo de esqui Baqueira nos Pirineus espa-
nhol. A propriedade promete ser o refúgio ideal para as férias 
de inverno em família ou para grupos de amigos e casais. 
Aqui, a gastronomia tem um ponto alto, já que os ingredientes 
são cuidadosamente selecionados. O SPA nos convida ao 
relaxamento depois de esquiar pelas incríveis e desafiadoras 
pistas da estação. O hotel oferece serviços adicionais como 
serviço de guia e atividades de montanhas. Lionel Messi, 
inclusive, é o dono da propriedade. 

EXPOSITOR: Anna Tomas
contato: atomas@hotelmajestic.es
Localização: Na zona dos Pirineus, nordeste da Espanha, perto de 
Lérida, próximo a fronteira com a França.  
Como chegar: desde o aeroporto de Madri, Barcelona e França 
(Toulouse) há transfers privados e serviços públicos de transporte

Aceita crianças: sim

Acomodações: 141.

saiba mais

mailto:vsimpson%40mohg.com?subject=
https://www.mandarinoriental.com/barcelona/passeig-de-gracia/luxury-hotel?htl=MOBCN&kw=MOBCN&eng=google&src=local
mailto:atomas%40hotelmajestic.es?subject=
https://mimhotels.com/es/baqueira/hotel-mim-baqueira
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EXPOSITORES

MONUMENT  
HOTEL

Um hotel moderno e luxuoso localizado, próximo a Casa 
Batlló e La Pedrera. Sua cozinha é liderada pelo Martín  
Berasategui, chef espanhol que coleciona 10 estrelas  
Michelin. O hotel está em uma mansão em estilo neogótica  
do séc. XIX que encanta a todos e nos convida a entrar nesse 
verdadeiro ode a capital da Catalunha.

EXPOSITOR: Marta Sauri
contato: msauri@monumenthotel.com

Localização: Paseo de Gracia 

Como chegar: 15 min. de carro do aeroporto de Barcelona 

Aceita crianças: sim

Acomodações: 84

Selos e associações: Preferred Hotels & Resorts, Signature e  
American Express Fine Hotels & Resorts.

saiba mais

PortAventura 
World / Ferrari 

Land

É o maior resort para famílias de todo o Mediterrâneo, com 
6 áreas temáticas ou 6 mundos a se descobrir! Um destino de 
lazer único com 3 parques temáticos, 5 hotéis categoria su-
perior, e 1 hotel de luxo, além de um centro de convenções. 
Há, ainda, 3 campos de golf e 1 Beach Club que tem acesso 
direto a praia. É o único Parque Ferrari de toda a Europa. 

EXPOSITOR: Massimo Bello
contato: massimo.bello@portaventura.es

Localização: Tarragona, Costa Dourada de Barcelona 

Como chegar: 1 hora de carro desde Barcelona 

Aceita crianças: sim 

Acomodações: 2.500 (somando as acomodações dos hotéis dentro 
do parque).

saiba mais

mailto:msauri%40monumenthotel.com?subject=
https://www.monumenthotel.com/pt/
mailto:massimo.bello%40portaventura.es?subject=
https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=local
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ROSEWOOD 
VILLA MAGNA 

Já conhecido pelos viajantes mais exigentes, o icônico  
Rosewood Villa Magna foi completamente renovado e abriu 
suas portas em outubro de 2021. Nesses tempos de refor-
ma, adicionou-se um ar contemporâneo a esse hotel que já é 
um marco na capital do país. Sem dúvida, é a escolha perfeita 
para quem busca estar perto dos principais pontos da aclama-
da Madri. 

EXPOSITOR: Laura Rodriguez
contato: laura.rodriguez@rosewoodhotels.com

Localização: centro de Madri, Paseo de la Castellana  

Como chegar: do aeroporto de Madrid, cerca de 20 min. de carro. 
De trem, a estação mais próxima é a Atocha, aprox. 10 min. de carro.  

Aceita crianças: sim

Acomodações: 154

Selos e associações: Virtuoso, Traveller Made, Signature, AMEX 
FHR e Internova.

saiba mais

mailto:laura.rodriguez%40rosewoodhotels.com?subject=
https://www.rosewoodhotels.com/en/villa-magna
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Formado em Administração pela USP, cursa 
MBA em Marketing e Branding na FIA USP.  
Já trabalhou em empresas chilenas como a  
Lantours. Coordenou o marketing da promoção 
turística da República Dominicana no Brasil, 
Riu Hotels & Resorts. Há 4 anos atua no mar-
keting da Agência Catalã de Turismo, coorde-
nando diversos projetos e apoiando empresas 
brasileiras a comercializarem a Catalunha em 
todo o seu esplendor. 

E-mail: info.act.saopaulo@gencat.cat

GABRIEL CRUZ
Agência Catalã de Turismo

Madrilenho formado em Direito pela Universi-
dade Autônoma de Madri, já passou por várias 
empresas públicas espanholas, inclusive, 
apoiou a gerência do Museu Nacional Centro 
de Arte Refina Sofia. Já são mais de 10 anos 
dedicados a promover o turismo espanhol, 
como especialista em comissão europeia. 
Também, atuou na subdireção de marketing 
no exterior e hoje é Conselheiro de Turismo da 
Espanha em São Paulo. 

E-mail: Oscar.AlmendrosBonis@tourspain.es

OSCAR ALMENDROS BONI 
Marketing Trade (TURESPAÑA)

Ana é espanhola e viveu em vários países. 
Após tantas viagens, decidiu criar Your Trip to 
Spain para combinar sua paixão por pessoas 
e, claro, pelo mundo, especialmente Espanha 
e Portugal. Ana gosta de cuidar dos mínimos 
detalhes da viagem de cada cliente, conhecer 
os guias, artesãos, motoristas, dentre outros 
fornecedores, para oferecer a melhor experiên-
cia possível aos viajantes. 

E-mail: sales@yourtriptospainandportugal.com

ANA CALVERA 
You Trip to Spain

Bacharel em Turismo e Gestão Hoteleira hoje 
Patricia é uma especialista no turismo pela 
Espanha e Portugal. Depois de morar nos 
Estados Unidos e Irlanda, voltou para  
Espanha onde abriu o receptivo: Your Trip to 
Spain – unindo seu amor por viagens e pela 
Espanha. 

E-mail: discover@yourtriptospainandportugal.com

PATRICIA MARQUÉS  
Your Trip to Spain

PALESTRANTES

mailto:info.act.saopaulo@gencat.cat
mailto:Oscar.AlmendrosBonis@tourspain.es
mailto:sales%40yourtriptospainandportugal.com?subject=
mailto:%20discover%40yourtriptospainandportugal.com?subject=
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Editor da MUNDI, Tiago Halewicz é diretor 
cultural e sócio da Casamundi. Como viajan-
te, conduz grupos por todos os continentes, 
compartilhando o seu conhecimento multi-
disciplinar. É autor de dois livros e já realizou 
curadoria e organização de várias exposições, 
mostras de cinema e concertos. Atua como 
pesquisador na área da cultura.

E-mail: tiago@casamundi.com.br

TIAGO HALEWICZ 
Casamundi

Bailaora flamenca argentina/brasileira, também 
coreógrafa e professora de Flamenco. É bacha-
rel no curso de Comunicação em artes do corpo 
pela PUC São Paulo. Trabalhou com diversos 
artistas como Lucia Murat, Caio de Andrade, 
Claudia Raia, João Falcão, Marco Nanini, Gabriel 
Levy, Carlinhos Antunes, Vadim Nikitim, Victor 
Biglione e Carmen La Talegona. Vera é uma das 
principais difusoras da arte flamenca no Brasil. 
Fundou a Cia Cuadra Flamenca em 2005. 

Site: www.cuadraflamenca.art.br/

VERA ALEJANDRA 
Cuadra Flamenca 

PALESTRANTES

Formada Turismo pela USP, estudou na  
Universidade de Granada. Trabalhou como 
consultora de viagens em renomadas agên-
cias brasileiras. É fundadora da DUO  
Network & DUO connections. Caroline viveu 
na Espanha por 2 anos, trabalhou na es-
tação de Sierra Nevada e na Accor Hotels. 
Baila flamenco há quase 10 anos como um 
elo de seu lado espanhol que contagia parte 
de sua personalidade.

Contato: caroline@duonetwork.com.br

CAROLINE M. GRAMAGLIO
DUO Network/DUO connections

APRESENTAÇÃO

Gerente do Consórcio da Rota de “Ribera 
del Doro”, Sara é bacharel em turismo com 
especialização em comunicação e publicida-
de. Atualmente está cursando direito. Já foi 
professora e nos brindará com mais detalhes 
de uma das Rotas Turísticas, culturais e de 
vinhos mais interessantes e reconhecidas de 
toda a Espanha. 

E-mail: info@riberate.com

SARA GARCÍA
Ribera del Doro

mailto:tiago%40casamundi.com.br?subject=
http://www.cuadraflamenca.art.br/
mailto:%20caroline%40duonetwork.com.br?subject=
mailto:info%40riberate.com?subject=
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CONTATOS EXPOSITORES

PROPRIEDADE REPRESENTANTE E-MAIL

BAQUEIRA  
BERET - VAL D´ARAN  Pep Casasayas  pep.casasayas@baqueira.es

CASTILLA TERMAL  
MONASTERIO DE 
VALBUENA

Lucía Pumares   lpumares@castillatermal.com

COOLROOMS  
HOTELS Lydia Pérez  lydia.perez@coolrooms.com

HOSPES  
HOTELS Cristina Mexia  isales@hospes.com

HOTEL CLARIS AND 
SPA 5* GL Andrés Hervas  ahervas@derbyhotels.com

HOTELES CASA 1800 
SEVILLA Y GRANADA    Marta Pastor subdireccion.sevilla@hotelcasa1800.com

HOSTAL DE  
LA GAVINA, S´AGARÓ Christian Kirschner c.kirschner@lagavina.com

HOTEL VILLA 
FAVORITA  Benoit Foucras benoit.foucras@newlink-group.com 

HOTEL NERI  
RELAIS & CHATEAUX Raquel Jarque sales@hotelneri.com

MAJESTIC  
HOTEL & SPA Anna Tomas atomas@hotelmajestic.es

MANDARIN ORIENTAL, 
BARCELONA  Victoria Simpson vsimpson@mohg.com

HOTEL MiM  
BAQUEIRA  Anna Tomas atomas@hotelmajestic.es

MONUMENT  
HOTEL  Marta Sauri msauri@monumenthotel.com

PortAventura World / 
Ferrari Land Massimo Bello  massimo.bello@portaventura.es

ROSEWOOD VILLA 
MAGNA Laura Rodriguez laura.rodriguez@rosewoodhotels.com

mailto:%20pep.casasayas%40baqueira.es?subject=
mailto:%20zoran%40paradox.hr?subject=
mailto:lpumares%40castillatermal.com?subject=
mailto:lydia.perez%40coolrooms.com?subject=
mailto:isales%40hospes.com?subject=
mailto:%20ahervas%40derbyhotels.com?subject=
mailto:subdireccion.sevilla%40hotelcasa1800.com?subject=
mailto:c.kirschner%40lagavina.com?subject=
mailto:benoit.foucras%40newlink-group.com%20?subject=
mailto:sales%40hotelneri.com?subject=
mailto:atomas%40hotelmajestic.es?subject=
mailto:vsimpson%40mohg.com?subject=
mailto:atomas%40hotelmajestic.es?subject=
mailto:msauri%40monumenthotel.com?subject=
mailto:massimo.bello%40portaventura.es?subject=
mailto:laura.rodriguez%40rosewoodhotels.com?subject=
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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

CROÁCIA & MONTENEGRO

https://www.duonetwork.com.br/esummitbrasil
https://www.duonetwork.com.br/brasilumnovoolhar2
https://www.duonetwork.com.br/esummitafrica
https://www.duonetwork.com.br/georgiaentre2mundos
https://www.duonetwork.com.br/refugios
https://www.duonetwork.com.br/portugalalemmar
https://www.duonetwork.com.br/italiadocevida
mailto:info%40duonetwork.com.br%20?subject=
https://www.duonetwork.com.br/croaciaemontenegro


REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO

PARCERIA

https://www.duonetwork.com.br/
https://www.catalunya.com/
https://www.spain.info/pt_BR/
https://www.yourtriptospainandportugal.com/
https://www.casamundicultura.com.br/
http://www.cuadraflamenca.art.br/


EXPOSITORES

APOIO

https://www.baqueira.es/
https://www.hotelcasa1800.com/
https://www.castillatermal.com/
https://www.hotelclaris.com/es
https://coolrooms.com/atocha/en/
https://www.hospes.com/en/
https://www.lagavina.com/
https://hotelvillafavorita.com/
https://www.hotelneri.com/es/
https://majestichotelgroup.com/en/barcelona/hotel-majestic
https://www.mandarinoriental.com/barcelona/passeig-de-gracia/luxury-hotel?htl=MOBCN&kw=MOBCN&eng=google&src=local
https://www.monumenthotel.com/pt/
https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=local
https://www.rosewoodhotels.com/en/villa-magna
https://www.fabricadeviagem.com.br/
http://intiexperience.com.br/
https://www.judy.com.br/
http://mandalatours.com.br/
http://mercaturpremium.com.br/
https://www.novaoperadora.com/
https://www.rogeriapinheiro.com.br/


MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

duonetwork.com.br/espanha

info@duonetwork.com.br

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

