Desde o ano de 2000 no mercado de hotelaria e turismo, conhecemos pessoalmente lugares
turísticos e outros não tão tradicionais assim, em diferentes regiões do mundo, o que nos
permite um suporte maior no momento de elaborar os roteiros e conceder dicas únicas e
exclusivas de grande importância para a viagem. Assessoramos o cliente desde o momento
da escolha do destino, programação detalhada da tão sonhada viagem, até o retorno ao seu
lar, de forma exclusiva. Toda a equipe segue a mesma filosofia de atendimento e atenção
aos nossos clientes, sendo grupos ou individual, de forma profissional e personalizada.
Afinal, cada turista é diferente, com uma mistura única de experiências, motivações e
expectativas.
A Ultra V&T é representante oficial no Brasil dos resorts Sandals, Beaches, Gand Pineapple
Beach e Royal Plantation, todos no Caribe – Antigua, Bahamas, Jamaica, St Lucia e Turks &
Caicos. Todos nossos resorts operam com sistema ultra all-inclusive de luxo. Você não se
preocupa com mais nada. Conheça mais sobre os resorts:
www.sandals.com,
www.beaches.com, www.grandpineapplebeach.com e www.royalplantation.com
Nós, da Ultra V&T, temos o prazer de organizar a sua lua-de-mel de modo luxuoso, pois para
nós, luxo, significa proporcionar uma experiência especial e única, despertando sensações
inesquecíves, ligadas diretamente a vocês.

As praias na Jamaica são
verdadeiramente espetaculares,
oferecendo desde enseadas isoladas à
famosa praia de Negril, 11 quilômetros
com a mais fina areia branca, tudo
diante de um mar totalmente cristalino,
as águas azul-turquesa do Caribe. Só
um casal será perdoado por passar
toda sua temporada no Sandals
aquecendo-se sob os sedutores raios do
eterno sol caribenho, degustando
exóticos drinques tropicais diante do
esplendoroso mar azul-turquesa. Mas, na verdade, a Jamaica é muito mais do que
apenas a praia

Em um a categoria a parte, o Sandals Royal Caribbean é reconhecido em todo o Caribe por
sua sofisticação e tradições britânicas de uma era passada, como o refinado chá da tarde e
desjejum na cama. E, há uma curta distância da costa, a exclusiva ilha Sandals inclui uma
piscina com bar dentro d’água, uma praia particular reclusa e um autêntico restaurante
tailandês, onde há rumores de que alguns pratos são afrodisíacos.

Fone (11) 3801 8613
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Lista de presentes Lua-de-mel dos Noivos Juliana & Harry
Casamento dia 09 de Julho de 2011
Para aqueles que ainda não conhecem como funciona a lista de Lua-de-mel vamos explicar
de modo prático e rápido!
Não é muito diferente do que já existe há muitos anos e que conhecemos como as famosas
listas de presentes, mas ao invés de darem um liquidificador, conjunto para churrasco,
batedeira, vaso de cristal, ferro de passar roupa, aspirador de pó e por aí vai , amigos e
familiares poderão comprar vale-presente e contribuir para a inesquecível viagem de lua-demel do casal.

Vale
Presente

R$ 110,00
•

Vale
Presente

R$ 120,00
•

Vale
Presente

Massagem para o casal a beira mar
em pleno paraíso para se
recuperarem da correria dos
preparativos do casamento

R$ 125,00
•

Vale
Presente

Café da manhã para o casal servido
no quarto, já que será uma
experiência única, pois será que
quando voltarem o Harry será tão
mimado assim ?

R$ 130,00
•

Vale
Presente

Traslados de chegada e saída para o
casal.

R$ 140,00
•

Fone (11) 3801 8613

Coquetel de boas vindas para o
casal.

Mergulho inesquecível no mar do
Caribe. Se vir algum tubarão tem
que ter foto para provar, porque

Rua Marco Aurélio, 220 – Vl. Romana – São Paulo – SP 05048-00
Fax (11) 3801 8621
info@ultrarepresentation.com

papo de mergulhador não cola !

Vale
Presente

R$ 150,00
•

Vale
Presente

R$ 170,00
•

Vale
Presente

Massagem apenas para a Juliana no
resort Sandals para se recuperar do
casamento e continuar na sua fase
de madame !

R$ 190,00
•

Vale
Presente

•

Vale
Presente

•

Vale
Presente

Almoço para o casal com bebidas
alcoólicas incluídas para vocês
poderem rir dos fatos & fotos da
viagem ! vamos querer ver tudo !

R$ 200,00
Passeio para 1 pessoa para nadar
com os golfinhos na Jamaica sem
direito a beijinho.

R$ 230,00
Passeio para 1 pessoa para nadar
com os golfinhos na Jamaica com
direito a aperto de mão, abraço e
beijinho carinhoso.

R$ 240,00
•

Fone (11) 3801 8613

01 Diária de Hotel Charmoso em
Miami

01 passeio de charrete pelo Central
Park para ver se o Harry é realmente
romântico e pegar o mico de todo
turista brasileiro. Tem que trazer
sem foto ou terá que devolver o
presente.
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Vale
Presente

•

Vale
Presente

R$ 300,00
•

Vale
Presente

Vale
Presente

•

Vale
Presente

•

Vale
Presente

Massagem para o casal de
pombinhos aproveitarem todos os
momentos no resort Sandals na
Jamaica

R$ 400,00
Jogo de hockey que vão assistir e
gritar bastante para um dos times,
sem entender nada das regras!

R$ 440,00
Passeio para o casal nadar com os
golfinhos na Jamaica com direito a
aperto de mão, abraço e beijinho
carinhoso. Só vale se apaixonar !!

R$ 450,00
•

Fone (11) 3801 8613

Seguro Viagem para o casal durante
toda a lua-de-mel.

R$340,00
•

Vale
Presente

R$ 250,00
01 diária de hotel em New York em
pleno agito.

•

Jogo de Basquete, em lugar muito
especial, com direito a balde de
pipoca e Coca-cola de garrafão. Bem
americanos !!

R$ 470,00
Jantar privativo a beira mar, para o
casal, a luz do luar, com serviço de
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mordomo para ficarem mal
acostumados!

Vale
Presente

R$ 500,00
•

Vale
Presente

•

Vale
Presente

R$ 600,00
01 diária no resort Sandals com
sistema all-inclusive, na Jamaica
com direito a quase tudo !!!

R$ 610,00
•

Vale
Presente

Espetáculos em New York para se
sentirem completamente
internacionais !

R$ 620,00
•

Vale
Presente

Locação de carro em Miami. Será
que eles vão saber usar o GPS ?!

R$ 1000,00
•

Vale
Presente

Contribuição para a compra de parte
da passagem de aérea. Se você
quiser que eles não voltem mais. Se
quiser que voltem vamos presentear
mais !!

R$ 3.000,00
•

Fone (11) 3801 8613

Dinheiro para as compras em Miami.
Afinal, é difícil resistir !!!

Passagem aérea para o Harry, mas
de classe econômica. Afinal o
homem não é o sexo forte?! Então
na classe econômica ele vai bem !!!
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Vale
Presente

•

R$ 5.000,00
Passagem aérea só para a Juliana ir
e voltar da lua-de-mel em classe
executiva. Afinal, a noiva merece !

Os Srs. convidados que desejarem presentear com valor superior a R$ 1.000,00 podem
escolher mais de um vale-presente, igual ou diferente. Fica a critério do convidado. Os
noivos agradecerão imensamente ! Afinal, eles merecem !

**Dados bancários para a realização do pagamento do presente**
BANCO SANTANDER – numero 033
Ag.: 3681 Conta Corrente: 13 000 597 - 7
CNPJ: 07.282.532/0001-08
Ultra Viagens & Turismo Ltda.
Solicitamos que o pagamento seja feito de modo IDENTIFICADO

Favor nos enviar o comprovante do pagamento dos presentes para nosso controle, assim
como informar aos noivos, seja por fax (11) 3801 8621 ou email
info@ultrarepresentation.com

Qualquer duvida estamos à disposição

Atenciosamente,

Equipe Ultra V&T
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