BENEFÍCIOS DA ASSINATURA
Brasil

VOCÊ É MAIS INDEPENDENTE?

SILVER

Viajantes solitários, também temos opções para vocês. O DreamTrips Silver oferece mais de um milhão
de maneiras de viajar do seu jeito, a qualquer momento, para qualquer lugar. Aproveite o acesso sem
escalas aos nossos preços super em conta em hotéis, além de ofertas incríveis em voos, aluguel de carros
e muito mais.

MAIS viagens por MENOS
HOTÉIS | VOOS | ALUGUEL DE CARROS | ALUGUEL DE CASAS | SEMANAS | ATIVIDADES | MARKETPLACE

GOLD

PLATINUM

TITANIUM

1,5 x

2x

VIAGEM
DreamTrips – aventuras divertidas e emocionantes, disponíveis apenas para membros
Viagens independentes – reserve passagens aéreas, hotel, atividades, carros
e cruzeiros
Ofertas diárias de viagens – descubra novos destinos todos os dias
VolunTours – contribua para as causas importantes para você
Seguro de viagem – opção de compra
O diferencial da DreamTrips – host, recepção de boas-vindas, excursões em grupo
RateShrinker – tarifas mais baixas e reembolso
Garantia de preço – as melhores ofertas em todos os nossos produtos
DreamTrips Platinum – viagens de alto nível exclusivas para membros Platinum
e Titanium
Cortesias Platinum – cortesias de luxo em todas as DreamTrips
Garantia de proteção de preços DreamTrips – preparar, apontar, economizar
Descontos – em estacionamento no aeroporto e serviço de limusine
Acesso a reservas de DreamTrips – com 7 dias de antecedência

BENEFÍCIOS DIÁRIOS
Concierge DreamTrips – sua conexão para conseguir ingressos de shows e eventos,
reservas em restaurantes e muito mais
Conselheiros de viagem – sempre disponíveis para ajudar você a chegar ao
seu destino

PROGRAMA DREAMTRIPS REWARDS
Leve 4, pague zero – não pague as taxas de assinatura
Ganhe pontos DreamTrips ao pagar as taxas de assinatura1 – e use-os para reservar
suas próximas viagens
Viagens DreamTrips Rewards2 – reserve hotéis, cruzeiros, resorts, etc.
Resgate nos níveis mais altos3 – resgate mais pontos DreamTrips por DreamTrip

GOLD

PLATINUM

TITANIUM

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
Titanium Concierge – nós cuidamos de todos os detalhes
Viagens Titanium – viagens de alto nível exclusivas para membros Titanium
Experiências selecionadas personalizadas – tenha lembranças inesquecíveis, muito
além dos seus sonhos
Acesso a avião privativo4 – US$ 2.000 em créditos
Acesso a iate privativo5 – US$ 1.000 em créditos
Mansões, casas de luxo e resorts – puro luxo na sua estada
Serviço global de vistos – planejamento de passaporte e vistos
Acesso prioritário – eventos exclusivos e os mais concorridos da cidade
Tarifas preferenciais em hotéis – eventos exclusivos e os mais concorridos da cidade
O quarto dos seus sonhos – upgrade de quarto, dependendo da disponibilidade
Horários preferenciais nos melhores campos de golfe – É só embocar!
Café da manhã para duas pessoas6 – bon appétit
Check-In antecipado/Check-Out tardio6 – dependendo da disponibilidade
Cortesias de Elite3 – tratamentos em spa, jantares de 3 pratos e muito mais
Cortesias em cruzeiros6 – upgrades de quarto, serviço de mordomo e muito mais
Acesso a reservas de DreamTrips – com 10 dias de antecedência
Preço preferencial em 1.200 lounges em aeroportos – assim, você vai curtir as escalas

1

O número de pontos DreamTrips concedidos varia de acordo com o nível de assinatura.

2

Os produtos disponíveis variam de acordo com o nível da assinatura.

3

Com base na alocação inicial/básica de pontos DreamTrips para DreamTrips, DreamBreaks, Cruzeiros DreamTrips, e DreamTrips Platinum (apenas Titanium)

O tempo mínimo de fretamento de aviões privativos é de 2 (duas) horas (não inclui aviões com motores turbo e pistão). Válido por 12 (doze) meses a partir da inscrição,
emitido novamente na renovação da assinatura Titanium. Limite de 1 (um) crédito para fretamento de avião por reserva. Pode haver outras restrições.
4

5
O tempo mínimo de fretamento de iates é de 72 (setenta e duas) horas. O gasto mínimo de US$ 15.000 é obrigatório (incluindo impostos e taxas). Limite de 1 (um) crédito
para fretamento de iate por reserva. O crédito não tem valor monetário. O crédito não é transferível. Pode haver outras restrições.
6

Disponível em algumas experiências.
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