


Filiação do Platinum Vacation Club 
•	 Filiação	por	30	anos
•	 Uma	semana	de	férias	por	ano	
•	 Ocupação	por	até	quatro	pessoas
•	 Um	total	de	30	semanas	(210	noites)	

Filiação do Gold Vacation Club 
•	 Filiação	por	30	anos
•	 Uma	semana	de	férias	a	cada	dois	anos
•	 Ocupação	por	até	quatro	pessoas
•	 Um	total	de	15	semanas	(105	noites)	

Filiações do QVI Club

No	QVI	Club,	o	nosso	negócio	é	tornar	você	um	feliz	associado	de	férias.	Nossa	paixão	e	motivação	tem	
sido	sempre	a	de	ajudar	os	membros	do	QVI	Club	a	descobrir	um	excitante	mundo	de	opções	de	viagem.	
O	QVI	Club	abre	as	portas	para	você	explorar	o	mundo	e	experimentar	em	primeira	mão	a	beleza	das	
diferentes	culturas,	tradições	e	modos	de	vida	-	e	tudo	isso	a	preços	muito	acessíveis.

Com	o	QVI	Club,	descubra	a	satisfação	sem	limites	de	possuir	um	título	para	passar	as		férias.	O	QVI	Club	
oferece	uma	seleção	de	produtos	de	 férias	que	 inclui	 títulos	de	associação	de	 férias	por	até	30	anos,	
acesso	ao	XchangeWorld	com	uma	lista	de	mais	de	2.000	resorts	em	todo	o	mundo,	e	pacotes	de	férias	
e	feriados	especiais.	Todos	os	nossos	produtos	visam	lhe	trazer	memórias	de	viagens	inesquecíveis	para	
diferentes	resorts	durante	toda	a	vigência	de	seu	título	de	associação.	Você	pode	escolher	entre	fazer	das	
suas	férias	uma	aventura	ou	simplesmente	relaxar,	sempre	da	forma	que	você	quiser.	O	QVI	Club	 leva	
você	até	lá,	sem	preocupações.	E	é	isso	é	o	que	significa	tomar	as	rédeas	de	suas	próprias	férias:	diversão,	
flexibilidade	e	valor	a	longo	prazo.

O que você ganha?

•	Ótimas	férias	por	até	30	anos	por	preços	de	hoje
•	A	capacidade	de	transferir	a	propriedade	para	seus	filhos,	netos	e	entes	queridos.
•	A	opção	de	compartilhar	ou	emprestar	sua	filiação	de	férias	para	sua	família,	amigos	e	associados.
•	Uma	seleção	exclusiva	de	Home	Resorts	e	Limited	Collection	Resorts	do	QVI	Club	
•	Uma	filiação	exclusiva	do	XchangeWorld	que	irá	levá-lo	a	destinos	excitantes	no	mundo	inteiro

Filiação do Silver Vacation Club 
•	 Filiação	por	10	anos
•	 Uma	semana	de	férias	a	cada	dois	anos
•	 Sexta	semana	a	ser	utilizada	em	qualquer	ano	da	filiação
•	 Ocupação	por	até	quatro	pessoas
•	 Um	total	de	seis	semanas	(42	noites)	

Filiação do Bronze Vacation Club 
•	 Filiação	por	cinco	anos
•	 Uma	semana	de	férias	a	cada	ano	alternado
•	 Ocupação	por	até	quatro	pessoas
•	 Um	total	de	três	semanas	(21	noites)	



Sobre a XchangeWorld

A	 XchangeWorld	 é	 uma	 rede	 de	 turismo	 de	 férias	 internacional	

com	 parcerias	 diretas	 com	 clubes	 e	 resorts	 cuidadosamente	

selecionados	–	exclusivos	para	os	associados	QVI	Club.

Que	torna	a	XchangeWorld	diferente	de	outras	empresas	de	turismo?

1.	 Não	há	taxas	de	associação	anuais!

2.	 A	taxa	fixa	Xchange	é	de	US$	99,00*	por	semana	de	8	dias/	7	

noites	em	todo	o	mundo

3.	 XchangeWorld	Xtra	–	um	benefício	que	oferece	a	você	a	vantagem	

de	ter	férias	adicionais	a	tarifas	mínimas!	Essa	é	uma	semana	de	

férias	XTRA	em	diversos	destinos	em	todo	o	mundo,	oferecida	

a	 preços	 competitivos	 para	 todos	 os	 associados	 pagantes	 do	

QVI	Club.	Todos	os	associados	QVI	Club	podem	desfrutar	desse	

benefício	em	todo	o	ano	de	associação	e	depois	dele	sem	taxas	

adicionais	Xchange	ou	taxa	de	uso!

	 A	XchangeWorld	 oferece	 disponibilidade	 em	 diversos	 hotéis	

e	 resorts	 a	 preços	 com	 descontos	 fabulosos,	 e	 os	 associados	

podem	 adquirir	 quantas	 hospedagens	 quiserem.	 E	 tem	 mais,	

você	pode	até	presentear	sua	família,	amigos	e	pessoas	queridas	

com	a	XchangeWorld	de	maneira	simples,	obtendo	o	Certificado	

de	Convidado.

*A taxa Xchange de US$ 99,00 pode ser revista sem notificação prévia.

Sunset Beach Club Fethiye, Turquia
O	Sunset	Beach	Club	é	 localizado	diretamente	na	praia	de	

Calis,	 conhecida	 por	 seus	 espetaculares	 pores-do-sol.	 A	

agitada	cidade-mercado	de	Fethiye,	com	seu	tradicional	bazar,	

a	 marina	 e	 charmosos	 restaurantes,	 pode	 ser	 facilmente	

acessada	por	 táxi	 aquático	ou	microônibus	 local	 (Dolmus).	

O	resort	oferece	acomodações	excepcionais	e	possui	ótimas	

instalações,	incluindo	cinco	piscinas,	o	Centro	de	Bem-Estar	

Atlantis,	 sauna,	 banho	 turco	 (Hamam),	 área	 de	 recreação	

infantil	e	um	centro	de	esportes	aquáticos.

Xclusive Hotel Apartments, Dubai, Emirados Árabes Unidos
Os	apartamentos	estão	localizados	no	centro	histórico	de	Bur	Dubai,	a	apenas	

20	minutos	do	aeroporto,	perto	do	famoso	Dubai	Creek,	e	a	apenas	uma	curta	

distância	a	pé	de	centros	comerciais,	 tradicionais	souks	árabes	e	 restaurantes.	

Hospede-se	 no	 Xclusive	 Hotel	 Apartments	 para	 apreciar	 a	 liberdade	 do	 seu	

próprio	apartamento	de	luxo,	equipado	com	comodidades	e	serviços	que	

Resorts XchangeWorld em destaque



Home Resorts



Em	 meio	 à	 cidade	 velha	 de	 Kaleici	 em	 Antalya	

fica	 o	 encantador	 e	 histórico	 Hotel	 Doğan,	 que	 foi	

cuidadosamente	restaurado	em	tradicional	estilo	turco.	

São	41	quartos	distribuídos	em	quatro	prédios	baixos	

em	volta	de	um	terraço	para	refeições	ao	ar	livre,	repleto	

de	flores	e	uma	piscina	iluminada,	oferecendo	um	oásis	

onde	se	pode	relaxar,	saborear	a	quintessência	de	uma	

chávena	de	café	turco,	e	mergulhar	na	atmosfera	deste	

resort	íntimo	e	acolhedor.

No	 interior,	 quartos	 confortáveis,	 decorados	 em	

tons	 relaxantes	 de	 madeira	 de	 Borgonha,	 e	 tapetes	

ricamente	 coloridos	 de	 Anatólia,	 fornecem	 uma	

acomodação	repousante.	Apenas	a	100m	de	distância	

da	 beira-mar	 com	 a	 sua	 variedade	 de	 restaurantes,	

cafés,	 lojas	 e	 uma	 pequena	 praia.	 Como	 você	 vai	

passar	 o	 dia	 perambulando	 pelas	 pequenas	 vielas	

que	serpenteiam	entre	lojas	típicas,	edifícios	históricos,	

casas	e	praças,	você	vai	encontrar	pelo	caminho	ruínas	

das	 fortificações	 que	 eram	 utilizadas	 para	 cercar	 a	

cidade	antiga.	

AEROPORTO MAIS PRÓXIMO
Aeroporto	de	Antalya	
Distância:	30	min
De:	Carro

COMODIDADES DOS QUARTOS
•	TV	via	Satélite
•	Ar-condicionado
•	Cofre	no	quarto
•	Secador	de	cabelo
•	Telefone

COMODIDADES DO HOTEL
•	Segurança	24	horas
•	Jantar	no	terraço	ao	ar	livre
•	Piscina
•	Jacuzzi
•	Restaurante

Mermerli	Banyo	Sok
No	5,	Kelici	07100
Antalya,	Turquia
Tel:	+90	242	247	46	54

Prana	Resorts	&	Spa	oferece	uma	oportunidade	única	

de	vivenciar	o	rejuvenescimento	total	em	meio	a	uma	

combinação	 impressionante	 de	 natureza	 exuberante,	

belas	acomodações	 inspiradas	na	Tailândia	e	cozinha	

vegetariana

saudável.

Cercado	 por	 águas	 azul-turquesa	 e	 uma	 vista	

panorâmica	 do	 mar,	 passar	 dias	 preguiçosos	 na	

piscina	 com	 vista	 para	 a	 praia,	 procurando	 a	 melhor	

sobra	entre	as	árvores	 frangipani	para	 ler	e	 relaxar,	e	

ter	funcionários	atentos	a	todas	as	suas	necessidades	

-	tudo	isso	faz	de	uma	estadia	na	Prana	a	fuga	tropical	

perfeita.

TRANSPORTE PARA O HOTEL 
De:	Aeroporto	Internacional	de	Samui	
Distância:	5	km	
Tempo:	10	min.	
Meio	de	transporte:	Carro

COMODIDADES DOS QUARTOS
•	Ar-condicionado
•	Cofre	no	quarto
•	Varanda	/	Terraço
•	Mini-bar
•	Secador	de	cabelos

COMODIDADES DO HOTEL
•	Cocktail	Bar
•	Piscina
•	Amala	Restaurante
•	Acesso	à	Internet
•	Segurança

16/8,	16/13-26	Moo	4,	Bophut,	Koh	Samui,	
Surat	thani	84320,	Tailândia	
Tel:	+66	7724	6362
Fax:	+66	7724	6369
Website:	www.pranaresorts.com

Doğan Hotel
Antalya,	Turkey

Prana Resorts & Spa
Koh	Samui,	Thailand



Para	 começar,	 visite	o	Mercado	Chatuchak,	 situado	a	

apenas	cinco	minutos	do	hotel.	O	mercado	é	bastante	

popular	 entre	 os	 nativos	 e	 os	 turistas,	 sendo	 um	

verdadeiro	paraíso	para	quem	deseja	fazer	compras	e	

barganhar	também.		Ele	é	um	enorme	espaço	público	

localizado	 na	 Paholyothin	 Road,	 e	 abriga	 centenas	

de	barracas	que	 vendem	de	quase	 tudo	 sob	o	 sol	 -	

artesanato	tailandês,	roupas,	acessórios	e	até	animais	

de	estimação!

Esqueça	 o	 quarto	 de	 hotel	 comum	 no	 qual	 você	

precisa	se	espremer	com	o	restante	de	sua	família	e	se	

contentar	 com	o	espaço	 limitado.	Todas	as	unidades	

hoteleiras	 oferecidas	 para	 os	 membros	 do	 QVI	 Club	

no	 Grand	 Tower	 Inn	 são	 espaçosas	 e	 acomodam	

confortavelmente	 quatro	 pessoas.	 Cada	 apartamento	

possui	um	quarto,	sala	de	estar,	área	de	jantar,	banheiro	

e	mini-cozinha.

TRANSPORTE PARA O HOTEL 
De:	Aeroporto	Suvarnabhumi	
Distância:	40	km	
Tempo:	60	min.	
Meio	de	transporte:	Carro

De:	Sky	Train	
Distância:	2	km	
Tempo:	5	min.	
Meio	de	transporte:	Carro

TRANSPORTE PARA O HOTEL 
De:	Aeroporto	Suvarnabhumi	
Distância:	40	km	
Tempo:	60	min.	
Meio	de	transporte:	Carro

De:	Sky	Train	
Distância:	2	km	
Tempo:	5	min.	
Meio	de	transporte:	Carro

402	Soi	Rewadee,	Rama	VI	Road,	
Bangcoc,	Tailândia
Tel:	+66	2618	6699

Grand Tower Inn
Bangkok,	Thailand

O	Chateau	Dale	Resort	está	localizado	entre	a	famosa	

cidade	resort	tailandesa	de	Pattaya	e	a	fabulosa	praia	

Jomtien,	um	destino	altamente	procurado	por	aqueles	

que	desejam	passar	férias	relaxantes	com	a	família	em	

um	ambiente	idílico	e	tranquilo.

Nade,	 pratique	 windsurf,	 parasailing,	 faça	 passeios	

de	 lancha	 e	 jet-ski,	 aventure-se	 no	 esqui	 aquático	 e	

conquiste	 um	 bronzeado	 natural!	 Se	 os	 esportes	

aquáticos	não	são	sua	praia,	golfe,	tênis	e	passeios	a	

cavalo	serão	a	opção	perfeita.

Cada	unidade	do	Chateau	Dale	Resort	conta	com	um	

quarto,	 sala	 de	 estar	 com	 sofá-cama	 de	 casal,	 mini-

cozinha	 e	 um	 banheiro.	 Todas	 as	 unidades	 estão	

totalmente	 equipadas	 com	 ar-condicionado,	 TV	via	

satélite,	 bijouteria,	 cofre,	 ferro	 e	 tábua	 de	 passar,	

cafeteira	e	máquina	de	chá,	além	da	sacada	para	seu	

máximo	conforto.

TRANSPORTE PARA O HOTEL
De:	Aeroporto	Suvarnabhumi
Distância:	160	km
Tempo:	120	min.
Meio	de	transporte:	Carro

COMODIDADES DOS QUARTOS
•	Ar-condicionado
•	Telefone	com	Sistema	DDI
•	Sacada
•	Cofre
•	Cafeteira	/	Microondas	/	Refrigerador
•	TV	via	Satélite

COMODIDADES DO HOTEL
•	Aluguel	de	Veículos
•	Sauna
•	Lavanderia
•	Lanchonete
•	Piscina

430/13	Moo	12	Nongprue,	Banglamung,	
Pattaya,	Chonburi	20260,	Tailândia
Tel:	+66	3836	4148

Chateau Dale Resort
Pattaya,	Thailand



Cada	 unidade	 de	 um	 quarto	 no	 Patong	 Tower	

Condominium	 está	 totalmente	 equipada	 com	 mini-

cozinha,	sala	de	jantar	e	um	lounge	aconchegante	que	

acomoda	confortavelmente	quatro	pessoas.

O	Patong	 Tower	 Condominium	 é	 sua	 casa	 longe	 de	

casa,	e	é	perfeito	para	relaxar	com	sua	família.	Você	terá	

todo	 o	 conforto	 e	 conveniência	 de	 costume,	 mesmo	

em	seu	momento	de	férias.	Esse	retiro	está	situado	no	

centro	de	toda	a	agitação	de	Phuket.

A	praia	de	Patong,	em	especial,	oferece	uma	variedade	

incrível	 de	 passeios	 turísticos,	 espaços	 para	 compras	

e	 atividades	 aquáticas	 -	 incluindo	 esqui	 aquático,	

mergulho,	mergulho	com	snorkel	e	paraglide.	É	diversão	

empolgante	ao	sol	garantida	à	sua	família,	sem	mesmo	

ter	de	se	distanciar	muito	do	seu	apartamento	de	férias.

TRANSPORTE PARA O HOTEL
De:	Aeroporto	Internacional	de	Phuket
Distância:	55	km
Tempo:	40	min.
Meio	de	transporte:	Carro

COMODIDADES DOS QUARTOS
•	Ar-condicionado
•	Cafeteira	/	Microondas	/	Refrigerador
•	Sacada
•	Cofre
•	TV	a	Cabo
•	Telefone

COMODIDADES DO HOTEL
•	Segurança
•	Balcão	Turístico

110/19-20	Thaveewong	Road,	Patong	Beach,
Phuket	83150,	Tailândia
Tel:	+66	7634	6233

Patong Tower Condominium
Phuket,	Thailand

Localizado	 na	 Sea	 Point,	 na	 Cidade	 do	 Cabo,	 o	

Centurion	 All	 Suite	 Hotel	 está	 perto	 de	 diversas	

atrações,	 lojas,	 restaurantes,	o	Victoria	&	Alfred	(V&A)	

Waterfront,	 a	 orla	 e	 Promenade,	 que	 o	 tornam	 um	

lugar	ideal	para	ficar.	

Cada	 uma	 das	 espaçosas	 suítes	 está	 lindamente	

decorada	com	seu	próprio	lounge,	área	para	escrever	

e	 cozinha.	 Os	 interiores	 são	 modernos	 e	 mobiliado	

com	 extremo	 bom	 gosto	 com	 móveis	 de	 qualidade	

em	todos	os	locais.	O	tamanho	dos	quartos	varia	entre	

apartamentos	de	um	ou	dois	dormitórios.	

Situado	em	meio	ao	agito	de	Sea	Point,	o	Centurion	

oferece	 fácil	 acesso	 ao	 populares	 	 V&A	 Waterfront	 e	

o	Centro	da	Cidade,	onde	uma	variedade	de	 lojas	e	

excelentes	 restaurantes	 	 esperam	 para	 agradar	 você.	

A	 proximidade	 do	 hotel	 das	 águas	 azuis	 do	 oceano	

Atlântico	com	suas	sedutoras	praias	e	as	muitas	outras	

maravilhas	naturais	na	área,	torna	o	local	ideal	de	onde	

curtir	o	Cabo.

AEROPORTO MAIS PRÓXIMO
Aeroporto	Internacional	da	Cidade	do	
Cabo

COMODIDADES DOS QUARTOS
•	Cama	dupla
•	Lounge	com	sofá-cama
•	Televisão	
•	Cozinha	totalmente	equipada	e	forno	
de	microondas	e	fogão	completo
	
COMODIDADES DO HOTEL
•	Segurança	24	horas
•	Transfer	para	aeroporto
•	Estacionamento	seguro	no	local	
•	Piscina
•	Cofre

Corner	Main	&	Frere	Road
Sea	Point
Postal	Address:
P.O.	Box	27594
Rhine	Road	8050

The Centurion All Suite Hotel
Cape	Town,	South	Africa



Resorts do QVI Club Limited Collection

O	QVI	 Club	 apresenta	 a	 Limited	 Collection	 Resorts,	 uma	

seleção	 de	 propriedades	 disponíveis	 para	 reservas,	

escolhidas	a	dedo	por	um	período	de	um	ou	dois	anos	

apenas,	dando	aos	membros	cada	vez	mais	opções	em	

nossa	lista	cada	vez	maior	de	resorts.

Agora	você	pode	obter	mais	opções	do	seu	título	de	sócio	

do	 QVI	 Club	 com	 a	 taxa	 de	 utilização	 igual	 a	 qualquer	

reserva	do	QVI	Club	Home	Resort	!

Para	 mais	 informações	 sobre	 a	 mais	 recente	 lista	 de	

Limited	Collection	Resorts,	visite	

www.qviclub.com/limitedcollection.html.	

Citadines Quartier Jakarta, Indonésia
Estes	 apartamentos	 na	 cidade,	 no	 coração	 do	 distrito	 central	 de	 negócios	 oferece	 serviços	 e	 instalações,	

concebidas	 para	 os	 viajantes	 internacionais.	 Você	 pode	 relaxar	 e	 rejuvenescer	 num	 espaço	 chique	 que	 se	

desdobra	em		home	office	com	acesso	à	internet	de	banda	larga.	Possui	uma	cozinha	totalmente	equipada	e	

integra	as	melhores	e	mais	modernas	comodidades	e	funcionalidades.	Próximo	ao	enclave	colonial	holandês	de	

Menteng,	cafés,	restaurantes	e	lojas	vão	ajudar	a	completar	a	experiência.

Limited Collection Resorts em Destaque

Impiana KLCC Hotel, Kuala Lumpur, Malásia
Este	hotel	de	luxo	de	classe	empresarial	de	15	andares,	está	situado	no	coração	da	cidade,	posicionado	entre	os	marcos	

importantes	e	empresariais,	da	zona	comercial	e	de	entretenimento.	A	atenção	do	hotel	para	detalhes	não	só	é	refletida	

no	interior	meticulosamente	desenhado	com	o	objetivo	de	captar	a	elegância,	simplicidade	e	conveniências	modernas	

de	hoje,	mas	também	comunica	o	calor	e	a	hospitalidade	que	verdadeiramente	representam	a	marca.



Exclusive Boutique Collection

A	 XchangeWorld	 traz	 para	 você	 uma	 nova	

categoria	 de	 resorts	 para	 quem	 deseja	

algo	 ainda	 mais	 especial,	 a	 experiência	

íntima	 de	 férias.	 A	 Exclusive	 Boutique	

Collection	 apresenta	 resorts	 menores	 e	

elegantes	que	 	 focam	num	serviço	discreto,	

excepcional	 e	 maior	 privacidade.	 Perfeito	

para	escapadas	românticas	ou	ocasiões	para	

comemorar	 aniversários,	 estes	 resorts	 são	

primorosamente	concebidos	e	instalados	em	

alguns	dos	mais	belos	e	desejáveis	destinos.

The River House, Balapitiya, Sri Lanka
Situado	perto	de	um	 lago	de	sete	hectares	de	 terra	 tropical,	esta	villa	

e	 hotel	 boutique	 de	 luxo	 de	5	 suítes	 promete	 um	ambiente	 privado,	

tranquilo	e	intimista.	É	inegavelmente	uma	das	propriedades	mais	belas	

no	 Sri	 Lanka,	 com	 artesanato	 original	 de	 madeira,	 pedra	 e	 cimento	

polido,	mistura	 inigualavelmente	conforto	contemporâneo	e	esplendor	

de	outrora.	Cada	suíte	tem	um	jardim	ou	terraço	privativo,	com	banheira	

de	 mergulho	 interior	 e	 exterior	 ou	 piscina.	 Áreas	 abertas	 e	 tranquilos	

jardins,	terraços	pacíficos	e	ensolarados	e	um	visual	da	piscina	cintilante.

Exclusive Boutique Collection Resorts em Destaque

Tamarind Hill, Galle, Sri Lanka
Esta	 enorme	 mansão	 do	 Século	 19	 	 foi	 cuidadosamente	 remodelada	

de	modo	a	preservar	os	detalhes	e	o	estilo	da	época	colonial.	Situada	

em	uma	colina	de	três	acres	com	pátios	enormes,	varandas	banhadas	

pelo	sol,	piscina	e	jardins	tropicais,	Tamarind	Hill	tem	apenas	10	quartos	

e	 duas	 suítes,	 oferecendo	 o	 máximo	 em	 conforto,	 design	 elegante	 e	

amenidades	modernas,	justaposto	com	o	charme	de	um	época	passada.	

Um	resort	



Planejando Suas Férias QVI Club 

Como fazer uma reserva com o QVI Club
•	Mande	 um	 e-mail	 ou	 ligue	 para	 os	 Customer	 Service	

Ambassadors	 do	 QVI	 Club	 para	 checar	 se	 os	 resorts	

estão	disponíveis,	o	mais	cedo	possível.

•	Procure	 resorts	 disponíveis	 no	 website	 XchangeWorld	

em	Disponibilidade	On-line,	Check-In	Garantido,	ou	listas	

XchangeWorld	Xtra	.	

•	Selecione	 seu	 resort	 favorito	e	 a	data	de	uma	 lista	de	

opções	disponíveis.

•	Pague	sua	utilização*	e	taxa	Xchange*	para	confirmar	sua	

reserva,	caso	ainda	não	o	tenha	feito.

* Para reservas no QVI Club Home Resort, apenas taxas de utilização se 
aplicam. Para reservas no resort XchangeWorld, são aplicadas taxas de 
utilização e Xchange.

Prana Resort & Spa, Koh Samui; e Citadines 
Bangkok, Tailândia

Estou	muito	orgulhosa	e	 feliz	 de	 ser	 um	proprietária	 de	
férias	QVI.	A	equipe	QVI	foi	extremamente	útil	e	rápida	em	
organizar	as	minhas	férias	no	Prana	Resort	em	Koh	Samui,	
e	 Citadines	 em	 Bangcoc,	 em	 um	 tempo	 de	 retorno	 de	
menos	de	duas	semanas.	

O	 Prana	 Resort	 é	 um	 paraíso	 para	 alguém	 que	 está	
buscando	 fazer	 uma	 pausa	 do	 stress	 do	 dia-a-dia.	 O	
equipe	 de	 serviço	 do	 resort	 foi	 fantástica.	 Todas	 as	
nossas	necessidades	individuais	foram	cumpridas	e	bem	
atendidas,	e	como	sou	vegetariana,	foi	um	prazer	saborear	
a	comida	excepcional	que	o	resort	tem	para	oferecer.	

Nossa	 experiência	 em	 Bangcoc	 foi	 muito	 satisfatória.	
Citadines	 é	 muito	 central,	 com	 excelente	 conexão	 para	
os	 serviços	 de	 trem,	 permitindo-nos	 andar	 pela	 cidade	
com	 uma	 facilidade	 imensa.	 O	 balcão	 de	 turismo	 foi	
excepcional	para	nos	ajudar	a	planejar	a	nossa	estadia	em	
Bangcoc,	nos	dando	dicas	para	nos	ajudar	a	desfrutar	de	
compras	da	cidade	e	do	cenário	social.

Em	suma,	uma	experiência	de	férias	fantástica	para	o	meu	
marido	e	eu.	Mal	posso	esperar	para	planejar	as	minhas	
próximas	férias	QVI	:)

– Sonali Goenka, India

Dicas Úteis 
•	Seja	flexível	com	suas	datas	de	viagem.

•	Não	tenha	medo	de	explorar	destinos	alternativos.

•	Considere	períodos	de	‘baixa’	para	sua	viagem	de	férias.

•	Planeje	suas	férias	baseado	no	espaço	que	está	disponível	

(NÃO	 por	 demanda)	 através	 da	 Disponibilidade	 On-

line,	 Check-In	Garantido	 e	 listas	 XchangeWorld	 Xtra	 no	

www.xchangeworld.com	 (uma	 lista	 de	 disponibilidades	

confirmadas	de	resorts	em	diferentes	países	durante	as	

datas	selecionadas).

Diretrizes de Reserva
•	A	 associação	QVI	Club	e	 seus	produtos	destinam-se	 a	

viagens	de	férias,	não	a	viagens	de	negócios	ou	viagem	

sem	acomodações.

•	As	 reservas	dos	QVI	Club	home	 resorts	e	 seus	 resorts	

associados	 estão	 sujeitos	 à	 disponibilidade	 e	 não	

somente	para	datas	de	viagem	específicas	ou	períodos	

de	alta	temporada.

•	As	 reservas	 devem	 ser	 efetuadas	 com	 antecedência	 e	

não	serão	aceitas	reservas	"de	última	hora".

•	O	destino	da	viagem	está	sujeito	à	disponibilidade	e	não	

somente	para	viagens	de	destino	específico.

•	Para	voo,	transfers	e	passeios	turísticos	locais,	visite	o	site	

www.bonvo.com.

Booking GuideUnforgettable Experiences

Club Olympus, Ilha de Tenerife, Espanha

Foi	realmente	uma	viagem	fantástica	e	inesquecível	para	
os	meus	 convidados	e	eu	no	Club	Olympus,	na	Cidade	
Jardim.	 Os	 funcionários	 do	 hotel	 foram	 excelentes	 e	
ajudaram	com	todos	os	nossos	pedidos.	Nós	aproveitamos	
o	 nosso	 tempo,	 especialmente	 no	 vizinho	 Aqua	 Park	 e	
Parque	Loro,	que	oferece	incríveis	instalações	de	esporte	
aquático	e	um	parque	aquático	temático.	

Gostaríamos	 de	 agradecer	 ao	QVI	 Clube	 por	 nos	 ajudar	
a	 montar	 essas	 férias	 de	 sonho.	 Isso	 foi	 possível	 através	
da	 Customer	 Service	 Ambassador	 que	 estava	 sempre	
disponível	 para	 nos	 ajudar	 sempre	 que	 precisávamos.	
Tivemos	problemas	em	decidir	sobre	nossas	datas	e	destinos	
preferenciais	e	ainda	fizemos	alterações	de	última	hora	nos	
nomes	 do	 check-in.	 No	 entanto,	 ela	 foi	 muito	 paciente	 e	
profissional	para	resolver	tudo	isso.	Ela	até	nos	ligou		várias	
vezes	para	acompanhar	os	nossos	planos	de	férias,	apesar	da	
diferença	de	tempo	entre	Londres	e	Cingapura.

Mais	 importante	 ainda,	 isso	 me	 fez	 confiar	 no	 QVI	 Club	
completamente.	 Mesmo	 meus	 amigos	 estão	 interessados	
em	se	tornar	membros	QVI	Club	depois	de	ver	as	belas	fotos	
e	vídeos	feitos	durante	a	minha	viagem.	Espero	que	minhas	
fotos	e	depoimento	irão	convencer	você	a	tornar-se	mais	um	
membro	associado!	

-Nader Sharafi
Reino Unido
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