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Resorts de esqui pelo mundo – Austrália & Japão
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Resorts de esqui no mundo:
USA – 65

América do Sul – 30
Europa – 200
África = 20
Ásia – 50

Austrália – 46
TOTAL de 391 Resorts
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Acomodações de 1 até 4 quartos!

Standard Deluxe Premier

Arrumação diária!



Acomodação Standard



Acomodação Deluxe



Acomodação Premier



Aspen & Snowmass
Hotéis, Condos e Townhomes.

Ski in/Ski out (acesso direto*) – São as propriedades (hotéis, condos, lodges, townhomes), com acesso direto à 
gondola (cabines fechadas) ou ao chair lift (cadeirinhas de 2, 4 ou 6 lugares).

Condos: Prédios de apartamentos com ou sem serviços. Arrumação diária incluída. Em Aspen & Snowmass, tem 
no máximo 3 andares, com  ou sem elevadores.

Townhomes: Casas geminadas (lado a lado), com um, dois ou três andares, dependendo da quantidade de 
quartos. Arrumação diária incluída.

Acesso direto*: Passageiros sai esquiando e/ou chega esquiando de/onde está hospedado . Pode ser somente 
IN (chega esquiando), ou somente OUT (sai esquiando), dependendo do posicionamento do hotel/condo em 

relação a pista.

Alguns Ski Resorts consideram Ski in/Ski Out, as propriedades próximas  de uma até duas quadras da gôndola 
ou pista, distância que pode ser coberta andando.



Transporte em Aspen & Snowmass
Aeroporto/Hotel/Aeroporto: Quase todos hotéis de categoria turística superior e acima, oferecem 

transfers In/Out com chegadas em Aspen (ASE). Basta informar os voos. Para chegadas em Vail (EGE) ou 
Denver (DEN), existem custos para transfers regulares e privativos. Consulte-nos.

Para as montanhas: Apenas alguns hotéis oferecem traslado para as montanhas, normalmente com duas 
saídas (8 e 9 da manhã) e dois retornos (4 e 5 da tarde). É necessário agendar na noite anterior.

Transporte Público: Aspen & Snowmass oferecem transporte público gratuito e muito eficiente para as 
montanhas e para o aeroporto a cada 15 minutos. Usado por todos, mesmo por aquelas pessoas que 

tem ou alugam carro.  É sem dúvida, a alternativa perfeita para os hotéis/condos que não oferecem um 
transporte próprio.

“Um país civilizado não é aquele onde todos tem carro. É aquele onde todos andam de ônibus”.

Aluguel de carro: Pouco usado em Aspen devido justamente à eficiência do transporte público e pela 
dificuldade de estacionamento. Mas podem ser alugados sem problema em quaisquer aeroportos da 

região.
Táxi: Basta ligar e pedir. Em alguns casos são mais baratos que os transfers agendados. São pontuais e 

não aceitam atrasos.



Equipamento de aluguel
Todo equipamento pode ser alugado com preços diários ou pacotes semanais.

Esquis: Esquis, botas, bastões e capacete. Oferecidos em 3 categorias: Sport (nível iniciante), Deluxe (nível 
intermediário) e Premium (avançado e experts).

Snowboard: Prancha e botas. Oferecido em duas categorias: Deluxe (níveis iniciante e intermediário) e 
Premium (níveis avançado e experts).

Roupas de aluguel
Jaqueta, calça ou macacão, luvas, óculos e Gorros. Preços  por dia ou pacotes semanais.
Informa-se o perfil do cliente (altura, peso e idade), e as roupas serão entregues no hotel.



Aulas
Por favor observem os níveis oferecidos nas 4 montanhas!

Aspen & Highlands: Somente níveis intermediário e avançado. Buttermilk e Snowmass: todos os níveis.
Aulas em grupo: até 8 pessoas (podendo chegar a 10). Inicia-se às 10h da manhã e termina às 15h, com parada 

para almoço.
Aulas particulares: para uma ou até 5 pessoas (opcional/família). Inicia-se às 9h da manhã e termina às 15h, 

com parada para almoço. Ensina-se apenas uma modalidade por instrutor/aula.
Em ambos casos, é imprescindível  chegar no mínimo com uma hora de antecedência para apresentação aos 

professores e/ou experimentar o equipamento.

Existem pacotes especiais com custo reduzido para iniciantes e crianças.
Ex. Para iniciantes adultos (18 anos acima), o pacote  “Beginners Magic” inclui aula em grupo, equipamento e 

passe de 1 a 3 dias com preço muito atraente.
Tree House (Snowmass) e Hideout (Buttermilk): São escolinhas especiais para crianças. Inclui aulas, 

alimentação e entretenimento das 9 às 15h. Idade: de 8 semanas a 2,5 anos (Tree House), serviços de babá e 
brincadeiras na neve. 2,5 anos acima (Hideout), adiciona-se aula de esqui.



Ski Lift Passes
É o passe/cartão necessário para o uso dos meios de transporte (gôndolas e cadeirinhas), nas montanhas. 

Apenas um cartão é usado para as 4 montanhas.

Esses cartões são magnéticos, não havendo a necessidade de serem mostrados ou escaneados como nos 
outros Resorts de esqui. Guarda-se no bolso da jaqueta/calça e ao aproximar-se da catraca, esta será aberta 

automaticamente. Em caso de perda, podem ser reemitidos por Usd 5,00.

Passeios
Para os clientes que não esquiam ou não desejam somente esquiar, existem passeios alternativos:

Tubing com 4 pistas para bóias infladas, Snowmobile (moto de neve, passeio com churrasco na montanha), Trenó
(puxado por cachorros) e Caminhada na neve. Todos os guias nesses passeios são treinados especificamente  para a 

atividade. City Tours históricos (neste caso somente em inglês). 
“The Breathtaker Alpine Coaster”, uma montanha russa próxima ao Elk Camp Restaurant em Snowmass Mountain com 

mais de 1,6km de extensão chegando a uma velocidade de 45km/h.



Operacional/Agentes - Perguntas iniciais:

1) Quantas noites? Qual período? 
Mínimo aconselhável: 6 noites (5 dias inteiros de atividades, não se esquia no dia da chegada nem no dia da saída).

2) Quantos adultos e quantas crianças? Quantas camas são necessárias?
É necessário saber a idade das crianças para enviar também o preço de aulas, ski lift passes, equipamento de aluguel e 
principalmente na escolha da acomodação. Preços para o passe de lift ticket e equipamento, variam conforme a idade. 

Aulas também. Afetam o orçamento significativamente. 
Número de dias escolhidos para a compra do passe Ski Lift: lembrar que não se esquia nos dias de chegada e saída.

3) São iniciantes? Se já esquiam, qual o nível?
Importante na escolha do equipamento, aulas e montanha. MUITO IMPORTANTE!

4) Gostariam de ficar em hotel ou em apartamentos (condos)? 
Isso depende do perfil do cliente. Cozinha completa, lareia, sala, etc...mais confortáveis mas com poucos serviços. 

Alguns clientes fazem questão de serviços de quarto, porteiros, etc. Existem residências com serviços de hotel. Aspen 
Square Condos, The Residences of the Little Nell, Hyatt e St, Regis.

Os condos oferecem unidades de 1 a 5 quartos. Hotéis tem serviços conhecidos, bar, restaurante, serviço de quarto, 
etc. Apartamentos incluem somente arrumação, e nesse caso, o cliente fará supermercado para o café da  manhã, 

refeições, etc. Ótima experiência com bastante economia. Alguns oferecem transporte para as montanhas e traslados.
5) Qual o Aeroporto de chegada?

Para chegadas em Aspen (ASE), quase todos  os hotéis oferecem traslados in/out gratuitos. Para Vail (EGE), Denver 
(DEN), existem custos adicionais, compartilhado ou privativo. Consultem-nos.



Snowmass Village

Localiza-se na base da montanha de mesmo nome e possui uma grande quantidade de hotéis/condos com acesso 
direto (Ski in/Ski out). É muito conveniente para famílias e iniciantes, tem uma área esquiável enorme e uma imensa 

variedade de pistas para todos os níveis, iniciante (pistas cor verde), intermediário (pistas cor azul) e avançados/experts 
(pistas cor preta).

Hotelaria excelente: Viceroy, 4,5 estrelas, Limelight Snowmass, 4 estrelas, Westin, 4 estrelas, Wildwood (Holiday Inn), 3 
estrelas, Stonebridge Inn, 3 estrelas.

Aspen

Aspen oferece dois hotéis Ski in/Ski out, The Little Nell e The Residences of the Little Nell , 5 estrelas.
A maioria dos hotéis  estão distribuídos em volta da gôndola principal, Silver Queen Gondola, logisticamente falando, o 
acesso  é fácil e rápido com apenas uma caminhada de no máximo de 5 quadras. Ainda resta a opção do ônibus caso o 

cliente não queira caminhar.
A cidade oferece cerca de 30 hotéis de todas as categorias, uma infinidade de condos e casas, museus, cinema, galeria 

de arte, 2 supermercados, farmácia, lojas de todos os estilos, categorias e preços. Também oferece mais de 50 
restaurantes e lanchonetes com menus nacionais e internacionais, de categorias variadas para todos os bolsos.

Tudo isso ao alcance de uma caminhada nunca maior do que 6 quadras. As calçadas do centro são aquecidas e não tem 
gelo ou neve.



Aspen é uma cidade onde também se esquia, ao contrário dos resorts que limitam o cliente a essa atividade apenas. A 
cidade tem vida própria, com população local, crianças, escolas, hospital, igrejas, teatros, tudo isso funcionando a ano 
inteiro. O resultado dessa combinação faz da cidade de Aspen, a melhor cidade de montanha do mundo! A população 

local varia entre 5 e 6 mil habitantes e o “centrinho” compõe-se de uma área não maior do que 6 por 10 quadras, todos 
os lugares são acessados facilmente. Come-se bem gastando-se pouco. A diversão é garantida com os shows ao ar livre, 

competições, festivais e promoções nas lojas de grife. Passear na cidade é um prazer, visitando-se museus, galerias e 
apreciando a decoração de inverno.

Para o cliente que não esquia, a cidade é o lugar indicado para se hospedar.
Essa é a grande diferença entre a cidade de Aspen e outros resorts de esqui no mundo.

Contem conosco!!!
Obrigado pela presença!


