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Comemorando
anos da nossa marca.

INVERNO 2021 - 2022

Um instrutor orienta um aluno em
Buttermilk, por volta de 1971.
Aspen Historical Society, Aspen
Times Collection

Pacotes de ofertas
Uma escapada para Aspen Snowmass fica ainda mais
acessível com as incríveis ofertas de bilhetes para os
teleféricos, aulas, aluguel de equipamentos e pacotes
completos de férias disponíveis durante toda a temporada.
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Perfect Storm (Compre 4, ganhe 5)

Com a SKI30 você curte a prática do esqui e de snowboard
durante 30 dias consecutivos! Com um mínimo de sete noites de
hospedagem em um dos estabelecimentos participantes, este
produto exclusivo lhe dá todos os motivos de que precisa para
prolongar sua estadia e aproveitar algumas das melhores pistas
da América do Norte. E você ainda ganha 10% de desconto nos
restaurantes localizados nas montanhas de Aspen Snowmass.

Nossa promoção mais versátil e popular. Ganhe um dia de graça
com bilhetes de teleférico e hospedagem durante a maior parte da
temporada de esqui, com a compra de um pacote de no mínimo
quatro dias. Receba também um cartão do resort com excelentes
descontos para tudo, de refeições a compras.

Válida de 1 de janeiro a 17 de abril de 2022. Preço da promoção
Super Early é válido para compras até 31 de Agosto de 2021. As
promoções devem ser reservadas até o dia 15 do mês para chegadas
no mês seguinte. (p.ex., reserve até 15 de janeiro de 2022 para todas
as chegadas em fevereiro de 2022.)
TERMOS E CONDIÇÕES: a SKI30 só pode ser comprada antecipadamente por meio dos nossos
operadores de turismo parceiros. A promoção SKI30 está disponível para crianças/adolescentes/
idosos com desconto. A Garantia Aspen Snowmass não se aplica a esta promoção. A SKI30 só pode ser
combinada com sete noites ou mais de hospedagens com desconto em um estabelecimento participante.

75° aniversário Jubileu Black Diamond
Comemorando 75 anos de esqui nas alturas
Se os diamantes são os melhores amigos de uma garota, Aspen é
sua joia preferida. Comemore os 75 anos da Aspen Skiing Company
de janeiro até março. Ganhe um bilhete de teleférico no valor de $75
com a compra de pacote de aluguel de 2 ou mais dias de Premium
Adult Ski ou Snowboard na Four Mountain Sports. O número de dias
de aluguel e de bilhetes de teleférico deve ser igual.
Válida de 1 de janeiro a 2 de abril de 2022. Reserve até 15 de
outubro de 2021.

Válida de 1 de janeiro a 2 de abril de 2022. As promoções devem ser
reservadas até o dia 15 do mês para chegadas no mês seguinte. (p.ex.,
reserve até 15 de janeiro de 2022 para todas as chegadas em fevereiro
de 2022.)
TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de turismo parceiro,
com desconto para hospedagem. Todas as ofertas estão sujeitas à disponibilidade no momento da
reserva. Disponível somente nos estabelecimentos participantes. Alguns estabelecimentos podem
ter datas em que os descontos não são válidos. A oferta não é válida para reservas existentes. Não
pode ser combinada com outras ofertas promocionais. Oferta válida somente nos preços para adultos,
não inclui crianças/adolescentes/idosos. Uma promoção por hóspede, não são aceitas promoções
consecutivas. Oferta válida também para estadias mais prolongadas.

Kids Ski Free
Basta alugar o equipamento na Four Mountain Sports. Ao passar
mais tempo nas pistas, as crianças se tornarão esquiadores e
snowboarders para toda a vida. Alugue no mínimo dois dias de
equipamentos para seus filhos (de 7 a 12 anos) na Four Mountain
Sports, e eles ganharão o bilhete de teleférico para o mesmo número
de dias.
Válida de 1 de janeiro a 17 de abril de 2022. As promoções devem
ser reservadas até o dia 15 do mês para chegadas no mês seguinte.
(p.ex., reserve até 15 de janeiro de 2022 para todas as chegadas em
fevereiro de 2022.)
TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de turismo parceiro,
com desconto para hospedagem. Crianças de 7 a 12 anos ganham um bilhete de cortesia para o
teleférico com a compra de dois ou mais dias de aluguel da Four Mountain Sports. A qualificação das
crianças para esquiar de graça independe das opções do adulto. Compra exigida de no mínimo dois
dias. Crianças com seis anos ou menos esquiam de graça.

TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de turismo parceiro,
com desconto para hospedagem. Todas as ofertas estão sujeitas à disponibilidade no momento da
reserva. Disponível somente nos estabelecimentos participantes. Alguns estabelecimentos podem ter
datas em que os descontos não são válidos. A oferta não é válida para reservas existentes. Não pode
ser combinada com outras ofertas promocionais. Oferta válida somente nos preços para adultos, não
inclui crianças/adolescentes/idosos.

Início/final da temporada – Participe da festa
Comemore os 75 anos de Aspen

Para comprar pacotes que incluem passagem
aérea do seu país de origem, acesse
aspensnowmass.com/international
para obter uma lista de nossos parceiros
de viagem preferenciais.

Chegue cedo ou fique até mais tarde para aproveitar o bilhete de
teleférico de $75/dia (adulto).
Início da temporada: válida de 25 de novembro a 21 de dezembro
de 2021. Reserve sete dias antes da chegada.
Reserve sete dias antes da chegada.
Temporada de primavera: válida de 3 a 17 de abril de 2022.
Reserve sete dias antes da chegada.

Escola de esqui e snowboard Melhor aluguel, melhor
em Aspen Snowmass
desempenho
Curta o dia.

Na Four Mountain Sports, nossa cobertura é total.

Os dedicados profissionais das Escolas de Esqui e
Snowboard de Aspen Snowmass estão aqui para
garantir que o seu dia esquiando ou praticando
snowboard seja o melhor possível. Desde a orientação
personalizada para você e seus amigos ou família, até
aulas para todas as idades em grupo ou clínica MAX
5, nossa equipe vai ajudá-lo a melhorar sua técnica
e assegurar que você ame seus dias nas pistas. É o
grande motivo pelo qual nossos hóspedes retornam à
Aspen Snowmass, ano após ano.

A Four Mountain Sports é o único fornecedor com
lojas localizadas nas bases das quatro montanhas,
oferecendo a guarda e transferência gratuitas de
equipamentos durante a noite, tornando o aluguel de
equipamento uma experiência agradável. A presteza do
serviço não só equipa o esportista com esquis, botas
e roupas, mas também proporciona uma performance
aprimorada, orientação valiosa e um simpático sorriso.
Dispondo de um estoque de equipamentos e roupas
de última geração que garantem conforto e elegância,
nossa equipe identifica o ideal para sua habilidade,
levando em conta a área escolhida para a prática
do esporte.

Entendemos do que fazemos. Confie a nós os
programas do seu dia.

Nossa garantia
Desde a indicação das pistas intocadas ao fornecimento de
sugestões de quem conhece o cenário local, garantimos que nossos
profissionais farão com que você ame cada minuto. Fazemos essa
promessa com seriedade e por isso criamos a Nossa Garantia. Se
não ficar totalmente satisfeito com a sua experiência, a próxima vez
será por nossa conta.

EQUIPE COM MAIS DE

1.350

TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de turismo parceiro,
com desconto para hospedagem ou passagens aéreas. Todas as ofertas estão sujeitas à disponibilidade
no momento da reserva. Não pode ser combinada com outras ofertas promocionais.

1881

Estruturação do Condado de Pitkin
e constituição da Aspen Mining and
Smelting Company. Conclusão da estrada
entre Independence Pass e Aspen.

1893

PROFESSORES ESPECIALIZADOS
A população de Aspen chega a 16.000 e
o estado é o primeiro a aprovar o Sufrágio
Feminino por voto popular. A prata é
desmonetizada e inicia-se o declínio de Aspen
como cidade de mineração.

1946

NOVIDADE DESTE ANO: aluguel por 30 dias
Deixe o seu equipamento por nossa conta. Ganhe até 30 dias
consecutivos de aluguel de equipamento + capacete Premium Ski
ou Snowboard.

MAIS DE

30.000

HORAS DE TREINOS REALIZADOS PELOS NOSSOS
PROFISSIONAIS A CADA TEMPORADA
FLUENTES EM 10 IDIOMAS

Constituição da Aspen Skiing
Corporation e abertura da Aspen
Mountain com o teleférico-1, o mais longo
do mundo em 1947.

1950

FLUENTES EM

10

IDIOMAS

Aspen sedia a primeira Copa do Mundo
de Esqui Alpino da FIS nos EUA, o início de
uma longa tradição como sede de eventos
esportivos mundiais.

1958

A área Highlands para esqui é
inaugurada por Whipple Jones e
Friedl Pfeife inaugura Buttermilk como
uma área para aprendizagem.

1967

Abertura de Snowmass.

1977

Primeira Semana Oficial Aspen Gay
Ski, que se tornou a maior e mais longa
competição Gay Ski da América.

1993

ASC adquire Highlands, completando
a família de quatro montanhas.

1999

O novo Sundeck obtém a certificação
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) U.S. Green
Building Council, no nível Pioneiro Bronze.

2001

Os Winter X Games são realizados
em Aspen pela primeira vez. Aspen
dá as boas-vindas aos snowboarders.

2005

A ASC faz parceria com o Aspen Art Museu
para criar a primeira unidade em uma
montanha, a “Art in Unexpected Places”.

ASPEN MOUNTAIN

HIGHLANDS

BUTTERMILK

SNOWMASS

25 de novembro de 2021 – 17 de abril de 2022
Elevação do pico: 3.418 m/11.212 pés
Elevação vertical: 996 m (3.267 pés)

11 de dezembro de 2021 –- 10 de abril de 2022
Pico do Highland Bowl: 3.777 m/12.392 pés
Elevação do pico: 3.559 m/11.675 pés
Elevação vertical: 1.108 m (3.635 pés

11 de dezembro de 2021 – 3 de abril de 2022
Elevação do pico: 3.018 m/9.900 pés
Elevação vertical: 618 m (2.030 pés)

25 de novembro de 2021 – 17 de abril de 2022
Pico do The Cirque: 3.813 m /12.510 pés
Pico do Big Burn: 3.607 m/11.835 pés
Elevação vertical: 1.343 m (4.406 pés)

2021

Com apenas cinco semanas de
preparo, a Aspen Snowmass brilha
como sede dos campeonatos FIS
Snowboard e Freeski World e US
Grand Prix em Buttermilk.

Snowmass Village
A Snowmass Village oferece restaurantes, lojas e entretenimento para todas as
idades, o dia todo e noite afora. Snowmass é a montanha perfeita para famílias e
grupos pois 95% das acomodações são do tipo ski-in/ski-out. O Treehouse Kids’
Adventure Center combina brincadeiras para crianças em ambientes fechados e na
neve, onde a família toda pode curtir atividades noturnas no Elk Camp situado no
meio da montanha, incluindo o trenó alpino.

Aeroporto do Condado de Aspen/Pitkin
Cidade de Aspen
A rústica cidadezinha de mineração agora é um dos centros culturais mais famosos do mundo, tão rico em
arte, restaurantes e centros de compras como foi nos tempos de extração do minério de prata. Pessoas de
todos os países, idades e habilidades nos procuram para desfrutar um clima da perfeita união de descontração
com luxo e de atletismo com prazer.

O acesso a Aspen Snowmass e a todas as quatro montanhas não
poderia ser mais fácil. Com até 218 voos semanais, o Aeroporto do
Condado de Aspen/Pitkin está localizado convenientemente a 4,8
km (3 milhas) do centro de Aspen e a 9,7 km (6 milhas) da Snowmass
Village. Todas as quatro montanhas são interconectadas pelo nosso
sistema gratuito e eficiente de ônibus — você pode até esquiar nas
quatro montanhas em um único dia!

Aeroporto de Aspen, por volta de 1955. Aspen
Historical Society, Mary Eshbaugh Hayes Collection.

Como chegar
É fácil chegar a Aspen Snowmass procedente da
América do Sul. Há inúmeros voos com uma única
conexão agora disponíveis pela American via DFW,
ORD ou LAX e pela United via IAH, ORD ou DEN. O
único aeroporto norte-americano localizado ao lado de
uma encosta, o Aeroporto do condado de Aspen/Pitkin
(ASE), está situado a apenas 4,8 km (3 milhas) de
Aspen e a 9,7 km (6 milhas) de Snowmass Village.
O serviço aéreo está sujeito a alterações.

Saúde e segurança
Adotamos procedimentos que manterão
nossos hóspedes, funcionários e comunidade
seguros e saudáveis. Para obter as
informações mais atualizadas acesse
aspensnowmass.com/covid19.

Eagle County Airport (EGE)
Em percurso agradável, o Aeroporto do condado de Eagle está
localizado a 113 km (70 milhas) de Aspen Snowmass. Servido pelas
empresas aéreas United e American.

Aeroporto Internacional de Denver (DEN)
Localizado a 354 km (220 milhas) da Aspen Snowmass. Mais de
1.700 voos diários são oferecidos para DIA de mais de 215 cidades,
por 24 empresas aéreas, incluindo serviço internacional direto: de
Londres/Heathrow pela British Airways, de Reykjavik pela Icelandair,
de Frankfurt + Munique pela Lufthansa, de Tóquio pela United e da
Cidade do Panamá pela Copa Airlines.

ASPEN
(ASE)

Transporte local
Ao chegar a Aspen, o transporte local é farto e conveniente.
A maioria dos hotéis oferece traslado de cortesia do e para o
Aeroporto de Aspen. Ônibus gratuitos rodam continuamente entre
as quatro montanhas.

CHICAGO (ORD)
DENVER (DEN)

Serviço direto para o Aeroporto do
Condado de Aspen/Pitkin

SAN FRANCISCO (SFO)

LOS ANGELES (LAX)

PHOENIX (PHX)

DALLAS/FT WORTH (DFW)

HOUSTON (IAH)

Chicago/O’Hare, IL (ORD): até 7 voos diários
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW): até 4 voos diários
Denver, CO (DEN): até 9 voos diários,
conexões de mais de 100 cidades de costa a costa
Houston/Bush, TX (IAH): até 4 voos diários
Los Angeles, CA (LAX): até 6 voos diários
Phoenix, AZ (PHX): 1 voo diário
San Francisco, CA (SFO): até 3 voos diários

Para obter mais informações, acesse aspensnowmass.com

Destaque para hospedagem
Aspen
Muitas vezes a hospedagem é a melhor parte das
férias. Quer seja numa suíte de luxo na encosta
da montanha perto da Silver Queen Gondola da
Aspen Mountain, um apartamento ski-in/ski-out em
Snowmass, ou um hotel requintado, perto de tudo, a
hospedagem em Aspen Snowmass é inigualável.

Aspen Alps $$$

Aspen Meadows Resort $$

info@aspenalps.com
aspenalps.com

reservations@aspenmeadows.com
aspenmeadows.com

Frias Properties of Aspen & The Gant $$$-$$$$
Independence Square $-$$$$ reservations@gantaspen.com
reservations@friasproperties.com
friasproperties.com

gantaspen.com

Aspen Mountain Lodge
$$-$$$

Aspen Square
Condominium Hotel

aml@aspenmountainlodge.com
aspenmountainlodge.com

$$$-$$$$

Hotel Jerome $$$$

Limelight Hotel Aspen

jerome.reservations@aubergeresorts.com
hoteljerome.aubergeresorts.com

reservations@aspensquarehotel.com
aspensquarehotel.com

$$$-$$$$

info@limelighthotels.com
limelighthotels.com

The Little Nell & Residences McCartney Property
at The Little Nell $$$$
Management $$-$$$$

The St. Regis Aspen Resort

W Aspen Escape

stay@thelittlenell.com
thelittlenell.com

asexrreservations@marriott.com
stregisaspen.com

waspenreservations@marriott.com
waspenhotel.com

ECONÔMICA $

MODERADA $$

res@mccartneyproperties.com
mccartneyproperties.com

DELUXE $$$

LUXO $$$$

$$$$

$$$-$$$$

Snowmass Village
Hospedar-se em Snowmass é algo
especial para quem procura um
autêntico refúgio na montanha.
Acomodações ski-in/ski-out
ilimitadas, atividades para a família
inteira na Snowmass Village e
na montanha, e mais de 13 km2
(3.300 acres) de terreno esquiável
em Snowmass, fazem com que
Snowmass seja o destino ideal para
as férias de inverno.

The Crestwood
Condominiums $$-$$$$

Destination Residences
Snowmass $$-$$$

Limelight Hotel
Snowmass $$$-$$$$

Snowmass Mountain
Lodging by East West

res@thecrestwood.com
thecrestwood.com

booksnowmass@destinationhotels.com
destinationsnowmass.com

reservations@limelighthotels.com
limelighthotels.com

$$-$$$$
snowmassres@eastwest.com
snowmassmountainlodging.com

Downvalley Lodging – Basalt

Timberline Condominiums

Viceroy Snowmass $$$-$$$$ Woodrun V $$$-$$$$

Element Basalt $$-$$$

$$-$$$

reservations@viceroysnowmass.com
viceroysnowmass.com

elementbasaltaspen.com
kelly.dean@elementbasaltaspen.com

reservations@thetimberline.com
thetimberline.com

ECONÔMICA $

MODERADA $$

DELUXE $$$

info@woodrunv.com
woodrunv.com

LUXO $$$$

AGÊNCIA DE VIAGENS INTERNACIONAL
Os pacotes oferecem comissões para agentes de viagens credenciados. Para obter informações de contato
para atacadistas ou operadoras de viagens, ligue para 1-970-300-7226 ou envie um e-mail para
intlres@aspensnowmass.com.
PARA COMPRAR PACOTES que incluem passagem aérea do seu país de origem, acesse
aspensnowmass.com/international para obter uma lista dos nossos parceiros de viagem preferenciais.

