COMO CHEGAR

MAIS DE

1,350

INVERNO 2019-2020

professores especializados
na equipe

FLUENTES EM

10 idiomas

MINNEAPOLIS,
ST PAUL (MSP)

MAIS DE

30,000

SALT LAKE CITY (SLC)

horas de treino realizado
pelos nossos profissionais
a cada temporada

(ASE)

SAN FRANCISCO (SFO)

Uma escapada para Aspen Snowmass fica ainda mais acessível com as incríveis ofertas de bilhetes para os
teleféricos, aulas na Escola de Esqui e Snowboard, aluguel de equipamentos e pacotes completos de férias
disponíveis durante toda a temporada.
NOV

CHICAGO (ORD)

ASPEN

PACOTES DE OFERTAS

40% Off

DENVER (DEN)

DEZ

40% Off

JAN

FEV

MAR
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Kids Ski Free

Kids Ski Free

Kids Ski Free

Kids Ski Free

Early/Perfect Storm

Early/Perfect Storm

Early/Perfect Storm

40% Off

Ski30

Ski30

Ski30

Ski30

40% DE DESCONTO NA BAIXA
ATLANTA (ATL)

LOS ANGELES (LAX)
Cidade do México,
São Paulo, Buenos
Aires

TEMPORADA E NA TEMPORADA
DE PRIMAVERA

PHOENIX (PHX)
Cidade do
México +
outros pontos
no México

DALLAS/FT WORTH (DFW)

Cidade do México, São Paulo,
Buenos Aires

Compre no mínimo dois dias e ganhe 40% de desconto nos bilhetes
de teleférico. Aproveite o início da temporada e a temporada de
primavera para esquiar com uma excelente oferta.

Cidade do México +
outros pontos no México,
São Paulo, Buenos Aires

HOUSTON (IAH)

Baixa temporada: de 28 de novembro a 21 de dezembro
de 2019 Reserve sete dias antes da chegada.

Cidade do México,
Cidade do Panamá,
São Paulo, Buenos Aires

Temporada de primavera: de 1 a 19 de abril de 2020
Reserve sete dias antes da chegada.
TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de turismo
contratado para hospedagem ou passagens aéreas. A oferta não pode ser combinada com
outras ofertas promocionais.

ESCOLAS
DE ESQUI E
SNOWBOARD

MELHOR ALUGUEL,
MELHOR
DESEMPENHO

CURTA O DIA.

NÃO IMPORTA QUAL SEJA SEU ESTILO
NA NEVE, VOCÊ TEM O NOSSO APOIO.

Os dedicados profissionais das Escolas de Esqui e Snowboard
de Aspen 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 em
grupo para todas as idades, nossa equipe ajudará a melhorar sua
técnica e assegurar que você vai amar seus dias nas pistas.
É o grande motivo pelo qual nossos hóspedes retornam à Aspen
Snowmass, ano após ano.

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 você não ficar totalmente satisfeito com a
sua experiência, a próxima vez será por nossa conta.

INSCREVA-SE PARA SEU DIA PERFEITO
NA MONTANHA

Entre em contato com seu operador de turismo de
preferência, ou acesse aspensnowmass.com/lessons

Na Aspen Snowmass, alugar equipamento é mais uma experiência
agradável e rápida onde você não recebe somente esquis, botas
e roupas; recebe também orientação para um desempenho
melhorado, recomendações valiosas e um simpático sorriso.
Somos os únicos com lojas situadas nas bases das quatro montanhas,
todas preparadas com o que há de melhor em equipamentos e
roupas, ao mesmo tempo funcionais e de último estilo. Conhecedora
dos equipamentos, nossa equipe indicará não somente o tamanho
certo para sua modalidade e seu nível, mas também para o local
onde pretende usá-lo.

ASPEN/PITKIN COUNTY AIRPORT (ASE)
Chegar a Aspen Snowmass saindo da América Latina nunca
foi tão fácil, com muitos voos diretos agora disponíveis pela
American, via DFW ou LAX, pela Delta via ATL ou SLC, e pela
United via IAH ou DEN. O Aeroporto do condado de Aspen/
Pitkin (ASE), o único na América do Norte ao lado de uma
encosta, está localizado a apenas 4,8 km (3 milhas) de 9,6 km
(9,6 milhas) de Snowmass Village. O serviço aéreo está sujeito
a alterações.
Voos diretos para Aspen:
Denver, CO (DEN): até 9 voos diários, conexões a partir de mais
de 150 cidades, de costa a costa

Los Angeles, CA (LAX): até 6 voos diários
Atlanta, GA (ATL): 1 voo diário
Salt Lake City, UT (SLC): até 3 voos diários
Phoenix, AZ (PHX): 5 a 7 voos semanais

WINTER 2019-2020

EAGLE COUNTY AIRPORT (EGE)

De 1 de janeiro a 19 de abril de 2020. As promoções devem ser
reservadas até o dia 15 do mês para chegadas no mês seguinte. (p.
ex., reserve até 15 de janeiro de 2020 para todas as chegadas em
fevereiro de 2020.)

De fácil acesso, o Aeroporto do condado de Eagle está localizado
a 113 km (70 milhas) de Aspen Snowmass. Servido por três linhas
aéreas com voos diretos de 14 cidades durante o inverno e
conexões de cidades de todo o mundo.

DENVER INTERNATIONAL AIRPORT (DEN)

Houston/Bush, TX (IAH): até 4 voos diários

Localizado a 354 km (220 milhas) de Aspen Snowmass. 23 empresas
aéreas oferecem cerca de 1.600 voos comerciais diários para mais
de 190 destinos diretos a partir de Denver.

San Francisco, CA (SFO): até 3 voos diários

Ao passar mais tempo nas pistas, as crianças se tornarão esquiadores
e snowboarders para toda a vida. Alugue os equipamentos dos
seus filhos (de 7 a 12 anos) na Four Mountain Sports, e eles
ganharão o bilhete de teleférico. Alugue por pelo menos dois dias
e forneceremos bilhetes de teleféricos de cortesia para o mesmo
número de dias do aluguel.

Minneapolis, MN (MSP): feriados e sábados

Chicago/O’Hare, IL (ORD): até 7 voos diários
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW): até 4 voos diários

KIDS SKI FREE
Basta alugar o equipamento na Four Mountain Sports!

TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de turismo
contratado para hospedagem com desconto. Crianças de 7 a 12 anos ganham um bilhete de
cortesia para o teleférico com o aluguel de equipamento na Four Mountain Sports. A qualificação
das crianças para esquiar de graça independe das opções do adulto. Crianças com seis anos ou
menos esquiam de graça. Compra exigida de no mínimo dois dias.

SKI 30
SKI30 está de volta a pedidos, para que você curta 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 receba ainda
10% de desconto para os restaurantes de Aspen Snowmass.

SONHANDO COM ASPEN?

RESERVE ANTECIPADAMENTE E GANHE!

Aluguel de 4 dias ou mais? Receba descontos
adicionais quando reservar com antecedência. Reserva
com o seu operador de preferência, ou visite
aspensnowmass.com/rentals

Descubra agora mesmo o que as
montanhas têm a oferecer usando
nossas câmeras de última geração na
montanha. Veja, faça o download e
curta fotos panorâmicas atualizadas
a cada 10 minutos, para observar
as condições atuais da montanha,
antes, durante e depois de esquiar.
aspensnowmass.com/mountaincams

De 1 de janeiro a 19 de abril de 2020. Preço para compra

PARA COMPRAR PACOTES
que incluem a passagem aérea do seu país de origem,
acesse aspensnowmass.com/internacional para obter
uma lista dos nossos operadores de turismo preferenciais.
Em média, o Colorado tem mais de
300 dias por ano de sol e céu azul.

As temperaturas médias no inverno são
amenas, geralmente acima de 5 ºC.

Aspen recebe mais de 7 metros de
neve natural.

antecipada válido até 15 de outubro de 2019. As promoções
devem ser reservadas até o dia 15 do mês para chegadas no
mês seguinte. (p. ex., reserve até 15 de janeiro de 2020 para
todas as chegadas em fevereiro de 2020.)
TERMOS E CONDIÇÕES: a SKI30 só pode ser comprada antecipadamente por meio
dos nossos operadores de turismo contratados. 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 em um dos
estabelecimentos participantes.

EARLY STORM
Compre três e ganhe quatro
Alugue antecipadamente e economize! Curta um dia extra de
esqui/snoboarding gratuito, com até 25% de desconto em
hospedagem na compra de pelo menos três dias de skipass,
com quatro noites de hospedagem até 15 de outubro de 2019.
Receba descontos no aluguel de equipamentos e seleção de
aulas na Escola de Esqui e Snowboard, além de um cartão para
o resort com descontos para tudo, de restaurantes a compras.
De 1 de janeiro a 31 de março de 2020.
Reserve até 15 de outubro de 2019
TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de
turismo contratado para hospedagem com desconto. 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
criança/adolescente/idoso. Somente uma promoção por hóspede, não são aceitas
promoções consecutivas. Oferta válida também para estadias mais prolongadas.

PERFECT STORM
Compre quatro e ganhe cinco
Se planejou sua viagem na última hora, ou com meses de
antecedência, esta é a melhor oferta para suas férias de esqui.
Curta um dia gratuito praticando esqui/snowboarding para
estadias de janeiro a março, na compra de pelo menos quatro
dias de skipass com cinco noites de hospedagem. Esse pacote
inclui ainda descontos para uma seleção de aulas na Escola de
Esqui e Snowboard e aluguel de equipamentos com descontos
incríveis para tudo, de restaurantes a compras.
De 1 de janeiro a terça-feira, 31 de março de 2020. As
promoções devem ser reservadas até o dia 15 do mês para
chegadas no mês seguinte. (p. ex., reserve até 15 de janeiro de
2020 para todas as chegadas em fevereiro de 2020.)
TERMOS E CONDIÇÕES: o pacote deve ser reservado por meio de um operador de
turismo contratado para hospedagem com desconto. 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
criança/adolescente/idoso. Somente uma promoção por hóspede, não são aceitas
promoções consecutivas. Oferta válida também para estadias mais prolongadas.

EXPLORE
ASPEN SNOWMASS
Quatro montanhas incríveis, um único bilhete de teleférico.
Duas cidades fascinantes, possibilidades infinitas.
Férias de inverno na Aspen Snowmass, uma aventura
completa para mente, corpo e espírito, como nenhum
outro destino oferece.

ASPEN HIGHLANDS

Data: 28 de novembro de 2019 a 19 de abril de 2020
Topo: 3.418 m (11,212 pés)
Elevação vertical: 996 m (3,267 pés)

SNOWMASS
BUTTERMILK

ASPEN MOUNTAIN
Data: 7 de dezembro de 2019 a 20 de abril de 2020
Topo do Highland Bowl: 3.777 m (12,392 pés)
Topo: 3.559 m (11,675 pés)
Elevação vertical: 1.108 m (3,635 pés)

Data: 7 de dezembro de 2019 a 5 de abril de 2020
Topo: 3.018 m (9,900 pés)
Elevação vertical: 618 m (2,030 pés)

Data: 28 de novembro de 2019 a 19 de abril de 2020
Topo do The Cirque: 3.813 m (12.510 pés)
Topo do Big Burn: 3.607 m (11.835 pés)
Elevação vertical: 1.343 m (4.406 pés)

SNOWMASS VILLAGE
A Snowmass Village oferece restaurantes, compras e entretenimento para todas
as idades, durante o dia e noite. Snowmass é a montanha perfeita para famílias
e grupos, pois 95% das hospedagem 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
meio da montanha e também o novo trenó alpino.

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 países, idades e habilidades nos
procuram para desfrutar um clima de perfeita união da descontração com o luxo e do
atletismo com gratificação.

AEROPORTO DO CONDADO DE
ASPEN/PITKIN
O acesso a Aspen Snowmass e entre as quatro montanhas não
poderia ser mais fácil. Com até 218 voos semanais, o aeroporto do
condado de Aspen/Pitkin (ASE) é conveniente e fica a somente 4,8
km (3 milhas) do centro de Aspen e a 9,7 km (6 milhas) de Snowmass
Village. Nosso sistema gratuito e eficiente de ônibus percorre as
quatro montanhas. É possível esquiar nas quatro montanhas no
mesmo dia!

