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De helicóptero a estrada de ferro:
passeios para surpreender no Dia dos
Namorados
COMPARTILHE:

gpl twit fac

Quem quiser presentear seu amor no Dia dos Namorados com uma experiência inesquecível
vai conseguir; para esta data, as empresas estão indo além do presente ou jantar
convencional. A ideia é proporcionar uma experiência única e exclusiva, ainda mais porque a
comemoração cai no fim de semana, sendo possível aquela esticadinha na programação.
Quer ver só?
Pelos ares

NA HOME

VER MAIS

Mansão de praia de
Richard Gere em NY já
tem novo dono. Quem?

AS ÚLTIMAS
A FlyHelo e o Café Journal se uniram para oferecer uma experiência única: um passeio panorâmico de
helicóptero seguido de jantar romântico
Crédito: Divulgação

A FlyHelo – ou “o Uber dos helicópteros” – e o Café Journal, tradicional restaurante de
Moema, se uniram para oferecer aos casais um pacote premium, que inclui um passeio de
helicóptero por São Paulo seguido de um jantar especial no Café Journal para fechar a noite
em grande estilo. O menu exclusivo possui 5 opções de entradas, 6 de pratos principais,
fondue de chocolate belga e uma garrafa de vinho. “Esse é um dia que merece um programa
especial. Nada melhor que a experiência única de um passeio panorâmico de helicóptero
sobrevoando áreas que, durante a noite, por conta da iluminação, reforçam o clima de
romance da data”, comenta Renata Goldfarb, CMO da FlyHelo. O pacote sai por R$ 1.690 e é
melhor correr, pois as reservas estão limitadas à disponibilidade de mesas no restaurante.
Memorável.

CIAO
Paulo Barros e Salvatore Loi se unem para criar
osteria. Aos detalhes!
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Reservas pelo telefone 11 5055‐9454.
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Winona Ryder sai em defesa de Johnny Depp
contra acusações de violência
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Tweets por @glamurama
glamurama
Trem A4, da Estrada de Ferro Campos do Jordão, que levará os passageiros do jantar até o hotel
Crédito: Divulgação

@ glamurama
Fotógrafo escala a #GoldenGate para criar
imagens vertiginosas  gla.mu/2lc75

Para quem não curte o auê e as longas esperas que envolvem a data, ou não pode
comemorar neste fim de semana, calma que dá tempo. No sábado, dia 18 de junho, o Hotel
Toriba e a centenária Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) – sua operação teve início
em 1914 – realizarão o jantar La Belle Époque, no restaurante Pennacchi localizado no hotel
Toriba.
Além do menu exclusivo criado pelo chef Jeferson Matta, os participantes do jantar poderão
chegar ao hotel de trem. Partindo do Capivari, no centro de Campos do Jordão, o passeio se
estenderá até a parada Toriba, onde um caminho iluminado por tochas guiará os casais até o
hotel, onde será servido o jantar ao som de piano e violino. Informações sobre a reserva
aqui. Mais original impossível hein, glamurette?
COMPARTILHE:
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Construída em 1933 com o propósito de c…
glamurama.uol.com.br

19m

gpl twit fac TAGS: Café Journal, Campos do Jordão, Dia dos
Namorados, FlyHelo, helicóptero, Hotel Toriba, jantar,
trem, über

Leia Mais

glamurama
@ glamurama
by Taboola

. @Adele solta 33 palavrões em performance de
90 minutos em #Glastonbury  gla.mu/2lc30
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ACM Neto vai se casar
com herdeira do ramo
hoteleiro. Vem saber!
| Notas | Glamurama

Tabloide afirma que
Angelina Jolie está
hospitalizada e em
estado crítico | Nota…

Angelina Jolie
reaparece em Londres
depois de polêmica
sobre magreza | Nota…
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teve palestras de Cristiana
Lobo e Lelê Saddi

Kenwood arma aula de
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chef Diego Lozano
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Contra saída do Reino Unido da
UE, George Soros evita
manobras com a libra

Gigi Basto: “É lá que eu me
entrego. Ali é o meu lugar”.
Onde?
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WHIP MY HAIR

Adriana Barra arma farra
fashion em pleno Minhocão de
São Paulo

Willow Smith é rosto da nova
campanha de eyewear da
Chanel
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