
Com Márcia De Luca e Cristina Franciscato

1º a 4 de outubro de 2020

Amor

Hotel Botanique

Campos do Jordão, SP.



pertoda sua casa



A Latitudes inaugura uma nova modalidade de viagens de 

conhecimento: roteiros terrestres de curta duração que 

propõem uma imersão temática na companhia dos nossos

especialistas em lugares próximos e muito especiais.



Curadoria

Nas redondezas  de São Paulo, 

lugares onde você pode ter uma 

experiência exclusiva, segura e 

confortável. 



Conhecimento
Durante o período de viagem, 

nosso grupo terá a companhia de 

especialistas que irão conduzir uma

série de conversas sobre um tema, 

num clima leve e intimista. 



O tema da viagem

Desde o surgimento da humanidade o amor pauta as relações humanas. Motor da vida,

fonte inspiradora de todas as artes, intrigante objeto de estudo da Filosofia e das emoções

humanas, esse fenômeno de difícil definição será a pauta de nossas reflexões durante estes

preciosos dias que passaremos no Hotel Botanique na companhia de duas grandes

especialistas.



O tema da viagem

Márcia irá abordar diferentes tipos de amor representados por deuses e deusas da mitologia

indiana. Através dos arquétipos energéticos das divindades dessa tradição milenar, podemos

reconhecer a nós mesmos e, a partir daí, irmos em busca da nossa melhor versão como seres

humanos.

por Márcia De Luca

Oriente e a Mitologia Indiana



As Especialistas da viagem

Márcia é estudiosa de Yoga, Meditação e Ayurveda há mais de 38 anos. Formou-se pelo The Chopra Center

for Well-Being e aprofundou seus conhecimentos nessa área com o médico americano Dr. David Frawley e

vários mestres indianos. Ministra palestras para empresas, consultoria, atendimento individualizado e celebra

rituais de passagem, como casamentos. Ministra também grupos de estudos para inspirar pessoas no

caminho da evolução espiritual. É autora de vários livros: A idade do poder – Transformação, saúde e beleza

para a mulher (Tornado, 2002), Ayurveda – Cultura dBem-Viver (Cultura, 2007), Trilogia Yoga, Meditação e

Ayurveda para a Revista Caras, Filosofia de Bem Viver (Fontanar, 2015), Vamos Brincar de Estátua (Cia. das

Letrinhas, 2014), Let’s Play Yoga (The Experiment, 2018) e Mindfulness em Familia (Fontanar, 2019). Todos os

anos Márcia viaja à Índia em busca de novos conhecimentos, além de levar seus alunos para vivenciarem in

loco a sabedoria milenar desse país.



O tema da viagem

Cristina irá analisar as múltiplas faces do amor na Antiga Grécia. Como os antigos gregos

experimentavam o amor, de que modo eles se relacionavam com essa força transcendente

que denominavam Afrodite e Eros. Essas divindades, assim como as demais do panteão

olímpico, podiam ser benéficas ou terríveis, dependendo da relação estabelecida com elas.

por Cristina Franciscato

Ocidente e a Mitologia Grega



As Especialistas da viagem

Cristina Franciscato é Jornalista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Literatura Grega Antiga

pela FFLCH-USP. Tradutora da tragédia Héracles, de Eurípides (Palas Athena, 2003); coautora dos livros:

Estudos Sobre o Teatro Antigo (Alameda, 2010) e A Representação dos Deuses e do Sagrado no Teatro

Greco-Latino (Humanitas, 2013). Membro Pesquisador do grupo “Estudos sobre Teatro Antigo” (USP/ CNPQ) e

da SBEC - Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Cristina é a idealizadora do canal Canto da Musas –

passeando pela literatura grega (https://www.youtube.com/c/CristinaFranciscato/featured) , onde produz

conteúdo sobre histórias e ideias da literatura grega e do universo mítico.



um capítuloà parte.



dos sonhos

Latitudes









Segurança, qualidade e preocupação com o bem-estar dos nossos viajantes

sempre foram palavras fundamentais na organização das nossas viagens.

Sabemos que todos os esforços são coletivos e também contamos com a sua

colaboração para garantir um ambiente seguro para todos. A seguir, listamos

principais práticas e deveres:

.

é tudo



✓ Apresentação de teste RT- PCR 24h antes da viagem (obrigatório para validar a 

participação)

✓ Uso obrigatório de máscara em áreas comuns

✓ Distanciamento acima do recomendado durante as refeições e demais atividades 

✓ Recomendamos fortemente 14 dias de quarentena antes da viagem

✓ Álcool em gel será fornecido durantes as atividades e nas áreas comuns do hotel e 

dos locais visitados

✓ Staff Latitudes dedicado a organização, aplicação e avaliação dos protocolos e 

práticas de higiene



Agenda



São Paulo – Serra da Mantiqueira ( - / - / J )

Chegada no hotel | Check-in a partir das 15h

Tarde: Tempo livre para desfrutar do hotel. No final da tarde, aulas com as especialistas:

Aula 1 | Márcia De Luca: O mundo em que vivemos e os arquétipos

energéticos da mitologia indiana

Aula 2 | Cristina Franciscato: O nascimento de Afrodite

Noite: Jantar de boas-vindas no Restaurante Mina



Serra da Mantiqueira ( C / A / J )

Manhã: após  café da manhã, teremos nossa 3ª aula: 

Aula 3 | Márcia De Luca: Shiva e Shakti – Os pilares que sustentam o universo – a 

união do masculino e do feminino 

Após a aula, visita à Fazenda Portal da Luz, produtora local de alimentos e vinhos.

Almoçaremos na Fazenda, celebrando a autêntica culinária regional da Mantiqueira!

Tarde: tempo livre para relaxar no hotel. No fim da tarde, teremos nossa 4ª aula:

Aula 4 | Cristina Franciscato: A sedução da Áurea Deusa

Noite: jantar no hotel e descanso



Serra da Mantiqueira ( C / A / J )

Manhã: após  café da manhã, teremos nossa 5ª aula:

Aula 5 | Márcia De Luca: Parvati - a rainha do lar & Durga – A guerreira e a mãe da 

humanidade

Após a aula, visita exclusiva à produtora de Azeites Sabiá. Conheceremos seus processos 

e faremos uma degustação de produtos premiados! Retorno e almoço no hotel.

Tarde: tempo livre para descanso até o início da noite, quando teremos nossa 6ª aula:

Aula 6 | Cristina Franciscato: A visão trágica do amor

Noite: jantar no hotel, no estilo Farm to Fork, servido essencialmente com produtos locais

e alimentos produzidos no próprio hotel.



Serra da Mantiqueira ( C / - / - )

Manhã: após o café da manhã, aulas de fechamento com as especialistas:

Aula 7 | Márcia De Luca: Brahma e Sarawasti – o criador e sua consorte & Vishnu e 

Lakshmi - o mantenedor e sua consorte

Aula 8 | Cristina Franciscato: Amor platônico e a busca da imortalidade

Aproveite o tempo livre restante da manhã para desfrutar das dependências 

e serviços do hotel ou apreciar a beleza natural do entorno!

Retorno a São Paulo | Check-out às 12h 



Valores



Valores por pessoa | para grupo a partir de 26 pessoas

Parcelado: R$ 10.474,00

Entrada R$ 3.142,00 + 4 x R$ 1.833,00

À vista com 5% de desconto: R$ 9.950,00

Upgrade Villas R$ 1.435,00 (para as 3 noites) por pessoa

Upgrade para Villas Suprema: R$ 3.300,00 (para as 3 noites) por pessoa



Parcelado: R$ 19.540,00

Entrada R$ 5.860,00 + 4 x R$ 3.420,00

À vista com 5% de desconto: R$ 18.570,00

Upgrade Villas R$ 2.870,00 (para as 3 noites)

Upgrade para Villas Suprema: R$ 6.600,00 (para as 3 noites)

Valores para grupo a partir de 26 pessoas



Localizadas no corpo principal do

hotel, oferecem belíssima vista

para o vale ou montanhas.

Dimensão aprox. 60m2.

Cama king size ou duas camas twin

size, varanda e espaçosa área de

banho.

Suítes



Acolhedoras residências particulares. 

Dimensão aprox. 110 m2. 

Circundadas por jardins privativos de 

300 a 500 m2. Banheira externa. 

Privacidade total, lareira, varanda e 

jardim privativo com rede, espaçosas 

áreas de banho integradas ao 

ambiente.

Vilas



Amplas e confortáveis residências de 

200 a 350 m2 de área construída. 

Envoltas por jardins particulares de 

600 a 900 m2. Equipadas com TV de 

55”, banheira interna e externa, 

confortáveis lounges, lareiras e 

amplas varandas, jardim com rede. 

Configurações de décor exclusivo 

incluem piano de cauda ou piscina 

de imersão com água mineral. 

Vila Suprema



Mantiqueira
Nascido em terras brasileiras

Santo Antônio do Pinhal

O mais premiado azeite nacional



Um deleite

Vinhos de alta qualidade

São Bento do Sapucaí

Castanhas portuguesas

Geleias e doces naturais



Um brinde



breve!


