
Pra escrever uma história que 
vale a pena ser contada, a 
uni-ball criou canetas que não 
deixam os momentos passarem 
em branco.

VIVA SUA VIAGEM.
ESCREVA SUA HISTÓRIA.

PENSANDO NISSO, A AZUL 
LINHAS AÉREAS SE JUNTOU À 
UNI-BALL PRA OFERECER AOS 
SENHORES PASSAGEIROS UM 
PRESENTE MUITO ESPECIAL: UM 
MAPA PERSONALIZADO COM 
DICAS DE FORT LAUDERDALE E 
UMA CANETA SIGNO 307. TUDO 
PRA DEIXAR A SUA VIAGEM 
AINDA MAIS INCRÍVEL.

Saiba mais sobre essa parceria no site:
www.uniball.com.br/azul

Acompanhe nas redes sociais: 

 /uniballbrasil     /uniballbrasil

ESCOLHA SEU DESTINO 
COM A AZUL, ESCREVA 
SUA HISTÓRIA COM 
UNI-BALL.

Aventure-se, divirta-se e aproveite 
cada minuto da sua estadia nas 
praias da Flórida.

A uni-ball é pra quem busca canetas com 
estilo sem abrir mão da funcionalidade.
Cada produto une a mais avançada tec-
nologia japonesa ao design moderno, o 
que transforma as canetas em mais que 
acessórios de escrita.

SE VOCÊ FAZ ACONTECER, 
A UNI-BALL É PARA VOCÊ.

Estamos há 130 anos ao lado de quem 
usa o presente para criar o próprio 
futuro. Então, desenhe seu caminho; a 
gente sabe que é com atitude que se 
muda o mundo.

uni-ball eye: a caneta anti-fraude

Com tinta exclusiva e à prova d’água, é especialmente 

pensada para quem busca autenticidade.

uni-ball air: se adapta a você

A ponta dela é única, escreve em qualquer ângulo 

e permite traçado variável.

uni-ball Jetstream: secagem ultrarrápida

Escreveu, secou. O pigmento exclusivo da uni-ball 

não borra e é ideal para canhotos.

uni-ball vision elite: aguenta qualquer pressão

Tem carga pressurizada feita para resistir às alterações 

atmosféricas sem vazar durante as viagens.

PARA CADA ESTILO,  UMA UNI-BALL

Em suas mãos, tecnologia japonesa focada na funcionalidade.  
Grip emborrachado, tinta de secagem rápida e conforto na 
escrita: tudo pra você rabiscar esse mapa e garantir os melhores 
momentos da viagem.
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ESTADOS UNIDOS

FORT LAUDERDALE
As praias da Flórida são cheias de pontos maravilhosos para visitar. 
Então se aventure e aproveite: rabisque seu mapa à vontade e viva 
Fort Lauderdale!
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07 Nesta atração, você pode navegar em 
busca de tesouros escondidos, entrar 
para a guilda dos piratas e lutar contra 
inimigos por toda a costa com verdadei-
ros canhões de água! 

06
A “Veneza Americana” está em Fort Lau-
derdale! Aproveite o pôr do sol e tenha um 
dos passeios mais românticos pelos canais 
da cidade.

08
Esta é uma atração imperdível de Fort 
Lauderdale: são 90 minutos de pura 
diversão nos barcos que navegam as 
águas da cidade desde 1935, com comida 
à vontade e uma variedade de shows.

01
Um complexo de lojas gigante a uma distância 
de passos da praia, com spa e mais de 100 
opções das marcas mais cobiçadas, como Nei-
man Marcus, Banana Republic, Coach e Apple.

02
A atmosfera nostálgica do museu foi criada 
para contar a história de reconstrução da cidade 
após o furacão de 1926. Cultura e história puras. 
Mas você também pode se divertir com alarmes 
e equipamentos de bombeiros, se preferir!

04
Corais super coloridos, ondas perfeitas, 
calçadões incríveis e sol garantido: mais 
de 37km de praias com a água mais 
transparente da área sul da Flórida espe-
rando por você.

03
Lojas, restaurantes, baladas e galerias 
de arte numa mesma avenida com 
arquitetura de tirar o fôlego. Se você 
precisa de um ponto de partida pra 
explorar a cidade, lá é a sua escolha. 

05
Com mais de 6 mil peças de arte con-
temporânea e do século XX, este museu 
conta com representações da cultura 
caribenha e da Flórida, além de escultu-
ras de Pablo Picasso e relíquias da tumba 
de Tutankhamun. JUNGLE QUEEN RIVERBOAT

Bahia Mar Yachting Center, 
801 Seabreeze Boulevard

Quero ir!

08

LAS OLAS GONDOLA TOURS
1200 East 
Las Olas Boulevard

Quero ir!

06

BLUEFOOT PIRATE ADVENTURES
Bahia Mar Yachting Center, 
801 Seabreeze Boulevard

Quero ir!

07

FORT LAUDERDALE BEACHES
Quero ir!

04FIRE AND SAFETY MUSEUM
1022 West
Las Olas Boulevard 

Quero ir!
02

THE GALLERIA
2414 East 
Sunrise Boulevard

Quero ir!

01

LAS OLAS BOULEVARD
Quero ir!

03

Las Olas Boulevard 
at NE 23rd Avenue

NSU Art Museum
1 East 
Las Olas Boulevard

Quero ir!
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