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VIAJAR É TROCAR 
A ROUPA DA ALMA 

Neste e-book que preparamos com muito
carinho, você conhecerá os tipos de
viajantes mais comuns que existem e
poderá, a partir de então, escolher com
mais facilidade o seu próximo destino.
 
Aproveite a leitura e imagine-se em cada
um desses lugares — as cores, os sons, as
pessoas, os sabores...
 
Garantimos que será uma viagem bem
interessante e prazerosa!
 
No fim do e-book, você encontrará
nossos contatos para nos conhecer
melhor e conversar conosco para
ajudarmos a realizar seus sonhos de
viagem com vários toques diferenciados!
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É o que curte colocar uma mochila nas costas e desbravar o
mundo sem saber muito do que vai encontrar pela frente. Para
ele, a aventura é sair por aí, viver tudo o que tiver para viver,
fazer esportes de aventura, descobrir trilhas, pedir carona e
conhecer lugares e pessoas neste caminho.

AVENTUREIRO



DESERTO DO ATACAMA
A região do Atacama no Chile é a mais árida do
mundo está em altitudes acima dos 2.400 metros,
chegando até quase 5 mil em alguns passeios. É
uma viagem que requer cuidados, principalmente
com a saúde. San Pedro do Atacama fica a 1.629
quilômetros de Santiago. Mas são esforços que
valerão a pena!
 
Quando ir - de março a maio ou de setembro a
novembro

PATAGÔNIA
DiLocalizada na região mais austral da América do
Sul, mais precisamente na Argentina e no Chile, a
Patagônia é conhecida por suas paisagens geladas
e por abrigar cenários fascinantes. Por lá existe
mais natureza e animais do que pessoas. Não à toa,
é um dos destinos mais buscados por quem ama
aventura!
 
Quando ir - de novembro a março

MACCHU PICHU
A misteriosa cidadela dos Incas, localizada na
Cordilheira dos Andes, a 2.400m de altitude,
mistura o real e o imaginário em doses perfeitas de
natureza, cultura e misticismo. Patrimônio da
Unesco, é considerada um dos monumentos
arqueológicos e arquitetônicos mais importantes do
mundo.
 
Quando ir - abril, maio, junho, setembro ou outubro



CHAPADA DIAMANTINA
Chegar ao alto do Morro do Pai Inácio para
admirar a Chapada para pensar "parece que
não tem fim". Com mais de 1.500 km² cheios de
grutas com grandes salões subterrâneos,
cânions gigantes e cachoeiras das mais belas e
altas do país, o destino é dos principais na
categoria ecoturismo no Brasil.
 
Quando ir - de abril a outubro

CHAPADA DOS GUIMARÃES
A apenas 65km de Cuiabá, a Chapada dos
Guimarães é uma daquelas viagens que você
precisa fazer pelo menos uma vez na vida.
Separe o protetor solar, um repelente, a
garrafinha de água e um par de botas de
trekking e prepare-se para viver momentos de
grande aventura em cenários de fazer cair o
queixo!
 
Quando ir - de abril a setembro

CAPITÓLIO
A natureza está em perigo em virtude do
turismo predatório no local. Por isso, se você
deseja conhecer Capitólio, evite fazer passeios
ou atividades pagas. O Mirante de Canyons de
Furnas, a Predreira Lagoa Azul, as cachoeiras, o
Morro do Chapéu, as Escarpas do Lago: é tudo
de graça!
 
Quando ir - abril, maio, setembro ou outubro



CULTURAL

É aquele que realmente mergulha na cultura de um lugar. Ele quer conhecer tudo sobre
gastronomia, estilo de vida, arte, arquitetura… enfim, tudo o que envolve a cultura local.
Ele prefere utilizar transporte público e fazer compras no mercado para saber mais como
realmente vivem as pessoas ali!



ROMA

FLORENÇA

BERLIM

A capital da Itália é uma cidade cosmopolita,
enorme, com quase 3 mil anos de arte,
arquitetura e cultura influentes no mundo todo
e à mostra. Ruínas antigas como o Fórum e o
Coliseu evocam o poder do antigo Império
Romano. Abriga, ainda, a Cidade do Vaticano,
sede da Igreja Católica Romana, um banho
cultural
 
Quando ir - abril a junho / setembro, outubro

Localizada às margens do Rio Arno, a cidade de
mais de 2 mil anos teve seu auge no
Renascimento. Estima-se que aproximadamente
40% do acervo artístico da Itália estão nos
museus e nas ruas de Florença. É a capital da
Toscana, cidade natal de Dante Alighieri e
berço da Família Médici. Lá, respira-se cultura!
 
Quando ir - abril a junho, setembro ou outubro

A capital da Alemanha tem uma vida cultural
muito intensa. Além dos museus, existem
inúmeras galerias de arte, cinemas, teatros e
salas de concerto. Um dos lugares que melhor
ilustra essa característica da cidade é o
Kulturforum, complexo de galerias, museus e
salas de concerto. Vai muito além do muro!
 
Quando ir - abril a setembro



PARIS

VENEZA

SÃO PETERSBURGO

Não existe época imprópria para visitar Paris.
Mas tampouco — pelo menos do ponto de vista
meteorológico — existe uma época perfeita.
Portanto, para aproveitar esse centro mundial
de arte, moda, gastronomia e cultura tudo o
que se precisa é disposição e, no mínimo, cinco
dias!
 
Quando ir - abril a junho/outubro a dezembro

A capital da região italiana de Vêneto é
belíssima o ano todo, mas combina mesmo com
estações mais amenas. Formada por mais de
100 pequenas ilhas no Mar Adriático, a cidade é
toda cortada por canais repletos de palácios
góticos e renascentistas às suas margens. A
cidade respira cultura.
 
Quando ir - março a maio/setembro, outubro

Conhecida como a capital cultural da Rússia, a
cidade já foi chamada de Petrogrado e
Leningrado e palco de muita história. Seu
centro histórico e monumentos constituem um
Patrimônio Mundial pela Unesco. São
Petersburgo também é o lar do Hermitage, um
dos maiores museus de arte do mundo.
 
Quando ir - maio a setembro



ISTAMBUL

MADRID

GRÉCIA

A exemplo da antiga Constantinopla, atual
Istambul é a principal porta de entrada para a
Turquia, apesar da crise que o país vem
enfrentando nos últimos anos. Conhecer os
bazares de Istambul, cenário para vários marcos
históricos, é uma excelente maneira de
mergulhar na cultura turca.
 
Quando ir - abril, maio e setembro, outubro

Arte e cultura são fundamentais para a vida em
Madrid. A capital espanhola é considerada um
dos centros da cultura europeia. São 73 museus
que cobrem todos os campos do conhecimento
humano. Os mais importantes são o Museu do
Prado, o Museu Thyssen-Bornemisza e o Centro
de Arte Nacional Reina Sofía.
 
Quando ir - maio, junho ou setembro, outubro

Atenas, capital da Grécia, é o centro da vida
econômica, política e cultural do país. Berço da
civilização, teve um papel essencial no
desenvolvimento da democracia. São mais de 3
mil anos de cultura espalhados por 6 mil ilhas
rodeadas pelos mares Jônico, Mediterrâneo,
Mirtóico e Egeu.
 
Quando ir - abril a junho/setembro, outubro



Se tem festa, o viajante festivo vai topar o roteiro, com
certeza! Esse tipo de viajante gosta de viagens animadas.
Carnaval, trio elétrico, baladas, festivais locais… o que importa
é curtir cada momento!

FESTEIRO



LAS VEGAS

SAINT-TROPEZ

BARCELONA

A cidade que já nasceu sob as luzes de neon
em pleno deserto Majave é um dos detinos mais
cobiçados pelos turistas que buscam
experiências noturnas vibrantes. Las Vegas é o
local preferido de caçadores de festas na
piscina, Bus Parties, bares temáticos, boates,
cassinos e outras casas noturnas.
 
Quando ir - março a maio/setembro a
novembro

Quem conhece Saint-Tropez sabe que a cidade
é sinônimo de festa. Os dias e as as noites são
sempre bem agitados. A reputação de St
Tropez a precede: festas glamourosas,
celebridades e iates super grandes são o que
primeiro vem à mente. Mas quando se trata de
bares, definitivamente há algo para todos.
 
Quando ir - durante o ano todo

A capital da catalunha é um destino que exige
fôlego extra. Com uma vida noturna
extremamente agitada, Barcelona tem uma
ampla seleção de bares, pubs e discotecas, sem
falar nas festas temáticas e com DJs. Fique
esperto: a badalação por lá é dividida por
zonas de vida noturna, para não ter erro!
 
Quando ir - março a junho



BANGKOK

KIEV

HVAR

Quem curte uma boa noite de diversão estará
na cidade certa! Famosa pela quantidade de
opções, a noite de Bangkok já foi retratada em
filmes como "Se Beber Não Case 2". Lá, o
visitante encontra ruas e áreas repletas de
bares e animadas casas noturnas com DJs e
shows voltados para o público adulto.
 
Quando ir - novembro a fevereiro

Nos últimos anos, a capital da Ucrânia tornou-
se num local de passagem para os turistas em
busca de diversão noturna. Com vários bares,
clubes de dança, música ao vivo, Kiev — uma
das cidades mais antigas da Europa Oriental —
oferece muitas opções para quem quer se
divertir, apesar do frio.
 
Quando ir - maio a setembro

Conhecida como a "Rainha das Ilhas da
Dalmácia", famosa região da Croácia, Hvar
ganhou notoriedade devido a seu inverno menos
rigoroso e um verão badalado. Localizada no
meio do Mar Adriático, oferece, além de águas
transparentes, o que há de melhor na vida
noturna. Guarde esta dica: Carpe Diem!
 
Quando ir - junho a agosto



IBIZA

MYKONOS

RIO DE JANEIRO

A Ilha de Ibiza é uma das ilhas mais famosas do
mundo, principalmente no que se refere a vida
noturna, festas e baladas. A região, que já foi
uma vila de pescadores e tem praias
maravilhosas, hoje é mais procurada pela
agitação e vida noturna, e concentra as mais
premiadas discotecas do mundo.
 
Quando ir - entre maio e outubro

Localizada no arquipélago das Cíclades,
Mykonos é a ilha mais badalada da Grécia,
repleta de jovens, beach clubs e festas incríveis.
Tudo envolto de cenários belíssimos e o mar ao
fundo. Um ponto fortíssimo dessa ilha é sua vida
noturna. O que não falta por lá é diversão para
todos os públicos.
 
Quando ir - abril a outubro

Quem chega na Cidade Maravilhosa
normalmente quer duas coisas: praias lindas e
degustar um pouquinho do estilo de vida
carioca. Festas de rua, shows de samba e
bebidas geladas, a noite do Rio oferece algo
para todos. Teatros e casas de shows estão
espalhados por toda a cidade. Assim como as
boates e as festas na rua.
 
Quando ir - durante o ano todo



COOL

Está sempre antenado e embusca das últimas novidades. Prefere viajar para destinos onde
possa ter contato com arte de rua, restaurantes da moda, hotéis boutique, gente
cosmopolita, comida orgânica ou vegana, economia sustentável, tecnologia.



TOKYO

ESTOCOLMO

MIAMI

A movimentada capital do Japão combina o
estilo ultramoderno com o tradicional. É
possível ver desde arranha-céus iluminados por
neon a templos históricos, como o opulento
santuário xintoísta Meiji é conhecido por seu
altíssimo portão e pelas florestas circundantes.
É o paraíso da moda e da tecnologia!
 
Quando ir - março, abril ou outubro, novembro

Considerada uma das cidades mais
interessantes da Europa, a capital da Suécia
tem em Södermalm — apelidada de SoFo — a
região mais descolada de Estocolmo. A região
é repleta de cafés, brechós, barzinhos. Em
Hammarby Sjostad fica a cervejaria
Nyacarnegie Bryggeriet, uma associação entre
a Carlsberg e a Brooklyn Brewery.
 
Quando ir - maio a setembro

Wynwood é o bairro mais descolado de Miami.
Antigamente, a região era uma área decadente
e esquecida, mas com o tempo, os artistas de
rua passaram a dominar o bairro. E, com essa
transformação cultural feita pelo próprio povo,
Wynwood se tornou um dos lugares mais
interessantes de Miami — muito além das
compras!
 
Quando ir - abril e maio



LONDRES

BUENOS AIRES

MELBOURNE

Que Camden Town é o bairro alternativo, jovem,
cool, hipster, descolado e punk de Londres todo
mundo já sabe. O que poucos ainda conhecem
é o que fazer em Bermondsey, Columbia Flower
Market, Brick Lane, City e Whitechapel. Estes,
sim, são os bairros mais hipsters e descolados
da terra da Rainha!
 
Quando ir - maio a setembro

O bairro de Palermo ainda é o que guarda as
maiores novidades da vida portenha moderna.
O local concentra vários bares speakeasy, as
melhores boates (inclusive para aprender a
danças tango), restaurantes com a culinária
regional e, até mesmo, os melhores passeios...
para fazer de bicicleta!
 
Quando ir - março a junho/setembro a
dezembro

A segunda maior cidade da Austrália, vira e
mexe, aparece no topo das listas de melhores
cidades do mundo para morar. Nas margens do
Rio Yarra ficam muitos restaurantes descolados.
A região é conhecida por suas lojinhas hipsters
e vida noturna mais agitada, jovem e colorida.
Ipossível não se apaixonar.
 
Quando ir - setembro a fevereiro



Para você, passeios turísticos não são o suficiente. O que
interessa é tudo aquilo ainda não desbravados pelas hordas de
turistas. Você é o camarada que se ofende ao ser chamado de
turista. “Turista não, viajante de mundo”. Esse é o viés desse
desbravador nato, é o princípio do camarada que quer uma
experiência ultra local e cult, desde que sejam atividade quase
que inéditas para a grande maioria dos viajantes.

DESBRAVADOR



ÁFRICA

AUSTRÁLIA

NOVA ZELÂNDIA

Berço da civilização, a África é repleta de
cultura, culinária e locais que vão te emocionar
— além da África do Sul, Zimbabwe,
Moçambique, Marrocos, Egito, Tanzânia e
Ettópia. É uma viagem que requer muita
preparação. E também deve-se levar em
consideração que o continente vai além de
desertos, savanas e safáris.
 
Quando ir - o ano todo

Cercado pelos oceanos Índico e Pacífico, o país
poderia ser resumido em uma palavra:
diversidade. Há destinos perfeitos para amantes
de surfe, adoradores de road trips e
apreciadores da natureza. Animais exóticos,
belas paisagens, praias com águas límpidas,
gastronomia diferenciada e um povo bem
hospitaleiro.
 
Quando ir - setembro a fevereiro

A isolada e exótica Nova Zelândia tem diversas
atrações naturais e riquezas da cultura.
Conhecido por ser a capital mundial dos
esportes radicais e locação de muitos filmes, o
país foi um dos últimos lugares da Terra a ser
colonizado pelos europeus. O ideal é ter
disposição para alugar uma motorhome e rodar
o país.
 
Quando ir - setembro a fevereiro



ISLÂNDIA

ESCÓCIA

SOLAR DE UYUNI

Se o seu objetivo é virar um caçador de aurora
boreal, seu destino é a Islândia — no fim de
março ou de setembro. Mas é entre junho e
agosto que acontece o fenômeno do sol da
meia-noite, quando o sol quase nunca se põe.
Agora, se a sua parada é observar baleias, a
melhor época é fevereiro e março.
 
Quando ir - junho e agosto e fins de setembro
ou março

A Escócia é um pouco mais que homens de kilt
bebendo o mais puro malt whisky. Com inúmeros
castelos (alguns muito bem conservados) e
paisagens de tirar o fôlego, é um país único e
apaixonante, com um povo hospitaleiro e bem-
humorado e histórias fascinantes. Sem falar que
é a terra do Harry Potter!
 
Quando ir - entre maio e setembro

O maior deserto de sal do mundo é uma das
grandes maravilhas da natureza da Bolívia, no
sudoeste do país. São mais de 10.500 km² e
está a mais de 3.600 metros de altitude:
garantia de uma experiência incrível, em uma
das paisagens mais impressionantes de toda a
América Latina. Uma viagem no melhor estilo
mochilão roots.
 
Quando ir - qualquer época do ano



RELIGIOSO

Quem já assistiu o filme “Na Natureza Selvagem” ou “Livre”, de cara entende esse perfil de
viajante. Em geral, essa pessoa está em busca de fortalecer sua fé, busca o
autoconhecimento, uma superação ou tem uma motivação espiritual.



SANTIAGO DE COMPOSTELA

ÍNDIA

ISRAEL

O Caminho de Santiago é formado por um
conjunto de rotas. Existem inúmeras rotas de
peregrinação que vão até a cidade, que fica na
Espanha. Os peregrinos que percorrem 100 km a
pé ou 200 km de bicicleta têm direito a ganhar
a Compostela. A rota mais popular é a que sai
de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França.
 
Quando ir - do fim de junho ao início de
setembro

A fé move milhares de turistas a destinos de
peregrinação que impressionam pela sua
riqueza espiritual. Para os hindus, a nascente do
Ganges é um dos lugares mais sagrados que
existem. Os peregrinos partem de Gangotri, no
Himalaia, e percorrem um caminho de 24 km
entre vales e montanhas até Gaumukh.
 
Quando ir - novembro a abril

Um local sagrado, onde começou a fé cristã, a
Terra Santa, em Israel, é destino de 8 milhões
peregrinos de todo mundo por ano. Depois de oito
anos de escavações arqueológicas, visitantes
podem conhecer a Estrada da Peregrinação —
percurso que milhões de judeus faziam três vezes
por ano, quando iam a Jerusalém.
 
Quando ir - fevereiro a maio/setembro a
novembro



VATICANO

FÁTIMA

LOURDES

O Vaticano é o coração da Igreja Católica,
sendo a casa do Papa Francisco. Roma abriga
as quatro basílicas papais: Santa Maria Maior,
São João de Latrão, São Pedro e São Paulo
Extramuros. Além disso, a história da Igreja
Católica está espalhada pelas praças, casas,
museus e palácios de Roma.
 
Quando ir - março a maio e setembro ou
outubro

Está entre os santuários de maior importância
para os católicos, pois foi o lugar em que a
Virgem de Fátima fez sua aparição para três
pastores, em 1917. A cidade de Fátima possui
diversas basílicas e capelas, sendo a principal a
Basílica Nossa Senhora do Rosário, com 14
altares que representam todas as estações da
Via Sacra.
 
Quando ir - maio a setembro

A cidade ficou famosa com as aparições de
Virgem Maria para Bernadette Soubirous. É
conhecida como o local das curas. Os
santuários atraem milhões de peregrinos a cada
ano à Esplanada do Rosário, Basílica da
Imaculada Conceição, gruta aonde a Virgem
Maria apareceu, e o Caminho da Cruz e o
Castelo dos Pirinéus.
 
Quando ir - maio e setembro



SIEM REAP

VARANASI

CHINA

O Camboja é um reduto de espiritualidade e fé.
Seus templos são os mais bem preservados
mundo. E Siem Reap é o ponto de partida para
conhecer Angkor Wat, os templos mais famosos
do mundo, incluindo Angkor Wat, um dos maiores
terouros arqueológicos da humanidade, que fica
a 5,5km ao norte da província do país asiático.
 
Quando ir - novembro a fevereiro ou
dezembro/janeiro

Como a capital religiosa da Índia entre os
hindus, Varanasi recebe milhões peregrinos e
outros visitantes que vem em peso para ver o
Banaras Ghats. Também chamada de Benares e
Kashi, é a cidade eterna que sobrevive aos
tempos, cujo padroeiro é o deus hindu Shiva.
Uma viagem que precisa ser muito bem
preparada.
 
Quando ir - novembro a abril

Conhecer o Nepal e o Tibet é oportunidade de
ter uma experiência espiritual renovadora. Os
dois pequenos países estão incrustados entre a
China e a Índia, na Cordilheira dos Himalaias.
Para fazer essa viagem, é preciso vencer
burocracias das grandes, de visto para o país
até permissão especial para visitar a região.
 
Quando ir - março a maio/setembro a
novembro



Independentemente do destino, para o viajante cinco estrelas o
que interessa é aquele hotel super top, com um spa ou resort,
ar condicionado e o café da manhã completo. Conhecer os
pontos turísticos? Só se seu nove estiver na lista VIP, sem
enfrentar filas. E sua locomoção, claro, sempre será de táxi,
porque caminhar cansa as pernas.

SOFISTICADO



FERNANDO DE NORONHA

ST. BARTH

MÔNACO

Uma das primeiras terras avistadas no Novo
Mundo, em 1503, pelo navegador italiano
Américo Vespúcio, Fernando de Noronha é o
que se pode chamar de paraíso. O arquipélago
vulcânico que pertence ao Estado de
Pernambuco é formado por 21 ilhas no Oceano
Atlântico, a 350km da costa. O refúgio conta
com resorts sofisticados.
 
Quando ir - durante o ano todo

Chegar a Saint Barthélemy (st. Barth) não é
fácil, nem mesmo com seu próprio jato. A
pequena ilha francesa cumpre à risca o padrão
Caribe, mas se destaca na região pelo requinte
e restaurantes de primeira, praias paradisíacas
e ruelas talhadas para acolher seus visitantes e
moradores em grande estilo.
 
Quando ir - exceto agosto e setembro (época
de furacões)

Elegância, carros de luxo, eventos esportivos,
grifes famosas e iates. Mônaco é, sim, os dois
quilômetros quadrados mais sofisticados do
mundo. O principado fica em plena Riviera
Francesa, na Côte D'Azur, entre a França e a
Itália, à beira do mar, e conta com uma agenda
de eventos grandiosos, o ano todo.
 
Quando ir - junho a setembro



SEYCHELLES

CÔTE D'AZUR

MALDIVAS

Paradisíaco e exuberante, Seychelles está entre
os destinos mais sofisticados do mundo — a
começar pelo próprio nome. O conjunto de
pequenos arquipélagos com 115 ilhas, a
nordeste de Madagascar reúne praias
intocadas, filosofia de sustentabilidade
avançada e alguns dos mais exclusivos resorts
do planeta.
 
Quando ir - abril a novembro

Ao contrário de Paris, o sol sempre brilha no sul
da França. A Côte d'Azur, também conhecida
como Riviera Francesa, ganhou fama quando
artistas como Picasso, Matisse e Chagall se
instalaram na região. As estradas da Riviera
Francesa são lindas – você vai se sentir a
própria Grace Kelly em um dos filmes de
Hitchcock!
 
Quando ir - maio a setembro

Com ar de sofisticação descontraída, é possível
se sentir em casa em pleno Oceano Índico, em
um dos mais charmosos países do mundo —
sonho de consumo de viagem de muitas pessoas
nos últimos anos. Cada resort nas Maldivas está
em sua própria ilha privada — uma viagem
perfeita para quem deseja apenas relaxar e
nada mais.
 
Quando ir - dezembro a abril



GASTRONÔMICO

Você é daqueles que só pensa em comida, mesmo viajando? Então esse é o seu tipo de
viajante. Não importa se é um restaurante simples ou um mais sofisticado, o viajante
gastronômico quer conhecer a cultura local pela comida. O foco do roteiro é sempre um
só: experiências culinárias.



MENDOZA

ITÁLIA

JAPÃO

Com um centro arborizado e cheio de charme,
Mendoza é um convite para os amantes da boa
comida, dos esportes radicais e do vinho. A
província fica a 1.031 km de Buenos Aires, aos
pés da Cordilheira dos Andes, e é considerada
a capital do vinho da América do Sul: ali
existem cerca de 1,2 mil vinícolas na região.
 
Quando ir - março a junho

Que a Itália é o país da pizza, todo mundo
sabe. Mas em meio a muita cultura, arte e
história, visitar o país é também um mergulho
em uma das mais ricas gastronomias do mundo
— vale lembrar que muitas cidades e/ou regiões
dão nome a comidas conhecidas em todo o
mundo. Vale a pena viver essa viagem de sabor.
 
Quando ir - agosto a novembro

A gastronomia japonesa vai muito além do sushi
e sashimi. Para quem opta pelo turismo
gastronômico, o que comer no Japão é um item
importantíssimo da viagem. A comida japonesa,
patromônio da Unesco, foi criada por técnicas
desenvolvidas ao longo do século,
acompanhando mudanças sociais e políticas.
 
Quando ir - março e abril



TAILÂNDIA

PERU

ÍSTRIA

Dizem que a Tailândia tem as praias mais
bonitas do mundo. Mas acredite, há quem vá ao
país interessado apenas na comida! Sua
gastronomia é extremamente variada e repleta
de contrastes: doce, salgado, apimentado e
amargo se encontram com frequência. Com
certeza, um dos destinos mais exóticos para o
paladar.
 
Quando ir - dezembro a março

A natureza está em perigo em virtude do Lima
já se tornou a capital gastronômica da América
Latina, tamanha a concentração de
restaurantes premiados na cidade. O Peru foi
escolhido como "melhor destino culinário do
mundo" por seia anos consecutivos. Além dos
pratos típicos inca, encontra-se lá uma mistura
das culinárias chinesa, italiana e japonesa.
 
Quando ir - abril, maio e/ou setembro, outubro

A gastronomia croata tem muita influência da
cozinha italiana. Na Ístria, península do Mar
Adriático no noroeste do país, as delícias
gastronômicas incluem trufas, ostras,
hambúrgueres e muito mais! Conhecida como
"a Toscana croata", é um dos melhores do
mundo para os fãs de turismo gastronômico.
 
Quando ir - abril a setembro



Viajar sozinho, nem pensar! O viajante apaixonado só topa uma

viagem se for a dois. Passear de mãos dadas, dividir histórias

românticas e muitas fotos bem agarradinhos: definição de

viagem perfeita!

APAIXONADO



POLINÉSIA FRANCESA

SANTORINI

AMSTERDAM

O amor está no ar e as belezas naturais à

disposição dos visitantes da Polinésia Francesa,

composta por 118 ilhas em pleno Pacífico Sul.

Em Tahiti, Bora Bora e Moorea estão os

melhores resorts, com bangalôs espalhados

sobre o mar azul-turquesa, destino perfeito

para os casais em lua-de-mel.

 

Quando ir - maio a junho, setembro a

novembro

A Ilha de Santorini, ao sul do Mar Egeu, é um

dos lugares mais românticos da Grécia e tem

ganho a fama de ser um “destino de

casamento”. hegar em Santorini de navio,

deparar-se com as grandes falésias e as vilas

com suas casas brancas no alto do penhasco é,

para muitos, a realização de um sonho!

 

Quando ir - maio, junho/setembro, outubro

Amsterdam é uma cidade romântica. O

aconchegante centro antigo com suas ruas,

canais, casarões, monumentos e inúmeros

restaurantes tornam essa cidade um lugar

agradabilíssimo para se visitar, com um clima

perfeito para todos os casais apaixonados. Isso

sem contar os passeios de barco, de bicicleta,

mercado das flores...

 

Quando ir - março a junho



GRAMADO

PARATY

JERICOACOARA

A melhor época para curtir todo o aconchego

de Gramado é durante o inverno, quando as

temperaturas ficam próximas do zero grau. Seja

em lua de mel ou apenas para curtir alguns dias

de romance, a serra gaúcha tem opções de

gastronomia para jantares românticos e

passeios com vista privilegiada.

 

Quando ir - o ano todo

O tempo passa mais devagar em Paraty, no

Litoral Sul fluminense. A cidade do litoral do Rio

de Janeiro é um patrimônio histórico nacional

que convida os visitantes a viajarem no tempo

do Brasil Colônia, com recantos perfeitos,

durante o dia ou à noite, para curtir uma

viagem perfeita a dois.

 

Quando ir - o ano todo

Misto de praia paradisíaca com vila hippie-chic,

Jericoacoara, a 300km da capital cearense, é

um antigo vilarejo de pescadores com cinco

ruas principais de areia e ramificações. O

acesso não é fácil, mas o esforço vale a pena

cada minuto — dos jantares românticos na

charmosa vila ao pôr do sol na duna.

 

Quando ir - julho a dezembro



TOSCANA

PROVENCE

BARILOCHE

Com muitos vilarejos, cidadezinhas medievais,

parques, castelos, vinícolas e uma excelente

gastronomia, a Toscana é perfeita para uma

viagem com muito romance. Localizada no

coração da Itália, a região que muitos casais

apaixonados escolhem para lua-de-mel ou,

simplesmente, para celebrar o amor.

 

Quando ir - abril a setembro

A região de Provence é linda e muito romântica

em qualquer época do ano. A mistura da

natureza, gastronomia, história e cultura fazem

de Provence um destino de muito charme,

especialmente para viagem romântica. E para

conhecer os campos de lavanda, é necessário

viajar nos meses de junho, julho ou agosto.

 

Quando ir - junho a agosto

Neve, montanhas, lareira, jantares a dois. Se é

tudo isso que você procura, mas não quer ir

muito longe, a Região dos Lagos Andinos é

destino perfeito para férias românticas. Nesse

caso, o seu roteiro deve, com certeza, incluir

Bariloche, de preferência durante a estação de

esqui!

 

Quando ir - julho a setembro



CONSUMISTA

Na hora de escolher seus destinos, o viajante consumista sempre prioriza as opções de

compras e produtos que encontrará no local. Ou seja, viaja basicamente para fazer

compras. Não importa o tipo de atração que a cidade ofereça, elas ficam em segundo

plano.



ORLANDO

NOVA YORK

DUBAI

Ir para Orlando e não voltar com a mala cheia

de compras é quase impossível! Além dos

parques temáticos, a cidade americana, cheia

de shoppings e outlets, é o destino perfeito

para os viajantes consumistas, que adoram

carregar uma sacola e não ligam nem um pouco

para pagar excesso de bagagem!

 

Quando ir - março a maio e/ou agosto a

novembro

Fazer compras em Nova York é sempre uma

excelente opção, porque a cidade que nunca

dorme é recheada de lojas e centros comerciais

para todos os gostos e necessidades. Dos

grandes outlets perto da cidade até pechinchas

em Manhattan, é o tipo de viagem que une o

útil ao agradável.

 

Quando ir - maio a outubro

Quem gosta de fazer compras vai ficar

fascinado com Dubai, a meca do consumo no

Oriente Médio. Dos antigos souks, os mercados

tradicionais, aos grandes shopping centers, a

cidade conta com uma ampla variedade de

lojas — as principais marcas e grifes do mundo

estão presentes em Dubai.

 

Quando ir - outubro a abril
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