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     E se você aprendesse a viajar mais e melhor por menos?
Se essa ideia te anima, vem com a gente aprender a planejar
sua viagem de forma inteligente, descobrir novas formas de
economizar, aproveitar mais de cada destino, fazer seu
dinheiro render e investir em experiências de viagem que
realmente valem a pena.
 
     Você já sabe que não é preciso ser rico para viajar, certo?
O que nós descobrimos na prática é que não é necessário
passar sufoco pra fazer a viagem caber no orçamento. É
possível sim viajar mais por menos, desde que você faça um
planejamento cauteloso, abra mão de luxos desnecessários e
leve seu espírito viajante com você - isso tudo sem
perrengues!
 
     Depois de alguns anos como viajantes em tempo integral,
juntamos nossas melhores dicas de como economizar em
itens como hospedagem, passagens, passeios e muito mais -
tudo para você garantir a melhor experiência na sua viagem,
com economia e sem abrir mão do conforto.
 
     Nesse e-book, você confere 40 dicas de como viajar
mais por menos. As dicas estão divididas nas seguintes
categorias:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproveite a leitura e boas viagens!
 
 
 
 
 
     Você não precisa ir para onde todos estão indo. Antes de
fechar um roteiro, confira essas dicas de como encontrar os
lugares mais baratos para viajar, em que época ir e qual o
meio de transporte te levará de um ponto a outro pelo
melhor preço.
 
     1.  Seja flexível com destinos e datas
 
     - Destino em aberto
 
     "Não importa pra onde, eu quero é viajar". Se você se
identifica com a frase, essa dica é pra você: caso você não
tenha um destino específico, existe uma ferramenta nos sites
de buscas de passagens que irá te fazer economizar uma
grana boa. É a opção “qualquer lugar” ou “qualquer destino”
de sites como o Skyscanner, Momondo e Google Flights.

     Você pode colocar a cidade de origem e deixar a cidade de
destino em aberto, selecionando a opção acima. Dessa
forma, os buscadores te darão todas as opções de passagens
mais baratas saindo do aeroporto que você selecionou. É
uma ótima forma de economizar e ainda ter novas ideias de
lugares que você nunca pensou visitar, abrindo um leque de
novas possibilidades.
 
     - Datas em aberto
 
     É verdade que nem sempre é possível escolher a data em
que vamos viajar. Temos que marcar férias com
antecedência, conciliar com as férias escolares das crianças
ou ver quem vai cuidar do cachorro. Porém, se essa não é sua
realidade e você consegue ser flexível com as datas de
partida e chegada, sua economia está garantida.
 
     Isso porque alguns buscadores de voos (os citados acima,
por exemplo) têm a opção de buscar por mês, ao invés de
datas fixas. Você pode selecionar o mês mais barato ou ter
uma noção de quanto sai viajar em cada mês para os
destinos dos seus sonhos.

     Ao selecionar o mês mais barato, você pode ainda refinar a
busca e ver quais são os dias mais baratos naquele mês (e
nos próximos). Acredite, é possível economizar até R$ 1.000
com esses dois truques. Basta ser flexível!
 
     2. Fique de olho em promoções relâmpago nos
buscadores de voos.
 
     Alguns buscadores de voos (como o Skyscanner por
exemplo) têm ainda uma função ótima para quem busca
promoções: você pode ativar alertas que te avisam quando o
preço das passagens forem diminuírem.Basta selecionar o
lugar e as datas mais baratas que você encontrar e clicar no
botão “Receba alertas de preço”, no lado superior esquerdo
da tela (acompanhado de um sininho). 
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https://www.skyscanner.com.br/?associateid=AFF_FLI_00213_00010&utm_source=afilio&utm_medium=affiliate&utm_campaign=br-flights&associateid_proc=true
https://www.momondo.com.br/?source=aff-afilio&utm_source=afilio&utm_medium=affiliate&utm_content=frontpage&utm_term=43287
https://www.google.com.br/flights/?gl=br
https://www.skyscanner.com.br/?associateid=AFF_FLI_00213_00010&utm_source=afilio&utm_medium=affiliate&utm_campaign=br-flights&associateid_proc=true


     Você receberá por email ou na tela do seu celular o alerta
quando aquela passagem que você tanto deseja entrar na
promoção.

     6. Use a abuse de suas milhas
 
     Viajantes frequentes acabam juntando bastante milhas,
mas muitos nem percebem. Talvez você assine três serviços
diferentes de milhagem ou se esqueça de contabilizar
aquelas viagens à trabalho que não tinham nada a ver com
lazer.
 
     Isso é um erro comum, mas dá pra dar um jeito: se você
guardou os comprovantes das viagens ou tem tempo de ligar
na companhia aérea e tentar recuperar essas milhas, faça
isso!
 
     Você pode economizar bastante em voos tanto dentro do
Brasil quanto internacional ao usar as milhas para pagar
parte da passagem. Há ainda outros benefícios a depender
do serviço de milhagem que você está usando, por isso
pesquise no site da empresa e veja como extrair ao máximo
todas as possibilidades que você tem.
 
 
 
 
 
     Comprar passagens de avião é quase uma ciência. As
companhias aéreas usam fórmulas matemáticas - os famosos
algoritmos - para calcular os preços, mas você pode enganar
o sistema e conseguir viajar mais por menos.
 
     7. Fique de olho nas promoções
 
     Hoje em dia há diversos sites especializados em
promoções de passagens, como o Melhores Destinos e o
Passagens Imperdíveis. Use e abuse dessas fontes de
informação para encontrar pechinchas que valem muito a
pena!
     Para se manter atualizado dos destinos mais baratos,
baixe os aplicativos de celular e ative as notificações. Assim,
você receberá alertas cada vez que uma nova promoção for
publicada. Abra sua mente para novos destinos e tenha o
cartão de crédito a postos para quando aquela passagem
barata aparecer na sua tela.
 
     8. Conheça mais de um destino com o stopover
 
     Muita gente não sabe que é possível conhecer mais de um
destino pagando apenas uma passagem.
 
     Por exemplo: se seu voo vai de São Paulo a Berlim e tem
uma conexão em Lisboa, muitas vezes é possível fazer uma
parada em Lisboa e, somente depois de alguns dias, chegar
no seu destino final Berlim. O melhor de tudo:  você não
precisa pagar a mais por isso.
 
     Isso não é mágica e se chama stopover. Para encontrar
voos assim, você precisa desmarcar a opção “somente voos
diretos” e incluir a opção múltiplos destinos. A princípio
parece complicadinho, mas na verdade é bem mais simples
do que parece - basta ter paciência para fazer a busca
 
     Para saber mais, confira nosso post sobre como fazer
stopover, com um passo a passo bem detalhado para você já
colocar em prática na sua próxima busca de passagens.
 
     9. Use o modo anônimo no navegador
 
     Você sabia que os sites buscadores de voos podem salvar
seus dados quando você fizer uma pesquisa por passagens?
Não é raro de acontecer que, quanto mais vezes você procura
pelo mesmo voo, mais caras ficam as passagens.
Para evitar isso, há uma forma simples de driblar o sistema:
basta usar o modo de navegação anônimo do seu navegador
de internet. Assim você conseguirá ver as passagens como se
estivesse buscando pela primeira vez, mesmo se já estiver na
sua décima pesquisa.

     3. Evite os lugares da moda
 
     Se existe uma regra da economia que não falha é a lei da
oferta e da procura. Quanto mais pessoas tiverem visitado
determinado destino no ano anterior, é quase certo que os
serviços oferecidos aos turistas se tornarão mais caros.
Por isso, faça as contas antes de comprar a passagem. Por
mais que o voo saia uma pechincha, você pode ter que gastar
mais em hotel, alimentação e passeios - e a viagem pode
acabar saindo mais cara do que você tinha imaginado.
 
     4. Fuja da alta temporada
 
Férias escolares, feriados e a alta temporada são os períodos
em que as cidades turísticas ficam mais cheias e,
consequentemente, mais caras. O preço geralmente reflete
também nas passagens de avião, mas, de qualquer forma,
pesquise antes de fechar o roteiro se a época em que você irá
viajar coincide com essas épocas.
 
     Uma forma simples de buscar a respeito é pesquisar no
Google: “(seu destino) + alta temporada” ou, no caso de viajar
para o exterior: “(nome do lugar) + peak tourist season”. O
resultado te dirá qual a melhor época para viajar e evitar a
multidão de turistas, e quando o clima é mais agradável para
passear.
 
     Claro que todo destino tem suas próprias peculiaridades.
Mas, de uma forma geral, há duas épocas do ano que são
ideais para marcar viagens: abril-maio e setembro-outubro.
Normalmente são períodos de baixa temporada (preços mais
baixos), com temperaturas amenas (primavera ou outono,
dependendo do hemisfério).
 
     5. Chegue e parta do mesmo aeroporto
 
     Na hora de planejar seu mochilão ou uma viagem que
passe por mais de um país, atente-se para o fato de que as
passagens tendem a ficar mais caras quando chegamos em
um aeroporto e partimos pelo outro. Por exemplo, se você
for viajar pela Europa, pode querer entrar no continente por
Lisboa e voltar ao Brasil por Londres, por exemplo.
Isso é ruim porque você estará comprando duas passagens
só de ida, ao invés de uma passagem de ida e volta, que
normalmente sai bem mais em conta. Dependendo dos
lugares por onde você passar, vale a pena comprar uma
passagem de Londres a Lisboa, que são mais baratas pelas
companhias low-cost europeias, e de lá voltar ao Brasil com a
mesma passagem com que você chegou.

Passagens de avião

http://www.melhoresdestinos.com.br/
https://www.passagensimperdiveis.com.br/
https://emalgumlugardomundo.com.br/como-fazer-stopover/
https://emalgumlugardomundo.com.br/como-fazer-stopover/


     10. Compare preços em lugares diferentes
 
     Se você viu uma passagem com preço imbatível em um
buscador de voos, não se esqueça de procurar a mesma
passagem no próprio site da companhia aérea.
 
     Alguns buscadores cobram comissões por cima do preço
da passagem, o que as torna mais caras. Tenha dois ou três
sites de sua confiança para comparar preços, mas dê sempre
uma olhada no preço original da compra direto com a
companhia.
     
     Em 90% dos casos, conseguimos os melhores preços pelos
sites Skyscanner ou Momondo. Mas lembre-se que toda regra
tem exceção - e se você quer mesmo economizar, não dá pra
ter preguiça na hora de pesquisar.
 
     11. Evite partir no fim de semana e durante a tarde
 
     Voos partindo no meio da semana tendem a ser mais
baratos em comparação aos que partem aos fins de semana.
Como o volume de passageiros é menor, a demanda cai e os
preços caem junto. Por isso, de uma forma geral, é sempre
bom evitar o período de sexta à domingo.
 
     Da mesma forma, os voos no horário do almoço e à tarde
são também mais caros. A dica é buscar voos saindo bem
cedo ou os últimos voos da noite, que são mais vazios e mais
baratos. Não vai doer acordar mais cedo para ir ao aeroporto
se isso significar uma boa economia, certo?
 
     12. Compre sua passagem com três semanas de
antecedência
 
     Até um tempo atrás, costumava-se dizer que o melhor dia
para comprar passagens era a terça-feira. Não mais.
 
     Um estudo chamado Air Travel Outlook Report mostrou
que as passagens mais caras (Business e Premium Economy
class) são mais baratas às terças e quintas-feiras. No entanto,
as passagens mais em conta são mais baratas no fim de
semana, mais especificamente aos domingos.
 
     Ah, e esse mesmo estudo mostrou que comprar uma
passagem com pelo menos três semanas de antecedência
garante o melhor preço de todos.
 
     Por isso, já para a pesquisa de preços! E fique atento ao
próximo estudo, pois esse cenário pode mudar (de novo) a
qualquer momento.
 
     Para saber mais sobre como economizar em voos, confira
o post com 10 dicas sobre como garantir passagens aéreas
baratas.
 
 
 
 
 
     Um dos fatores que podem influenciar no preço final da
passagem aérea é o limite de malas e peso da bagagem
adotado pelas companhias aéreas. Levar uma bagagem de
mão dentro do peso e das medidas é gratuito, mas algumas
cias aéreas cobram um valor adicional por mala despachada -
o que pode encarecer muito o valor final da passagem.
 
     Nós aprendemos "na marra" a viajar leve, depois de
passarmos uma longa temporada no sudeste asiático (onde o
preço da passagem pode ser muito menor do que o da mala
despachada). Por isso, te garanto que você pode economizar
bastante se souber fazer uma mala menor e mais inteligente.
 
     Algumas dicas para viajar mais leve:
 
     - comprar uma mala que pese menos - malas rígidas
conferem uma proteção extra, mas costumam pesar muito
mais.

     - pesar sempre a mala antes de sair de casa. Evite
surpresas desagradáveis na hora do check in - pagar peso
extra de mala pode sair mais caro do que pagar para
despachar uma mala extra.
 
     - fazer uma lista de itens essenciais e escolher peças
"coringa" que combinem com várias coisas.
 
     - quem viaja por mais tempo também pode viajar leve:
basta lavar suas roupas durante a viagem. Para isso,
aproveite as máquinas de lavar em hostels, procure uma
lavanderia da cidade (com preço acessível), ou leve um bom
sabão para lavar suas roupas durante o banho mesmo.
 
     14. Adquira um seguro viagem
 
     O pobre coitado do seguro viagem às vezes é muitas vezes
negligenciado pelos viajantes, que pensam ser um gasto
desnecessário… até que você fica doente ou sofre um
acidente - e aí o arrependimento pode te custar MUITO caro.
 
     Nós já precisamos usar diversas vezes seguro viagem
durante nossas andanças pelo mundo. Por isso, nós
podemos economizar em tudo, mas nunca deixamos de fazer
um seguro.
 
     Existem ótimos seguros que cobrem desde acidentes no
exterior até perda de mala e itens valiosos. E como
entendemos que seguro é totalmente necessário, sempre
vamos atrás dos melhores preços. A boa notícia é que, assim
como há buscadores de passagens aéreas, há também
buscadores de seguro viagem.
 
     Por isso, estamos sempre comparando preços. O site que
usamos atualmente é o SegurosPromo, que tem sempre
mostrado os melhores preços. Dá pra pesquisar entre várias
opções e ver a que atende melhor às suas necessidades.
Quer saber mais? Confira o post com dicas de como escolher
o melhor seguro viagem.
 
     15. Baixe os principais apps
 
     Hoje em dia temos centenas de aplicativos de celular que
substituem os guias de viagem e vão além. Lembre-se de
fazer o download dos aplicativos mais interessantes e ter
acesso a informações de viajantes do mundo inteiro sobre o
seu destino.
 
     Entre eles, o mais conhecido é o TripAdvisor, onde você
pode ver tudo o que fazer em qualquer lugar do mundo. Dá
pra conferir recomendações de restaurantes, hoteis e
passeios, além de poder fazer o download de todas
informações pra conferir quando estiver offline.
 
     Outro app que usamos bastante durante nossa viagem
pela América do Sul foi o Maps.me, que funciona como um
GPS e não nos deixou na mão em nenhum momento - nem
na hora do trekking no meio da floresta.
 
     Para mais inspiração na hora de escolher seus apps, veja
esse post com nossos 10 apps de viagem preferidos.
 
     16. Passe mais tempo em um mesmo lugar
 
     No fim das contas, a máxima entre os viajantes é
verdadeira: quanto mais destinos, mais gastos com
deslocamento. 
 
     Portanto, não tenha pressa em conhecer o mundo todo de
uma vez: é muito mais barato ficar mais tempo em um
mesmo lugar do que ficar pulando de cidade em cidade.
 
     Sei que a tentação é grande - afinal, muitas vezes temos
pouco tempo pra viajar e queremos aproveitar ao máximo.
Mas se o objetivo é economizar, o negócio é desacelerar e
aproveitar o máximo de cada destino escolhido.
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     Falando a verdade: na maioria das vezes, usamos hotel
para dormir e tomar banho, basicamente. Em viagens de
férias, a maior parte do tempo é na rua, explorando as
atrações do destino.
 
     Por isso, na nossa opinião, não vale a pena buscar algo
muito luxuoso ou requintado - salvo algumas exceções
(comemorações, algum diferencial na hospedagem que some
à experiência da viagem, etc).
 
     Por outro lado, não somos fãs de dormir em hostels com
quarto compartilhado. Primeiramente porque estamos
sempre trabalhando durante a viagem - o que exige um
ambiente mais tranquilo e um pouco de privacidade. 
 Segundo que estamos sempre com um arsenal de
eletrônicos, o que nos exige um cuidado maior com
segurança.
 
     Dito isso, aprendemos na prática como economizar sem
abrir mão do conforto. Veja algumas dicas:
 
     17. Pesquise sobre aluguel por temporada
 
     Diversas pessoas no mundo todo têm alugado suas casas
ou quartos vazios para viajantes. Esse é caso do AirBnb, onde
você se hospeda na casa de alguém que vive naquela cidade.
Por ser considerado confiável e mais barato do que diárias
em hoteis, esse serviço já corresponde a um terço de todas
as reservas nos Estados Unidos, por exemplo.

     Para garantir a segurança, tanto anfitriões quanto
hóspedes devem preencher um perfil completo na
plataforma. Também é possível olhar os depoimentos de
quem já se hospedou - e o ideal é  bater um bom papo com o
anfitrião antes da sua chegada.
 
     De uma forma geral, espera-se que o hóspede interaja
com o anfitrião e não use a casa simplesmente como
dormitório - mas há exceções - por isso é importante a
conversa antes. É importante manter a limpeza da casa e vale
até cozinhar se for ficar muito tempo. 
 
     Para mais detalhes, veja esse post sobre como funciona o
Couchsurfing.
 
     
     19. Escolha um hostel
 
     Os mochileiros já sabem: hostels são a forma mais barata
e divertida de se hospedar. Os preços são mais baixos
porque muitas vezes os quartos e banheiros são
compartilhados, com alguns hostels mantendo até 20 camas
em um mesmo quarto.
 
     Ué, mas você disse que não gosta de hostels?
Pois nós já nos hospedamos diversas vezes em hostels: basta
pesquisar aqueles que oferecem quartos privados. É verdade
que se paga mais caro pela privacidade, mas ainda assim
pode ser bem mais barato que um quarto simples em um
hotel.
 
     Além do mais, a atmosfera relaxada desse tipo de
hospedagem é muito boa! Normalmente também se
compartilha a cozinha (garantindo economia na alimentação)
e a área de lazer, o que torna os hostels uma ótima maneira
de socializar com outros viajantes.
 
     Para encontrar as opções mais baratas de hostels no seu
destino, faça uma busca no Booking.com - que tem tanto
opções de hoteis, como hostels, pousadas B&Bs e até
apartamentos. Outro site que usamos é o Hostelworld,
embora a gente encontre o melhor preço no Booking.com na
maioria das vezes.
 
     20. Não fique no centro da cidade
 
Ficar hospedado no centro das cidades pode parecer a
melhor opção, pois normalmente estamos próximos dos
principais pontos turísticos e do melhor acesso ao transporte
público. Em termos de preço, no entanto, normalmente não
vale a pena se hospedar no centro das cidades.
 
     Se seu destino for uma capital com boa infraestrutura de
transporte, é uma boa pedida buscar hoteis ou hospedagens
mais distantes e se locomover de transporte público. A dica é
sempre ver se há uma estação de metrô ou ônibus próxima
do seu hotel.
 
     21. Troque trabalho por estadia
 
     Há diversas opções para viajantes que desejam trabalhar
em troca de estadia, especialmente no exterior. Você pode
fazer várias coisas, desde participar de colheitas na Austrália
a servir no bar de um hostel em La Paz. Sites como Workaway
e Worldpackers listam diversas oportunidades, e você pode
ver qual mais se encaixa no seu perfil.
 
     Você pode também buscar oportunidades de voluntariado,
au-pair (babá de crianças estrangeiras) e professor de
idiomas. São formas de viajar, às vezes ganhar um
dinheirinho extra e ainda servir a um bem maior. No entanto,
todos os detalhes como visto, datas disponíveis e contratos
devem ser arranjadas antes da partida, por isso se organize
bem. 
 
     Para mais informações, veja nosso post sobre trabalho em
troca de acomodação.
 
 
 

     Outro ponto positivo pra gente é a comodidade de ter uma
cozinha à disposição, para fazer nossa própria refeição (e
garantir uma economia extra). Já perdi as contas de quantas
vezes nos hospedamos pelo Airbnb, e sempre damos uma
olhadinha no site antes de definirmos nossa hospedagem no
próximo destino.
 
     Quer mais uma boa notícia? Se você for novo no Airbnb, dá
pra se cadastrar agora e garantir R$180 de desconto na sua
primeira reserva. Nada mal, né?
 
     18. Faça Couchsurfing
 
     Em tradução literal para o português, couchsurfing
significa “surfar no sofá” e significa passar a noite na casa de
amigos e conhecidos, dormindo exatamente no sofá. Um site
norte-americano transformou o conceito em uma rede para
viajantes encontrar quem tenha disponibilidade de recebê-los
durante sua viagem. E de graça! 

Hospedagem



     22. Viagem noturna: troque uma diária de hotel por um
deslocamento
 
     Viajar à noite é uma das melhores formas de economizar
com acomodação, porque você deixa de pagar ao menos
uma diária de hospedagem. Se você não tem problemas em
dormir sentado, aproveite as longas horas de deslocamento
noturno para pôr o sono em ordem e estar pronto para
passear no dia seguinte.
 
 
 
 
 
     Com o real desvalorizado, pensamos duas vezes em fazer
uma viagem internacional. Mas com algumas soluções
simples podemos economizar bastante com câmbio e taxas
de banco.
 
     23. Evite casas de câmbio de aeroportos
 
     Muitas vezes, você vai precisar trocar reais pela moeda do
destino já na chegada, para pagar pelo transporte do
aeroporto até sua acomodação por exemplo. A dica é trocar a
quantidade mínima de dinheiro possível no aeroporto,
deixando o restante para trocar em outra casa de câmbio no
centro da cidade. Afinal, o câmbio no aeroporto acaba
sempre saindo mais caro.
 
     Se você está juntando dinheiro para sua viagem
internacional e quer ir trocando aos poucos para dólares, por
exemplo, encontre uma boa casa de câmbio na sua cidade e
pesquise as melhores cotações. Sites como Melhor Cambio e
Boa Taxa funcionam como bons comparadores de taxas.
 

     24. Veja qual moeda é mais vantajosa para levar na sua
viagem
 
     Dependendo do país de destino, muitas casas de câmbio
não aceitam reais. Portanto é bom levar uma moeda que seja
melhor aceita - na maioria dos casos, dólares
 
     Mas vale pesquisar: em alguns destinos da América do Sul,
por exemplo, pode ser mais vantajoso levar reais mesmo, já
que você pode conseguir um bom valor na conversão. Já no
caso da Europa, é melhor trocar diretamente para euros.
Caso vá para algum país fora da zona do euro, leve euros e
faça câmbio para a moeda local já no destino.
 
     Pesquise sempre o que é mais vantajoso e evite perder
dinheiro pagando duas vezes a taxa das casas de câmbio.
 
     25. Saque grandes quantidades de dinheiro
     
     A regra para o cartão pré-pago multimoedas vale também
para cartões de débito e crédito. Quando for preciso sacar
dinheiro no exterior, saque a maior quantidade possível. A
cada saque é cobrada uma taxa, por isso vale a pena retirar
uma quantia mais alta e evitar pagar taxa várias vezes sem
necessidade
.
     E quem quiser usar cartão de débito/ crédito na viagem,
vale lembrar que é preciso habilitá-lo para funcionar no
exterior. Ao ver uma transação sendo feita no exterior, o
banco pode pensar que seu cartão foi clonado e bloqueá-lo, o
que seria um transtorno sem tamanho.

Dinheiro





     
 
 
     
     Algumas cidades têm linhas de transporte público tão
completas que é possível chegar em qualquer lugar. É fácil se
perder, mas também há diversas formas de economizar
usufruindo dessas possibilidades.
 
     26. Vá de ônibus
 
     É claro que essa dica depende do seu destino, mas se você
tem tempo e viaja pelo Brasil ou pela América do Sul, confira
se vale a pena ir de ônibus ou trem até o seu destino.
 
     Com as passagens de avião cada vez mais baratas, criou-se
a ideia de que economizamos tempo e dinheiro ao voar. No
entanto, nem sempre é o caso.
 
     Como a maioria dos voos internacionais passa por São
Paulo ou Rio de Janeiro, se você mora em Mato Grosso e quer
ir para a Bolívia, não faz sentido ir de avião até Guarulhos e
voar por cima da sua cidade para chegar a Santa Cruz de la
Sierra, por exemplo.
 
     Muitos destinos internacionais oferecem também o trem
como opção de deslocamento. Se você viaja pela Europa,
compare preços de passagens em sites como o Omio e veja
opções de ônibus, trem e avião para onde deseja ir. Se o seu
destino for no sudeste asiático, o site 12GoAsia é o melhor.
Você se surpreenderá com os preços de passagens de
ônibus!
 
     27. Faça o dever de casa
 
     É importante fazer uma pesquisa prévia a respeito dos
meios de transporte disponíveis na cidade de destino, tanto
para a saída do aeroporto quanto para passeios. Nas grandes
cidades, os aeroportos podem estar localizados bem distante
no centro, por isso pegar um táxi pode doer no bolso.
 
     É bom saber de antemão quais linhas de ônibus e/ou
metrô passam pelo aeroporto, planejando assim seu
deslocamento. No caso de não haver transporte público,
informe-se sobre o valor de transfers e de táxis, para poder
comparar e descobrir qual a melhor opção.
 
     28. Aproveite os passes de transporte público
 
     Existem passagens de transporte público destinadas só
para turistas, que dão direito a alguns dias de transporte
público e ainda alguns descontos em entradas de museus,
concertos e outras atrações importantes.
 
     Já outros destinos contam com passes especiais, onde há
desconto na compra de um passe válido para 7 dias, por
exemplo. Pesquise para saber se o seu destino oferece essa
comodidade.
 
     Em cidades como Barcelona, por exemplo, há tickets como
o T10, que dá direito a 10 viagens de metrô e ônibus, e sai
muito mais barato do que comprar tickets individuais. Há
muita informação a respeito online, é só pesquisar!
 
     29. Use bicicletas
 
     A economia colaborativa está mudando a cara da
mobilidade urbana em muitos centros turísticos importantes.
Com alguns cliques em um aplicativo de celular, você pode
alugar bicicletas a centavos por hora.
 
     Você aluga, anda por aí, e pode deixar a bicicleta em
qualquer lugar ou devolver em estações por toda a cidade.
Empresas alugam também carros seguindo o mesmo
conceito, mas o processo de inscrição é um pouco mais
complicado.

     Se o seu destino não tem bikesharing, você pode alugar
bicicletas com companhias especializadas que oferecem
também tours pela cidade. Você faz um passeio diferente,
aprende sobre o lugar e, de quebra, viaja de forma
sustentável.
 
     30. Economize no aluguel do carro
 
     Se o seu sonho é fazer uma road trip ou você precisa
alugar um carro durante sua viagem, use um comparador de
preços como o Rentcars para encontrar as melhores ofertas.
Esses tipos de site podem comparar preços de mais de 100
empresas diferentes, e você pode selecionar que tipo de
carro precisa para o trajeto.
 
     Você faz todo o processo online e, ao chegar no destino,
seu carro estará te esperando. Existem vários sites para
aluguel de carros, mas o Rentcars é o que temos usado
ultimamente por sempre mostrar os melhores preços.
 
     31. Informe-se previamente sobre os preços
 
     Se for pegar táxi, converse antes com alguém para saber
mais ou menos quanto sai a corrida, e pesquise antes na
internet qual o preço médio da bandeirada no destino.
Taxistas em alguns países da Ásia e da América Latina têm a
fama de cobrar mais de turistas, por isso esteja preparado
para negociar.
 
     Mas não só os táxis precisam ser pechinchados. Em países
como a Bolívia, o preço das passagens de ônibus também
podem ser negociados. Observe como os locais e outros
turistas fazem e cuidado para não exigir demais da boa
vontade dos vendedores. Leve em consideração também que
a população de alguns países vive condições econômicas
mais complicadas do que a nossa.
 

Escolha seu transporte



 
 
     Entradas em museus, monumentos e passeios parecem não custar muito. Mas ao somarmos tudo, vemos que pesam no
orçamento de uma viagem. Para nossa alegria, há inúmeras atrações turísticas grátis para satisfazer nossos desejos sem doer no
bolso.
 
     32. Pesquise sobre free walking tours
 
     A maioria das grandes capitais oferecem free walking tours, que são tours a pé gratuitos pelos pontos mais interessantes do
destino. Além dos tours clássicos, ainda tem opções de tours temáticos, como por exemplo os passeios pelas ruas mal
assombradas de Praga, ou a arte de Gaudí, em Barcelona.
 
     Hoteis e hostels tendem a expôr panfletos de todo tipo em suas áreas de entrada, com dicas de tour gratuito e atividades
destinadas aos visitantes. Peça informação na sua hospedagem ou revire a internet atrás dessas informações valiosas.
33. Aproveite a entrada livre em museus
 
     Muitos museus não cobram entrada em determinados dias da semana ou feriados, como por exemplo o MoMa em Nova York,
que é livre às sextas-feiras. Por isso, pesquise por esses dias antes de planejar a visita àquele museu que te interessa.
Outra dica para economizar na entrada de museus é aproveitar os passes que dão direito a visitar vários museus de uma vez, ou
todos os museus que conseguir por um tempo determinado. Berlim oferece um que dá direito à entrada livre nos 30 principais
museus da cidade por €30,00 - uma bela economia se comparado aos preços individuais.
 
     34. Faça compras longe dos centros turísticos
 
     Se você deseja comprar lembrancinhas para quem ficou em casa, não caia na cilada de comprar nas lojas da região mais
turística da cidade, muito menos no aeroporto. Eles tendem a ser superfaturados e podem causar um rombo no bolso. A regra
aqui é simples: quanto mais distante dos pontos turísticos da cidade, mais barato é.
Se o seu objetivo é trazer algumas roupas e eletrônicos para o Brasil, procure lojas ou outlets mais distantes do centro e faça bem
sua pesquisa. Lembre-se de fazer as cotações da moeda estrangeira e não se deixe levar pelo que parece super barato.
 
     35. Fuja das rotas tradicionais
 
     Há coisas que não dá para evitar, como ir ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Porém, não precisamos ficar presos a visitar os
mesmos lugares batidos, por onde milhares de turistas já passaram.
 
     Abra seus olhos para as experiências que o seu destino te proporciona, converse com os moradores que você encontra pelo
caminho e peça dicas. Dessa forma, você foge da multidão e ainda descobre um lado mais autêntico do local que está
conhecendo. E o melhor, muitas das experiências serão de graça!

Atrações turísticas



 
 
 
     36. Evite comer próximo a locais muito turísticos
 
     Às vezes, afastar-se algumas quadras daquela região
turística já é o suficiente para encontrar preços bem
melhores. Por isso, dê uma volta pelas redondezas antes de
eleger seu restaurante pro almoço. Há chances ainda de a
comida não ser nada autêntica ou de qualidade (pense que
os locais jamais comeriam ali). Peça dicas para quem você
encontrar e busque as melhores recomendações dos locais.
 
     37. Troque o jantar pelo almoço
 
     Se for fazer apenas uma refeição do dia fora, que seja o
almoço. O café-da-manhã pode já estar incluído na
hospedagem e os menus do jantar muitas vezes são mais
caros que os do almoço. Para hora do almoço, muitos
restaurantes oferecem refeições executivas que saem mais
baratas e garantem a sustância para enfrentar a tarde de
passeios.
 
     38. Carregue lanches e bebidas na bolsa ou mochila
 
     Não deixe a fome bater! No desespero, comemos a
primeira coisa que vemos na frente, e geralmente não é a
escolha mais sábia ou econômica. Carregue sempre com você
um lanchinho, um pacote de biscoitos e uma garrafa d'água.
 
     E no avião, se a refeição não estiver incluída no preço da
passagem, não tenha vergonha de levar um lanchinho
(trazido de casa, do aeroporto jamais!). Ninguém merece
pagar caro por um sanduíche pequeno e totalmente sem
graça.

     39. Cozinhe durante a viagem
 
     A melhor e mais importante dica para economizar com
comida em qualquer viagem: prepare sua própria comida! Se
você seguiu nossas dicas e escolheu um hostel ou AirBnb
para se hospedar, faça um bom uso da cozinha que estará à
sua disposição. Compre os ingredientes no mercado local e
saboreie sua refeição econômica.
 
     Claro que você não precisa preparar todas as suas
refeições. Afinal, faz parte da viagem ir naquele restaurante
que te indicaram ou experimentar a comida típica do local. 
 
     Mas comer fora em todas as refeições vai sempre pesar
muito mais no bolso. Se você substituir alguns jantares em
restaurante pela sua própria comida, já vai fazer uma
economia considerável.
 
     40. Troque o restaurante pelo mercado local
 
     Se você não tiver uma cozinha à disposição, não tem
problema: aproveite para fazer um lanche também no seu
quarto do hotel. Dá pra se virar muito bem com sanduíches,
macarrão instantâneo ou saladinhas prontas, que você pode
comprar no mercadinho mais próximo da sua hospedagem. 
     
     Se houver frigobar no quarto, fica mais fácil ainda de
planejar as próximas refeições.

Comida
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Quer um pouco de inspiração e ajuda no planejamento

da sua próxima viagem?

 

Entre em contato com a gente e siga-nos nas redes

sociais!

Tá na hora de colocá-las em prática!


