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Família é onde nossa história começa. 
Cada uma tem as suas características par-
ticulares, suas crenças e seus costumes; e 

tudo isso é muito importante na formação 
do nosso caráter, de quem somos e o que 
fazemos. É nela, também, que a verdadei-
ra alegria da vida, aquela alegria constan-
te que está sempre no fundo do coração, 

está guardada.

Para uns, família é só o pai, para outros, 
só a mãe, alguns têm os avós, enquan-

to outros não têm crianças; as variações 
possíveis são incontáveis e, com o passar 
do tempo, só aumentam. Entretanto, não 

é isso que importa. Independentemen-
te do tamanho ou formação, família é 

sinônimo de calor, amor.
Sendo assim, decidimos preparar um 

conteúdo especial para famílias. Tudo 
que você precisa saber para viajar com 

seu filho, ou para que seu filho consiga ir 
te visitar, para saber como proceder para 

viajar grávida, com um recém-nascido, 
até mesmo com seu animal de estimação. 
Tentamos pensar em todas as possibilida-

des e, além disso, pensamos em alguns 
destinos e resorts para você, sua esposa e 

seu filhos (e seu pet). 



Para qualquer viagem de avião, é necessá-
rio que o passageiro esteja com sua docu-

mentação em mãos. No caso de viagens 
em família, que podem contar com crian-

ças, menores desacompanhados e até 
animais, as especificações são ainda mais 

importantes. Atenção!

DOCUMENTOS
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Documentos para pais, crianças,                                          
adolescentes e menores desacompanhados

VOOS INTERNACIONAIS
Para voos no Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, 
Chile, Peru, Equador, Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela), 
basta carteira de identidade original – com foto atualizada e 
menos de 10 anos – ou passaporte válido. Nesse caso, carteira de 
motorista não é válida. Atenção caso tenha a intenção de visitar a 
Venezuela, pois, na época de produção desse eBook, ela estava 
suspensa do bloco..

Para outros destinos é necessário checar se o país de destino exige 
visto, se alguma de suas conexões exige visto de trânsito e, como 
sempre, passaporte válido.

Crianças acompanhadas por terceiros precisam de autorização 
judicial ou autorização de ambos os pais com firma reconhecida e 
em duas vias originais.

VOOS NACIONAIS
É simples: um documento de identificação com foto. Pode ser 
RG, passaporte, carteira de motorista e de trabalho. Cópias auten-
ticadas também são aceitas. Em caso de roubo, furto ou perda de 
alguma documentação aceita-se Boletim de Ocorrência emitidos a 
menos de 60 dias.

Menores de 12 anos, com os pais, devem estar com RG, passa-
porte ou certidão de nascimento. Caso esteja com tios ou avós, é 
necessária a certidão de nascimento. Se o acompanhante não for 
parente da criança, é preciso autorização do pais com firma reco-
nhecida.

Lembre-se! Os bebês que não têm mais do que sete dias de 
idade não podem viajar de avião. Os seus sistemas respiratório e 
circulatório ainda são muito fracos.

https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/documentacao-e-visto/paises-que-exigem-visto-de-turistas-brasileiros
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/documentacao-e-visto/paises-que-exigem-visto-de-turistas-brasileiros
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/documentacao-e-visto/visto-de-transito
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E SE MEU FILHO (COM MAIS DE 5 E MENOS 
DE 12 ANOS) QUISER IR ME VISITAR? 
Nesse caso ele seria um menor desacompanhado, então o imbró-
glio é um pouco maior, mas nada impossível. Os pais ou responsá-
veis da criança que viaja desacompanhada devem preencher um 
formulário adequado que recebem durante o check-in. O formulá-
rio contém a declaração do transporte da criança pelas compa-
nhias aéreas e a autorização para recolher a criança por uma 
pessoa designada no aeroporto de destino.

Uma pessoa especialmente designada cuida da criança por 
todo o tempo, desde o check-in até o momento de deixá-la nas 
mãos da pessoa determinada para recebê-la. Se o voo for com 
escala, as crianças esperam o outro voo em salas especiais dos 
aeroportos de transferência. Na sala de espera, as crianças têm 
acesso a jogos de tabuleiro, brinquedos, música e programas de 
televisão.

Antes de comprar a passagem, verifique se a criança será autori-
zada a viajar sozinha. A informação de que o menor viajará sem os 
pais (com a ajuda de funcionários do voo), deve ser dada com ante-
cedência, entrando em contato com a companhia aérea. Durante a 
reserva do serviço adicional de cuidado, será preciso o documento 
de identidade da criança (passaporte ou cédula de identidade tem-
porária). Há uma taxa de menor desacompanhado de até R$ 100 
por trecho e por criança, cobrada pela companhia aérea (taxa de 
acompanhamento).

O número de crianças desacompanhadas 
que podem viajar no mesmo voo é limita-
do. Por isso, as companhias aéreas podem 
recusar a sua reserva. Se a passagem com 
o serviço de cuidado extra foi reservada 
para uma criança, verifique se ela está 
bem preparada:

 › Tem um passaporte ou uma cédula de 
identidade temporária válida;
 › Tem uma cópia impressa da confirma-

ção da reserva;
 › O visto apropriado (se necessário);
 › A autorização dos responsáveis.

https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/documentacao-e-visto/documentos-necessarios


Quando há a possibilidade de levar crian-
ças para passearem, uma boa viagem 

pode ser educativa e ajudar a formar o 
caráter dos seus filhos, sobrinhos, netos, 
afilhados. Aqui você receberá dicas valio-

sas para a experiência dos pequenos ser 
ainda melhor.

VIAGEM COM 
CRIANÇAS
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VOO CORRETO PARA          
GARANTIR O CONFORTO
 › Tente escolher voos diretos quando for 

viajar com crianças ou adolescentes;
 › No caso de voos com escala, tente es-

colher um em que o tempo de espera não 
seja muito longo ou à noite.

O ASSENTO NO AVIÃO
As crianças ou adolescentes não podem 
ocupar assentos ao lado das saídas de 
emergência, sobre as asas e no início e 
no final da cabine. Esses lugares só po-
dem ser ocupados por passageiros adul-
tos fisicamente aptos que, nas circunstân-
cias de uma emergência, possam ajudar 
a tripulação da aeronave. Isso se aplica 
também àqueles que cuidam de crianças, 
ou viajam com uma família grande.

ALIMENTAÇÃO
Tenha na bagagem de mão tudo o que 
a criança vai necessitar. Isso inclui a ali-
mentação, já que, muitas vezes, comida 
de avião pode não ser o que o pequeno 
precisa. Muitas aeronaves têm micro-on-
das, informe-se com a equipe de bordo.

 

A PREPARAÇÃO PARA O VOO
 Para assegurar o conforto da crian-
ça ou adolescente durante o voo, é melhor 
obter previamente alguns itens:

 › Um cobertor pequeno para cobrir a 
criança ou adolescente e protegê-lo do ar 
condicionado;
 › Meias quentes que protejam os pés do 

frio;
 › Um brinquedo, livrinho ou bicho de pe-

lúcia da criança;
 › Os medicamentos necessários;
 › Roupas confortáveis para a criança ou 

adolescente, e para o responsável.
 

 Para que a primeira viagem da 
criança seja sem estresse, vale a pena con-
versar antes com ela sobre o voo. É bom 
estar no aeroporto um pouco mais cedo 
para que a criança possa se acostumar 
com a nova situação e os arredores.

 Se o seu filho for viajar sozinho, é 
bom contar como será o check-in e o voo 
em si. Certifique se a criança ou adoles-
cente está ciente do quanto é importante 
observar as instruções do funcionário da 
companhia aérea e da tripulação de bordo.



Uma dúvida muito recorrente a to-
das as futuras mamães: é possível 
viajar de avião estando grávida? 

Esta questão, e outros pormenores 
específicos a essas viajantes espe-

ciais, responderemos agora.

VIAJAR 
GRÁVIDA
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Grávida pode viajar de avião! As gestantes que desejam viajar de 
avião devem ficar atentas a pontos importantes, como o tempo de 
gestação, a duração da viagem, o local de destino, a companhia 
aérea, a documentação necessária e, é claro, seu bem-estar e a 
saúde do bebê. 

Todos os tipos de companhias aéreas permitem a viagem de mu-
lheres grávidas. No entanto, existem diferenças de acordo com o 
tempo de gravidez da gestante. Cada companhia aérea tem suas 
especificidades, e é indispensável avisar da condição de gestante 
durante a compra de passagem aérea.

Lembre-se: toda mulher grávida deve consultar o médico 
antes do voo e, depois do sétimo mês de gestação, a gestante 
precisa solicitar atestado médico permitindo a viagem.
A passageira grávida não pode se esquecer de levar seus docu-
mentos pessoais, o atestado médico da gestante e o cartão 
pré-natal para o embarque. No aeroporto, será solicitada a 
assinatura de um termo de responsabilidade pela passageira 
grávida.

No nono mês de gravidez, é exigido o acompanhamento de um 
médico. Durante o voo, a gestante deve cuidar para não permane-
cer na mesma posição, principalmente em viagens longas, e hi-
dratar-se sempre que possível, já que o ar dentro do avião é seco. 
Também, é fundamental que a gestante leve consigo remédios 
que possam ser necessários.

ESTOU GRÁVIDA, POSSO VIAJAR?
 › Até 27 semanas (para gravidez simples) ou 25 semanas (no caso 

de gêmeos): não é necessário apresentar nenhum atestado médi-
co para viajar;
 › De 28 a 35 semanas (para gravidez simples) ou de 26 a 31 sema-

nas (no caso de gêmeos), a gestante deverá preencher a Declara-
ção de Responsabilidade, fornecida pela companhia aérea;
 › Do início da 36ª semana até o término da 37ª semana (para gra-

videz simples) ou início da 32ª semana até o término da 37ª sema-
na (no caso de gêmeos), a gestante deverá apresentar atestado 
médico assinado com validade de 30 dias;
 › A partir de 38 semanas (para ambos os tipos de gravidez), é 

permitido o embarque da cliente gestante apenas em situação de 
extrema necessidade e acompanhada por um médico obstetra.



DURAÇÃO DA VIAGEM
Se ficar muitas horas dentro de um avião 
já é complicado para quem não é gestan-
te, imagine para as grávidas. Por isso, é 
importante repensar a viagem se a dura-
ção do voo for muito longa. Se a grávida 
se sente disposta e o obstetra liberar, não 
há problemas, mas é importante lembrar 
de consumir muito líquido, não segurar 
a vontade de ir ao banheiro e se movi-
mentar muito, pois há riscos para a saúde 
em casos de falta de movimentação.

SEGURANÇA E SAÚDE
Uma das coisas mais importantes que po-
demos indicar: façam um seguro viagem, 
isso garante que qualquer imprevisto es-
teja coberto e seja possível de contornar. 
Outras dicas valiosas relacionadas a saúde: 
use roupas confortáveis, hidrate-se, use 
o cinto de segurança abaixo da barriga, 
caminhe dentro do avião, use meias 
de compressão (para circulação do san-
gue), leve seu cartão pré-natal e contato 
de emergência, e tenha certeza de que 
tomou as vacinas obrigatórias para en-
trada no local de destino. Acima de tudo, 
evite esforço físico, bagagem pesada, 
banhos de sol excessivos ou exposição a 
temperaturas extremas.

Nunca é demais lembrar: na dúvida – aliás, 
em qualquer dúvida –, entre em contato 
com seu obstetra.

LOCAL DE DESTINO
Pode ser que a gestante seja bastante es-
portiva, aventureira, ativa. Porém, na fase 
da gravidez, muito de sua energia é dire-
cionada para gerar uma nova vida. Portan-
to, o corpo da grávida pode não estar no 
mesmo equilíbrio e disposição que estaria 
em outras situações.

Decidir o local de destino mais adequado 
é muito importante. Situações extremas 
de clima, altitude, esforço físico e culiná-
ria muito diferente do habitual podem 
ser muito desagradáveis para a saúde da 
grávida e do bebê. Quando viajar grávi-
da, escolha um local mais calmo, com 
costumes mais familiares a você, para 
não se atrapalhar nem botar em risco sua 
gestação.
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VIAJAR 
COM BEBÊS

Se já é complicado fazer as coisas comuns 
do dia a dia (como ir ao mercado, ou até 

ter tempo para tomar banho) tendo a 
responsabilidade de cuidar de um bebê, 

imagine viajar de avião! 
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Esse pode ser um grande desafio para as mães, mais até do que 
viajar grávida, mas é uma linda experiência para o bebê. Pense nas 
fotos que uma viagem com seu filhinho pode render! O esforço 
é sim compensador:

 › Crianças menores de dois anos de idade podem dividir o 
assento com os pais, mas, na maioria das vezes, pagam uma 
porcentagem da passagem aérea do adulto. Algumas companhias 
aéreas permitem uso de cadeirinha de bebê, a mesma usada no 
carro. Porém, é preciso se informar com a companhia aérea sobre 
isso;
 › Em grandes aeronaves, podem estar disponíveis lugares tipo 

“bulkhead”. Estes são assentos em frente da parede (tela, cortina) 
que separam as diversas seções da aeronave. Nesses locais, há 
mais espaço para as pernas e para a bagagem de mão. Na parede, 
também podem ser instalados berços especiais, nos quais se pode 
colocar o bebê durante o voo;
 › Em viagens longas, selecione voos que começam à noite e ter-

minam de manhã, durante os quais ele pode dormir;
 › Leve uma muda de roupas, fraldas suficientes para o perío-

do do voo, brinquedos para que a criança se distraia, alimentos 
e tudo o que o bebê precisará na viagem de avião. O limite de 
100ml de líquidos permitidos na bagagem de mão não se apli-
ca a alimentos lácteos para bebês.
 



VIAJAR COM 
ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO

Animal de estimação, hoje em dia, é parte 
da família. Muitas vezes ele é visto, e ama-
do, como um filhinho. Dessa forma, viajar 

com seu pet é uma experiência muito legal 
- e cada vez mais fácil!
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Para viajar de avião com seus animais de estimação, antes de qual-
quer coisa tenha em mente que o passeio será uma grande mu-
dança para o animal, já que ele sente mais as condições climáticas 
e o desconforto dos deslocamentos. Longos trechos podem causar 
diarreia e vômito nos animais.

Em voos domésticos, você deve estar munido do Certificado 
Sanitário dos animais, conseguido por meio de uma consulta com 
seu veterinário de confiança e válido por três dias. No certificado, 
deve constar raça do animal, nome, origem do animal (infor-
mações do pedigree, se houver), avaliação geral, nome do 
dono, e carteira de vacinação em dia. 

Destinos internacionais exigem que os animais também tenham 
um tipo de visto, o Certificado Zoossanitário Internacional (CZI). 
Para consegui-lo, é necessário marcar uma consulta com um ve-
terinário do Ministério da Agricultura que atenda no aeroporto do 
voo de origem e levar o Certificado Sanitário completo. Esse docu-
mento do animal tem validade de oito dias e é gratuito.

A permanência de animais dentro da cabine de passageiros só é 
permitida embaixo da poltrona de passageiros. Normalmente, as 
empresas aéreas aceitam apenas um ou dois animais dentro da 
cabine. Uma vez que esse número seja atingido, os outros passa-
geiros portadores de animais devem despachá-los pela bagagem 
de porão.

Lembre-se que cada companhia aérea tem sua particularidade, e 
que é essencial avisar da necessidade desse transporte de animais 
na hora da compra de passagem.

CÃO-GUIA
O animal deve ser transportado com coleira gratuitamente e ao 
lado do assento do dono, no chão da aeronave. A necessidade des-
se transporte de animal deve ser comunicada com antecedência 
à companhia aérea e o assento é escolhido pela mesma. O dono 
deve estar munido de toda documentação do animal. O mesmo 
serve para qualquer outro animal-guia.

INFORMAÇÕES E VALOR TRANSPORTE      
ANIMAL POR EMPRESA AÉREA
Cada empresa tem sua particularidade quando o assunto é trans-
porte de animais. Confira as exigências e, em caso de dúvidas, 
entre em contato com companhia com a qual você e seus animais 
vão viajar.
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ONDE IR COM SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO?

Pousada Riacho Doce

Os, aproximadamente, 1000 m² de área construída, localizam-se 
em uma das regiões mais encantadoras da serra Fluminense, 
entre os bairros de Araras e Vale das Videiras, em Petrópolis, a 
Cidade Imperial do interior carioca. Para os donos é oferecido 
piscina e piscina de água natural formada a partir de cachoeira 
de águas puríssimas (a 5 minutos da Pousada), futebol, sauna - 
entre outras opções -, para o pet os gramados externos e trilhas 
são liberados. Os donos deverão trazer todos os utensílios e reci-
pientes necessários para sua estadia (alimentação guia e material 
de higiene) e ficarão responsáveis pela limpeza de resíduos sólidos 
e líquidos, além da responsabilidade por eventuais danos no apto.

Hotel Fazenda Estância Imperial

Fica na cidade de Olímpia, interior de São Paulo. Aceita animais 
de pequeno e médio porte, até 2 por apartamento. Não oferece 
serviços para o animalzinho, mas permite que ele circule livre-
mente pela área externa do hotel. Os animais devem estar devi-
damente vacinados e com uma boa saúde e lembre-se: leve todos 
os utensílios e recipientes necessários para sua estadia do pet.

https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/1158777/itaipava-pousada-riacho-doce?CN=Itaipava&C=12297&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Petr%C3%B3polis%2C+Rio+de+Janeiro%2C+Brasil
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/947739/olimpia-hotel-fazenda-estancia-imperial?CN=Ol%C3%ADmpia&C=43992&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Ol%C3%ADmpia%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
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Pousada Porto Maré

Localizada em São Sebastião, a cidade 
mais antiga do litoral norte paulista, fica a 
150m da beira-mar, a pousada inclui pisci-
na ao ar livre, sauna e spa para os donos. 
É cobrada uma taxa de higienização de   
R$ 25,00 por dia por cão e pedem que 
o animal fique sempre na coleira e não 
circule pelas áreas do restaurante, café da 
manhã e piscina.

Hospedaria Casa da Pedra

Localizada na Serra da Mantiqueira, na 
cidade de Espírito Santo do Pinhal, a 
1.100 metros de altitude, entre jardins, 
pomares, gramados, cafezais, mata 
nativa e animais silvestres. Permite-se 2 
animais por apartamento e eles podem 
passear pelas áreas externas e trilhas. 
Os donos têm 3 piscinas a sua disposição 
(raia, spa e piscina de água mineral aque-
cida), cavalgadas, trekking e mountain 
bike, como opções de lazer.

Aracê Refúgio Ecológico e Gastronômico

No meio da Floresta Atlântica, em Tapi-
raí, é inspirado nos sítios familiares rús-
ticos, simples e sustentáveis. Ambientes 
para aproveitar as belezas da natureza e 
interagir com os animais de estimação. 
Trilhas guiadas, piscina natural no ria-
cho, lago, observação de fauna e flora 
- perfeita para descansar com uma linda 
vista, silêncio e tranquilidade.

https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
http://arace.eco.br/
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RECADO IMPORTANTE: 
Lembre-se que nem todo mundo é obrigado a tratar seu bichinho igual a você; nem todos 
estão viajando com seu pet. Então, adeque-se ao ambiente. Conheça algumas regras de 
boa convivência importantíssimas - essa parte foi retirada de uma reportagem da Veja 
São Paulo sobre hotéis no Estado que aceitam animais:

Animais de pequeno porte: 
são aqueles que o dono consegue carre-
gar no colo. Um buldogue francês, por 
exemplo, já não é considerado pequeno.

Áreas comuns: 
na realidade, áreas comuns seriam todas 
aquelas por onde os hóspedes podem 
circular livremente. Mas como grande 
parte dos hotéis e pousadas não permite 
animais na piscina e refeitório, entende-se 
como área comum corredores, elevador, 
jardim, sala de jogos etc..

Animais na praia: 
é proibida a entrada de cachorros e gatos 
na maioria das praias. Fique atento às nor-
mas de cada cidade.

Raças: 
Mastim Napolitano, Pit Bull, Rottweiller, 
American Stafforshire Terrier e/ou raças 
derivadas ou variações dessas raças serão 
aceitas após aprovação na pesquisa de 
temperamento sob a condição do uso de 
focinheiras.

Vacinas e equipamentos: 
Os animais devem estar devidamente 
vacinados e com uma boa saúde e lembre-
-se: leve todos os utensílios e recipientes 
necessários para sua estadia do pet.

Um site completíssimo sobre o 
assunto é o Roteiro Animal. Lá você 
pode ver os hotéis e pousadas que 
aceitam pets em várias cidades do 
Brasil. E encontrando, basta entrar no 
nosso site para realizar sua reserva 
onde desejar.

https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/1158777/itaipava-pousada-riacho-doce?CN=Itaipava&C=12297&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Petr%C3%B3polis%2C+Rio+de+Janeiro%2C+Brasil
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/1158777/itaipava-pousada-riacho-doce?CN=Itaipava&C=12297&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Petr%C3%B3polis%2C+Rio+de+Janeiro%2C+Brasil
http://roteiroanimal.com.br/hoteis-e-pousadas


RESORTS 
PARA CURTIR 

EM FAMÍLIA

E após ver como ir, o que levar em cada 
situação, como levar o filho pequeno ou, 
até mesmo, o animal de estimação, você 
precisa pensar para onde ir. Que lugar é 
capaz de agradar todos os membros da 

família? Conseguir agradar pai, mãe e fi-
lho(s) com um só destino é uma missão 

difícil.
É preciso um lugar que tenha tudo: onde 
descansar, onde se aventurar, onde brin-
car e onde se reunir – um resort. Separa-

mos os 5 resorts mais “familiares” para 
você escolher. 
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Vila Galé Cumbuco Resort - Caucaia (CE)

Localizado na encantadora Praia do Cumbuco, entre as dunas da 
Costa dos Ventos, possui 416 apartamentos e suítes e 49 chalés 
com decoração dedicada a esportes náuticos. Na sua estadia nesse 
resort all inclusive, há a opção de ir à praia, aos três restauran-
tes e bares, no spa, aproveitando a piscina interior, sauna e ja-
cuzzi, o banho turco ou para fazer uma massagem. Ainda possui 
uma academia, quadra de tênis e poliesportivo. Para as crian-
ças há um clube com muita animação e atividades para todas as 
idades.

O resort merece as 5 estrelas com as quais é avaliado. É garantia 
de descanso ou diversão tanto para crianças quanto para adultos.

Iberostar Praia do Forte - Praia do Forte (BA)

Um resort 5 estrelas com serviço “tudo incluído”, na beira da 
Praia do Forte. O luxuoso hotel conta com 536 apartamentos 
(distintos em apartamentos duplos, suítes juniores e suítes 
presidenciais), direcionado especialmente a casais e famílias com 
crianças.

Para quem quer comer bem, há mais de um delicioso restauran-
te com comida típica do lugar. Além disso, um magnífico Spa 
é o lugar perfeito para quem busca relaxar. Ainda existem várias 
opções para prática de esportes, como quadra de tênis, de vôlei e 
futebol de areia, tiro ao alvo, etc.

https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/467980/cumbuco-vila-gale-cumbuco?CN=Cumbuco&C=42705&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Caucaia%2C+Cear%C3%A1%2C+Brasil
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/366200/praia-do-forte-iberostar-bahia?CN=Praia+do+Forte&C=42436&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Praia+do+Forte%2C+Bahia%2C+Brasil
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Sauípe Resorts - Costa do Sauípe (BA)

Localizado a 76km de Salvador, o resort 
oferece “uma equipe treinada e encami-
nhados para seu transfer, feito em ônibus 
modernos e personalizados.”

Somente em entretenimento, o resort 
oferece 10 piscinas, aulas de hidroginás-
tica, biribol, tirolesa, canoa canadense, 
campo de futebol society e muito mais. 
Além disso, você terá opção de dois tipos 
de apartamento (standard com 43m² e 
executivo com 76m²) e inúmeras escolhas 
de lazer e gastronomia.

Salinas Do Maragogi -  Maragogi (AL)

Dois restaurantes (e um terceiro infan-
til) e três bares, 5 tipos de acomodação 
(apartamento standard e praia, suíte praia, 
familiar e master), quadras de tênis, cam-
pos de vôlei e futebol, salões de jogos, 
um complexo aquático com mais de 
1500 m² e um centro náutico e de mer-
gulho completos. Isso é que o Salinas do 
Maragogi oferece quando afirma ser all 
inclusive.

Inclusive, em seu site próprio, afirma ser 
“o resort para famílias mais bem avalia-
do do Brasil e América do Sul”.

Wish Resort Golf Convention
Foz do Iguaçu (PR)

“O melhor resort do Brasil” em 2016 se-
gundo a World Travel Awards 2016.

Sua característica distinta (como o nome 
já evidencia) é o Golf Club, mas o resort 
é muito mais do que isso. Um kids club, 
piscinas, jacuzzis, quadras esportivas 
e arvorismo são algumas das opções do 
gigantesco resort. São 215 apartamentos 
(divididos em 5 categorias), 4 restauran-
tes e bares, um centro de eventos e spa 
estão só parte da infraestrutura oferecida 
no local.

https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/365774/praia-do-forte-sauipe-premium?CN=Praia+do+Forte&C=43994&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Porto+de+Sau%C3%ADpe%2C+Bahia%2C+Brasil
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/366277/maragogi-salinas-do-maragogi-all-inclusive-resort?CN=Maragogi&C=12246&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Maragogi%2C+Alagoas%2C+Brasil
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/365971/foz-do-iguacu-wish-resort-golf-convention-foz-do-iguacu?CN=Foz+do+Igua%C3%A7u&C=IGU&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Foz+do+Igua%C3%A7u%2C+Paran%C3%A1%2C+Brasil
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/365971/foz-do-iguacu-wish-resort-golf-convention-foz-do-iguacu?CN=Foz+do+Igua%C3%A7u&C=IGU&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=Foz+do+Igua%C3%A7u%2C+Paran%C3%A1%2C+Brasil


DESTINOS 
PARA TODOS 
OS TIPOS DE 

FAMÍLIA

Se resorts não forem a sua praia, você pre-
cisa de outro destino, e não poderíamos 
te deixar na mão. Criamos roteiros para 

vários tipos de família: um destino inter-
nacional e um nacional adequado a cada 

perfil. Escolha o seu e divirta-se.
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BONITO, MS
Uma cidade com tudo quando se fala 
em turismo de aventura. Bonito é refe-
rência no Brasil: mergulho, rapel, cachoei-
ras, trilhas, mergulhos.

Visitantes não podem deixar de conhecer:

O Abismo Anhumas

Uma descida de 72m de rapel que leva a 
uma linda caverna e um lago com águas 
cristalinas, onde se pode flutuar (para 
realizar essa atividade é preciso participar 
de um treinamento no dia anterior). No 
máximo 16 pessoas por dia podem fazer 
esta aventura (a limitação dá-se ao fato da 
segurança aliado a preservação ambien-
tal), então - novamente - planeje-se. Para 
um roteiro completo de como é um dia no 
Abismo, acesse o site www.portalbonito.
com.br.

Gruta do Lago Azul

Monumento Natural e tombada pelo 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Natural), a caverna possui em seu 
interior um lago azul com dimensões que 
a tornam uma das maiores cavidades 
inundadas do planeta. Para se chegar 
no lago (que tem profundidade estimada 
em 90 m), é preciso realizar uma descida 
de 100 m. A caverna é cheia de histórias e 
mistérios, mas o maior deles é: ninguém 
sabe ao certo de onde vêm as águas que 
alimentam o lago.

Cachoeira Boca de Onça

A maior cachoeira do estado do Mato 
Grosso do Sul, com 156 metros. Lá, você 
e sua família podem fazer duas trilhas 
(Trilha Ecológica da Boca da Onça e Trilha 
Ecológica do Rio Salobra) e um rapel de 90 
metros de queda, o mais alto do Brasil.

FAMÍLIA AVENTUREIRA
Gostam de aventura? Se sim, o roteiro precisa de selvas, montanhas, cachoeiras, cor-
redeiras e, principalmente, adrenalina. Um lugar bonito, com a natureza preservada 
e muitas atividades para se fazer, com a opção de acampar ou parar em um hotel, de ca-
minhar quilômetros até o destino ou alugar um carro para, no final, fazer um rapel, por 
exemplo. Tudo vai da proposta de viagem.

Esse é o turismo de aventura, que reúne a emoção da ação e a beleza da paisagem, 
ideal para sua família.

http://blog.edestinos.com.br/2017/02/bonito-ms-o-que-fazer/
http://abismoanhumas.com.br/#abismo
http://www.portalbonito.com.br/guia-passeio/aventura/abismo-anhumas
http://www.portalbonito.com.br/guia-passeio/aventura/abismo-anhumas
http://portal.iphan.gov.br/files/cartilha_web.pdf
http://www.bocadaonca.com.br/
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AUSTRÁLIA
Sim, um país como destino, não uma cidade ou região. A Austrália oferece todo tipo de 
opção quando falamos sobre turismo de aventura. O site oficial de turismo da Austrália dá 
dicas de aventuras pelo país, aqui estão algumas:

Dirigindo por Nullarbor

Dois mil quilômetros de carro em seis 
dias. Esse é o planejamento: sair de Mel-
bourne, Adelaide ou Perth e dirigir de 
oeste para leste ou de leste para oeste ao 
longo da Eyre Highway até a cidade de Ce-
duna. Nullarbor é o nome da planície a ser 
atravessada, que, pelas poucas árvores, 
permite uma linda vista durante toda 
a viagem. Lembrança importante: áre-
as remotas serão atravessadas, então 
prepare-se. Além disso, um veículo com 
tração nas quatro rodas é necessário para 
se aventurar nesta estrada. A gente tem 
aluguéis de carros que podem te ajudar 
nessa missão!

Trilha Thorsborne

Caminhar por 32 quilômetros em um 
paraíso tropical chamado Hinchinbrook 
Island. Quatro dias passando por monta-
nhas cobertas de nuvens, florestas tropi-
cais que parecem selvas, pântanos, praias 
brancas inimagináveis e animais selvagens 
como crocodilos, tartarugas marinhas, 
dugongos (um mamífero marinho, como o 
peixe-boi) e golfinhos.

Para fazer a trilha é preciso antecedên-
cia, pois somente 40 pessoas podem 
fazê-la por vez. Então, o planejamento é 
importantíssimo.

Wilsons Promontory

Essa é, basicamente, uma caminhada. São 
50.000 hectares de natureza no sul da 
Austrália. Trilhas que atravessam praias 
desertas e florestas de eucalipto, matas 
e pântanos, canais gelados da floresta 
e montanhas rochosas. Fique em acam-
pamentos no parque e veja de perto a 
incrível variedade de plantas, animais e 
pássaros nativos do parque. Você também 
pode mergulhar com tubo de respiração e 
tanque de oxigênio nas águas transparen-
tes e mágicas desse litoral protegido.

http://www.australia.com/pt-br
http://www.australia.com/pt-br/itineraries/crossing-nullarbor.html
http://www.australia.com/pt-br/itineraries/crossing-nullarbor.html
http://blog.edestinos.com.br/2016/09/top-5-melbourne/
http://blog.edestinos.com.br/2016/09/top-5-melbourne/
http://www.australia.com/pt-br/itineraries/hinchinbrook-island.html
http://www.australia.com/pt-br/itineraries/vic-wilsons-prom.html
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SÃO PAULO
A cidade mais influente do Hemisfério Sul. Basicamente, São 
Paulo é isso. Os mais de 12 milhões de habitantes fazem de São 
Paulo a mais populosa cidade do Brasil, do Hemisfério Sul e a 12ª 
mais do planeta. Se a região metropolitana for incluída, alcança-se 
incríveis mais de 21 milhões de moradores. Além de tudo isso, é 
também o maior PIB (Produto Interno Bruto) da parte Sul do 
planeta e o 10º da Terra.

A Terra da Garoa, como é conhecida, tem muitos pontos interes-
santes e que merecem uma visita. Veja alguns aqui:

FAMÍLIA COSMOPOLITA
Sua família ama viajar? Vocês se consideram cidadãos do 
mundo? Então, o destino precisa ser uma cidade global, uma 
metrópole mundial. Um lugar com grande concentração popu-
lacional, dinâmico, agitado, desenvolvido economicamente, com 
todo tipo de loja e serviço (administrativo, educacional, financeiro, 
científico e tecnológico), diversidade cultural (museus, galerias de 
arte, centros culturais), entre vários outros fatores.

Consegue imaginar duas cidades assim?

Avenida Paulista

Talvez a avenida mais importante do 
Brasil. Com 2.8 quilômetros de extensão, 
ela abriga vários eventos importantes, 
como a Parada do Orgulho LGBT (a 
maior do mundo), a Corrida Interna-
cional de São Silvestre, a virada do ano, 
e locais de interesse como o Museu de 
Arte de São Paulo (MASP) e a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP).

Rua Augusta

O principal ponto de vida noturna da 
capital paulista. Bares, restaurantes, casas 
noturnas e lojas dominam o ambiente. São 
Paulo foi eleita pela CNN como a 4º melhor 
cidade do mundo para sair à noite, então, 
lembre-se: essa é uma experiência imper-
dível durante sua visita.

Restaurantes

Na verdade, “restaurantes” não é exata-
mente um ponto turístico, mas, quando 
se vai a São Paulo, é obrigatório um “tour 
gastronômico”. A gama de ótimos restau-
rantes é imensa e, por isso, a metrópole é 
uma Capital Mundial da Gastronomia. 

http://blog.edestinos.com.br/2014/01/sao-paulo/
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/05/com-17-trios-eletricos-parada-gay-reune-multidao-em-sao-paulo.html
https://br.noticias.yahoo.com/10-melhores-cidades-mundo-sair-173900866.html
https://br.noticias.yahoo.com/10-melhores-cidades-mundo-sair-173900866.html
http://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-de-sao-paulo/restaurantes-bares-e-cozinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff030939.htm
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NOVA YORK
Todas as características citadas acima servem para a Big Apple 
- esse é só um dos apelidos da cidade, que também é conhecida 
como A Capital do Mundo (The Capital of the World), até mesmo 
Gotham (a cidade do Batman) e Metropolis (a do Super-homem) - 
e vários, vários outros apelidos. A cidade mais populosa dos Esta-
dos Unidos, com 8.4 milhões de habitantes, chegando a mais de 20 
milhões de moradores se a região metropolitana for incluída. Con-
siderada uma Global Power City (em tradução literal seria Cidade de 
Poder Global), tem influência no comércio, finanças, mídia, arte, 
moda, pesquisa, tecnologia, educação e entretenimento de 
todo mundo.

Como é possível concluir apenas com o parágrafo acima, Nova 
York é um destino indispensável. Não é por acaso que mais de 50 
milhões de turistas passam por lá anualmente, veja aqui os prin-
cipais pontos da Grande Maçã.

Empire State Building

O prédio mais famoso de Nova York é um arranha céu de 102 
andares e 381 metros de altura (com a antena 443,2 metros), 
localizado na Quinta Avenida (outro ponto turístico obrigatório). A 
visão da cidade do 82º andar do prédio: Nova Jersey pode ser vista 
à direita, e o Brooklyn à esquerda.

Sua aparição mais famosa no entretenimento é, certamente, em 
King Kong. A cena do macaco gigante escalando o prédio é conhe-
cida por todo o mundo.

http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/
http://www.esbnyc.com/pt
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Skyline-New-York-City.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Skyline-New-York-City.jpg
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Times Square

Uma das áreas pedestres mais ocupadas 
do mundo (3º ponto turístico mais visita-
do do mundo, com 50 milhões de visitan-
tes por ano), é também onde está o teatro 
da Broadway (outro ponto indispensável). 
Considerada um centro da indústria do 
entretenimento do mundo, lá acontece 
a virada de ano mais famosa do mundo - 
com a famosa Times Square Ball Drop.

Estátua e Ilha da Liberdade

Visitada por, em média, 14 mil turistas por 
dia, a estátua está localizada em no famo-
so bairro de Manhattan. Inaugurada em 
1886, sua altura total (com a base incluída) 
é de 93 metros. Em 1984 foi considerada 
Patrimônio Mundial pela UNESCO, tama-
nha sua relevância.

A estátua é uma representação de Liber-
tas, a deusa romana da liberdade. Ela se-
gura uma tocha sobre a cabeça e uma ta-
bula com a inscrição “4 de julho de 1776”, 
data da Declaração de Independência dos 
Estados Unidos no seu braço esquerdo. 
Uma corrente quebrada se encontra em 
seus pés.

Central Park

O 4º ponto turístico mais visitado do 
mundo, o mais importante parque urbano 
dos Estados Unidos, com 40 milhões de 
visitantes por ano, e um dos lugares mais 
filmados do planeta. Nele, é possível pas-
sear de carruagem, visitar o zoológico, 
conhecer o Castelo Belvedere ou, sim-
plesmente, sentar em um banco e olhar a 
incrível paisagem.

https://www.youtube.com/watch?v=M9Apj324yUA
http://www.statueoflibertytickets.com/Statue-Of-Liberty-Tours/
http://whc.unesco.org/en/list/307
http://www.travelandleisure.com/slideshows/worlds-most-visited-tourist-attractions/5
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JAPÃO
Há um clichê para descrever o Japão: a terra do sol nascente, onde tradições milenares 
convivem com a mais alta tecnologia. Claro que o país não se resume a isso, mas essas 
duas características são as mais chamativas. Tóquio representa bem isso, sendo uma das 
maiores megalópoles do planeta, uma imensa e pulsante mancha urbana com centenas 
de quilômetros de linhas de trem e metrô; ao mesmo tempo, templos milenares (como 
o Templo Sensoji) e vilarejos (como o de pescadores em volta do rio Sensoji) também 
marcam a cidade.

Mas o que nos interessa aqui é a parte futurística desse país tão intrigante.

FAMÍLIA CONECTADA
Sua família é daquelas que está sempre 
no celular ou computador? Sempre pro-
curando um acessório mais novo e um 
celular de última geração? O ideal para 
vocês é viajar para ver o amanhã, o que 
está sendo produzido e o que estará em 
suas mãos daqui um tempo.

Akhibara, Tóquio

Talvez o lugar mais importante em sua 
visita. Essa região da capital concentra os 
maiores centros de tecnologia do mundo, 
incluindo a famosa Yodobashi-Akiba, uma 
gigantesca loja com 10 andares, sendo 
uma das mais completas e variadas lojas 
de eletrônicos do mundo.

Yokohama Landmark Tower

O segundo maior prédio do Japão, com 
296,3 metros de altura. Inaugurado em 
1993, possui lojas, restaurantes, clinicas, 
escritórios e, inclusive, um hotel 5 estrelas 
em seus 73 andares. Destaque para seu 
elevador, que na época da inauguração 
era o 2º mais rápido do mundo, alcançan-
do incríveis 45 km/h. 

Pokémon Center

Essa é para os fãs do desenho criado no 
Japão. Assim como nos jogos, lá existem 
as lojas de Pokémons. Em Tóquio existem 
duas e, ao todo, oito no país todo. Elas, 
obviamente, vendem tudo que você possa 
imaginar sobre Pokémon: games, brinque-
dos, pelúcias e bonecos, figurinhas, aces-
sórios, chocolates e cookies e, finalmente, 
as Pokebolas.

http://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/asakusa-templo-sensoji/
https://www.pokemoncenter.com/
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BRASIL
Nosso país passa longe de se destacar como um pólo tecnológico. Inclusive, é difícil pensar 
em alguma cidade tupiniquim que se destaque por seu desenvolvimento nessa área. Entre-
tanto, existem museus modernos capazes de nos apresentar o que tem sido produzido e 
o que podemos esperar do futuro. Separamos três para você.

Museu Oscar Niemeyer

A modernidade desse está em sua arqui-
tetura. Projetado pelo arquiteto que no-
meia o museu, também é conhecido como 
“Museu do Olho”, por sua semelhança. 
Em 2012 foi eleito um dos 20 museus mais 
bonitos do mundo pela Flavorwire.

Museu do Amanhã

Definido como um museu de “terceira ge-
ração”, pretende ser o primeiro com esse 
conceito.  A “terceira geração” se destina 
a expor as mudanças, perguntas e a ex-
ploração de possibilidades futuras para 
a humanidade. Seu objetivo é ser um mu-
seu de ciências diferente: “orientado pelos 
valores éticos da Sustentabilidade e da 
Convivência, essenciais para a nossa civili-
zação, o Museu busca também promover 
a inovação, divulgar os avanços da ciência 
e publicar os sinais vitais do planeta.”

Museu de Tecnologia da PUCRS

Esse sim é um museu propriamente de 
tecnologia. O único museu universitário 
a figurar constantemente nas listas de 
melhores museus do Brasil aposta na 
interatividade com seus visitantes. Con-
ceitos complexos de física, química e 
matemática são transformados em 
divertidas atividades. Vale a visita!

http://guiaturismocuritiba.com/2010/12/museu-oscar-niemeyer-museu-do-olho.html
http://flavorwire.com/306801/the-20-most-beautiful-museums-in-the-world/20
http://flavorwire.com/306801/the-20-most-beautiful-museums-in-the-world/20
http://www.museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu
http://www.pucrs.br/mct/
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FAMÍLIA LGBT
Como dito no início do post, família é formada por afeto, por ca-
lor. Não interessa se são pessoas de sexos opostos (com filhos 
ou sem), ou pessoas do mesmo sexo (com filhos ou sem), fa-
mília é amor. E, se o post é para todos os tipos de família, mais 
do que nunca a família LGBT tem lugar aqui.

Florianópolis

A gente já contou aqui que Floripa é um dos maiores destinos 
LGBT do Brasil. Além da natureza ímpar e de suas praias maravi-
lhosas, a vida noturna de Florianópolis, atrelada ao fato de ser uma 
capital e ter diversas opções todos os dias da semana, e 24 horas, 
tornam o destino apropriado para os mais diferentes tipos de per-
sonalidades.

San Francisco

A cidade americana é um marco na história dos direitos LGBT, prin-
cipalmente por ser o berço de Harvey Milk, o primeiro homem 
abertamente gay a ser eleito por voto popular nos Estados Unidos. 
Neste post, você encontra oito lugares imperdíveis para visitar em 
San Fran.

http://www.edestinos.com.br/blog/2015/06/floripalgbt/
http://www.edestinos.com.br/blog/2015/06/top8-sanfrancisco/
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FAMÍLIA COM CRIANÇAS
Ter filhos é uma das maiores bênçãos que alguém pode receber. E apresentá-los para 
o mundo é inevitável e importante para o seu desenvolvimento. Então, para famílias 
com crianças, selecionamos dois destinos que, certamente, são de interesse dos peque-
nos: o maior parque de diversões do planeta e do Brasil.

Disney World

Localizado próximo a Orlando, na Flórida, 
foi inaugurado em 1971 e recebe, em mé-
dia, 52 milhões de visitantes anualmente 
- sendo o resort mais visitado do mundo. 
Sua a área total é de impressionantes 110 
km2, incluindo: 27 resorts temáticos, 
nove hotéis não temáticos, quatro par-
ques de diversão, dois parques aquáti-
cos, vários campos de golf, um terreno 
para acampar e várias outras atrações.

Disneyland

O sonho de (quase) toda criança. O 
original, construído em 1955 e o único 
que teve supervisão direta do mítico Walt 
Disney - veja nosso post sobre lugares que 
inspiraram Walt -, que fez uma dedicató-
ria a todos os visitantes:

“A todos os que vêm a este lugar feliz: bem-
vindos. Disneyland é sua. Aqui a idade revive 
boas lembranças do passado, e aqui os jo-
vens podem saborear o desafio e a promessa 
do futuro. Disneyland é dedicado aos ideais, 
aos sonhos e aos fatos que criaram a Améri-
ca, com a esperança de que será uma fonte 
de alegria e inspiração para todo o mundo.”
É o parque com o maior número de visi-
tantes no planeta, mais de 650 milhões 
desde sua abertura, já tendo passado por 
várias expansões. Hoje consiste em oito 
lands (na tradução literal seriam “ter-
ras”), cada uma com sua temática - veja 
todas suas atrações, em inglês,  aqui.

Beto Carrero World

O maior parque temático da América do 
Sul, não somente do Brasil. Inaugurado 
em 1991, localiza-se no município da Pe-
nha, no norte de Santa Catarina e, hoje em 
dia, o parque tem em torno de 14 milhões 
de metros quadrados de área. O parque 
é divido em nove “regiões” principais, 
que são subdivididas em várias atrações: 
Avenida das Nações, Mundo Animal, Vila 
Germânica, Velho Oeste, Ilhados Piratas, 
Aventura Radical, Madagascar, Triplikland 
e Terra da Fantasia.

http://www.edestinos.com.br/blog/2016/11/top-8-lugares-que-inspiraram-walt-disney/
https://disneyland.disney.go.com/attractions/disneyland/
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FAMÍLIAS DIFERENTES
Cada vez mais versáteis, as famílias podem ter inúmeras compo-
sições; cada uma com sua peculiaridade. Então, é impossível co-
brir todos os tipos. Por isso, pensamos em dois centros turísticos, 
capazes de cobrir qualquer interesse, preparados para receber 
qualquer tipo de turista.

Rio de Janeiro

A cidade maravilhosa. Uma das mais visitadas do Hemisférios Sul. 
A primeira cidade da América do Sul e a primeira cidade lusófona 
a receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. A sede de 
duas finais de Copa do Mundo, a de 1950 e a de 2014, ambas no 
Maracanã, além da Copa das Confederações de 2013 e os Jogos 
Pan Americanos de 2007.

Conhecida pelas belezas naturais, o Carnaval, o samba, a bossa 
nova e praias, muitas praias (como a Barra da Tijuca, Copaca-
bana, Ipanema, e Leblon). Além disso, ainda é preciso conhecer o 
Cristo Redentor - localizado no topo do morro do Corcovado -, uma 
das sétimas maravilhas do mundo, o bondinho do Pão de Açúcar, 
o Sambódromo, o Maracanã e vários outros pontos.

Paris

O lar do Museu do Louvre (o mais visitado do mundo), do Musée 
National d’Art Moderne (Museu Nacional da Arte Moderna) - que 
possui a maior coleção de arte moderna e contemporânea da 
Europa - e, a região próxima ao Rio Sena (um Patrimônio da Huma-
nidade segundo a UNESCO), que abriga a Catedral de Notre Dame, 
a Sainte-Chapelle, o Petit Palais e a Torre Eiffel. Além disso, a cidade 
conta com uma Disney e inúmeros charmosos (e típicos) cafés.

Tudo isso faz de Paris um dos principais destinos do planeta, 
tendo recebido, por exemplo, 22,2 milhões de visitantes em 2015. 
Veja tudo que você precisa fazer antes da viagem para ir à capital 
francesa aqui!

https://cristoredentoroficial.com.br/a-historia-em-um-clique
http://www.bondinho.com.br/
https://www.bn.gov.br/noticia/2015/06/historia-estadio-mario-filho-maracana-65-anos
http://www.louvre.fr/en
http://www.mam.paris.fr/en
http://www.mam.paris.fr/en
http://whc.unesco.org/en/list/600
http://whc.unesco.org/en/list/600
http://www.notredamedeparis.fr/en/
http://www.sainte-chapelle.fr/en/
http://www.petitpalais.paris.fr/en
http://www.toureiffel.paris/en/
http://www.edestinos.com.br/blog/2011/06/disneyland-a-terra-dos-contos-de-fadas-e-magia-de-paris/
http://www.edestinos.com.br/blog/2014/04/cafesparis/


ROAD TRIP 
EM FAMÍLIA

Uma road trip é um dos melhores tipos de 
viagem para se fazer. Ela pode ser perfeita 

para levar a os filhos (basta alugar um mo-
torhome ou algo do tipo) ou em casal (para 

fazer algo mais romântico).

Nós pensamos em três roteiros de road 
trips, para os mais variados gostos e estilos.

 › Uma no Uruguai, mais calma e reflexiva;
 › Uma no Nordeste brasileiro, um lugar 

naturalmente mais agitado;
 › Na Nova Zelândia, perfeita para aventu-

ra em um dos países mais impressionantes 
do mundo.
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Uruguai

Saindo do Chuy, a divisa entre o Brasil e o Uruguai, passando (entre muitos outros lindos 
lugares e paisagens) por Punta del Diablo, Cabo Polonio, La Paloma, Punta del Este, Ciu-
dad de la Costa e chegando em Montevidéu são 6h e 26min (367km) de carro segundo o 
Google. Numa road trip como essa praticamente toda costa Sudeste uruguaia será cruzada 
e muitos pontos turísticos poderão ser admirados.

O Chuy, por exemplo, é perfeito para ir às compras em seus famosos free-shops. O cami-
nho até Montevidéu inclui lindas praias, valendo parar, no mínimo, por algumas horas em 
cada uma para conhecer. A capital é uma charmosa cidade, cheia de história e pontos 
turísticos (veja vários lugares para conhecer no site oficial da cidade).

Você é quem faz sua viagem pelo Uruguai, opções não faltam. Ela pode ser muito calma, 
ideal para um momento reflexivo rodeado de paisagens bonitas, pode ser romântica, fre-
quentando bons restaurantes e praias paradisíacas ou agitada, cheia de festa e curtição.

*nos links das cidades você será redirecionado para aquele famoso site do Ministério do 
Turismo do Uruguai (que está sempre passando propaganda na TV, sabe?) para ver mais 
informações sobre os lugares.

http://turismo.gub.uy/index.php/pr/lugares-para-ir/regiao-leste/cidades/rocha
http://turismo.gub.uy/index.php/pr/lugares-para-ir/regiao-leste/areas-protegidas/cabo-polonio
http://turismo.gub.uy/index.php/pr/lugares-para-ir/regiao-leste/cidades/rocha
http://turismo.gub.uy/index.php/pr/lugares-para-ir/regiao-leste/cidades/punta-del-este
http://turismo.gub.uy/index.php/pr/lugares-para-ir/regiao-metropolitana/cidades/montevideo
https://www.google.com.br/maps/dir/Chuy,+Rocha,+Uruguai/Montevid%C3%A9u,+Uruguai/@-34.4236775,-54.9732294,8.75z/data=!4m64!4m63!1m55!1m1!1s0x950cde449df97365:0xfa92d218106b6015!2m2!1d-53.4552817!2d-33.692754!3m4!1m2!1d-53.7758581!2d-34.1976076!3s0x957348518431452d:0xd654f6afcd237be9!3m4!1m2!1d-53.8000752!2d-34.2700446!3s0x95734669d485c73b:0x4724760239affaab!3m4!1m2!1d-53.8434477!2d-34.3525873!3s0x957343ea7c16167b:0x74ab74e09cbc266c!3m4!1m2!1d-54.154744!2d-34.6570162!3s0x95749cb948545545:0x4f5c60086f7c385b!3m4!1m2!1d-54.1787555!2d-34.6595126!3s0x95749b5dd6b1e873:0xd09645bcbe4d18c0!3m4!1m2!1d-54.2692333!2d-34.6804262!3s0x957490707abd77f1:0xabe54e458f52a1e0!3m4!1m2!1d-54.9393573!2d-34.9614971!3s0x9575050d35db7557:0x281408888415b694!3m4!1m2!1d-55.2081967!2d-34.8896151!3s0x95756a391403bf2b:0x5580c0f160586432!3m4!1m2!1d-55.2546601!2d-34.9009712!3s0x957569b9264c6735:0x2d09b4fee2bf2711!3m4!1m2!1d-55.2936973!2d-34.8554651!3s0x957542de2355babb:0x55535b3e0acc272c!1m5!1m1!1s0x959f80ffc63bf7d3:0x6b321b2e355bec99!2m2!1d-56.1645314!2d-34.9011127!3e0
http://comprasnafronteira.com/uruguai/chuy/
http://comprasnafronteira.com/uruguai/lojas-free-shops/chuy/
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/turismo
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Nordeste

Essa viagem é um pouco maior: saindo de Salvador e subindo 
até Fortaleza, conhecendo todas as capitais no meio do caminho 
- Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal (os links são dire-
cionados para o site oficial de cada cidade). Ao todo são 23h horas 
de carro ou 1.694km. Essa é uma viagem que requer, no mínimo, 
15 dias, mas (eu garanto): vale a pena. O Nordeste brasileiro é 
incrível, suas belezas naturais e culturais, a receptividade e alegria 
de seu povo - tudo isso é muito compensador. Se você gosta de 
praias bonitas e agito, essa é para você! No mapa, na distância e 
nas cidades previstas só estão as capitais, mas não deixe de parar 
no interior de cada estado. É no interior que você verá o verdadeiro 
espírito do lugar.

Escolha bem a época que você irá. Por mais que lá nunca faça 
frio, no verão as coisas são bem mais agitadas e movimentadas. 
Nessa road trip você terá oportunidade de conhecer várias lindas 
praias, comer em restaurantes maravilhosos, conhecer (a fundo 
e de verdade) o que é a cultura típica brasileira e como é o seu 
povo, fotografar e admirar dezenas e dezenas de pontos turísticos 
e, além de tudo isso, muitas e muitas outras surpresas que só indo 
você descobrirá.

Nova Zelândia

Uma road trip por toda Nova Zelândia parece um sonho, não? 
Ir do Norte da Ilha Norte até o Sul da Ilha Sul. De Cape Reinga (o 
local mais ao norte de todo território neozelandês, onde dois ocea-
nos se encontram) a Milford Sound (o ponto turístico mais famoso 
de todo o país, no sudoeste da Ilha Sul). Passar por Auckland, a 
maior cidade da Nova Zelândia e Wellington, a menor e mais 
interessante capital do mundo.

Parafraseando o site 100% New Zealand:

“Geleiras espetaculares, fiordes pitorescos, montanhas acidenta-
das, vastas planícies, colinas, floresta subtropical, planalto vulcâni-
co, quilômetros de litoral com maravilhosas praias arenosas: você 
encontra tudo isso aqui”.

Nessas duas ilhas você encontra o que procurar e é uma viagem 
perfeita para se aventurar.

https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+BA/Aracaju+-+SE/Macei%C3%B3+-+AL/Recife+-+PE/Jo%C3%A3o+Pessoa+-+PB/Natal+-+RN/Fortaleza+-+CE/@-8.7543931,-40.5467249,6z/data=!4m44!4m43!1m5!1m1!1s0x716112050422ebd:0xf71c84369573db9d!2m2!1d-38.502304!2d-12.9730401!1m5!1m1!1s0x71ab04015be27cd:0x804434fd92ec3b36!2m2!1d-37.0730823!2d-10.9472468!1m5!1m1!1s0x70146fcd6688849:0xee2c725b43e07653!2m2!1d-35.7089492!2d-9.6498487!1m5!1m1!1s0x7ab196f88c446e5:0x3c9ef52922447fd4!2m2!1d-34.8769643!2d-8.0475622!1m5!1m1!1s0x7ace839019aa3d7:0x6e414a9c6d26db34!2m2!1d-34.8450118!2d-7.1194958!1m5!1m1!1s0x7b3aaac26460531:0x5d8b404cf00fed69!2m2!1d-35.200916!2d-5.7792569!1m5!1m1!1s0x7c74c3f464c783f:0x4661c60a0c6b37ca!2m2!1d-38.5267393!2d-3.7319029!3e0
http://carnaval.salvador.ba.gov.br/
https://catalogodeservicos.fortaleza.ce.gov.br/categoria/turismo
http://www.aracaju.se.gov.br/cultura_e_turismo/?act=fixo&materia=turismo
http://www.guiamaceio.com/?lg=&pg=lazer
http://www.turismonorecife.com.br/pt-br/o-que-fazer/roteiros
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/setur/joaopessoa/
http://turismo.natal.rn.gov.br/fazer.php
https://www.google.com.br/maps/dir/Cape+Reinga,+Nova+Zel%C3%A2ndia/Milford+Sound,+Southland,+Nova+Zel%C3%A2ndia/@-36.2126827,158.5963638,5z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x6d08188b57735f23:0x500ef6143a2ba60!2m2!1d172.680487!2d-34.4287786!1m5!1m1!1s0xa9d60bbf3c7ff175:0x500ef8684798ea0!2m2!1d167.9256213!2d-44.671625!3e0
http://www.newzealand.com/br/cape-reinga/
http://www.newzealand.com/br/milford-SOUND/
http://www.newzealand.com/br/AUCKLAND/
http://www.newzealand.com/br/wellington/
http://www.newzealand.com/br/


SEGURO 
VIAGEM

Se o assunto é viajar em família, a se-
gurança precisa vir em primeiro lugar, 

certo? O esperado, é claro, é que tudo dê 
certo e corra tranquilamente, mas não se 

pode dar chance para o azar.
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O QUE É SEGURO VIAGEM?
“A contratação do seguro viagem lhe dá 
a garantia de que, se algum imprevisto 
acorrer, você seja imediatamente ampa-
rado (a) – assim como todas as pessoas 
que vão lhe acompanhar. O seguro cobre 
problemas com a sua saúde, acidentes e, 
em alguns casos, até mesmo o seu lar.”

O QUE ELE COBRE E QUANTO CUSTA?
Basicamente, cobre acidentes e decorrentes (morte, invalidez, injúria), custos com inter-
nação e medicamentos em caso de doença, atraso e cancelamento de voo por parte da 
companhia aérea (apenas por motivos de greve, problemas com equipamentos ou clima), 
cancelamento de voo por parte do segurado (doença ou morte de parente de primeiro 
grau – mãe, pai, cônjuge ou filho), atraso e perda de bagagem e vários outros possíveis 
problemas. Veja todos aqui.

Existem variações, é claro, dependendo da região de cobertura e algumas regras. Os no-
mes são bem simples e claros: nacional, internacional e Europa. O valor da diária varia de 
acordo com o plano (nacional, internacional e Europa) e a duração. Veja nos links o que eles 
cobrem e seus valores, respectivamente.

Além disso, é possível segurar o carro alugado, o que pode ser outra forma de evitar algum 
tipo de incomodação: “a maioria das locações inclui CDW e proteção contra roubo. O CDW 
é uma cobertura que isenta o locatário do veículo se situações de colisão ou vandalismo.”

Imagine se algum acidente, por menor 
que seja, ocorra. E aí? Você está em um 
país desconhecido, em uma situação des-
favorável, tentando encontrar auxílio.

É preciso lembrar que ao sair do Brasil, 
por exemplo, seu plano de saúde não é 
válido e o atendimento médico é caríssi-
mo. Dessa forma, você precisa colocar na 
balança os riscos existentes em não con-
tratar um Seguro Viagem, especialmente 
como pai. É preciso fazer essa pondera-
ção, pois uma das maiores dores para os 
pais é ver um filho doente.

Pensando nisso, preparamos um passo-a- 
passo, explicando como, por que e quan-
to custa para contratar esse serviço.

https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/faq/em-que-casos-posso-acionar-o-seguro
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/condicoes-do-seguro-viagem/quais-sao-os-valores-das-coberturas-para-viagem-nacional
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/condicoes-do-seguro-viagem/quais-sao-os-valores-das-coberturas-para-viagem-internacional
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/condicoes-do-seguro-viagem/quais-sao-os-valores-das-coberturas-para-viagem-nacional
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/condicoes-do-seguro-viagem/quais-sao-os-valores-das-coberturas-para-viagem-internacional
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/aluguel-de-carros/servicos-no-aluguel-de-automoveis/seguro-para-carro-alugado
http://carros.edestinos.com.br/?adplat=hpHeader&amp;adcamp=whitelabelBR
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É OBRIGATÓRIO?
É obrigatório para os países que fazem 
parte do Tratado de Schengen (simplifi-
cadamente, o continente europeu). E se eu 
for até lá sem seguro? Simples, você não 
entra no país. Entretanto, é importante 
contratar algum até quando viajar para 
algum local que não tenha essa exigência.

DE QUE FORMA RECEBO      
AS ASSISTÊNCIAS OU REEM-
BOLSOS?
Na hora de receber, depende se é serviço 
ou reembolso. E lembre-se: as indeniza-
ções serão pagas no Brasil, em moeda 
nacional, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de recebi-
mento.

HÁ COMO PERDER O DIREI-
TO À INDENIZAÇÃO?
Infelizmente, sim. Sendo assim, lembre-se 
de não:

 › Deixar de cumprir as obrigações con-
vencionadas no seu contrato de seguro 
viagem;
 › Agravar intencionalmente o risco segu-

rado;
 › Usar qualquer meio ilícito, fraude ou 

simulação na contratação do seguro;
 › Fazer declarações inexatas, por si ou 

por seu representante, ou seu corretor de 
seguros, ou omitir circunstâncias que pos-
sam influir na aceitação da proposta ou no 
valor do prêmio.

COMO E QUE DOCUMEN-
TAÇÃO PRECISO TER PARA 
ACIONÁ-LO?
Finalmente chegamos nas principais 
perguntas. Para acioná-lo é simples, basta 
estar com a apólice do seguro, que con-
terá informações como seu número e o 
número de telefone para contatar no país 
onde você se encontra. Aqui o link para o 
passo a passo.

Para recebê-lo é preciso estar, primeira-
mente, a apólice de seguro viagem (no-
vamente) em mãos e seus documentos 
pessoais. Cada caso específico exige uma 
documentação, saiba o que reunir em 
cada situação.

É POSSÍVEL ADICIONAR DIAS 
AO SEGURO OU TROCAR O 
BENEFICIÁRIO?
Em ambos os casos a resposta é não. 
Mesmo assim, é possível realizar as duas 
ações, pois basta cancelar o seguro e reali-
zar um nova compra, já que essa operação 
não tem custos ou taxas de cancelamento.

Países que fazem parte do Tratado 
de Schengen
Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Es-
tônia, Finlândia, França, Grécia, Hun-
gria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Baixos, Polônia, Portugal, República 
Tcheca, Suécia e Suiça.

https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/faq/o-seguro-viagem-e-obrigatorio
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/condicoes-do-seguro-viagem/de-que-forma-recebo-assistencias-e-reembolsos-do-seguro-viagem
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/faq/o-seguro-viagem-e-obrigatorio
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/condicoes-do-seguro-viagem/que-documentos-preciso-ter-para-receber-meu-seguro
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/seguro-viagem/condicoes-do-seguro-viagem/que-documentos-preciso-ter-para-receber-meu-seguro
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO? 

Acesse nosso site para as melhores 
ofertas para sua viagem em família 

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/user/eDestinoscombr
https://twitter.com/eDestinos
https://www.instagram.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil
http://edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br

