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Férias: nada melhor do que passear
O Brasil tem bons destinos para 

viajar em julho, seja uma viagem de 
férias, seja uma viagem bate e volta 
de fi nal de semana, com estilos bem 
variados para todos os gostos: frio 
ou calor, resort de luxo ou natureza.

O país oferece lugares para viajar 
para famílias que querem aproveitar 
as férias escolares no meio do ano 
(seja em destinos quentes ou frios), a 
casais que querem viajar em julho em 
destinos bem friozinhos… Existem de 
lugares típicos de inverno no Brasil, 
como os atrativos naturais e culturais 
do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaú-
cha, além de Gramado, entre outros 
destinos para quem gosta de lareira, 
cobertor, vinho…).

Um dos melhores destinos de 
inverno do Brasil, Gramado é uma 
bonita cidade para ir o ano inteiro e as 
férias de julho são a alta estação turís-
tica. Com ótimos hotéis e pousadas, 
além de restaurantes e arquitetura de 
inspiração europeia, Gramado valo-
riza a herança europeia dos colonos 
da região. Entre as atrações estão 
passeios em fazenda com almoços 
típicos da europa, trilhas em cânions 
na região, raftings e outras ativida-
des de aventura. Gramado também 
conta com belos jardins, parques e 
paisagens românticas como o Lago 
Negro, além de cervejarias artesanais 
e turismo em vinícolas. Na mesma 
região, vale a pena conhecer Canela 
e o Vale dos Vinhedos.

No Vale dos Vinhedos do Rio 
Grande do Sul, que passa por desti-
nos como Bento Gonçalves, existem 
bons hotéis com vinícola para quem 
pretende conhecer um pouco da his-
tória do vinho no Brasil durante as 
férias de julho. Para os aventureiros, 

QUE TAL MONTAR UMA EXCURSÃO?

Para destinos próximos, geralmente o casal ou a família opta em ir de carro. 
Mas não raras vezes, aqueles colegas de escola, grupos de amigos, colegas de 
empresa decidem fazer uma viagem coletiva. Que tal montar uma excursão?
Viajar de ônibus, além de garantir maior tranquilidade durante o trajeto, 
evitando a preocupação e o estresse do trânsito, ainda lhe permite aproveitar 
o tempo de viagem para ler um bom livro, ouvir música ou simplesmente 
dormir.
Além disso existem algumas dicas de como deixar ainda mais agradável a 
viagem:
| Escolher o tipo de ônibus mais adequado para sua viagem. Em caso de via-
gem longa (mais de 5 horas), prefira os de leito ou semileito, que garantem 
maior conforto da partida ao destino final.
| Se você vai encarar uma viagem longa precisa estar preparado para isso. 
Para dormir no ônibus o ideal é vestir peças leves e confortáveis, como calças 
de moletom e blusas de algodão. Use roupas apropriadas para a estação, 
mas leve sempre um cobertor ou agasalho, pois o ônibus pode ter ar-con-
dicionado potente.
|Tenha atenção com o que você come antes de viajar. Não é aconselhável 
ingerir alimentos pesados ou comer carboidratos ou gorduras em excesso. 
Prefira comidas leves e pouco condimentadas, que não atrapalhem seu sono.
Para evitar a fome, leve lanches simples para o ônibus — como frutas ou 
barras de cereal. Leve também uma garrafa de água. Manter a hidratação é 
importante para garantir o bem-estar e descansar.
| O travesseiro de pescoço é um dos acessórios mais utilizados pelos viajan-
tes. Ele oferece um suporte mais confortável para a sua cabeça e evita dores 
musculares. Se você preferir, leve o seu próprio travesseiro para a viagem. 
Outros itens que podem fazer a diferença são as máscaras para olhos e os 
protetores de ouvido.
| Para fazer uma viagem de ônibus com criança requer uma atenção espe-
cial, principalmente quando a viagem fizer paradas na estrada; lembre-se 
também de deixar os documentos em um local que seja de fácil acesso. Leve 
também algo que possa distrair o menor durante o percurso; jogos, livros, 
gibis são ótimos para matar o tempo, caso queiram ouvir música, garanta 
que seja com o fone de ouvido para não atrapalhar a viagem dos outros 
passageiros.

Aparados da Serra é o destino, com 
as belezas dos cânions que merece 
muitos registros.

IDEAL PARA A CRIANÇADA
Que tal passear e fazer a diversão 

da criançada? O Beto Carrero World 
é uma excelente alternativa. O parque 
temático catarinense está entre os 
mais completos do mundo e foi eleito 
pelos usuários do TripAdvisor como 
o melhor da América do Sul.

Além de agradar os fãs de adre-
nalina e atrações radicais, o parque 
encanta os pequenos com mundo 
mágico e zoológico. Os shows são 
muito bem produzidos, e as parcerias 
com DreamWorks e Universal Stu-
dios adicionaram ainda mais magia e 
encanto ao lugar, com novos persona-
gens e apresentações, como Velozes 
e Furiosos e Madagascar.

NO EXTERIOR, MAS NEM 
TÃO LONGE?
Buenos Aires é uma das favori-

tas entre os gaúchos em qualquer 
estação, mas o frio dá um gostinho 
especial à cidade, que tem um clima 
quase europeu, difícil de encontrar 
no Brasil – e sem perder o charme 
latino. Não é preciso visto ou passa-
porte: basta apresentar uma carteira 
de identidade em bom estado, e você 
poderá permanecer 90 dias como 
turista no país. 

Outra dica é unir as atrações da 
capital do Uruguai com a pequena 
e charmosa Colônia do Sacramento. 
A menos de duas horas de carro de 
Montevidéu, é uma cidade colonial 
à beira do Rio da Prata que pode ser 
percorrida a pé. Encanta por seu bair-
ro histórico, suas ruelas e suas casas 
antigas. Além disso, conta com boa 
oferta de restaurantes e hospedagem.
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