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Planejamento pronto para as férias?
Algumas pessoas passam o ano 

todo contando os dias para chegar 
as férias e não tem coisa melhor que 
planejar os momentos em família ou 
com os amigos ou curtir um descanso 
merecido depois de tanto trabalho.

Entretanto, é bom que você tome 
cuidado no planejamento da viagem 
de férias para que ela não se torne 
uma recordação ruim. A melhor dica 
é planejar com antecedência a sua 
viagem de verão. 

|Programe-se financeiramente 
– Viajar é uma delícia, mas voltar e 
encontrar várias dívidas acumuladas 
não é nada bom. Saber como e quanto 
pode gastar é parte indispensável na 
hora de planejar as férias. Para quem 
consegue se programar com antece-
dência, os descontos podem variar 
bastante. Conseguindo um desconto 
à vista, até sobrará um dinheirinho 
para gastar à vontade com presentes, 
compras e passeios. 

|Defi na o destino e o roteiro – Des-
tinos e opções não faltam para esta 
época do ano. Escolhendo o destino, 
você já pode começar a planejar o 
roteiro. Para isso, tenha sempre em 
mente a quantidade de dias disponí-
veis e considere sempre o tempo que 
vai gastar em aeroportos, estradas, 
rodoviárias, traslados e, é claro, não 
esqueça de incluir as horas de sono, 
pois o descanso também é necessário 
para aproveitar.

Para destinos com muitas opções 
de locais a serem visitados, defina 
períodos maiores. Consulte também 

APOSTE NO ÔNIBUS

Você já pensou em quais são as vantagens de se viajar de ônibus? O custo
-benefício de viajar de ônibus é uma das maiores vantagens desta opção. 
Quando você opta por este meio de transporte, vai poder economizar de 
forma que o seu dinheiro possa ser melhor investido na viagem, em outros 
sentidos. Veja as vantagens financeiras:
Tarifas menores - Se você dispõe de um pouco mais de tempo para gastar 
no trajeto até seu destino, não tem porque pagar caríssimo em passagens 
de avião, uma vez que o ônibus vai te levar ao mesmo lugar, com o mesmo 
conforto e segurança.
Oscilações menores de preço - Quantas vezes você decidiu viajar com 
menos de um mês de antecedência e se deparou com tarifas exorbitantes 
de avião? Com o ônibus isso não ocorre! Se você for viajar sozinho, o custo 
de combustível e pedágios serão muito maiores do que uma passagem 
de ônibus. Faça comparações se for viajar com duas ou mais pessoas. Na 
maioria dos casos, o valor das passagens será inferior.
Na hora de decidir, leve em conta o conforto do ônibus, o estresse da di-
reção de um carro e o desgaste do veículo decorrente da viagem (pneus, 
troca de óleo, revisão preventiva, depreciação pela quilometragem, etc).
O charme do percurso - A proposta da viagem de ônibus é ser uma expe-
riência contemplativa. É ter o contato com o trajeto, observar as paisagens 
desconhecidas pela janela, fotografar coisas inusitadas, estabelecer um 
contato com o mundo. É aquela sensação de ter um objetivo e ir ao seu 
encontro, sem esquecer de curtir o trajeto.
E que tal reunir a família numerosa, o grupo de amigos e fretar um ônibus, 
promovendo uma excursão? Diversão garantida e economia no bolso.

os principais pontos turísticos de 
cada local, para não perder nada de 
importante. Pesquise e peça opinião 
de amigos que já estiveram no local 
para escolher as melhores atrações, 
hotéis e restaurantes.

|Defi na a data – Escolher a data 
da viagem é essencial. Comprar com 
antecedência é um fator importante, 
pois pode ajudar você a economizar 
com preços menores e também a par-
celar a viagem em um maior número 
de vezes, para que, quando chegue a 
data, você já tenha pago a maior parte 
das despesas. Procurar horários alter-
nativos de voos, isso também pode 
contribuir para ter um bom desconto 
em casos de viagens para destinos 
mais longínquos.

|Escolha o meio de transporte – De 
carro, de ônibus ou de avião? Tudo vai 
depender do destino, da quantidade 
de pessoas e do perfi l de cada viajante.

Uma vez que o orçamento foi 
defi nido, é hora de visualizar os des-
tinos que cabem dentro da realidade 
fi nanceira. Comece por orçar o trans-
porte, seja por via aérea ou terrestre. 
Se quiser viajar de carro lembre-se da 
revisão, do seguro e do combustível.

Você deve, também, equilibrar o 
valor do transporte com passeios, ali-
mentação e hospedagem. Lembre-se 
que de nada adianta ir parar do outro 
lado do mundo se não terá condições 
de desfrutar dos passeios do local. 
A harmonia da viagem se dá com 
o equilíbrio da distribuição do seu 
orçamento.


