
O planejamento financeiro de uma viagem vai muito além de buscar 
passagens em conta, promoções de hotéis ou juntar a grana para 

comprar moeda estrangeira.

Ele começa com pequenos detalhes como entender o lugar onde você 
vai, o quê você pretende fazer, o tempo que você vai ficar e a época 

que você vai viajar.

EM SUAS
VIAGENS?

COMO
ECONOMIZAR

Preparamos este check-list que vai te ajudar a se programar melhor
e garantir uma boa economia pra sua viagem.



Escolheu um hotel bacana e com um preço bom? Ótimo. Mas, verificou onde ele fica? 
Prefira por hotéis próximos a transportes públicos, dos lugares que você quer visitar ou 
de fácil escoamento para carro alugado, táxi ou motorista de aplicativo.

LOCALIZAÇÃO DO HOTEL

PRÉ-COMPRA

CHECK-LIST

Você definiu o quanto de dinheiro tem para as despesas da viagem toda?
Você definiu o lugar para onde vai viajar?
Você descobriu qual é a baixa e alta temporada deste lugar?
Você analisou a média do preço de passagens aéreas?
Você analisou a média do preço de hospedagem para esse lugar?
Você sabe se tem algum gasto com documentação para essa viagem?
Você definiu a duração da viagem?

ÉPOCA CERTA

DICA BÔNUS

Será que você precisa ir para aquela praia paradisíaca em pleno verão? Pesquise bem 
qual é o período de baixa temporada, mas não se esqueça de verificar como é o clima 
nessa época! Normalmente, o preço de hospedagem, alimentação e passeios é 
reduzido na baixa temporada.

Se você deu check em tudo, hora de ir pro próximo passo.

Você contratou um seguro viagem?
Você verificou se a localização do hotel é boa?
Você poderá despachar sua bagagem ou só vai levar uma bagagem de mão?
Você planejou os gastos da viagem?
Você definiu os lugares onde vai querer passear?
Você tem um chip do lugar onde vai viajar para acessar a internet/se comunicar?
Você já preparou um kit médico de emergência?
Suas malas já estão prontas?

Se você deu check em tudo, boa viagem!

PRÉ-VIAGEM



SEGURO VIAGEM
Como alguns países exigem seguro viagem para você entrar, por que não verificar o 
preço e sempre ter um em mãos se você for do tipo que viaja bastante? Além de 
cumprir com essa obrigatoriedade, você também pode economizar com possíveis 
imprevistos de saúde. Muitos países não possuem um sistema de saúde público - e, se 
você tiver uma dor de barriga, isso pode sair bem caro pro seu bolso.

FREE WALKING TOUR
Quer passear pela cidade, mas sem gastar nada? O free walking tour são passeios 
guiados gratuitos ou que você paga o quanto quiser. Esses grupos te levam para os 
principais pontos turísticos das cidades e são super divertidos e informativos!

COZINHAR NO HOTEL
Uma opção para quem viaja bastante e se vira na cozinha é preparar as refeições no 
próprio hotel ou hostel. Alguns possuem cozinhas bem equipadas para os hóspedes e 
permitem que eles façam pequenas refeições.
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