
5 dicas para montar um roteiro de       
viagem incrível 

Olá 

 

Você é daquelas pessoas que pensa em       
viagens como estilo de vida? 
 
Viajar é algo que nos enriquece      
culturalmente, o problema é que muitas      
pessoas pensam que viajar é sinônimo      
de gastos excessivos. 
 
A realidade é que se você se empenhar        
em um planejamento detalhado, sobre o      
passo a passo do seu percurso de       
viagem, verá suas viagens como     
investimento e os gastos serão um      
detalhe. 
 

Fonte da Imagem 

  
Siga as nossas dicas e aprenderá a montar um roteiro econômico e divertido para suas               
próximas viagens. 
 

1 — Use o Google Maps para montar um roteiro de viagem 

Você já deve ter ouvido falar nas funções de mapas do Google, não é verdade? Você sabia                 
que ele pode representar o item mais importante de sua viagem? 
 
O que é My Maps? 

Ferramenta do Google Maps que possibilita criar mapas pessoais para o montar o seu              
roteiro de viagens. Podemos nos assegurar de que esse é um dos melhores instrumentos              
para os viajantes, através dele se pode: 
 

● Ter noções reais dos destinos e pontos escolhidos para montar um roteiro turístico; 
● Marcar seus pontos de interesses com pins; 
● Adicionar atrações nos registros de localização; 
● Identificar pontos turísticos, restaurantes, mercados, teatros, lojas, museus e tantos          

outros serviços disponíveis nos pontos de interesse traçados no seu roteiro; 
● Uso do GPS para percursos a pé, de carro ou através de transportes públicos; 
● Função Street View onde é possível ver fotos reais das ruas do seu percurso. 

 

https://pixabay.com/it/mappa-stradale-mappa-ricerca-2679271/
https://maps.google.com/


Essas são algumas das diversas funções do famoso Google Maps e a dica essencial para               
estruturar um roteiro seguro, econômico e preciso.  
 

2 — Simule um roteiro simples. 

 
Fonte da Imagem: 

Antes de começarmos a preencher o nosso roteiro com informações é necessário já haver              
aplicado a dica n° 1. Sugerimos que você tenha em mente uma cidade próxima ou uma                
localidade de fácil realização e de curta duração. 
 
Feito isso vamos considerar outros itens indispensáveis para realizar uma viagem sem            
preocupações. São eles: 

● Escolha as ferramentas úteis: Já é tido como clichê, mas vale muito a pena lembrar:               
Menos é mais. Escolha apenas as ferramentas que você tenha domínio; diários,            
Google Maps (obrigatório), equipamentos eletrônicos, etc. 

● Liste o que você deseja conhecer na cidade: Faça uma lista prévia de tudo que te                
inspira interesse e por eliminação deixe apenas os mais importantes. Não esqueça            
de marcá-los com o Pin no My Maps. 

● Avalie os custos de viagem: Nunca se engane, os maus momentos acontecem de             
improviso. Não reduza esforços para planejamento financeiro. Considere: transporte,         
alimentação, seguro, serviços, compras, etc. 

● Depois que elaborar um roteiro simples de viagem você estará pronto para realizar,             
também, um planejamento de viagem mais complexo.  

 

https://pixabay.com/it/vw-camper-volkswagen-vw-auto-336606/


3 — Estude os pontos de parada. 

Para montar um roteiro preciso, relacioná-lo perfeitamente aos recursos financeiros da           
viagem, e se prevenir de desgastes físicos é ideal estudar os pontos de paradas. 
 
Então, incremente seu roteiro com pesquisas sobre os locais de parada. Tenha em mente              
que você precisa repousar, talvez abastecer ou comprar mantimentos, se alimentar; ou até             
meditar, escrever… Infinitas são as possibilidades. 

 
4 — Programe o tempo. 

Não esqueça de encaixar paradas, interesses, gastos e outros detalhes no tempo geral de              
viagem. Dessa forma você não perde nada e otimiza o tempo necessário para cada ação               
prevista no trajeto. 
 
É muito importante ter em mente que uma viagem de duas semanas é muito diferente de                
uma de 2 dias. Contudo, se você tem pouco tempo, e quer aproveitar muito, os pacotes de                 
passeio turístico pode ser uma bela opção. 
 

5 — Elabore Check List. 

Por fim, não esqueça de fazer um check list para marcar atividades que corresponda ao seu                
roteiro perfeito. Lembre-se de considerar o que vai à bagagem. 
 
Viajar é expandir a consciência, mas pode se tornar uma tremenda dor de cabeça quando               
não há um plano bem elaborado. Fique tranquilo depois dessas dicas seu modo de viajar se                
tornará mais divertido e seguro. 
 
Gostou das dicas? Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das ideias mais               
criativas para viajar. 
 
Boa viagem! 

https://blog.mobills.com.br/planejamento-financeiro-para-viagens/
https://blog.mobills.com.br/planejamento-financeiro-para-viagens/
https://veja.abril.com.br/blog/modo-aviao/10-dicas-para-nunca-mais-sofrer-ao-arrumar-a-mala/

