
Oi, viajante!



Viajar é bom, mas planejar a viagem 
é melhor ainda. Falta de organização 
e falta de planejamento podem 
atrapalhar o dia a dia e até mesmo 
fazer da sua viagem dos sonhos um 

Quem não gosta de dicas que possam facilitar nossas vidas? 

Se existe algo melhor 
que viajar, conta 
pra gente, pois nós 
desconhecemos, rs. 

viajar,

verdadeiro caos. Nosso objetivo aqui é te 
ajudar a planejar sua viagem da melhor 
forma possível, com dicas sobre como 
organizar sua mala e aproveitar seus tão 
sonhados dias de FÉRIAS. 



O primeiro passo 
é se organizar 
financeiramente
Faça um levantamento dos 
possíveis gastos com a viagem, 
incluindo custos com transportes, 
documentação, alimentação, 
hospedagem e passeios. 

Definindo seu orçamento e escolhendo seu destino 

Após ter esse levantamento em 
mãos, você precisa definir o valor 
final para realizar a viagem. Faça 
as contas, defina quanto consegue 
economizar por mês até chegar 
ao seu objetivo final de forma que 
não comprometa suas despesas 
mensais fixas. 



O mesmo destino 
pode oferecer 
experiências 
diferentes para 
diferentes pessoas
Por exemplo, se você prefere 
se hospedar em lugares mais 
sofisticados, bem localizados, 
perto dos principais pontos 
turísticos - muito provavelmente 
terá um custo maior com 
hospedagem, mas, em 
contrapartida, economizará no 
transporte. 

Agora, se você é o tipo de pessoa 
que gosta de caminhar e até 
aproveita para conhecer mais 
lugares que possam não estar 
no seu roteiro, pode optar por 
hospedagens mais em conta, 
o que deixa a viagem bem mais 
econômica! 

Pense com calma, afinal, 
os custos da viagem estão 
relacionados a inúmeras escolhas 
que podem ser tomadas no 
momento de planejar. 

Depois de identificar quais as suas 
preferências, agora é hora de 
ver se o local escolhido e o perfil 
de viagem são compatíveis com 
o valor que você está disposto a 
pagar. Se sim, ótimo! Mas se de 
alguma forma você acha que vai 
sair do seu orçamento, é preciso 
fazer alguns ajustes.  

Escolha o tipo de experiência que 
você pretende ter com a viagem, 
assim fica mais fácil adaptar o 
orçamento.  

Dica de ouro



Definiu seu perfil, 
seu destino e coube 
no seu orçamento?
Hora de preparar 
seus documentos! 

Sua viagem vai necessitar de 
passaporte, visto e vacinas? 
Já comece a pesquisar em sites 
oficiais e vá providenciando tudo! 

Depois de emitir os documentos, 
organize-os em um único lugar 
para não ter nada extraviado.

Dica de ouro

Comece pelo passaporte, que possui 
validade de 10 anos e é feito na Polícia 
Federal. Confira no site do consulado 
do país se é necessário tirar o visto e 
quais vacinas são exigidas. 



Documentos 
prontos? 
Hora de comprar sua 
passagem, reservar 
sua hospedagem 
e contratar os 
passeios! 

Compare os preços entre os 
sites e as agências, eles podem 
variar muito de acordo com as 
diferentes épocas do ano - 
que podem ser de alta ou baixa 
temporada. Fique atento às taxas 
de serviços cobradas por alguns 
sites agregadores que podem 
encarecer a sua passagem.

Para escolher as hospedagens, 
opte por lugares com boas 
avaliações e que permitam o 
cancelamento gratuito em até 24 
horas, sem cadastro do cartão de 
crédito - assim você consegue se 
organizar, sem comprometimento, 
e decidir qual é a melhor opção 
para você.

Para os passeios você pode 
realizar a compra antecipada 
dos ingressos, evitando filas e a 
preocupação de ficar sem visitar 
aquela atração turística que você 
quer tanto conhecer. 



Pensando em te ajudar a ser 
prático, aqui vão algumas dicas 
infalíveis para montar a sua mala. 

Escolher a mala ideal parece até 
um ponto óbvio, mas se a sua 
viagem é de duas semanas não 
há necessidade de preparar uma 
mala para dois meses. 

Separe em categorias tudo o 
que deseja levar e coloque em 
cima da cama. Dessa maneira 
você verá com mais facilidade 
a quantidade de itens que 
selecionou, conferindo se há 
coisas desnecessárias ou repetidas 
e até mesmo se está faltando algo.  

Para otimizar os espaços, o ideal 
é utilizar sacos organizadores 
a vácuo. Além de serem super 
práticos para guardar as roupas, 
você ainda pode separar as 
peças e organizá-las por dia em 
que serão usadas. Necessaires 
e frasqueiras são ideais para 
guardar os acessórios, perfumes, 
cosméticos e roupas íntimas 
também. 

É hora de arrumar as malas!

Só de pensar em fazer 
as malas, chega a dar 
uma aflição, não é 
verdade? 

  Avalie os seguintes pontos:

• Que tipo de viagem você vai fazer? 

• É um local mais descontraído ou     
   mais elegante? 

• A previsão é de frio ou calor? 

• Quantos dias você pretende ficar? 

Agora que tudo está 
organizado, você já pode 

montar a sua mala. 



acumular e
ganhar seu kit
acumular e 
ganhar seu kit

Com essas dicas, 
ficou ainda mais fácil 
planejar e organizar 
sua viagem!

Pensando nisso, montamos o kit 
Bem-vindos a bordo, exclusivo 
e personalizado para deixar este 
momento ainda mais especial. 

Embarque direto para o programa 
de fidelidade que está com você 
em qualquer lugar! 

Corre que ainda 
dá tempo de você 

SAIBA MAIS    dentalcremer.com.br/programa-de-redes

+ Super Kit Oral Care




