
8
PASSOS PARA
ENCONTRAR O
COMPANHEIRO
DE VIAGEM
PERFEITO



Tempo, saúde, vontade e dinheiro. Estas são 
basicamente as quatro condições para o início 
do planejamento de uma viagem. 

Se você não é do tipo espirito aventureiro que 
gosta de explorar novos lugares sozinho, tem 
mais uma condição a ser resolvida: encontrar 
a companhia ideal para a viagem e neste assunto, 
vale o ditado: Amigos, amigos , viagens a parte. 

Nem todos os nossos amigos são bons companheiros 
de viagem. Como saber isto antes da chegada ao 
portão de embarque?

Siga estes 8 passos para escolher o seu próximo 
companheiro de viagem:



1
PASSO

CONVERSEM SOBRE O 
ORÇAMENTO PARA A
VIAGEM

O primeiro passo e falar sobre o orçamento 
disponível para a viagem. Para alguns, ter 
uma experiência incrível de jantar é o ponto
alto de uma viagem, para outros as refeições 
podem ser um lanche todos os dias ou 
preferem gastar em compras.
 
Você pode preferir gastar com um taxi e seu 
e companheiro de viagem preferir voltar a pé 
e gastar o valor do taxi com um drink no bar 
do hotel.  Não tem certo ou errado somente 
disposição e uma previsão financeira. 

Para evitar conversas desagradáveis sobre 
dinheiro durante a viagem, é importante que 
esta conversa aconteça ainda no planejamento. 



2
PASSO

BOM HUMOR É 
FUNDAMENTAL

Imprevistos de viagem sempre podem 
acontecer e você pode ser do tipo que se 
diverte com eles e terá histórias para 
contar em reuniões de amigos pelo resto 
da vida ou aquele que deixa isto estragar 
o restante da viagem. 

Acontecimentos fora do planejado fazem 
parte da experiencia de viagem, mas você 
vai preferir estar com alguém que reaja 
descontraidamente a este tipo de situação 
e que consiga levar na brincadeira. 

Este passo é fundamental para escolher 
o seu parceiro de viagens futuras.



3
PASSO

PESSOAS NOTURNAS
X 
PESSOAS MATINAIS 

Você é do tipo que gosta de acordar cedo para 
aproveitar cada minuto de luz do sul para conhecer 
o destino ou prefere ficar acordado até tarde 
conhecendo a vida noturna local? 

Gosta de ler com a luz acesa a noite ou precisa 
de mais tempo pela manhã para tomar um café 
da manhã demorado? Uma conversa sobre os 
hábitos de cada um pode evitar muitos problemas 
mais tarde. 

Pessoas noturnas e pessoas 
matinais nem sempre estão
em sintonia. Descubra que 
tipo de pessoa é seu futuro 
companheiro de viagem.



4
PASSO

PERSONALIDE 
AGITADA OU 
CONTEMPLATIVA

Você prefere sentar em um café apreciando uma 
linda vista ou é do tipo que não consegue ficar 
parado e só pensa em sentar quando voltar para 
o hotel a noite? 

Tipos de personalidade agitada preferem fazer 
várias atividades no mesmo dia e a contemplativa 
prefere viver o presente e “sentir” o local. 

Saber o que você e seu amigo preferem é o quarto 
passo para escolher o seu parceiro de viagem.



5
PASSO

ORGANIZAÇÃO
OU
IMPROVIZAÇÃO

Você é do tipo que gosta de planejar tudo com 
antecedência ou prefere o tipo Zeca Pagodinho 
“deixa a vida me levar”? 

Em uma viagem é sempre importante ter os dois 
tipos de perfil, uma pessoa que organiza tudo e 
outra que improvisa quando algo da errado. 

Você e seu companheiro de viagem se 
complementam ou estarão sempre discutindo 
sobre como irão aproveitar o dia. 

As personalidades não necessariamente 
precisam se chocar, podem se complementar, 
assim a viagem se torna mais tranquila.



6
PASSO

ENCONTREM 
INTERESSES 
EM COMUM

Tem uma viagem inteira pela frente e no 
primeiro dia já esgotaram o assunto? 

Para evitar uma viagem incomoda e silenciosa, 
tenha pelo menos um interesse em comum com 
seu parceiro, fotografia, jardinagem ou até 
mesmo experiencias de viagens. 



7
PASSO

PLANEJEM 
ATIVIDADES 
INDIVIDUAIS

Nem sempre o companheiro 
de viagem precisa ter exatamente 
os mesmos gostos e hábitos que 
você, o mais importante é cada 
um estar satisfeito com a sua 
experiência de viagem mesmo 
que um prefira museus e outro 
prefira compras. Viajar juntos não 
significa passar o tempo todo junto. 

Ter atividades separadas 
durante o dia, pode 
render boas 
conversas a 
noite.



8
PASSO

ENSAIO 
GERAL 

Encontrou o parceiro de viagem ideal? 

Que tal convidar para um almoço ou café? 

Tentem passar pelo menos um dia juntos 
para testarem os interesses e hábitos. 

Aqui vocês podem colocar a prova e verificar 
o quanto cada um pode ceder nos seus hábitos 
para que tenham uma viagem tranquila. 
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Quer viver experiências 
únicas pelo Brasil e pelo 
mundo e fazer amigos 
para a vida toda?

Faça uma viagem nos 
Grupos Amigos a Bordo 
e conheça o seu próximo 
companheiro de viagem.

51 98162-8948
51 3037.3522   
paralelo30turismo.com.br
contato@paralelo30turismo.com.br


