Olá viajante, somos a Jeniffer do @turistandoondeder e a Raianne
do @vemnaminhala, e fizemos este e-book para te ajudar a
pesquisar e comprar passagens aéreas barata ou com baixíssimo
custo.

Muita gente não viaja porque acha que viajar é uma coisa de outro
mundo, acha que a passagem aérea é muito cara e sim, se você
não pesquisar, a passagem pode ficar muito cara.

Bom, isso pode mudar a partir de agora! Se você pesquisar nos
lugares certos, você consegue baratear sua passagem, conhecendo
por exemplo, dois lugares como valor de uma passagem só e com
as dicas que eu vou deixar aqui você pode conseguir até comprar
sua passagem pagando somente a taxa de embarque.

Você deve se perguntar, mas como é que eu vou comprar uma
passagem aérea pagando a taxa de embarque, aquele valor
mínimo?

Calma, que eu vou explicar como você vai comprar uma passagem
para dois destinos com valor de uma passagem e como você pode
comprar passagem aérea pagando apenas a taxa de embarque.
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Antes de falar sobre esses tópicos, vou deixar aqui embaixo sites e
aplicativos que você pode e deve utilizar para buscar promoções de
passagens aéreas.

São

eles:

Passagens

Imperdíveis;

Melhores

Destinos

e

Skyscanner.São em sites e aplicativos que utilizo para pesquisar
promoções de passagens aéreas, eu tenho no meu celular os três
aplicativos e eles vão me notificando das promoções que vão
surgindo.

São ferramentas de fácil manuseio. Basta baixar o aplicativo no
celular fazer as configurações, que são simples e começar a
receber notificações de promoções de passagem aérea.

Sem delongas, vamos aos dois modos para comprar passagem
aérea que gostaria de compartilhar com vocês.

Stopover
Stopover ou múltiplos destinos é um mecanismo que utilizamos
para comprar passagem aérea para dois destinos pagando apenas
o valor de um destino.

Onde podemos pesquisar o stopover?
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Bom, iremos pesquisar o stopover direto nas companhias aéreas e
também no site do Skyscanner, existem outros sites que fazem
esse tipo de busca como por exemplo Decolar, o Google Flights,
entre outros, e você pode também utiliza-los para pesquisar e
verificar se o valor da passagem está mais em conta do que a
companhia aérea.

Outra dica muito importante, é você estudar as rotas, percursos,
realizados pela aquela companhia aérea.

Por exemplo, eu quero ir para o Canadá, quero conhecer Toronto e
Vancouver. Para que eu possa conhecer essas duas cidades com
preço de uma, eu tenho que escolher uma companhia aérea que
voe até Vancouver e que faça escala em Toronto, como a Air
Canada.

Então você precisa estudar as rotas que aquela companhia aérea
faz para poder definir os lugares que deseja conhecer através do
serviço do stopover, pagando o valor de uma passagem para
conhecer dois lugares.

Confira as principais linhas aéreas que oferecem Stopover:
•

Finnair: o Stopover oferecido por esta companhia é aplicável para
clientes que voam para Helsinki, o stopover pode ser de até cinco
dias.
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•

Latam: oferece Stopover em Santiago (Chile), Bogotá (Colômbia),
Lima (Peru), Assunção e Ciudad del Leste (Paraguai);

•

Icelandair: permite que os viajantes desfrutem de até sete noites
seguidas de Stopover totalmente gratuito na capital da Islândia,
Reykjavík. A empresa engloba parcerias, como o Stopover Buddy,
que garante a conexão com a respectiva cidade, sendo possível
conhecer o lugar sem nenhum custo adicional;

•

KLM: oferece Stopover a seus clientes em Amsterdam, tanto no voo
de ida quanto no de volta, e o que é melhor: totalmente gratuito;

•

Japan Airlines: disponibiliza uma variedade de conexões gratuitas
dependendo do seu destino final. Um dos mais populares inclui uma
parada em Tóquio, principalmente quando o voo parte da América
do Norte;

•

American Airlines: oferece Stopover em Miami, Nova York, Los
Angeles e Dallas;

•

TAP Portugal: se você fez uma reserva de ida e volta
intercontinental pela TAP, saiba que lhe é permitido ficar até três
noites gratuitas em Porto e Lisboa;

•

Emirates: Oferece Stopover em Dubai.

Vou deixar aqui abaixo o passo-a-passo do site Skyscanner e logo
depois da companhia aérea Air Canada como exemplos.

Selecione a opção VARIAS CIDADES
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Informe local de saída, destino, data e clique em buscar

A passagem mais barata encontrada foi pela companhia aérea
United (saindo do Rio de Janeiro com escala em Guarulhos e
Chicago, para chegar em Toronto; Depois saindo de Torondo com
escala em Denver, para chegar em Vancouver; E saindo de
Vancouver com escala em São Francisco e Houston para chegar no
Rio de Janeiro)
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Exemplo pela companhia Air Canada

Selecione a opção Multi-city
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Informe local de saída, destino, data, selecione o tipo de voo e
clique em “find”

Saindo do Rio de Janeiro com escala em Guarulhos para chegar
em Toronto; Depois saindo de Torondo para Vancouver; E saindo
de Vancouver com escala em Toronto e Guarulhos para chegar no
Rio de Janeiro

Pela companhia aérea Air Canada, o valor ficou muito mais caro.
Aqui também é interessante pesquisar pela companhia aérea
United, um stopover em uma das cidades que ela faz escala.
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Dicas
• O período de estadia no destino intermediário normalmente é
de cinco dias, mas varia conforme a companhia aérea.
• Se quiser fazer stopover, veja isso antes de comprar a
passagem ou no máximo, antes de começar a viagem. Não
pense que vai chegar ao meio da viagem e resolver descer e
ficar uns dias na cidade da conexão.
• Programe sua viagem com antecedência e compre a
passagem também com antecedência, passagens nacionais
com 3 meses ou mais de antecedência e passagens
internacionais 5 ou 6 meses.
• Comprando pela MaxMilhas e 123 milhas vocês podem
conseguir até 50% de desconto no valor da passagem.
• Sempre que for pesquisar passagens, pesquise na aba
anônima do seu navegador.
• Ter flexibilidade nas datas da viagem geralmente significa
uma boa economia, às vezes na sua data a passagem está
cara, mas na próxima semana já está barata. Indicamos usar
o Skyscanner para buscar o melhor preço e a melhor data.
• Uma dica que também depende da sua flexibilidade de datas,
é viajar na baixa temporada.
• Viajar no meio da semana (terça ou quarta) é geralmente mais
barato do que numa segunda ou quinta/sexta. Ir na terça e
voltar na terça ou ir na quarta e voltar na quarta geralmente
também é mais barato.
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• Se você não tiver problemas com horário, tente comprar os
voos de madrugada, os vôos com horários que os outros
geralmente não estão ou não querem voar são mais baratos.
• Crie alertas de preço e ative as notificações dos seus apps de
busca de passagens.

Agora você deve estar se perguntando, entendi o stopover, mas
como é que eu vou conseguir comprar a passagem aérea pagando
apenas a taxa de embarque?

Bora lá descobrir?

Milhas
Já ouviu falar em Programa de Milhas?

Então, é através das milhas acumuladas que nós conseguimos
comprar passagens aéreas pagando apenas a taxa de embarque.

Você deve se perguntar como é que conseguimos juntar milhas.

Antes de você começar a juntar milhas aéreas você tem que se
inscrever em um programa que oferece serviços de milhas. Hoje no
mercado existem vários programas de milhagem como por exemplo
Smiles, Múltiplos, Livelo, Tudo Azul e muitas outras.
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Eu não posso indicar um programa de milhagem específico para
você, porque isso varia de acordo com o seu perfil, de acordo com
os lugares que você quer mais conhecer ou que costuma viajar
mais, como por exemplo ir mais para Europa do que para o EUA,
isso porque esses programas de milhagem, possuem parceria
commuitas companhias aéreas, logo, o ideal é você acessar esses
programas de milhagem e verificar quais são as companhias aéreas
que eles possuem parceria e verificar se elas se adequam aos
lugares que você deseja conhecer .

Após escolher e se cadastrar no programa de milhagem verifique
quais são as formas de você acumular milhas através daquele
programa.

Por exemplo, o Smiles, eu acumulo milhas através de compras de
passagens aéreas com qualquer cia aérea parceira da Smiles e
também consigo acumular milhas comprando serviços através do
site, como por exemplo reservando um hotel, alugando um carro,
comprando crédito para o Uber, comprando ingressos para atrações
no destino que eu irei, através da utilização do cartão de crédito da
Smiles, no shopping Smiles que tem parceria com muitas lojas e
também através do clube Smiles, no qual paga um valor mensal, de
acordo com a categoria escolhida, e em troca você recebe milhas
mensais.

11

Então você tem uma gama de possibilidades para acumular milhas
e trocar suas milhas por passagens aéreas, pagando um valor
reduzido ou apenas a taxa de embarque. O valor varia de acordo
com a quantidade de milhas que possui.

E aí gostou das dicas? Em breve teremos um livreto com os passos
para planejar sua viagem internacional.
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