
Guia para viajar barato 



Introdução 
Olá! 

Bem-vindo ao Falar de Viagens, blog de viagens e comunidade de viajantes. 

Antes de mais, quero agradecer a subscrição do blog. Sem ti, e sem todos os outros seguidores e 

amigos, nada disto faria sentido. 

Agradeço também o facto de estares a ler este guia. Depois de tantas horas de trabalho, é um 

orgulho poder distribuí-lo por outras pessoas. 

Preparei este e-book para te ajudar nas próximas viagens. Porque todos nós algumas vezes ficamos 

a pensar por onde começar a procurar o local das nossas próximas férias, ou em que hotel ficar. Será 

melhor alugar uma casa particular? E com quanto tempo de antecedência devo comprar o voo? 

O propósito deste guia é simples: ajudar-te a encontrar os melhores voos e o alojamento à tua 

medida, dar-te a conhecer outras opções que se calhar não conhecias e, como Bonus Track, oferecer-

te umas frases inspiradoras para que a vontade de começar já a viajar seja ainda maior! 

Caso queiras entrar em contacto comigo durante a leitura deste guia, estou sempre disponível em 

susana@falardeviagens.com. 

Começamos? 

Susana 
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Como conseguir 
voos baratos 



Como conseguir voos baratos 

Existem 5 princípios básicos para ser a pessoa que pagou o 

voo mais barato em todo o avião: 

 

 Ser flexível com as datas e destinos 

 Levar o mínimo possível de bagagem 

 Viajar fora das temporadas altas e épocas de férias 

 Utilizar motores de pesquisa de voos 

 Comparar, comparar, comparar 
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Flexibilidade de horário 
Este é um detalhe que fará toda a diferença na hora de comprar os bilhetes. 

Apesar de muito se especular sobre qual é o dia, hora ou momento óptimo para comprar bilhetes de 

avião ao preço mais baixo, nem as companhias aéreas sabem muito bem qual é o dia D… Ou se o sabem 

não querem dizer! 

Algumas das “teorias” que encontrei pela internet referem que os melhores dias para comprar os voos 

são as Terças e Quartas-feiras, e que se reservares os voos exactamente 47 dias antes da partida, o voo 

sairá ao preço mínimo possível. 

No entanto, existem “factos” que todos sabemos serem verdade: 

  Viajar em Agosto, ou durante as férias escolares, é sempre mais caro. 

  As viagens também saem mais caras se forem durante o fim-de-semana, por exemplo de Sexta-feira a 

Domingo. 

  Se viajares durante a semana, os voos sairão mais baratos. Experimenta comparar voos com saída uma 

Terça, Quarta-feira ou até um Sábado em relação com um voo que sai numa Sexta-feira. 

  Nas 3 semanas anteriores ao voo, os preços aumentam porque as companhias sabem que os 

passageiros de última hora viajam em negócios e pagam o que for necessário para chegarem ao destino. 

http://www.falardeviagens.com/


Flexibilidade de horário 
Assim sendo, se queres conseguir os voos ao melhor preço, a flexibilidade de dias e horários vai ajudar 

bastante a reduzir o teu orçamento! 

Experimenta voar a uma Terça ou Quarta-feira num dos primeiros voos da manhã, quando ainda 

toda a gente está a dormir. Vais ter de fazer o esforço de te levantares mais cedo, mas vais poupar 

bastante e além disso chegarás cedo ao teu destino, o que te dá a possibilidade de aproveitar o dia para 

passear. No final, feitas as contas, é só vantagens! 

Outra vantagem da flexibilidade de horários ou datas é o facto de poderes procurar por voos durante 

os meses mais baratos! 

O Skyscanner, por exemplo, tem uma funcionalidade muito interessante em que podes ver qual o mês 

mais barato para voar para o destino que escolheste.   

Exemplo: Queremos viajar de Lisboa para Paris, mas não temos uma data fixa., o que nos interessa é 

que seja o mais barato possível. 
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1) Escolhemos o aeroporto de partida e destino, e 

nas datas de partida e regresso, em vez de 

escolhermos uma data fixa, na opção  “Mês 

Inteiro”, escolhemos “O mês mais barato”. 

 

 

 

 

 

 

2) Ao procurarmos voos desta forma, vai-nos 

aparecer um quadro como este, com as várias 

opções de preços consoante o dia de partida e de 

regresso. A partir daqui é só escolher os dias mais 

baratos/que mais nos convêm e ver quais as 

opções de voos e companhias aéreas existem para 

esses dias. 

 

 

Flexibilidade de horário 
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Flexibilidade do destino 
Outro dado que temos de ter em conta na hora de encontrar voos baratos é o destino. Temos 

destino definido? Queremos mesmo mesmo mesmo ir até Paris? Ou o que realmente queremos é 

viajar e tanto faz o destino, desde que os voos sejam baratos? 

Se assim for, o Skyscanner possui uma outra opção na qual podemos deixar o destino em branco, ou 

escolher um país em vez de um aeroporto em particular. 

O mesmo é possível fazer com o aeroporto de partida: podemos escolher um país em vez de um 

aeroporto em concreto. 

As contas são fáceis de fazer: quantas mais flexibilidade tivermos nas variáveis, mais fácil será 

encontrar um voo barato! 
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Já dizia Antoine de Saint-Exupery “Aquele que quer viajar feliz, tem de viajar leve”. 

E cada vez mais acredito nesta frase. Eu sou daquelas pessoas que vê um unicórnio enquanto está a 

fazer a mala e pensa “Vou levar, pode ser que precise…” 

Mas já pensaram em todos os pontos positivos de levar pouca bagagem? 

  Viajamos mais leves, não precisamos de andar a carregar com malas incrivelmente pesadas, e 

cheias de coisas desnecessárias, “de maço para cabaço”. E as costas agradecem! 

  Não corremos o risco de perder a mala. Lembro-me de uma vez que fui para Paris com os meus pais 

e as nossas malas foram para Madrid. As malas onde tínhamos toda a roupa. Durante 2 dias… Chato, 

muito chato. 

  Poupas dinheiro. Hoje em dia qualquer companhia aérea low cost cobra pela bagagem de porão, e 

os preços não são nada simpáticos! 

  Não perdes tempo à espera da mala depois de chegares ao teu destino. 

Eu cá só vejo vantagens! E quanto mais viajas, mais te dás conta de que não precisas levar uma peça 

de roupa para cada dia. A roupa que levas para 1 semana é suficiente para viajar durante 1 mês. Só 

precisas de perder 10 minutos do teu dia a lavá-la para a poderes voltar a usar. Ou podes levá-la 

directamente a uma lavandaria… 
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Como foi dito antes, os motores de pesquisa são um dos maiores aliados na hora de procurar, e 

encontrar, os voos mais baratos.  

  Deixam-nos fazer pesquisas sem data definida. 

  Podemos escolher como destino “Em qualquer lugar” e descobrir quais os destinos mais baratos. 

  É possível criar alertas via email que nos avisam se os voos que temos em mente aumentam ou 

diminuem de preço. 

E sobre motores de pesquisa há uma infinidade deles! O que utilizo normalmente é o Skyscanner, 

mas também temos o Momondo, Google Flights, Jetcost… 

E depois existem também as agências de viagens, que muitas vezes têm boas promoções: Rumbo, 

eDreams, Logitravel, Lasminute, Agência Abreu… 
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Quando compro voos, por regra, compro sempre directamente à companhia aérea, pois acaba 

(quase) sempre por ser a opção mais barata. 

Ao procurar voos nas agências de viagens é SEMPRE preciso ter em conta que os preços mostrados 

no início nunca são os preços finais: ao preço do voo é necessário adicionar as taxas de gestão, mais 

taxas de pagamento com cartão de crédito/débito/PayPal, e talvez mais alguma taxa que nem sabíamos 

que existe…  

Mas muitas vezes estas mesmas agências podem ter ofertas interessantes, vales de desconto para 

utilizar na web ou na App do telefone, portanto não há nada como fazer um pouco de pesquisa de 

campo e comparar, comparar, comparar. Pode ser chato e parecer tempo perdido, mas se no final 

puderem poupar uns euros no bilhete de avião, compensa! 

Um voucher de 10€ num voo de 300€ pode não parecer muito, mas o mesmo voucher de 10€ num 

voo de 50€ já é um bom desconto! 

 Normalmente voo ao fim-de-semana, por motivos de trabalho, por isso lá se vai a flexibilidade de 

horário. O meu “ritual” quando quero reservar algum voo é o seguinte: 

1.  Decido qual o preço máximo que quero pagar pelo voo 
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2.  Procuro no Skyscanner o voo nas datas que me interessam e aponto os melhores preços e onde 

consegui-los (companhia aérea, agência de viagens, etc..) 

3.  Escolho 2 ou 3 agências de viagens que sei que normalmente têm descontos e faço a pesquisa do 

voo com as mesmas características utilizadas anteriormente. 

4.  Procuro nas redes sociais e/ou em agregadores de desconto por vouchers de desconto e faço a 

simulação do preço do voo tendo em conta todas as taxas que podem ser aplicadas, assim como os 

descontos. 

5.  Por último visito os sites da(s) companhia(s) aérea(s) e volto a fazer a simulação do voo, para 

comparar com as outras e saber qual o preço mais baixo. 

6.  Depois de decidir que meio utilizar para a compra, e se o preço do voo estiver dentro do meu 

orçamento, compro o voo sem pensar 2 vezes. 
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  Quando encontrares o voo que queres, com todas as características que te interessam e pelo 

preço que estás disposto a pagar, o meu conselho é que o compres nesse momento! Não vale a pena 

esperar “para ver se o preço desce”. Normalmente sobe… 

  Não é possível ter tudo. É impossível encontrar um voo directo de Lisboa a Banguecoque por 350€ 

em classe executiva no A380 da Emirates, por muito que tentem! 

Por isso é preciso fazer escolhas: se queremos um voo de 350€ a Banguecoque muito provavelmente 

vamos ter de nos sujeitar aos assentos minúsculos das companhias mais baratas, a 1 ou mais escalas e 

não vamos poder levar muita bagagem connosco. É assim a vida e temos de a aceitar! 

  Faz escalas! Sim, um voo directo ao destino é muito mais rápido, mas normalmente os voos com 

escalas saem mais baratos! E já pensaram que em vez de ficarem no aeroporto, até compensa passar 1 

dia (ou umas horas) na cidade da escala e aproveitar para a visitar? 2 por 1! 

  Pesa a mala antes de sair de casa. Parece um conselho “idiota”, mas já vi muita gente (incluindo eu!) 

a ter de pagar extras por excesso de bagagem, ou a ter de mandar a mala para o porão à última hora… 

E se a tivesse pesado antes de sair de casa teria evitado gastar esse dinheiro. 
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Transporte para o aeroporto. Normalmente os aeroportos operados pelas low cost estão muito longe 

do centro da cidade e tens de apanhar comboios/autocarros caríssimos! Faz bem as contas antes de 

comprares o voo: será que vale a pena poupar 20€ e voar para Stansted em vez de Heathrow, quando 

depois pagamos 35€ pelo shuttle para Londres?  

Utiliza uma página web de incógnito. Assim evitas as cookies e o servidor pensará que é a primeira 

vez que entras na página, o que se traduz em preços mais baixos. 

Utiliza os alertas por email. Se o voo que queres ainda não está ao preço que estás disposto a pagar 

por ele, esta é uma boa opção para saber se sobe ou desce. 

Subscreve-te às newsletters das companhias aéreas mais importantes da tua zona e/ou às tuas 

agências de viagens preferidas. Muitas vezes fazem promoções como os “Special Days” da TAP ou as 

“Ofertas do dia” da Expedia. 

Viajeros Piratas e SecretFlying são alguns dos sites que deves seguir para encontrar verdadeiras 

pechinchas e tesouros! 
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Como conseguir 
alojamento barato 



Conseguir alojamento barato normalmente segue uma regra um pouco diferente dos voos. Enquanto 

que para conseguir voos baratos não há uma altura definida, para o alojamento é certo e sabido que 

quanto antes reservarmos, mais barato será o preço! 

Então já sabem o que é preciso fazer: assim que decidirem para onde vão viajar e comprarem os 

bilhetes de avião, é hora de começar a pesquisar os hotéis e fazer as reservas. 

A primeira coisa a fazer na hora de escolher o sítio onde vamos ficar é decidir que tipo de viagem 

queremos. Não é o mesmo procurar um hotel se vamos para um destino de praia, uma cidade, se é 

uma escapadela romântica ou de aventura. Todos estes factores condicionam o tipo de alojamento que 

vamos procurar. 

Mas existem outros: 

  Temporada alta – da mesmo forma que acontece com os voos, se viajarmos em época de feriados, 

férias de verão ou na altura do Natal, os alojamento serão sempre mais caros. O mesmo acontece com 

os fins-de-semana. 

Zonas cêntricas – quanto mais central for o hotel, mais alto será o seu preço. Será que precisamos 

mesmo de ficar em Times Square? Não valerá a pena perder uns minutos no transporte público e pagar 

menos dinheiro? 
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  Crianças grátis – cada dia existem mais hotéis que acolhem crianças até aos 4 anos e os deixam 

dormir e tomar o pequeno-almoço sem os pais terem de pagar mais por isso! Algo a ter em conta para 

os casais com filhos. 

  O barato às vezes sai caro – é preciso ter cuidado com as ofertas demasiado baratas, pois 

normalmente têm “truque” e podem, por exemplo, ter políticas de cancelamento diferentes dos 

quartos a preços normais, o que se poderia traduzir em políticas de não devolução do dinheiro de 

reservas canceladas, por exemplo. 

  Comentários – Há gente muito picuinhas e que se queixa de barriga cheia, mas se a mesma queixa 

for feita por várias pessoas, é melhor termos “cuidado”. Se a pontuação do hotel for acima de 7 (de 0 a 

10), não precisamos de nos preocupar muito. É uma aposta segura! 

  Recepção 24h – Um bónus bastante importante, principalmente se chegamos à cidade a uma hora 

menos decente e precisamos fazer o check-in. Ou se acontece algo fora do nosso controlo durante a 

noite. 

WiFi – Fundamental se por algum motivo precisamos de trabalhar ou consultar coisas online 

relacionadas com a nossa estadia. 
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Pequeno-almoço – É um dos itens mais importantes para mim, e sobre o qual procuro mais 

informação. O pior que nos pode passar é pagar um balúrdio por um pequeno-almoço que não tem 

mais do que café, leite, bolos industriais e sumo aguado. 

Vistas do quarto – Dependendo da viagem, pode ou não ser um factor a considerar e pelo qual 

prefiro pagar um pouco mais. Não é o mesmo acordar com vistas para uma praia paradisíaca, que para 

uma rua cheia de trânsito. 

  Casa de banho privativa – Por incrível que pareça ainda há hotéis (não falo de hostels) que têm 

quartos com casa de banho partilhada! 

Horário do check-in e zona para guardar as malas – Bastante importante se chegamos a uma cidade  

de manhã cedo e não queremos esperar até às 15h00 para deixar as coisas no quarto e tomar um 

banho. Igualmente chato é ter de carregar as malas durante todo o dia, desde o check-out até à hora 

de  partir. 

 

Depois de conhecermos os vários factores que devemos  ter em conta na hora de procurar o 

alojamento de sonho para as nossas férias, já podemos começar a escolher! 
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Hotéis 

De igual forma que no cado dos voos, eu aconselho comprar preços entre todas as opções possíveis! 

Quem sabe não encontramos uma pechincha onde menos esperamos? 

Onde procurar hotéis ao melhor preço? 

  Agências online -  Edreams, Rumbo, etc… As agências online cobram sempre taxas de gestão, 

portanto os preços serão mais caros do que alugando directamente através da página do hotel. A 

menos que tenhamos vouchers de desconto, ou as tarifas sejam super promoções. De qualquer forma 

eu aconselho sempre a ver as opções em todos os lados! 

  Comparadores de preços – Trivago, Kayak, etc… Comparam os preços dos hotéis em várias agências 

de viagens, assim como nos sites dos próprios hotéis. 

  Booking.com, Hotels.com – sites especializados em procurar hotéis. São como as agências de 

viagens, com a diferença de que vendem apenas 1 produto: hotéis. O que sempre utilizo é o Booking, 

que nos dá vantagens e descontos Genius se formos clientes frequentes. 

  Web do hotel – O sítio onde, provavelmente, encontrarão o melhor preço. Se gostam de alguma 

cadeia de hotéis em particular, subscrevam a newsletter para ter acesso às melhores ofertas. 
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AirBnb 

“Como em nossa casa, em nenhum lado.” já dizia o provérbio. 

Uma outra opção, muitas vezes mais barata que os hotéis, são os sites como o Airbnb  onde 

podemos alugar quartos singles, quartos partilhados ou apartamentos inteiros. Dependendo do 

número de pessoas, pode compensar mais alugar uma destas casa do que quartos de hotel para toda a 

família. 

Para os interessados, e que ainda não conhecem o serviço do Airbnb, temos um desconto de 18€ 

(R$72) na primeira reserva, caso se inscrevam através do seguinte link: 
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(Off the record: podem inscrever-se com um email diferente de cada vez que quiserem alugar algum 

apartamento e assim usufruem sempre do desconto!) 

Only Apartments 

Plataforma similar ao Airbnb onde alugar apartamentos, no entanto está mais focalizada na Europa. 

Existem cidades, como Barcelona, nas quais podem ganhar vales de 250€ em actividades ao 

reservarem uma casa lá. 

Hostels 

Muita gente ainda pensa que os hostels são aqueles lugares feios, baratos, com pouca higiene, casas 

de banho partilhadas e quartos de 12 camas. Estão muito enganados! 

Hoje em dia existem hostels tão chics como os hotéis e com quartos privativos e casa de banho 

privadas! É obvio que ao ficarem neste tipo de quartos os preços são mais caros do que se 

compartirem quarto com outras 11 pessoas e casa de banho com algumas mais. ;) 
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Sei que nem toda a gente está disposta, mas eu já fiquei em alguns hostels bastante bons e não tive 

qualquer problema! Para uma noite, ou umas férias bastante lowcost é a melhor opção! 

Alguns dos sites de referência que recomendo são: 

  Hostelworld 

  Hostels.com 

  Hostelling International 

  Hostel Bookers 
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Última Hora!! 

Leram todos estes conselhos, decidiram não os seguir e agora falta pouco tempo para a vossa viagem 

e os preços dos hotéis estão super altos! O que fazer? 

Existem sites dedicados a vender quartos de última hora, desses que as pessoas cancelam no último 

momento. A maior parte das vezes saem bem mais baratos do que o preço normal do quarto e vale a 

pena esperar até ao último segundo para os conseguir. Não se esqueçam de que isso acarreta muitos 

riscos e que eu não sou responsável se alguém decidir deixar tudo para o último minuto e acabar a 

dormir na rua!  

  Rates-to-Go – especialistas em camas de última hora 

  Laterooms – outro site onde podemos encontrar camas de última hora. Utilizando o código 

SLOWCOST  têm 20€ de desconto ao reservar pela app. 

Outros sites onde também podemos encontrar ofertas de última hora em hotéis são o Hotels.com, 

Booking, Trivago. 
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Opções para quem quer 
gastar o mínimo possível 



Se achas que os hotéis e os voos continuam demasiado caros para aquilo que podes pagar, existem 

sempre opções ainda mais baratas, e muitas vezes até são gratuitas! 

Vejamos alguns exemplos. 

Alojamento 

  Couchsurfing – Se não tens problemas em dormir em casas estranhas, muitas vezes num sofá ou 

num colchão no chão, esta opção é para ti! Uma das grandes vantagens é que podes conhecer melhor a 

cultura e a forma de vida do país/cidade que vais visitar! O que dar em troca? Ajudar com a casa, 

cozinhar uma refeição típica do teu país ou oferecer algo ao hóspede (material ou imaterial). 

  Housesitting – A nova moda em termos de alojamento: ficas alojado na casa de uma pessoa 

(imagina aquela casa junto à praia que sempre sonhaste…) e não pagas em dinheiro, mas sim com 

tarefas: limpar a casa, tratar dos cães, regar as plantas. Alguns dos sites fiáveis onde podes encontrar 

este tipo de ofertas: 
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  Nomador.com  

  Trustedhousesitters.com 

  Mindmyhouse.com  

  Housecarers.com  

  Caretaker.org  
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  Stay4Free – Uma plataforma que põe em contacto as pessoas que querem intercambiar as  suas 

casas para umas férias: eu vou para a tua casa e tu vens para a minha. Existe também a opção de 

oferecer ou procurar alojamento gratuito. 

  Go Cambio – No fundo funciona como o Couchsurfing, mas neste caso trocas alguma das tuas 

habilidades por noites grátis em casa de alguém. Normalmente o mais pedido são as aulas de línguas. 

  Warmshowers – plataforma dedicada a ciclistas que precisem de um sítio para dormir e um duche 

quente (como o próprio nome indica). 

  HospitalityClub – Outra plataforma parecida com o Couchsurfing, mas para além de alojamento 

também de podem oferecer, por exemplo, uma visita guiada pela cidade. 

Para além destas opções, existem também hostels onde podemos alojar-nos gratuitamente em 

troca de trabalho (na recepção ou limpeza, por exemplo)! 

Outra forma de poupar no alojamento é viajar durante a noite! Uma noite num comboio ou 

autocarro nunca matou ninguém e matamos 2 coelhos de uma cajadada só! 
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Transporte 

Muitas destas opções não poderão ser utilizadas em viagens de longo curso ou entre continentes. 

Mas, se por exemplo, estão a planear viagens entre países vizinhos, ou dentro do mesmo país, estas 

dicas de transporte barato são para vocês: 

  BlaBlaCar – Uma das minhas favoritas e que agora está na moda. É um serviço de carpooling, o que 

significa que podes partilhar o carro com alguém que vá para o mesmo sítio que tu, pagando muito 

menos que se fosses de avião/autocarro(ônibus)/comboio (trem). 

  Amovens – A concorrente espanhola do BlaBlaCar. Funciona muito bem em Espanha e a principal 

vantagem em relação ao BlaBlaCar é que não temos de pagar comissão à empresa. 

  Bicicleta – Se és amante das bicicletas, podes sempre viajar numa! Aproveitas e utilizas o 

Warmshowers para dormir em algumas noites e assim poupar mais um pouco! ;) 
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10 Frases 
Inspiradoras 

sobre Viagens 























Nota Final 
Chegaste ao fim deste fantástico guia, parabéns! 

Diz lá… A vontade de viajar depois de leres todas estas dicas cresceu, não foi? ;) 

Antes de me despedir, quero agradecer-te por teres subscrito o Falar de Viagens e dizer-te que o 

Desbravando Madrid é outro blog da minha autoria, desta feita sobre a cidade de Madrid e os seus 

arredores. Dá uma olhadela, vais encontrar um monte de dicas úteis! 

Caso não tenhas reparado, muitos dos links que aparecem neste guia são de programas de afiliados: 

isso significa que tu não vais pagar mais pela tua reserva, mas de cada vez que faças uma reserva através 

desses links, vais ajudar o Falar de Viagens a fazer face aos seus gastos de manutenção. E desde já 

OBRIGADA por utilizares os nossos links de afiliados! 

Uma vez mais obrigada pela subscrição do blog e já sabes: qualquer dúvida ou questão podes 

escrever nos comentários do blog ou enviar um mail para susana@falardeviagens.com. 
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E não te esqueças de seguir as nossas redes sociais!  

http://www.falardeviagens.com/
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