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FIQUE POR DENTRO

NOVIDADES NO AR
Os passageiros da Gol

(www.voegol.com.br) podem
fazer check-in pelo Twitter. O
usuário deve seguir a empresa

na rede social (@voeGOLoficial) e
pos tar um “tuíte” na timeline com a
hashtag #GOLcheckin. Então receberá
uma mensagem privada pedindo o
código localizador do bilhete e receberá
a passagem com QR Code para apre -
sentar no embarque. 

A Latam (www.latam.com.br) prevê
começar a operar o voo direto entre
São Paulo e Joannesburgo, na África
do Sul, a partir de 2 de outubro. Para
acompanhar a novidade, a Latam Travel,
operadora de viagem da com panhia,
já tem pacotes para o país, com saídas
a partir do dia 9 de outubro. 

Fazer um passeio de lancha no fim de semana não é exclusividade de
milionários. O site Social Boats (www.socialboats.com.br) reúne 350

embarcações para locação no Brasil e em Miami com preços em conta. A
opção mais acessível está em Manaus (AM): a diária do aluguel do Tucano,
lancha de 19 pés, para sete ocupantes, é de R$ 85 por pessoa. 

Para quem quiser rodar pelas ilhas de Paraty (RJ), o aluguel de uma
lancha modelo DM 36 com capacidade para 11 passageiros sai cerca de
R$ 255 por pessoa. Já em Maceió (AL), alugar um Cigarrete para 13 pessoas
custa R$ 270 para cada uma. A diária vale das 9h30 às 17h. 

Viajar  sem se preocupar em ficar cli -
cando alucinadamente e ainda vol -

tar para casa com um ensaio de fotos
pro fissional. É isso o que oferece o Pho -
totrip.me (www.pho to trip.me). Trata-
-se de uma comunidade de fo tógrafos
bra sileiros espalhados por cidades do
Brasil e do mundo que po dem registrar
as suas poses em frente à Torre Eiffel ou
à Casa Rosada, por exem plo, e ainda

indicam lugares para o en saio de acordo
com o gos to do cliente. Uma se mana
depois da viagem, os turistas re cebem
as fotos digitais em alta resolução. 

O serviço, a partir de R$ 100 o dia,
está em Lisboa, Londres, Madri, Paris,
Viena, Los An ge les, Nova York, Buenos
Aires, Belo Ho rizonte, Brasília, Curitiba,
Gra mado, Ouro Preto, Recife, Rio de
Janeiro e São Paulo. 

Barcos para o fim de
semana a partir de R$ 85

As estações para aluguel daquelas
bicicletas laranjinhas do Itaú já são

comuns em várias cidades do Bra sil, mas
Salvador (BA) lançou algo diferente: um
serviço de compartilhamento dessas bikes
exclusivo para os hóspedes de seis hotéis
con veniados. A vantagem é que o turista
pode ficar com a bicicleta por horas sem
precisar devolvê-la na estação. O passe
de um dia inteiro sai a R$ 7; o passe de
três dias, R$ 10; e o de sete dias, R$ 20.
Os hotéis participantes são Gran de Barra
Hotel, Mar Brasil Hotel Itapuã, Portobello
Ondina Hotel, Mar Hotel Rio Vermelho,
Gran Hotel Stella Maris e Hotel Bahiamar. 

De bike por Salvador
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Ensaio de fotos profissionais na sua viagem 
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Com o serviço
Phototrip.me você
pode fazer um
ensaio de fotos
durante as 
suas férias
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