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Instruções

Olá! Você está acessando a revista digital Bússola Magazine. Aqui estão 
algumas instruções, caso você precise de uma mãozinha.

01. Nosso sumário é inteligente. Gostou de cara de alguma matéria? É só 
clicar no título ou na foto e você vai direto para a página selecionada.

02. Para dar zoom, use os dedos, como se estivesse aumentando o tama-
nho de uma letra, ou use o comando no canto esquerdo inferior: 

03. Para ler no computador em tela cheia, clique no símbolo 

04. É só tocar nos vídeos e eles tocam ou pausam. O mesmo vale para os 
players de música.

05. E é isso. Boa leitura!
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Quando nada além das estrelas servia de guia para os 
viajantes, surge a bússola como invento norteador. Hoje, 
em uma era de tecnologia, de globalização e de crise eco-
nômica,  Bússola vem novamente para guiar os viajantes.

Nesta edição nós lhe levamos a Washington D.C. a ca-
pital dos Estados Unidos, uma cidade cheia de história, 
de lembranças e de cultura, repleta de museus e parques 
com entrada franca.

Aproveitamos a proximidade, e já damos um pulinho 
em Nova York, cidade cara, sim, e por isso trazemos as 
melhores dicas de como aproveitar, gastando pouco.

E falando em gastar pouco, na matéria Europa Econô-
mica, ensinamos os melhores caminhos para um bom 
mochilão pelo Velho Continente.

Também tem dicas para arrumar a bagagem, trilha so-
nora e uma entrevista com Daniel Thompson, o Mochilei-
ro das Maravilhas.

Aproveite a edição que você tem em mãos. Inspire-se, es-
colha seu próximo destino e a Bússola lhe apontará o Norte.

Boa viagem!

Mariana Machado
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cada centavo conta

Europa Econômica

A passagem para a Europa é cara, mas uma 
vez lá, fica fácil peregrinar pelo continente. 

Confira as melhores dicas para o seu mochilão

por Carina Ávila

Foto: Unsplash



Já para quem prefere viajar por terra, a malha ferro-
viária europeia é muito extensa, o que possibilita ir a 
uma infinidade de lugares de trem – tanto trens regula-
res, quanto de alta velocidade.

Viajar de carona também funciona na Europa. A rede 
social Bla Bla Car é voltada especialmente para quem 
busca ou oferece caronas para viajar. Quem quer ofe-
recer, deve especificar a data da viagem, o horário, os 
locais de partida e chegada, o modelo do carro e o valor 
cobrado pelo percurso – o preço costuma ser apenas o 
necessário para dividir as despesas com gasolina e pe-
dágio (se houver).

Mais de duas milhões de pessoas utilizam a Bla Bla 
Car todo mês, segundo levantamento do jornal britâ-
nico The Guardian. Depois que a viagem é feita, o site 
pede para que o motorista e o passageiro avaliem o 
trajeto e a experiência. Como os perfis são completos 
– com fotos do motorista/passageiro, comentários de 
terceiros, avaliações, etc – o sistema alternativo de via-
gens compartilhadas fica seguro e bastante procurado 
por quem deseja se locomover pelo Velho Continente. 

As curtas distâncias são outro fator que contribuem 
para a facilidade de locomoção. Os países europeus são 
muito pequenos se comparados ao Brasil – todos os 
países da Europa (com exceção da Rússia) cabem den-
tro do Brasil e ainda sobra espaço. Dessa forma, pode-
-se ir a diversos países com apenas uma hora de voo. As 
viagens por terra também são bastante rápidas, sendo 
possível fazer vários percursos internacionais em ape-
nas um fim de semana.
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Outras empresas low-cost:

Azul - Brasil
EasyJet - Reino Unido
Vueling - Espanha
JetBlue - EUA
AirAsia - Japão
Mango - África do Sul

Mapa de voos

No site Skyscanner há 
gráficos dos dias mais ba-
ratos para viajar e todas as 
passagens para um perío-
do escolhido. Por exemplo: 
quer viajar em julho, mas 
ainda não sabe quando? 
No Skyscanner você sele-
ciona o período, o ponto de 
partida e o destino. O site 
mostrará quais dias dentro 
desse período têm os bi-
lhetes mais baratos. 

{

A 
facilidade de viajar pela Europa costuma impressionar os brasileiros que chegam ao 
Velho Continente. Impressiona pela acessibilidade, pelos preços baixos, pelas curtas 
distâncias e pelas diversas opções de transporte e hospedagem.

O Brasil é um país de dimensões continentais, então locomover-se por aqui não é tão fácil. 
Os preços são altos, as rodovias estão em mau estado de conservação e não há malha ferroviária que 
possibilite viagens de trem. Enquanto isso, a Europa é completamente diferente, começando pelas 
empresas aéreas low cost - expressão que significa “baixo custo” em inglês. Essas empresas 
são voltadas para quem não viaja com muita bagagem, como mochileiros, ou pessoas que não 
pretendem passar muito tempo longe de casa. A regra das low cost é: o passageiro pode levar 
apenas mala de mão. Caso queira despachar bagagem, deve pagar um valor à parte.

A companhia aérea low cost com mais opções de trajetos e passagens mais baratas - é a Ryanair. 
Há inúmeras opções de trechos aéreos internacionais por menos de 10 euros para mais de 25 
países da Europa. Ou seja, é possível viajar para outros países por menos de R$50. 

Foto: U
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De tão acostumada, a Europa já tem tradição 
em receber mochileiros de todo o mundo. Por 
isso, hostels – ou albergues - são um ótimo ne-
gócio. Estes hotéis para quem quer economi-
zar e conhecer gente nova, têm quartos que po-
dem ser compartilhados entre quatro ou mais 
viajantes. Quanto mais gente compartilha, mais 
barata é a diária. 

 Os albergues são lugares descontraídos, com 
pessoas de todas as partes do planeta que ro-
dam o mundo viajando. A maioria tem refeitó-
rios para que os hóspedes preparem suas re-
feições no próprio alojamento. Muitos hostels 
encorajam o entrosamento entre os hóspedes, 
com festas, luais, jantares, churrascos, noites 
de drinks, momentos de jogos, passeios turís-
ticos pela cidade, pub crawls (maratona de ba-
res) e outras atividades do tipo.

 Outra opção para quem quer se hospedar 
gastando pouco é o Airbnb, um site de hospe-
dagens que foge do tradicional. Ali, proprietá-
rios colocam suas residências em oferta para 
o turista alugar e aproveitar a delícia que é se 
sentir como um habitante local mesmo longe 
de casa. As acomodações são as mais variadas 
possíveis, desde cabanas e casas na árvore até 
apartamentos de luxo no centro da cidade.

O Airbnb tornou fácil descobrir quem aluga 
uma casa charmosa no centro de Paris, um apar-
tamento moderno em Vancouver ou uma acomo-
dação aconchegante em Jerusalém. São mais de 
190 países cadastrados na plataforma e a faixa 
de preços é bem razoável.

 A base da plataforma é a confiança: O site ve-
rifica os novos cadastros (com envio de vídeo, 
fotos, endereço, etc) e permite o registro de ava-
liações de anfitriões e hóspedes. Assim, o usuário 
tem acesso a comentários sobre a hospedagem 
ou o hóspede. Tudo escrito por quem se relacio-
nou com eles de alguma forma.

Também tem se tornado popular, principalmen-
te entre intercambistas, o couchsurfing (em inglês: 
“surfar em sofás”). Funciona assim: as pessoas 
oferecem espaços em suas casas - geralmente os 
sofás, ou colchões na sala de estar – e os viajan-
tes se hospedam gratuitamente. Em troca, quando 
o anfitrião for viajar, também pode se hospedar 
de graça na residência de alguém. Dessa forma, 
as pessoas viajam o mundo sem pagar hospeda-
gem e recebem pessoas de diferentes culturas. 

Com a popularização do couchsurfing, surgi-
ram diversos grupos independentes nas redes so-
ciais. Quem quer viajar para Milão, por exemplo, 
pode digitar “Couchsurfing Milan” no Facebook 
para encontrar diversos grupos de pessoas que 
oferecem suas moradias em troca de hospeda-
gem em outros lugares.

 Toda essa combinação de transporte barato, 
proximidade de destinos e hospedagem econô-
mica faz com que viajar pela Europa seja fácil e 
acessível. Basta saber onde procurar.

Foto: U
nsplash
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Os melhores Hostels

O site Hostel World, especializado em reser-
va de quartos, fez uma seleção dos melhores 
hostels de até 75 camas:

01. Adventure Queenstown - Nova Zelândia
02. Majdas - Bósnia e Herzegovina
03. Mosquito - Polônia
04. La Banda Rooftop - Espanha
05. Jazz Hostel & Apartments - Eslovênia

Foto: Unsplash





Washington D. C:
por Mariana Machado

Conheça a capital dos Estados Unidos 
e suas dezenas de opções gratuitas 

para o turista economizar

Fotos desta matéria: Mariana Machado
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C
onhecer os Estados Unidos da América é o sonho de muita gente. A grande va-
riedade de marcas para comprar, coisas para ver e lugares para visitar atraem 
pessoas de todas as idades. Contudo, com a alta do dólar desde o ano passado, 

tem gente desistindo desse sonho...
Mas calma, nem tudo está perdido. Sempre dá para encontrar passagens em promo-

ções, especialmente em épocas de baixa temporada. A partir daí, encontram-se as solu-
ções mais baratas para se virar no país. A capital dos EUA, Washington D.C é uma ótima 
opção para quem quer evitar os gastos com atrações turísticas.

Se você achava que Washington era só sobre política, está enganado, porque é a me-
lhor cidade para fãs de museus e parques. Bússola traz um roteiro de três dias em D.C. 
para você aproveitar a experiência norte-americana, sem sacrificar tanto os bolsos.

#Dia 1

No primeiro dia, pela manhã, desça na estação de metrô Farragut West e prepare-
-se para uma boa caminhada até a Lafayette Square. A praça tem jardins bem cuida-
dos e de lá já se pode ver os fundos da Casa Branca, residência oficial da presidência 
dos Estados Unidos. Não estranhe se um oficial colocar um cachorro grande para 
lhe farejar, são costumes de segurança. O importante é: não brinque com o cachorro. 
Ele está trabalhando e se o oficial não gostar, o cachorro irá atacar.

A entrada à Casa Branca não é permitida, exceto para grupos que agendam visitas 
com no mínimo seis meses de antecedência. Então tire fotos à vontade do lado de 
fora. Se você for entre novembro e janeiro, poderá ver a Árvore Nacional (National 
Christmas Tree) iluminada na Elipse, nome dado ao grande gramado em frente à 
Casa Branca.

Cruze os jardins do President’s Park até o National Mall, principal ponto turístico 
da cidade, que conta com cerca de 20 atrações. Lá, você irá encontrar o Monumento 
a George Washington, um obelisco de mármore e granito com 169 metros de altura. 
É possível adquirir ingressos para subir ao monumento com até duas semanas de 
antecedência. Se você não conseguiu reservar online, pode tentar no dia, porque 
diariamente funcionários distribuem alguns ingressos, antes das 8h da manhã. 

Siga pelo lado oeste do National Mall até o Memorial da Segunda Guerra Mundial. 
Ali, em um campo circular, estão 56 colunas de granito representando a união entre os 
48 estados, 7 territórios federais e o Distrito de Columbia. No centro do círculo está a 
Rainbow Pool, uma grande fonte, ligada 24 horas.

De lá, faça uma caminhada tranquila ao longo da Reflecting Pool, um espelho d’água 

capa
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de aproximadamente 618 metros de comprimento e 
51 metros de largura. Por ali está cheio de patinhos 
que não se intimidam com os milhares de turistas.

Siga até o Lincoln Memorial, um monumento de 
mármore com influências da arquitetura grega, em 
homenagem ao 16º presidente dos Estados Unidos, 
e encontre a famosa estátua de Lincoln sentado em 
uma cadeira. O memorial foi lugar de eventos im-
portantes, como o discurso “Eu tenho um sonho”, 
de Martin Luther King.

O acesso também é gratuito e está aberto ao públi-
co 24 horas por dia. Aproveite para comer alguma 
coisa dos food trucks que ficam pela área e apre-
ciar a vista: do alto da escadaria do memorial, pode-
-se ver todo o espelho d’água e o obelisco ao longe. 
A comida nos restaurantes de Washington pode ser 
cara, especialmente na área turística. Os food tru-
cks vendem a comida urbana mais tradicional nos 
Estados Unidos, como cachorro quente e pretzels, a 
um preço mais acessível.

Depois de comer, siga para o memorial dos ve-
teranos guerra da Coreia, um jardim com estátuas 
representando os soldados. É comum encontrar co-
roas de flores por ali.

Ao lado, está o Tidal Basin, uma enseada entre o 
rio Potomac e o Canal de Washington. Ao redor da 
enseada foram plantadas cerejeiras que florescem 

durante a primavera. Na área também estão alguns 
importantes monumentos. Comece pelo Memorial 
Martin Luther King Jr. O ativista está esculpido em 
uma coluna de quase 10 metros de altura, em már-
more branco. Uma parede de 140 metros de largura 
exibe trechos de  seus vários discursos.

Siga contornando o Tidal Basin pela calçada na 
beira d’água até chegar ao Memorial Franklin De-
lano Roosevelt, dedicado ao 32º presidente dos Es-
tados Unidos. O espaço aberto é repleto de muros 
com frases do presidente, e algumas estátuas dele 
e seu cachorro, Fala. Sente nos bancos e aprecie o 
ambiente tranquilo.

Ainda contornando o Tidal Basin, atravesse a pon-
te Ohio Drive. De lá, a bela vista fica por conta do 
Tidal Basin de um lado e do outro, o Rio Potomac. 
Logo depois da ponte, você vai encontrar o Memo-
rial Thomas Jefferson, em homenagem ao terceiro 
presidente dos Estados Unidos. O monumento cir-
cular, com arquitetura neoclássica começou a ser 
erguido em 1939 e conta com uma estátua de bron-
ze de Thomas Jefferson em seu interior. 

Aproveite para ver o pôr do sol das escadarias do 
memorial. Para voltar, a estação mais próxima é a 
Smithsonian Station.
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No segundo dia, a sugestão é conhecer os museus da cidade. O complexo Smi-
thsonian  fica no lado leste do National Mall e tem dezenove museus gratuitos.

A poucos passos da estação de metrô Smithsonian, fica o Castelo, centro de vi-
sitantes. O edifício começou a ser construído em 1847 em estilo gótico. Hoje, tem 
mapas interativos e computadores para auxiliar o turista.

O Museu Nacional do Ar e Espaço funciona diariamente, das 10h às 17h30, e 
exibe tanto réplicas como modelos originais de aviões e ônibus espaciais. Ali, o vi-
sitante pode aprender um pouco mais sobre a história da aviação e sobre grandes 
nomes, inclusive o do brasileiro Santos Dumont. O museu conta com uma praça 
de alimentação, mas também há vários food trucks do lado de fora para quem 
quiser uma opção mais barata.

Depois de visitar os museus, aproveite a tarde no gramado. É comum ver os 
moradores da cidade usando o espaço para jogar esportes tradicionais nos EUA, 
como o baseball e o frisbee.

No final do lado leste do National Mall,está o Capitólio, o Congresso americano, 
sede do poder legislativo. O edifício foi completado em 1800 e desde então já pas-
sou por uma série de reformas. Atualmente, a cúpula de mármore está em obras. O 
Capitólio é aberto de segunda a sábado, das 8h30 às 16h30 e a entrada é gratuita.

Ao lado do Capitólio fica o Jardim Botânico dos Estados Unidos, um dos mais 
antigos da América do Norte, criado em 1820 e com mais de 65.000 plantas. A 
entrada é gratuita.

À noite, aproveite para fazer uma caminhada pelo bairro de Capitol Hill, o maior 
bairro histórico da cidade, que leva este nome por estar ao lado do Capitólio. No 
bairro de 5km², moram mais de 35 mil pessoas. A maioria das casas data do sé-
culo 19 e algumas ainda têm as fachadas originais. Por ser um bairro ameri-
cano tradicional, durante o mês de outubro, muitas fachadas das casas ficam 
decoradas para o Halloween, com abóboras e esqueletos nos jardins. O bairro 
também está cheio de cafés e pequenos mercados que, como estão em um bair-
ro residencial, oferecem preços mais acessíveis do que grandes restaurantes.

Aproveite para conversar com os moradores e conhecer melhor a cultura 
da população. Washington é uma cidade cheia de imigrantes, a maioria latina. 
Mais de 65 mil habitantes da cidade são de origem latina, portanto, não é raro 
ouvir conversas em espanhol.

#Dia 2capa
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No último dia, conheça os pontos afastados do centro. Desça 
na estação de metrô Arlington Cemetery. Você terá chegado ao 
Cemitério Nacional de Arlington, no estado da Virginia. Lá estão 
enterradas mais de 400 mil pessoas, entre soldados mortos em 
guerra, falecidos da tragédia de 11/set/2001 e diplomatas. 

Mas o que mais atrai turistas para o cemitério são os túmulos 
da família Kennedy. Quando o presidente Kennedy foi assas-
sinado em 1963, sua esposa, Jacqueline Kennedy disse que ele 
pertencia ao povo e, portanto, deveria ser enterrado em Arling-
ton. Jaqueline e os filhos seriam enterrados ao lado do ex-pre-
sidente anos mais tarde.

Após a caminhada pelo cemitério, pegue o metrô para a es-
tação Pentagon, onde fica o Pentágono, quartel-general do de-
partamento de defesa e um dos maiores edifícios públicos do 
mundo. Pela importância para a segurança dos Estados Uni-
dos, o Pentágono foi um dos prédios atacados durante o 11 de 
setembro, quando 189 pessoas morreram. Não se esqueça de 
reservar um tour com no mínimo 14 dias de antecedência. A en-
trada é gratuita, mas o visitante deverá passar por um rigoroso 
sistema de segurança para ter acesso ao Pentágono.

Em três dias, o turista consegue conhecer os lados de Wa-
shington que nem sempre são percebidos. Sempre com foco na 
política, especialmente em ano de eleições, muitas vezes esta 
cidade com tanta história acaba ficando de lado. A capital dos 
EUA, apesar de estar envolta em um ambiente político, também 
é onde estão prestadas as principais homenagens do país aos 
veteranos de guerra e às vítimas de grandes tragédias.

Em alguns pontos, como nos memoriais de guerra e cemi-
térios, nota-se o clima de tristeza e ao mesmo tempo orgulho 
da guerra. Por outro lado, o morador é cordial, contrariando a 
ideia que se costuma ter de o norte-americano ser mal-educa-
do. Faça o teste: peça informações a qualquer pessoa no metrô. 
Facilmente você encontrará alguém disposto a lhe ajudar com 
um sorriso no rosto.

#Dia 3

Para saber mais

Metrô
Se estiver preocupa-
do em se perder com 
todas as linhas em Wa-
shington, o site oficial 
do metrô disponibiliza 
um mapa interativo 
em que o usuário pode 
procurar a estação 
mais perto do ponto 
desejado. 
ACESSE AQUI



Um pulinho em 
Nova York

por Mariana Machado

Bússola traz dicas para obter os 
melhores descontos em atrações 

turísticas na Big Apple



Fotos desta matéria: Mariana Machado
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P
ara quem já está em Washington, Nova York fica a um pulo de 
distância. A Big Apple (Grande Maçã), fica a 328km de Washin-
gton D.C, uma viagem de quatro horas de carro. Sempre uma 

cidade fervilhante, Nova York tem uma população de quase 8,5 milhões 
de habitantes, e recebeu só em 2015, 58.3 milhões de turistas.

Mas ao contrário da capital Washington, Nova York não tem tantas atra-
ções gratuitas. Para visitar os principais pontos, como Estátua da Liber-
dade e o Museu de Arte Metropolitana (MET), o turista paga em média 
US$25 por atração.

Para quem quer visitar estes locais, a dica é adquirir um cartão de pas-
se. Com o cartão, o turista não pega filas e tem desconto nas atrações. 
As opções são o New York Pass e o New York City Pass. Os nomes são 
parecidos, mas cada passe é adequado para determinado tipo de viagem.

Por exemplo: para o visitante que vai passar três dias ou menos em 
Nova York, o passe mais adequado é o New York City Pass, que custa US$ 
116,00 e dá acesso a uma lista limitada de atrações, que inclui: o Empire 
State Building, Museu Americano de História Natural, Museu metropo-
litano de Arte, deck de observação Top of The Rock (ou Museu Gugge-
nhein), Estátua da Liberdade (ou cruzeiros da Circle line) e Memorial do 
11 de setembro (ou Museu Intrépido do Mar, Ar e Espaço).

Já para quem vai ficar na cidade por quatro dias ou mais, pode adquirir 
o New York Pass, que apesar de mais caro (o ingresso adulto para 5 dias 
custa US$ 209,00), dá acesso a 80 atrações, entre museus, restaurantes, 
mirantes e passeios de ônibus ou barco. Resumidamente, é uma questão 
pessoal de avaliar o tempo e a disposição pessoal de cada um.

Outra atração famosa em Nova York são os musicais da Broadway. O 
ingresso para um espetáculo pode custar entre US$ 100 e US$ 300. Mas 
para fugir dos altos preços, a dica é comprar ingressos para o espetáculo 
do dia. Na Times Square, vá até as escadarias vermelhas entre a Broa-
dway e a 27th Street. Lá funciona a TKTS, ponto de venda de ingressos 
remanescentes para os espetáculos. É possível assistir a um musical pela 
metade do preço.

Mas se você não se importa com as atrações pagas, pode visitar as 
atrações gratuitas. O Central Park é aberto ao público das 6h à 1h da 
manhã. Com área de 3,41 m², o parque já foi cenário de vários filmes e 
séries, como Esqueceram de Mim e Gossip Girl. Não deixe de conhecer o 
Strawberry Fields, área construída em homenagem ao vocalista do The 
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Beatles, John Lennon.
No lado oeste da ilha de Manhattan, conheça o High Line, jardim suspenso 

criado por moradores em uma estação de trem abandonada. Lá, a comunidade 
nova-iorquina planta hortas e cultiva o jardim com as próprias mãos.

Já no lado leste, vale uma visita ao Grand Central Terminal, a maior e mais fa-
mosa estação ferroviária do mundo. Inaugurado em 1903, hoje o terminal con-
ta com várias lojas multimarcas, mas a grande atração turística continua sendo 
o saguão principal, com seu relógio dourado sobre a cabine de informações.

Visite o Distrito Financeiro e conheça a bolsa de valores mais famosa do 
mundo, no prédio da Stock Exchange. Na Wall Street, fica o touro de bronze, 
Charging Bull, representando a agressividade financeira americana.

Também no Distrito Financeiro fica Trinity Church, cujo cemitério é famoso 
pelos nova-iorquinos  enterrados ali desde o início da cidade, entre eles, o in-
ventor do barco a vapor, Robert Fulton.

As famosas Torres Gêmeas, derrubadas durante os ataques de 11/setembro 
ficavam no Distrito Financeiro. Em homenagem às vítimas, o governo cons-
truiu um memorial no terreno do prédio. Um imenso fosso, com água corrente, 
e em cujas bordas estão gravados os nomes de todas as vítimas.

E falando em igrejas, a Catedral de São Patrício está no coração da cidade. 
Uma imensa igreja católica no estilo neoclássico se destaca entre os arranha-
-céus nova-iorquinos.

 Fora da ilha de Manhattan, fica o Brooklin, bairro hipster da cidade. Atraves-
se a ponte do Brooklin, famosa pelos seus arcos e aproveite a vista do rio East. 
O bairro é repleto de cafés e galerias, e o passeio pela cidade já vale um dia inteiro.

Apesar de, em geral ser uma cidade cara, New York, como qualquer outra 
grande metrópole, oferece opções gratuitas de lazer, tanto para o turista, como 
para o morador local. Só é preciso procurar.
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Ele é o Mochileiro 
das Maravilhas

por Mariana Machado

Bússola conversou com Daniel Thompson, 
autor do site Mochileiro das Maravilhas 

sobre as experiências com a mochila

entrevista

BÚSSOLA: Pra começar, conte como foi feito o seu primeiro mochilão.  De onde 
veio a ideia e como você conseguiu se organizar? 

DANIEL: Meu primeiro mochilão, que provavelmente plantou a sementinha para 
tudo que aconteceu até hoje foi feito pela Europa, com um amigo, em 2001. Essa ideia 
veio de uma vontade muito grande de conhecer o “velho continente” junto ao anseio 
de liberdade, de observar o novo e de aprender novos idiomas. 

B: Já são alguns anos mochilando pelo mundo. As pessoas acham que não precisam 
juntar uma grana para viajar como mochileiro. Quanto você gasta em um mochilão?

Mochilando normalmente se gasta menos. Estudar os locais e planejar bem a via-
gem é um meio para economizar. Os valores dependem muito do local visitado, da 
época e dos seu comportamento. Europa é uma coisa, América do Sul é outra. Ásia, 
outro ainda. Viajar na baixa temporada pode ser um bom passo inicial para gastar 
menos. Observar o câmbio é outra dica, então dar um valor certo é arriscado, até 
porque a variação de hoje é muito grande, mesmo de um mês para outro.

B: Agora, com a alta do dólar e a desvalorização do real, ainda da para mochilar?
D: Sim, claro. Basta escolher os lugares certos. Viajar pelo Brasil e pela Amé-

rica do Sul podem ser ótimas opções. Ásia também, pois é um continente bara-
to. E África, porque não?

C
om mais de dez anos dedicados ao turismo, Daniel Thompson 
é o autor do site Mochileiro das Maravilhas. Já passou 
por mais de 50 países e deu a volta ao mundo duas vezes. 

Bússola conversou com ele sobre viagens, mochileiros e aprendeu 
dicas que serão muito úteis para futuros mochilões. Acompanhe a 
entrevista e não deixe de visitar o site Mochileiro das Maravilhas.

Daniel na Ilha de Komodo, Indonésia
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B: Toda viagem tem seus momentos complicados. Qual foi o maior 
perrengue que você passou durante um mochilão?

D: Acho que o maior perrengue da minha história de viagens foi quando 
perderam meu mochilão em um voo de conexão entre a Indonésia e as Fi-
lipinas, durante a minha segunda volta ao mundo. A bagagem ficou presa 
no aeroporto de Cingapura e só acharam após quatro dias, quando eu fiz 
um barraco no aeroporto de Manila. Isso virou episódio da minha série no 
UOL e do meu programa na TV Gazeta (O Mochileiro), pois resolvi gravar 
(quase) tudo e nunca mais vou esquecer. Ainda bem que o final foi feliz!

B: Para quem nunca mochilou, mas tem vontade, qual a sua dica?
D: Planejamento e determinação. Acho que vale muito estudar os desti-

nos e desenhar bem a viagem. E começar pegando experiência por lugares 
mais simples, talvez dentro do próprio país ou estado. Não precisa ir pro 
outro lado do mundo para mochilar. Já pensou em conhecer um parque 
estadual que está a 200 km da sua cidade? Visitar uma cidade vizinha e 
passar uns dias explorando seus cantinhos? Isso também é mochilar.

B: Por fim, o que é um mochileiro, na sua opinião?
D: Mochileiro é um viajante curioso e inquieto que busca sempre algo 

fora da rota turística, que quer conhecer o lugar de maneira diferente, 
estar mais perto da realidade e da cultura local, das pessoas. Beber o que 
eles bebem, fazer o que eles fazem e saber como eles vivem. O mochileiro 
é um turista sim, mas que troca, na maioria das vezes o conforto de uma 
cama mais macia por uma bela história em um frio banco de praça, uma 
noite bem dormida por um papo enriquecedor, que economiza na pas-
sagem e na comida para poder ir um pouco mais adiante, que caminha 
mais para ver o que tem depois da curva. Que espera pacientemente o 
silêncio do lugar pra viver o momento mais puro da experiência. E acima 
de tudo que respeita todas as religiões, culturas e formas de vida, inclu-
sive daqueles que não querem ou não podem viajar assim.

“Mochileiro é um 
viajante curioso e 
inquieto que busca 
sempre algo fora da 

rota turística”

Bucket List

Agora, Daniel está envolvido no projeto Bucket List, uma série de vídeos 
sobre várias partes do mundo. Confira a passagem dele pela cidade de To-
ronto no Canadá. No canal Projeto Bucket List você encontra mais vídeos}



trilha sonora
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Os sons do esporte
por Isabela Viana

Com a proximidade das Olimpíadas no Brasil, 
preparamos uma playlist especial para quem já 

está fazendo as malas para o Rio.

Estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2016. Gente do mundo 
todo irá assistir e se emocionar com este grande evento esportivo. Nesta edição, serão 42 
esportes divididos em 19 dias de competição. A cerimônia de abertura é só no dia 5 de 
agosto, mas já estamos em ritmo de Olimpíada. Selecionamos uma playlist com 6 músicas, 
que vão de clássicos de filmes, às músicas oficiais dos jogos.

É a música oficial da passagem da tocha 
olímpica e representa as distâncias 
percorridas. A canção de Luiz Gonzaga 
foi gravada nas vozes de Roberta Sá, 
Marcelo Jeneci, Koringa, Bruno Cardo-
so,  Bruno Boncini, Luan Estilizado e 
César Menotti & Fabiano. 

01 A Vida do Viajante - Luiz Gonzaga

02 Time Brasil - Ivete, Thiaguinho, Toni Garrido, 
Preta Gil, Gaby Amarantos e Ana Carolina

A canção oficial do Time Brasil, lançada 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro como 
trilha sonora para os atletas nacionais.

03 Eye of the Tiger - Survivor

A música ficou famosa pelo filme “Ro-
cky” um campeão mundial de boxe vivi-
do por Sylvester Stallone.

04 Charriots of Fire - Vangelis

Um verdadeiro hino de maratonas 
ao redor do mundo. A música faz 
parte da trilha sonora do filme 
britânico de 1981, “Carruagens de 
Fogo”, que conta a história de dois 
maratonistas em treinamento para 
as Olimpíadas de Paris. 

05 Oceania - Björk

Björk interpretou Oceania como 
música tema das Olimpíadas de 
2004, em Atenas, Grécia.

06 Survival - Muse

A banda britânica Muse deu voz à 
canção Survival para as Olimpíadas 
de 2012, em Londres.

Foto: Mariana MachadoFoto: Pixaby Foto: Pixaby



wanderlust

Desertos de emoções
por Mariana Machado

A cada edição, trazemos uma lista temática de quatro 
lugares para conhecer. Nesta edição, selecionamos 

desertos incríveis ao redor do mundo

01. Salar de Uyuni, Bolívia

Uma planície de sal forma este deserto boliviano a 550km de La 
Paz. Em alguns pontos, o sal é coberto por uma fina camada de 
água, que cria o efeito de céu espelhado nas fotografias.

03. Lençóis Maranhenses, Brasil

Para visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, vá 
até a cidade de Barreirinhas, a 250km da capital São Luis. 
Entre os meses de julho e setembro os lagos ficam cheios.

04. Antelope Canyon, Estados Unidos

O cânion do antílope fica no estado do Arizona, sudoeste dos 
EUA. Criado do encontro de dois desfiladeiros, esta formação 
rochosa está no deserto de Navajo, território indígena 

02. Deserto do Saara, África

O maior e mais famoso deserto quente do mundo cobre boa 
parte do Norte da África, o Saara está no Egito, Marrocos,  
Argélia, Líbia, Mauritânia, Chade, Mali, Níger, Sudão e Tunísia.
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A cinco passos 
da mala perfeita

por Ana Cecília Nogueira

Vai viajar e não sabe como fazer tudo 
caber na mala? Nós te ensinamos a 

não deixar nada de fora

organização

Antes de qualquer coisa, adeque sua mala (ou mochila) à quantidade de dias que você vai passar no 
seu destino, e ao tipo de viagem. Informe-se quanto ao clima que irá encontrar e sobre quais serão as 
suas atividades. Priorize roupas de tecidos que não amassem com tanta facilidade e de cores neutras, 
que podem ser combinadas de diferentes maneiras. Abuse de acessórios que, além de ocupar pouco 
espaço, modificam completamente o visual. Acompanhe nossas dicas:

1º passo: Coloque uma sacola de plástico ou 
nylon no fundo da mala para guardar as roupas 
usadas e sujas na hora de voltar para casa.

2º passo: Estenda as calças no fundo da 
mala, deixando as pernas para o lado de fora. 
Acomode então as peças volumosas, como 
vestidos e saias longos, paletós e jaquetas 
(sempre alternando o sentido para nivelar a 
mala). Em seguida, dobre de volta as pernas 
das calças. Vale lembrar que a maior peça deve 
encerrar este andar da mala.

3º passo: Faça rolinhos com as malhas, ca-
misas, shorts, vestidos curtos, túnicas, ales e 
lenços encaixe de forma inteligente. Para fechar 
o andar, estenda um lenço fino sobre as peças.

4º passo: Organize sua roupa íntima em sa-
quinhos de pano, acomode as meias dentro dos 
sapatos e depois coloque ada pé em um saqui-
nho de pano. Os cintos podem ficar esticados, 
acompanhando a borda da mala, para poupar 
espaço. Em seguida, acomode bolsas e néces-
saires com frascos de perfume ou maquiagem.

5º passo: Coloque pijamas e toalha por 
cima. Como são normalmente as primeiras 
peças retiradas da mala, devem ficar mais 
acessíveis para não comprometer o resto da 
organização. 

{
Como dobrar sem amassar:

• Camisetas: faça rolinhos

• Paletós e jaquetas: dobre do lado 
avesso, com as mangas para dentro

• Camisa: Abotoe as camisas e colo-
que as mangas para o lado de trás. É 
importante dobrá-la numa linha abai-
xo da cintura para a marca não ficar 
no meio da barriga na hora de usar.
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Esta é uma amostra.
Para visualizar a versão completa, acesse:
https://www.joomag.com/magazine/b%C3%BAssola-magazine-
-01/0692219001463505994?short

Para uma melhor visualização, faça o download do aplicativo Joomag 
na Apple Store ou Play Store. Disponível para sistemas IOS e Android


