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Em âmbito global, o turismo deve crescer até 4% em 2019, de 
acordo com dados divulgados pela Organização Mundial do 
Turismo (OMT). Este cenário representa mais um ano de alta no 
setor, uma vez que 2018 registrou o melhor resultado da última 
década: 1,4 bilhão de chegadas internacionais, indicador 6% maior 
se comparado ao verificado em 2017. 

Apesar do número positivo, a indústria de viagens não se mostrou 
tão aquecida no continente americano, com apenas 3% de alta e 
ocupando a lanterna no biênio 2017/2018. A América do Sul, mais 
especificamente, obteve crescimento de apenas 3,2%, o que pode 
ser explicado pelos cenários de instabilidade econômica – em 
2016/2017, o incremento tinha sido de 9% na região.

Contudo, sob o ponto de vista de quem vive do turismo, essa 
realidade ainda é motivo de comemoração, já que demonstra que 
as pessoas não deixaram de viajar mesmo diante de condições 
pouco favoráveis. Para 2020, a expectativa é uma só: melhora!
 
O Segue Viagem separou os 10 destinos que estarão em alta neste 
ano para que você, agente, já possa se preparar com pacotes e 
ofertas especiais e munir o consumidor com todas as informações 
que ele precisa. Embarque liberado!

https://www.segueviagem.com.br/
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Os cinco destinos brasileiros que 
têm tudo para se transfomarem em 
tendências em 2020 têm algo em 
comum: belezas naturais. 

A seguir você encontra um breve 
descritivo de cada um e dicas infalíveis 
para dar um up nas vendas e atender o 
passageiro com segurança. 
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Japaratinga, Alagoas
Este pequeno vilarejo fica no litoral norte alagoano e é um 
legítimo ímã de turistas, que se encantam por suas praias 
paradisíacas. A cidade é um dos destinos que compõem 
a Costa dos Corais, zona turística que vai de Alagoas a 
Pernambuco.

A 115 km de Maceió e a aproximadamente 150 km de 
Recife, é possível desembarcar nos aeroportos dessas 
duas capitais e seguir de transfer até o destino. A viagem 
de Maceió a Japaratinga leva em torno de 2h, enquanto o 
trajeto com partida da capital pernambucana dura 2h30. 
Vale a pena pesquisar opções de aéreo de ambas as 
regiões para encontrar os melhores preços e adequar a 
experiência aos interesses do passageiro.

A época mais indicada para aproveitar suas atrações se dá 
entre setembro e março, quando há bastante sol e pouca 
chuva. As praias de Japaratinga são o grande sucesso da 
região e levam consigo as características mais marcantes 
do litoral alagoano: águas mornas e cristalinas, com uma 
extensa faixa de areia e coqueirais completando o cenário. 
Tudo isso confere um clima mais bucólico e tranquilo, 
perfeito para quem deseja relaxar e curtir a viagem em 
praias quase desertas.

Confira no Segue Viagem outras atrações de Japaratinga.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=japaratinga
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Jalapão, Tocantins 
O Jalapão desponta como um dos destinos preferidos dos 
amantes do ecoturismo, sobretudo devido às suas dunas 
douradas e belas cachoeiras. Localizado em pleno cerrado 
do Tocantins, é buscado principalmente por viajantes em 
busca de contato com a natureza ou prática de esportes 
radicais. 

O acesso ao local ainda é bastante limitado, o que fez da 
região uma área pouco explorada e praticamente intocada. 

A atração mais importante – e a mais buscada, vale dizer 
– é o Parque Estadual do Jalapão, cujos 34 mil km² o 
transformam em um dos maiores blocos de vegetação 
remanescente do país. Com tamanha extensão, engloba 
diversos municípios do Tocantins, como Ponte Alta, Novo 
Acordo, São Félix e Mateiros – esta última a cidade-base 
para quem pretende desbravar o lugar. 

https://www.segueviagem.com.br/
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A cidade está a 300 km de distância de Palmas, a capital 
do estado. 

Não há aeroportos de voos comerciais na região, então 
é necessário ir até Palmas e de lá pegar um transporte 
terrestre. A estrada que leva até o Jalapão tem trechos de 
terra, motivo pelo qual é recomendado utilizar um veículo 
com tração 4x4. 

A temperatura média por ali é de 30°C o ano todo, mas 
os melhores meses para visitar o parque são entre maio e 
julho, pois a chuva pode atrapalhar alguns dos passeios.

Confira no Segue Viagem outras atrações do Jalapão.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=jalapao
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Maragogi, Alagoas 
Maragogi é outro destino que coloca Alagoas como uma das 
grandes promessas para o turismo nacional em 2020. 

A cidade fica a apenas 88 km da belíssima Porto de Galinhas 
e, para chegar até lá, dá para escolher desembarcar em 
Maceió (128 km) ou Recife (136 km). Como a diferença é 
mínima, é válido pesquisar as passagens aéreas para esses 
dois aeroportos, de acordo com a preferência do viajante.

A principal atração de Maragogi são as internacionalmente 
famosas piscinas naturais (Galés, Taocas ou Barra Grande), 
formadas por corais e com uma coloração que varia entre 
tons de verde e azul. Pela água límpida é possível ver de 
pertinho diversas espécies de peixes, que acompanham os 
visitantes em seus mergulhos.

Se a ideia é curtir uma vibe mais rústica, a Praia da Ponta do 
Mangue é calma e pouco movimentada, assim como a Praia 
da Peroba. Para quem prefere agitação, a indicação é a Praia 
do Antunes, especialmente procurada aos finais de semana.
A melhor época para visitar Maragogi é entre setembro e 
março, período de pouca chuva e em que o sol se faz bastante 
presente.

Confira no Segue Viagem outras atrações de Maragogi.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=maragogi
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São Miguel dos Milagres, 
Alagoas 
São Miguel dos Milagres também faz parte do litoral 
norte de Alagoas e, juntamente com Maragogi e 
Japaratinga, está entre os destinos mais buscados 
do estado, com potencial para brilhar forte nos 
próximos meses. 

Seu grande diferencial é a tranquilidade: enquanto 
Maragogi e Japaratinga são marcadas por épocas 
do ano de grande agitação, São Miguel se mantém 
como uma região sossegada, reunindo todas as 
condições para quem procura por bem-estar em 
meio à natureza.
 
Exibindo um visual mais rústico, o destino preserva 
ainda a aparência das vilas de pescadores, com 
opções de hospedagem “pé na areia” e praias 
quase desertas. 

O aeroporto mais próximo é o de Maceió, a uma 
distância aproximada de 90 km. No entanto, pode 
ser interessante considerar o aeroporto de Recife, 
a cerca de 200 km.

https://www.segueviagem.com.br/
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Embora a distância a ser percorrida seja maior, é 
possível criar pacotes com valores mais em conta 
de acordo com o preço das passagens aéreas. 

Entre as atrações que não podem ficar de fora do 
roteiro estão as extraordinárias piscinas naturais e 
praias, as quais permitem que o visitante caminhe 
vários metros em direção ao mar durante a maré 
baixa. Destaque para a Praia do Toque, bastante 
tranquila e praticamente deserta, e para a Praia 
Porto da Rua, bem mais movimentada e com várias 
opções de lojas, restaurantes e bares. 

Assim como em Maragogi, a melhor época para 
aproveitar as atrações naturais do lugar é entre 
setembro e março, devido à baixa probabilidade 
de chuva.

Confira no Segue Viagem outras atrações de São 
Miguel dos Milagres.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=s%C3%A3o+miguel+dos+milagres
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Fernando de Noronha, 
Pernambuco 
Disso ninguém tem dúvidas: o arquipélago pernambucano 
é um dos destinos mais desejados no Brasil. No passado, foi 
utilizado como prisão e ainda hoje é um ponto estratégico 
militar, fator que ajuda no controle de visitação e impede 
que a área se degrade devido à presença do ser humano. 

Fernando de Noronha ficou estigmatizado como um 
destino caro, mas há cada vez mais promoções de aéreo, 
hospedagem e atrações disponíveis. Porém, tenha sempre 
em mente que é cobrada uma taxa de preservação ambiental 
por pessoa, que varia de acordo com a quantidade de dias 
que o visitante passar por ali. Quando quiser acessar a 
tabela de preços atualizada, basta clicar aqui. 

Para chegar em Fernando de Noronha há voos diretos 
que partem de Recife e Natal. Ou seja, quem estiver em 
outras capitais precisa fazer uma conexão em um desses 
aeroportos. 

O turismo é frequente ao longo de todo o ano, mas 
existem algumas épocas que são melhores que as outras 
de acordo com o que o passageiro deseja fazer. Para os 
surfistas, por exemplo, janeiro é o melhor mês de todos. 

http://www.noronha.pe.gov.br/turPreservacao.php
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Já entre agosto e setembro o mar é bem mais calmo, 
mostrando-se ideal para famílias. A época de chuva 
costuma ser de fevereiro a junho, mas o sol reina o ano 
inteiro. 

Algumas das praias que pertencem ao Parque Nacional 
Marinho, como Sueste e Praia do Sancho, cobram ingresso 
para entrar. Além delas, aqui vão mais três dicas de ouro, 
que com certeza vão proporcionar experiências únicas: 
Praia do Cachorro, Praia do Meio e Praia da Conceição – a 
mais badalada da região. 

Se a ideia é ver os golfinhos, presenças ilustres em 
Noronha, a Baía dos Golfinhos é o lugar certo!

Confira no Segue Viagem outras atrações de Fernando 
de Noronha.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=fernando+de+noronha
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Prepare-se também para voltar sua 
atenção para cinco destinos no exterior 
que prometem bombar neste ano. 

Graças a grandes eventos mundiais e 
a outras atrações culturais, tudo indica 
que eles vão se popularizar ainda mais 
em 2020.

Ficou curioso? Então chegou a hora 
de conhecer melhor cada um deles e 
fortalecer seus argumentos de venda.

https://www.segueviagem.com.br/
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Tóquio, Japão
Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para a 
capital japonesa em 2020. A cidade sediará os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, e a expectativa é que esses dois 
megaeventos tenham um quê de grandiosidade, seguindo 
à risca o elevado padrão de qualidade e criatividade do 
povo nipônico.

Aqui vai uma curiosidade: Tóquio é a cidade mais 
densamente povoada do planeta, com mais ou menos 35 
milhões de habitantes. Só a região central, em torno do 
Palácio Imperial, concentra 9 milhões de pessoas.

Para chegar ao destino, dois aeroportos operam voos 
internacionais: Haneda, na área central de Tóquio, e Narita, 
em Chiba, área metropolitana da capital japonesa. Os voos 
saídos do Brasil, de cidades como Fortaleza, São Paulo e 
Rio de Janeiro, fazem pelo menos uma escala na Europa.

A temperatura costuma ser extrema no verão e no inverno, 
podendo causar desconforto nos turistas que desejam 
explorar o destino ao máximo. Por isso, o melhor período 
para programar uma viagem é durante a primavera (quando 
desabrocham as cerejeiras), entre março e junho, e o 
outono, entre setembro e dezembro.

https://www.segueviagem.com.br/
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Entre a infinidade de atrações disponível, guarde bem as seguintes: os belíssimos 
jardins imperiais, o centro de compras em Ginza e arredores, Ueno (parque urbano 
com museus, templos e zoológico, situado ao lado do tradicional mercado de 
rua Ameyoko) e o bairro de Akihabara, considerado um “paraíso nerd” – o local 
tem cafeterias temáticas e várias opções de lojas de anime, mangá, cosplay e 
aparelhos eletrônicos.

A moeda japonesa é o iene e costuma valer de duas a três vezes o valor do real.

Confira no Segue Viagem outras atrações de Tóquio.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=t%C3%B3quio
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Tel Aviv e Jerusalém, Israel
Israel tem conquistado um número cada vez maior de 
brasileiros, isso é fato. O potencial turístico do país vai 
desde suas aconchegantes praias, ótimas pedidas para 
os dias quentes, até o inegável talento para o turismo 
religioso.

Nos meses de verão, como junho, julho e agosto, as 
temperaturas são bem altas, chegando a 32°C, enquanto 
no inverno os termômetros oscilam entre 6°C e 13°C.

Há um único voo direto entre Brasil e Tel Aviv, o qual tem 
saída de São Paulo. A ida leva aproximadamente 13h; a 
volta chega a 15h. Para viajantes que não gostam de passar 
tanto tempo a bordo, cabe recomendar voos que tenham 
conexões na Europa.

Tel Aviv pode ser comparada com destinos como Rio de 
Janeiro e Barcelona, pois consegue unir as atrações de 
uma grande cidade com a influência que o mar exerce no 
dia a dia de seus moradores e visitantes.

https://www.segueviagem.com.br/
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Se comparada com os demais destinos israelenses, segue 
a mesma linha de Nova York e os Estados Unidos de maneira 
geral: quem a visita sente que está em um lugar à parte, 
separado do restante do país, uma vez que apresenta 
estilo cosmopolita e vida agitada, com inúmeras opções 
de bares, baladas e centros comerciais.

A apenas 1h de distância de Tel Aviv, Jerusalém atrai turistas 
interessados em monumentos históricos e religiosos. Na 
Cidade Velha é possível sentir a atmosfera marcante de 
uma cidade do Oriente Médio, enquanto os bairros da área 
Ocidental e do Centro Novo trazem mais modernidade e 
até mesmo luxo para aqueles que estiverem interessados 
em uma experiência glamourosa. 

A moeda adotada no país é o shekel israelense, mas, 
para facilitar o câmbio, é indicado sempre levar o dólar 
americano ou o euro. O shekel israelense costuma ter um 
valor bem semelhante ao do real. 

Confira no Segue Viagem outras atrações em Tel Aviv e 
Jerusalém.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=tel+aviv
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Copenhague, Dinamarca
A capital dinamarquesa é considerada um destino de 
alto custo, tanto pelas opções de hospedagem quanto 
pelo preço que normalmente envolve as atrações e 
a alimentação. No entanto, essa fama não impede o 
passageiro de se divertir sem estourar o orçamento.

A cidade oferece várias atrações gratuitas e, entre aquelas 
que são pagas, é possível optar pelo Copenhagen Card, 
cartão que dá acesso a diversos programas.

Na Praça Principal de Copenhague (Rådhuspladsen) dá para 
ver a diferença entre o estilos medieval e contemporâneo 
que a região ostenta. Outro point tradicional é o porto de 
Nyhavn, com suas casinhas coloridas e barcos aportados.
E, por falar em porto, anote aí mais uma dica: caso queira 
recomendar um city tour diferente, vale apostar em um 
passeio que percorra um dos canais que cortam a cidade, 
os quais oferecem uma vista exclusiva de uma série de 
monumentos.

https://www.segueviagem.com.br/
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Se o viajante não estiver preparado para passar frio, a 
melhor época para ir à Dinamarca é no verão, entre junho e 
agosto, quando os termômetros marcam, em média, 16°C. 
No restante do ano, as temperaturas são mais baixas. O 
inverno, de dezembro a março, é rigoroso: os termômetros 
ficam em torno de 2°C.

A moeda adotada no país é a coroa dinamarquesa, que 
equivale à metade do real, aproximadamente.

Confira no Segue Viagem outras atrações em Copenhague.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=copenhague
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Toronto, Canadá
Toronto foi considerada pela revista The Economist como 
um dos melhores lugares do mundo para se viver. Mas 
não são apenas os moradores que são apaixonados pela 
cidade, não: os visitantes também acabam se tornando 
fãs da região.

São inúmeros pontos turísticos, além de centros de 
compras, festivais e outros eventos acontecendo 
durante todo o ano. O transporte público eficiente e bem 
capilarizado permite se locomover de maneira simples 
e econômica, além de mostrar como é o dia a dia dos 
canadenses.

Um dos grandes símbolos de Toronto, a CN Tower tem 553 
metros de altura e é um excelente local para os viajantes 
admirarem o skyline canadense. Para os mais corajosos, 
há ainda uma parte com piso de vidro.

Se o interesse for por museus e cultura, o Royal Ontario 
Museum não decepciona: abriga mostras de arte, ciências 
e arqueologia. 

https://www.segueviagem.com.br/
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Já a encantadora Casa Loma é um castelo no estilo 
medieval, composto por 98 cômodos e considerado uma 
das maiores casas do país. Para coroar, tem ainda 20 
mil m² de jardins, de onde se pode apreciar a beleza da 
construção.

Uma dica de passeio imperdível é para as ilhas de Toronto. 
Para chegar lá, existe a opção de ferry, com duração 
de 20 minutos. Bônus: no trajeto, os participantes são 
presenteados com uma vista especial da metrópole.

A média anual de temperatura em Toronto é de 7,7°C. No 
inverno, entretanto, os termômetros facilmente ficam 
abaixo de 0°C, girando em torno de - 5°C; no verão, a 
média é de 26°C.

Existem diversas companhias aéreas que operam a rota 
Brasil-Canadá, geralmente com conexões. A viagem sem 
escalas é oferecida pela Air Canada, partindo do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e duração 
aproximada de 10h15. Há também a opção de partidas do 
Rio de Janeiro, também via Air Canada, operado três vezes 
por semana.

Confira no Segue Viagem outras atrações em Toronto.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=toronto
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Tulum, México
Está procurando por um lugar com belezas naturais a 
perder de vista? Pois Tulum aparece como uma excelente 
opção para 2020.

Exibindo uma das paisagens mais elogiadas da Riviera 
Maya, fica a apenas 65 km de Playa del Carmen e a 137 km 
da Zona Hoteleira de Cancún. Sabe o que isso significa? A 
possibilidade de incluir esses dois destinos ao roteiro.

Entre as atrações, destaque para as ruínas de Tulum, 
renomado sítio arqueológico de importância histórica 
inestimável. Diferencial: a cidade é uma opção e tanto 
para quem deseja unir passeios históricos e cenários 
paradisíacos, pois é a única região maia localizada na costa. 
Isso permite conhecer mais dessa grande civilização e, ao 
mesmo tempo, desfrutar de uma bela vista para o azul-
turquesa do oceano.

As praias, distribuídas ao longo de 10 km de costa 
litorânea, apresentam aparência rústica, mantendo-
se mais “naturais” do que as encontradas em Playa del 
Carmen e Cancún, por exemplo.

https://www.segueviagem.com.br/
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Outro ponto digno de nota são os cenotes, formações 
rochosas típicas do México, com aberturas em grutas 
inundadas e donos de uma beleza excepcional. Os cenotes 
Dos Ojos e Sac Actun oferecem a opção de visitas guiadas 
pelas cavernas e estão localizados a cerca de 20 km do 
centro de Tulum. O Grand Cenote é mais próximo e fácil 
de visitar, a apenas 5 km do centro. 

Com temperaturas elevadas o ano inteiro, a época de chuva 
é a menos indicada para os turistas. De junho a outubro, 
além da alta incidência de tempestades, o período é 
propício para furacões, restringindo bastante os passeios 
na região. 

Para chegar a Tulum, o aeroporto mais próximo é o de 
Cancún, a 120 km, e não há voos diretos do Brasil. Se 
preferir, o passageiro pode optar por transfer, serviços de 
traslado do próprio hotel ou por pegar um ônibus.
 
Confira no Segue Viagem outras atrações em Tulum.

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.segueviagem.com.br/?s=tulum


www.segueviagem.com.br

Conte com o Segue Viagem 
para montar seus roteiros.
O Segue Viagem traz diversas informações para 
que você monte os melhores roteiros para os 
seus clientes. O conteúdo também pode ser 
especialmente útil para o dia a dia, contribuindo 
para a construção de um bom relacionamento 
com os viajantes e mantendo você atualizado 
sobre as novidades do trade.

Acompanhe nosso site e nossas redes sociais. 
Nosso conteúdo foi feito para você!

https://www.segueviagem.com.br/
https://www.instagram.com/trendviagens/
https://twitter.com/trendviagens
https://www.facebook.com/TrendViagens/
https://www.segueviagem.com.br/

