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    Sobre o Viagens e Rotas 

  A revista digital Viagens e Rotas foi lançada em 2012 
com o objetivo de fornecer informação  e experiência 
de viagens e gastronomia gratuitas e de qualidade 
para que o leitor planeje, realize e compartilhe  
experiências. 

  

  

Crédito: XCake 



    Por onde andamos... 

Convites 
Tiradentes (MG) 

A convite do Tiradentes Mais, um grupo de empresários dos setores de 

turismo, hotelaria, gastronomia, móveis e artesanato criado com o 

objetivo de divulgara cidade como destino. 

http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/tiradentes-mg-cidade-mineira-

convida-turista-a-curtir-a-calmaria/ 

 

 

 

Maresias (SP) 

A convite da APHM (Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias) e 

produção de diversas matérias sobre o destino e sua gastronomia. 

http://www.viagenserotas.com.br/2015/09/5-praias-no-litoral-norte-de-sao-

paulo-para-curtir/  
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    Por onde andamos... 

Convites 
 

Vancouver – Canadá 

 

A convite do Turismo Canadense e assegurada 

pela ASSIST CARD. 

http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-

ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/ 

 

http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancou

ver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-

cidade/  

 

http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-

convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-

pelo-canada/  

 

http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/onde-ficar-em-vancouver-canada-fairmont-hotel/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/vancouver-canada-o-que-fazer-nos-quatro-cantos-da-cidade/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/
http://www.viagenserotas.com.br/2014/06/via-rail-convite-a-contemplacao-em-viagem-de-trem-pelo-canada/


    Por onde andamos... 

Convites 
Bonito (MS) 

A convite do albergue Bonito HI Hostel e seus parceiros de atrações do 

destino 

 http://www.viagenserotas.com.br/2014/07/bonito-ms-e-exemplo-de-

ecoturismo-organizado-e-de-respeito-a-natureza/  

 

Blue Tree Park Búzios 

A convite do Blue Tree Hotéis 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/10/de-vila-de-pescadores-a-

sofisticada-saint-tropez-brasileira-buzios-rj-recebe-um-resort-a-altura-de-

seu-charme/ 

 

Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort 

A convite da Rede Bourbon 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/11/bourbon-atibaia-convention-spa-

resort-conforto-bem-estar-e-gastronomia-diferenciada-proximo-a-sao-

paulo/ 
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    Por onde andamos... 

Convites 
São João da Boa Vista 

A convite da Aprecesp (Associação das Prefeituras das Cidades Estância do 

Estado de São Paulo) 

 http://www.viagenserotas.com.br/2013/11/sao-joao-da-boa-vista-sp-belas-

historias-no-interior-paulista/  

 

Brotas  

A convite da Aprecesp (Associação das Prefeituras das Cidades Estância do 

Estado de São Paulo) 

 http://www.viagenserotas.com.br/2014/09/brotas-sp-explore-o-reduto-de-

aventuras-em-meio-a-natureza/  

 

Pousada Ecoilha 

A convite do Convention and Visitors Bureau em parceria com a Secretaria de 

Turismo de Ilhabela. 

  http://www.viagenserotas.com.br/2013/11/pousada-ecoilha-tranquilidade-

e-ar-puro-em-ilha-bela-sp/  
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    Por onde andamos... 
Convites 

Ilhabela Sabor – Festival de Gastronomia 

A convite da Ilhabela Convention and Visitors Bureau em parceria com a 

Secretaria de Turismo de Ilhabela 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/11/ilha-bela-sp-tera-1o-festival-de-

gastronomia-internacional-no-feriado-da-proclamacao-da-republica-

degustacao-de-cervejas-e-culinaria-francesa-contemporanea-e-peruana-

sao-destaques/ 

 http://www.viagenserotas.com.br/2013/11/pousada-ecoilha-tranquilidade-

e-ar-puro-em-ilha-bela-sp/  

Águas de Lindoia 

A convite Hotel Majestic e Hotel Bela Vista 

 http://www.viagenserotas.com.br/2013/10/explore-o-refugio-turistico-de-

aguas-de-lindoia-sp/  

Campos do Jordão 

A convite da Pousada Campos de Provence e Campos dos Holandeses. 

 http://www.viagenserotas.com.br/2013/04/pousadas-de-campos-do-

jordao-sp-apostam-em-infraestrutura-e-bom-gosto/  

  ...e muito mais! 
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    Por onde andamos... 
Algumas viagens que realizamos 

Ilhas Galápagos 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/09/ilhas-galapagos-conheca-a-flora-e-

a-fauna-singulares-do-arquipelago-equatoriano/ 

Nice 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/07/sul-da-franca-monaco-nice-cannes-

eze-sur-mer-villefranche-sur-mer-e-antibes/ 

Mônaco 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/10/monaco-principado-de-luxo-e-

glamour-encanta-turistas-no-mundo-todo/ 

Deserto do Atacama 

http://www.viagenserotas.com.br/2014/11/deserto-do-atacama-chile-um-mix-

de-experiencias-unicas/    

Sul da França 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/11/cidades-medievais-da-costa-azul-

francesa-encantam-turistas-conheca-villefranche-sur-mer-e-eze-sur-mer/ 

Montevidéu 

http://www.viagenserotas.com.br/2013/11/montevideu-simpatia-dos-

uruguaios-encanta-os-brasileiros/             

...e muito mais! 
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       Público Alvo 

    

• Classe A, B e C; 

• Nível universitário; 

• Viajam no mínimo 4 vezes ao ano; 

• Em suas viagens gastam de R$ 200,00 a 

    R$ 2.000,00 por diária/casal; 

• Frequentam restaurantes no mínimo 4 

vezes por mês, com gastos entre R$200 a 

R$400 por casal; 



Dados dos Visitantes 

* Pesquisa Google 
Analytics 



 
Visitas 

Crédito: XCake 

 Média de visitantes por 

mês: 18.585 

 

Média de visitantes 

únicos por mês: 10.682 

 

Média de pageviews por 

dia: 356 

 

Tempo médio de 

permanência no site: 

01min45seg 

 

Pagerank: 2 



 
Mídias Sociais 

Facebook: www.facebook.com/ViagenseRotas  

Instagram: http://www.instagram.com/viagenserotas  

 Twitter: http://www.twitter.com.br/ViagenseRotas  

Pinterest: www.br.pinterest.com/viagenserotas/   

Snapchat:  viagenserotas 

http://www.facebook.com/ViagenseRotas
http://ww.instagram.com/viagenserotas
http://www.twitter.com.br/ViagenseRotas
http://www.br.pinterest.com/viagenserotas/


Publicidade 
 

BANNER  1-  728 x 90 

Banner 2 

-  

300 x 250 

Banner 4 

-  

300 x 250 

BANNER  3 -  728 x 90 

BANNER  5-  728 x 90 

Banner 1 (728x90) 

 

Banner 2 (300x250) 

 

Banner 3 (728x90) 

 

Banner 4 (300x250) 

 

Banner 5 (728x90) 

 

 

 

Contato: 

comercial@viagenserotas.com.br 

 

Se preferir acesse a aba 

Anuncie no 

www.viagenserotas.com.br  

 

 

 

 

 

mailto:comercial@viagenserotas.com.br
mailto:comercial@viagenserotas.com.br
mailto:comercial@viagenserotas.com.br
mailto:comercial@viagenserotas.com.br
mailto:comercial@viagenserotas.com.br
http://www.viagenserotas.com.br/


Opções de anúncios 

• Banners 

• Publieditoriais 

• Menção no Instagram 

• Menção no Facebook/Twitter 

• Review de produtos  

 Trabalhamos com veiculação de 

banners de 1 mês a 6 meses. 

 

Contato: comercial@viagenserotas.com.br 

 

 

 

 

mailto:comercial@viagenserotas.com.br


Como trabalhamos 

• Não fazemos divulgação através de Links 
Patrocinados sem avisar o leitor que se 
trata de um patrocínio;  



Serviços que prestamos 

• Elaboração de matérias jornalísticas para 
outros veículos; 

• Assessoria de Imprensa com foco em 
resorts, hotéis e pousadas; 

•  Organização de eventos e Press Trips; 

•  Manutenção e Conteúdo de Redes 
Sociais (Facebook, Twitter e Instagram); 

• Roteiros Personalizados para viajantes; 


