porque sim

Desde que me conheço que tenho a paixão das viagens. Comecei a viajar muito nova e
faço-o sempre que posso, tanto em Portugal como fora do país. A experiência que fui
acumulando e a vontade de ir para além do que os operadores turísticos oferecem
habitualmente levou-me há uma dúzia de anos a começar a organizar eu própria as
minhas viagens. Gosto de ter tempo para conhecer os lugares e poder alterar o meu
percurso ao sabor do momento, descobrir sítios de que nunca ouvi falar, conhecer as
culturas locais, e andar muito a pé. Ao gosto pelas viagens junta-se o da fotografia e da
escrita – e deste cocktail só podia mesmo sair um blogue.

Ana CB

Uma viagem de mil quilómetros começa com um simples passo.

Lao Tzu
O blogue VIAJAR PORQUE SIM foi criado a pensar nas pessoas que gostam de viajar mas não querem conformar-se com a
oferta estereotipada do mercado das viagens, que querem conhecer mais do que o que é exaustivamente mostrado nas
fotografias, aquelas para quem viajar e férias significa um pouco mais do que ir apanhar sol para uma praia estrangeira.
É um blogue sobre experiências reais contadas em jeito de crónica, diário ou roteiro, com sugestões e inspirações,
descrições de peripécias e opiniões. Destina-se sobretudo a quem quer viajar de forma independente sem abdicar de
algum conforto, mas também sem necessitar de luxo, e a quem gosta de conhecer de tudo um pouco, sejam cidades
icónicas, aldeias desconhecidas, ou paisagens naturais, em Portugal ou noutros países.

www.viajarporquesim.blogs.sapo.pt

Criado em 2013, o blogue tem vindo progressivamente a conquistar seguidores fiéis, despertando
na mesma medida a atenção de novos leitores (dados Julho-Agosto 2019)

www.instagram.com/viajar_porque_sim

www.pinterest.pt/viajarporquesim

960+ seguidores

52k visualizadores/mês

Como podemos trabalhar

www.facebook.com/viajarporquesim
900+ seguidores

email: viajarporquesim@sapo.pt

- Na promoção de destinos no blogue e redes sociais (sempre com absoluta independência editorial)
- Na elaboração de roteiros
- Na criação de textos e outros materiais para divulgação de destinos/locais

Sendo tradutora de profissão, com muitos anos de experiência, posso executar todos estes trabalhos
em versão bilingue ou trilingue, ou directamente em inglês ou francês.

