PASSO A PASSO PARA
PLANEJAR SEU MOCHILÃO
PELA EUROPA!

QUEM SOU EU
Ei! Eu sou a Lidiane, mas pode me chamar de
Lid =)
Sou advogada de formação, mas sempre quis
mesmo ser viajante em tempo integral.
Realizo viagens memoráveis gastando pouco!
Após vários amigos me incentivarem
decidi que ia compartilhar como faço isso com
o mundo e aí surgiu a ideia do blog! Em 2016,
a ideia saiu do “papel” e eu criei o blog Partiu
Viajar para compartilhar as minhas
experiências e incentivar mais pessoas a
viajar.
Já conheci 32 países e 3 continentes. Já fiz 4
intercâmbios e já morei nos Estados Unidos,
na Hungria e na Inglaterra (e no Brasil, claro).
Em 2017 decidi sair do meu emprego para
fazer meu 3º mochilão pela Europa. Fiz um
planejamento para ficar 6 meses e meio
viajando por lá e gastando pouco. Um dos
meus objetivos era conhecer um certo número
de países para poder ter um país para cada
ano de vida com um orçamento de 17 euros
por dia.
Consegui!
MOCHILÃO,

ATIVAR!
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"VIAJAR É MAIS QUE CONHECER NOVOS LUGARES. VIAJAR
É CONHECER UMA VERSÃO DIFERENTE DE SI MESMO."
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CAPÍTULO 1
PRIMEIRAS DÚVIDAS
# COMO JUNTAR DINHEIRO??
Não existe uma regra, cada um tem seu salário,
cada um tem seus gastos. O importante é saber
quanto você ganha, quanto você gasta e para
onde está indo seu dinheiro.
Para visualizar isso sempre faço uma planilha,
onde coloco meus gastos fixos (aqueles valores
que gasto todo mês. Exemplo: aluguel) e os
gastos variáveis (Ex: cinema ou bar). Divido tudo
por cores para poder ver melhor com o que estou
gastando meu salário, por exemplo azul para
transporte, amarelo para alimentação etc
O importante aqui é priorizar as coisas. Se você
quer fazer uma viagem deve focar neste desejo e
cortar alguns supérfluos, cada real economizado
com bobeira no dia a dia pode pagar sua
passagem aérea após alguns meses de economia.
Defina para onde você quer ir e quanto precisa
juntar para conseguir viajar, faça uma poupança
específica para a viagem e todo mês deposite um
valor. De pouquinho em pouquinho sua viagem
vai ficar mais perto de acontecer!
MOCHILÃO,

ATIVAR!
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