
 

Como organizar sua mala de Viagem 

Janeiro época de férias, e quando você vai viajar bate aquela duvida, do que levar. 
Mas, com essas dicas que separei você vai se organizar super fácil. 

 

Para começar a organizar sua mala de viagem, vamos começar pelo básico: calcinha, 
sutiã, pijama ( é bom levar alguma coisa extra, nunca sabemos neh). Ah, quando for 
colocar na mala, coloque enroladinho, ou em um saquinho já reparado, isso faz sua 
mala ficar organizada. 

Higiene pessoal, também é algo que não pode faltar. Faz uma necesser, isso vai 
facilitar a sua vida. 
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Agora é a vez das roupas. Tudo vai depender para onde vai. Frio ou calor. 

Independente de onde seja, sempre leve roupas confortáveis, pois como você vai 
estar de ferias, é lógico que você acaba andando mais, para poder conhecer a região 
que você está. 

Mas, nada de exagero, porque caso for de avião o excesso pode sair bemmmm caro. 

Agora, bora para dicas rápidas 

 

1. Separe seus looks, por dia e ocasião, isso facilita sua vida, e você não vai levar coisas 
que não vai utilizar. Levar coisas demais, é o que mais acontece. 

2. Sapatos, não devem ser muitos, faça a opção por algo mais confortável para você 
aproveita muito. 

3. Os acessórios, devem ir em uma necesser, isso deixa tudo organizado. 
4. Agora, coloque tudo que vai levar em cima da cama, para ver qual mala levar, e se está 

levando tudo ou está exagerando. 
5. Enrole todas as roupas, isso vai fazer você economizar espaço. 
6. Coisa de higiene pessoal e maquiagens, podem e dever ir em uma frasqueira pequena 

de mão. 
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7. Necesser é sua melhor amiga na hora de se organizar, fica tudo separado. E assim, 
você pode ver o que está levando. 

8. Olhe se  hotel/pousada tem ferro de passar,secador.. Isso facilita a sua vida real. Se 
não tiver ferro de passar, ai você já evita levar roupas que podem amassar.. e se tiver 
secador no hotel, você já tira um espaço a mais na mala. 

9. Leva algum medicamento, isso é muito importante, muito mais quando se vai para 
uma cidade pequena. Carrego comigo uma mini farmácia, para qualquer 
eventualidade. 

10. E a ultima dica, e a mais importante.. Se divirta e curta sua viagem ao máximo.. Não 
economiza energia e se renove para um ano que está começando. 

  

 


