
TURISMO COM CRIANÇAS: dá certo? 

COM PLANEJAMENTO DÁ, CALMA QUE VAI DAR TUDO CERTO!  

 Quando  pensamos em uma  viagem imaginamos conforto, sombra e água fresca. 

Mas quando temos filhos principalmente com idades de 0 a 6 anos que são  fases de mais 

dependência  de pais ou cuidadores as tão esperadas férias podem se tornar um pesadelo. 

 Programar o tipo de hospedagem seja Chalé,  apartamento, ou ate uma casa de campo tem 

que ser muito bem pensado. 

Quartos ou hospedagens que tenham uma cozinha disponibilizada para os hóspedes com 

crianças onde se possa esquentar uma mamadeira ou fazer uma comidinha rápida são muito 

valorizados pelas mamães.  

 

Locais onde as atrações  também incluem diversão infantil são muito procuradas,  os locais 

com atração para este publico vão  marcar a memoria dos pequenos e dos seus pais. 

Afinal enquanto os filhos brincam existem pais que descansam e é tudo o que queremos nas 

férias correto?! 

Outro diferencial muito importante é a questão das acomodações. 

 Acomodações onde se encontra uma cama de casal e uma de solteiro ou a possibilidade de 

berços se tornam muito atrativas para famílias . 

Pois se torna um dos muitos benefícios procurados buscando conforto na hora de descansar. 

Opções como está dão  um pouco mais de liberdade ao descansar muita das vezes passamos o 

dia inteiro correndo de uma atração turística para outra, tento grandes aventuras radicais e 

produzindo muitas lembras que ficarão marcadas. 

 E chegamos muito, mas  muito cansados no hotel e não queremos uma criança no meio até 

porque esse não é o costume da maioria dos brasileiros, suas crianças  dormem em suas  

próprias camas. 

Alimentação 

A  alimentação com crianças também é um atrativo quando os casais saem de férias com seus 

pequeninos pois os restaurantes devem ser equipados com cadeiras específicas para os 

menores com alguma atração que interaja e que chame a atenção até dos que são  um 

pouquinho maiores como  crianças de 0  Até 8 anos. 

O Wifi ocupada grandinhos e pequenos também, então é quase obrigatório ser disponibilizado 

aos usuários do ambiente.  

 Banheiros 

 Banheiros devem ter trocadores, além de dispor de algum tipo de acessibilidade para crianças 

com sanitários com seu tamanho ideal tudo isso se torna um diferencial excelente para os 

papais. 

Restaurantes 



 Os Restaurantes além de uma acomodação que adote as crianças como seus clientes é 

necessário ter uma um cardápio direcionado a elas, crianças geralmente não comem pratos 

muito robustos ou muito refinados geralmente são alimentos simples e saudáveis sempre 

devem ter no cardápio uma opção Kids que é um opcional com uma porção menor e além de 

alimentos que  atraem crianças tanto de famílias veganas, mais ligadas ao natural quanto de 

famílias mais ligadas ao fast food. 

As atrações turísticas  

As atrações turísticas precisão dar acessibilidade as Crianças  tendo  meia-entrada o que 

facilita e é um atrativo para os papais outras tem  a opção dos pequenos não pagarem até 

Certa idade por não ocuparem Talvez um assento. 

 Segurança 

A segurança não pode ser esquecida, as   crianças devem ser identificadas com telefone ou  

com alguma forma de identificação para facilitar caso elas se afastem da família. 

Transportes 

Os serviços de transfer que muitos pacotes oferecem tanto em hotéis quanto nos pacotes de 

viagem também devem se atentar a necessidade dos cuidados ao transportar crianças. 

Os veículos devem  ter as cadeirinhas de segurança e também os acentos que elevam as 

crianças para que elas fiquem bem acomodados com cintos de seguranças tanto nas vans  

quanto nos carros de transporte dos passageiros. 

Bom descanso e muitas recordações boas!  

 Para finalizarmos os hotéis  

Os hotéis quando Tem uma recepção que também interage com seu filho faz todos se 

sentirem  mais acolhidos papais e mamães também querem ver seus filhos felizes então uma 

recepção acolhedora também com as crianças fará toda diferença. 

 Para ter  boas férias temos que ter uma boa pesquisa, visualizar algumas  qualificações 

pesquisarmos  uma boa programação que inclua  os pequenos para que todos possam se 

divertir e descansar. 

Gerando grandes e boas recordações! 


