
 

VAMOS VIAJARVAMOS VIAJARVAMOS VIAJARVAMOS VIAJAR????    
    

 

 

Os 10 países mais baratos do mundo para viajarOs 10 países mais baratos do mundo para viajarOs 10 países mais baratos do mundo para viajarOs 10 países mais baratos do mundo para viajar    

Com a desvalorização do real, a inflação nacional, entre outras condições que acabam 

reduzindo o poder de compra dos brasileiros atualmente, está mais difícil viajar para os 

destinos tradicionais do exterior como: Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, dentre 

outros. Mas ainda existem opções de lugares mais econômicos para você ter férias 

incríveis. 

Para quem tem espírito aventureiro, gosta de conhecer novos lugares, mas está com o 

orçamento limitado, o Submarino Viagens selecionou os    10101010    lugareslugareslugareslugares    maismaismaismais    baratosbaratosbaratosbaratos    dodododo    mundomundomundomundo    

paraparaparapara    viajarviajarviajarviajar. Para essa seleção foram levados em consideração a segurança dos lugares 

para os turistas e os custos gerais envolvidos em uma viagem, por pessoa, por dia. 

Confira: 



IndonésiaIndonésiaIndonésiaIndonésia    

 

Na Indonésia de acordo com relatos de turistas, é possível gastar em torno de US$ 40 por 

dia 

A Indonésia é um arquipélago formado por mais de 17 mil ilhas e apresenta uma oferta 

bem variada em termos de turismo. É um destino interessante para quem adora praias 

maravilhosas e busca por preços mais em conta. Algumas das ilhas mais famosas são Bali, 

Sumatra e Comodo. Na Indonésia é possível encontrar voos locaislow-cost e hotéis para 

todos os bolsos. De acordo com relatos de turistas, é possível gastar em torno de US$ 40 

por dia, levando em consideração passeios, hospedagem, alimentação e compras. 



EgitoEgitoEgitoEgito    

 

Dentre as principais atrações do país estão as diversas pirâmides construídas no Egito 

Antigo 

O Egito possui cultura única, cheia de mistérios, que atraem turistas de todo o mundo. O 

país recebe cerca de 9 milhões de visitantes por ano, números que fazem do turismo um 

dos pilares da economia nacional. Dentre as principais atrações do país estão as diversas 

pirâmides construídas no Egito Antigo, o Vale dos Reis, o Templo de Luxor, a Mesquita de 

Muhammad Ali e a viagem pelo Cairo. A hospedagem no local é uma das mais baratas do 

mundo, em média, gasta-se com tudo incluso, em torno de US$ 35 por pessoa, por dia. 



ÍndiaÍndiaÍndiaÍndia    

 

A Índia é 70% mais barata se comparada aos Estados Unidos 

A Índia é um país muito procurado por visitantes alternativos, recebe mais de 7 milhões de 

visitantes anuais, e tem se desenvolvido bastante nos últimos anos em termos de turismo. 

Como lá o transporte é barato, as comidas nas ruas são boas e a hospedagem está entre 

as mais em conta do mundo, é o destino ideal para quem quer gastar pouco e conhecer 

um lugar totalmente diferente. É incrível pensar que a Índia é 70% mais barata se 

comparada aos Estados Unidos. Em média, em uma viagem à Índia gasta-se, chutando alto, 

em torno de US$ 40 por dia. 



NepalNepalNepalNepal     

 

Um lugar rico em cultura asiática clássica e belezas pitorescas 

O Nepal é um destino espiritual, localizado nas encostas da Cordilheira do Himalaia. Os 

turistas que exploram essa região se aventuram no trekking e nas trilhas com paisagens 

incríveis. Lá você encontrará hospedagens baratas mesmo na capital, Katmandu, e irá 

gastar pouco com refeições e guias. Para os interessados em religião, há templos sagrados 

maravilhosos e festivais que acontecem durante o ano todo. É um lugar rico em cultura 

asiática clássica e belezas pitorescas. No Nepal é possível gastar uma média de US$ 25 

por dia, por pessoa, considerando guias e passeios. 



PolôniaPolôniaPolôniaPolônia 

 

A Polônia é rica em tesouros culturais e históricos, cidades medievais com castelos e 

museus 

A Polônia é um lugar incrível, porém ainda pouco explorado no roteiro de viagem dos que 

vão para a Europa. E também por esse motivo, é um local mais em conta para os 

viajantes em busca de economia, tanto na hospedagem como nas refeições e cervejas 

artesanais. A Polônia é rica em tesouros culturais e históricos, cidades medievais com 

castelos, montanhas maravilhosas e museus. Para aproveitar a cidade, sua gastronomia e 

uma boa hospedagem, é possível gastar em torno de US$ 45 por dia. 



LaosLaosLaosLaos     

 

Laos é um ótimo destino para quem busca turismo econômico 

O Laos é um dos mais belos países da Ásia, localizado entre a Tailândia e o Vietnã, tem 

em torno de 70% de seu território coberto por montanhas e florestas tropicais. Além disso, 

possui templos e palácios históricos, envoltos por paisagens incríveis. O mais interessante 

deste país é a grande presença de elefantes, inclusive como meio de transporte. O Laos é 

um ótimo destino para quem busca turismo econômico....    Laos recebe 

anualmente,,,, aventureiros de todos os cantos do mundo, que relatam gastos em torno de 

US$ 30 por dia, com tudo incluso. 



HondurasHondurasHondurasHonduras    

 

Além de lindas praias, possui o maior sítio arqueológico da civilização Maia 

Honduras é um país situado na América central, banhado pelo Mar do Caribe. Sua 

paisagem predominante é de montanhas, florestas tropicais e praias maravilhosas. É o lugar 

perfeito para exploradores e aqueles que gostam de curtir a tranquilidade de lindas praias 

pagando pouco, se comparado aos destinos tradicionais. Uma das principais atrações de 

Honduras é a cidade de Copán, o maior sítio arqueológico da civilização Maia. Os preços 

diários com hospedagem, alimentação e turismo ficam em torno de US$ 35 por dia. 



MarrocosMarrocosMarrocosMarrocos     

 

Foto: Valdiney Pimenta/Flickr/Creative Commons 

O Marrocos é um país muçulmano com cultura e tradições que atraem muitos turistas pela 

curiosidade. Como é separado da Espanha apenas pelo Estreito de Gibraltar, é uma opção 

muito explorada pelos europeus que buscam um destino exótico. Além do conhecido 

deserto, no país você encontra muita riqueza cultural e histórica, como belas mesquitas, 

uma gastronomia deliciosa, comércios tradicionais, praias tranquilas e montanhas incríveis. 

Os preços no Marrocos variam de acordo com a experiência que você deseja ter e o 

quanto souber negociar mas, em média, as despesas ficam em torno de US$ 40 por dia. 



BolíviaBolíviaBolíviaBolívia    

 

Um destino ideal para os aventureiros 

A Bolívia é um dos destinos turísticos mais baratos das Américas, levando em consideração 

a hospedagem, a alimentação e o transporte. É ideal para os aventureiros e para quem 

possui boa disposição física, pois muitos passeios envolvem viagens longas de ônibus. 

Algumas das principais atrações do país são a montanha Illimani, o sítio arqueológico 

Tiwanaku, o Mercado de Las Brujas, o Museu da Coca, dentre outras. As despesas diárias 

ficam em torno de US$ 25 por pessoa. 



TailândiaTailândiaTailândiaTailândia 

 

O custo médio por dia nesse país fica em torno de US$ 35 

A Tailândia é um país incrível, cheio de mistérios, praias paradisíacas e 

gastronomia exótica. É o destino ideal para mochileiros e aventureiros que procuram um 

lugar com cultura rica e preços acessíveis. Além das praias maravilhosas, alguns pontos 

turísticos interessantes são os templos e santuários milenares, como o do Buda Reclinado 

(Wat Pho), as feiras de rua e o Thai Elephant Home, onde é possível realizar passeios com 

elefantes. Os custos com hospedagem, alimentação, transporte interno e compras ficam em 

torno de US$ 35 por dia. 

 


