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Experiências de viagem, relatos, fotos, dicas turísticas e muito mais... 

 

 

https://www.viagensecaminhos.com/


 

 

 
 

O blog Viagens e Caminhos está no ar desde 2010, onde divulgamos nossos relatos, dicas e experiências de viagem. Nossos posts são 
informativos e úteis aos viajantes, com fotos de qualidade, dicas e informações turísticas dos lugares que visitamos.  

Somos fonte de pesquisa de viajantes e aventureiros que cada vez mais buscam informações nos blogs de turismo antes de viajar. 
Somos também uma ótima oportunidade de divulgação para hotéis, pousadas, atrações turísticas, empreendimentos e atividades 
ligadas à Viagem e Turismo.  

O blog Viagens e Caminhos faz parte da ABBV - Associação Brasileira de Blogs de Viagem. E também RBBV - Rede Brasileira de Blogs 
de Viagem. Atualizado duas vezes por semana com conteúdo de qualidade, contamos atualmente com quase 700 posts criados para 
compartilhar informações e ajudar os leitores a organizar seus roteiros de viagem. 

 

 

Quem somos:  

Jair Prandi: Criador, editor e fotógrafo e do Viagens e Caminhos. Apaixonado por viagens com toques de aventura, 

criou esse blog para compartilhar suas experiências e ajudar os leitores a montarem suas viagens. 

  Temos conteúdo de 18 países e 23 estados brasileiros. Acesse nosso mapa para ver de onde já escrevemos! 

 

 

https://abbv.net.br/
https://rbbv.com.br/
https://rbbv.com.br/
https://www.viagensecaminhos.com/nosso-mapa


 

 

 

 

1.14 milhões de visualizações mensais 

817 mil usuários mensais 

86% dos visitantes são brasileiros 

Fonte: Google Analytics – 29 de janeiro de 2023  

 

 

18.000 seguidores – https://www.facebook.com/viagensecaminhos  

    29.197 inscritos - https://www.youtube.com/user/jairprandi 

    7.313 seguidores - https://www.instagram.com/viagensecaminhos 

    4.300 seguidores - https://br.pinterest.com/viagenscaminhos 

https://www.facebook.com/viagensecaminhos
https://www.youtube.com/user/jairprandi
https://www.instagram.com/viagensecaminhos
https://br.pinterest.com/viagenscaminhos


 

 

 

 

Nos link abaixo é possível ver matérias de algumas press trips realizadas: 

Monte Roraima – Outubro de 2022 – Parceria com a Explora tepuy 

Nobres MT: Junho de 2022 – Parceria com a Nobres Turismo 

Jalapão TO: Maio de 2022 – Parceria com a Jalapão Eletrizante 

Barcelona, Espanha: Abril de 2022 – Parceria com a Visit Barcelona 

Cambará do Sul RS: janeiro de 2022 – Parceria com a Guia Aparados 

Praia Grande SC: Janeiro de 2022 – Parceria com  João do Balão e Cânions e Balões 

Chapada das Mesas MA: Agosto de 2021 – Parceria com a Cia do Cerrado 

Bonito MS: Maio de 2021 – Parceria com a Acqua Viagens 

São José dos Ausentes RS: Datas diversas – Parceria com a Condor Ecotur e Ausentes Ecotur 

Panamá: Abril de 2018 – Parceria com a Conexão Panamá 

 

https://www.viagensecaminhos.com/2022/10/monte-roraima.html
https://www.viagensecaminhos.com/2022/07/bom-jardim-nobres-mt.html
https://www.viagensecaminhos.com/2022/05/jalapao-tocantins.html
https://www.viagensecaminhos.com/2022/05/barcelona-espanha.html
https://www.viagensecaminhos.com/category/destinos/brasil/rio-grande-do-sul/cambara-do-sul-rs
https://www.viagensecaminhos.com/category/destinos/brasil/santa-catarina/praia-grande-sc
https://www.viagensecaminhos.com/2021/08/chapada-das-mesas.html
https://www.viagensecaminhos.com/category/destinos/brasil/mato-grosso-do-sul/bonito
https://www.viagensecaminhos.com/category/destinos/brasil/rio-grande-do-sul/sao-jose-dos-ausentes-rs
https://www.viagensecaminhos.com/category/destinos/america-central/panama


 

 

 

 

O Viagens e Caminhos desenvolveu inúmeras parcerias com hotéis, agências e destinos de viagem onde fizemos uma ampla 

divulgação no blog e redes sociais, confira algumas delas clicando sobre as imagens:                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

. 

https://www.viagensecaminhos.com/2018/09/onde-ficar-em-urubici.html
https://www.viagensecaminhos.com/category/destinos/america-central/panama
https://www.viagensecaminhos.com/2017/01/parque-da-serra-bondinhos-aereos-canela.html
https://www.viagensecaminhos.com/2018/03/pousada-caminho-dos-canyons.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/08/visita-vinicola-chandon.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/01/mundo-vapor-canela-unico-parque-do-mundo-com-miniaturas-a-vapor.html
https://www.viagensecaminhos.com/2018/01/rota-das-cascatas-bom-jesus.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/11/onde-ficar-em-capitolio-balneario-do-lago.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/08/farina-park-hotel-dica-de-hotel-na-regiao-da-uva-e-do-vinho.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/10/brisamar-hotel-sao-luis-dica-de-hotel-na-capital-do-maranhao.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/09/blue-tree-towers-millennium-dica-de-hotel-em-porto-alegre.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/10/pousada-solar-das-gaivotas-onde-ficar-em-barreirinhas.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/08/garibaldi-capital-brasileira-do-espumante.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/10/lencois-maranhenses-excursao-pelo-rio-preguicas.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/01/vale-dos-dinossauros-o-jurassic-park-de-canela.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/08/visita-vinicola-garibaldi-e-cave-acordes.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/11/trem-das-termas-passeio-de-maria-fumaca-em-piratuba.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/01/super-carros-gramado.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/08/osteria-della-colombina-garibaldi.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/01/gramado-dreamland-museu-de-cera.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/01/harley-motor-show-museu-bar-harley-davidson-de-gramado.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/01/hollywood-dream-cars-museu-do-automovel-de-gramado.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/08/visita-vinicola-peterlongo.html
https://www.viagensecaminhos.com/2018/05/onde-ficar-em-punta-cana.html
https://www.viagensecaminhos.com/2018/05/day-pass-no-hard-rock-hotel-punta-cana.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/05/hotel-balneario-termas-de-marcelino-ramos.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/07/passeio-de-trem-mais-bonito-do-brasil.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/11/onde-ficar-em-belo-horizonte.html
https://www.viagensecaminhos.com/2017/02/parque-unipraias-bondinhos-de-balneario-camboriu.html
https://www.viagensecaminhos.com/2019/03/catedral-de-sal-da-colombia.html


 

 

 

 

 

 

Email website: contato@viagensecaminhos.com 

Email Jair Prandi: jair.prandi@gmail.com 

Website: viagensecaminhos.com 

 

 

Blog membro da ABBV 

Associação Brasileira de Blogs de Viagem 

 

Blog membro da RBBV 

Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem 

 

https://www.viagensecaminhos.com/

