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Nós já conversamos sobre os primeiros passos para se fazer uma
mala inteligente. Ficou muito mais fácil, não ﬁcou? Mas sempre
restam dúvidas de como seguir esses passos e preparar uma mala de
sucesso, aquela que não nos dará dor de cabeça.
No momento de escolher as roupas será necessário pensar no
destino e como aquele destino reage as diferentes estações. Existem
lugares que nunca esfriam e outros que nunca esquentam, portanto
informe-se e ﬁque ligado nessas dicas!

Viagem na Primavera
Estação linda, cheia de cor e deliciosa para
fazer passeios e viagens. Viajar na primavera
é contar com roupas leves, mas adeptas ao
meio termo. Você pode facilmente usar uma
calça jeans, uma blusa regata e um tênis, vai
ser confortável tanto para o passeio quanto
para a temperatura. Pense que o dia pode
ser quente e a noite serena. Manga
comprida de tecido leve e vestido podem
compor a mala.

Verão na Praia
As cidades praianas permitem que você
relaxe muito mais. Roupas leves são
fundamentais para compor a bagagem,
além das roupas de banho para aproveitar o
que o destino tem de melhor para oferecer.
Shorts, camisetas, blusas de alça, vestido,
macacão, saia, bermuda, saída de banho,
maiô, biquíni e uma variedade inﬁnita de
peças que fazem parte deste cenário. Nos
pés, você descansar usando chinelos,
sandálias e sapatos baixos. Saltos são
facilmente dispensados.

Verão Urbano
Para um verão urbano, a lógica pode ser quase a
mesma, opte por roupas leves, mas lembre-se que
na cidade, nós passamos bastante tempo dentro
de lojas, restaurantes e ambientes que têm arcondicionado. Sendo assim, é muito mais comum
usar calças e sapatos fechados. Cardigan é uma
excelente escolha para esses passeios que fazem a
gente transitar do quente para o frio numa
velocidade tão rápida.

Passeio no outono
Vou viajar no outono e não faço a menor ideia
do que fazer! Eu estou aqui para isso, para te
ajudar!
O outono é uma estação deliciosa,
principalmente para quem gosta de uma
temperatura mais baixa e sem exagero. Você
pode levar seus casacos, suas calças, suas
roupas cheias de estilo, cachecol, botas, meia
calça e uma inﬁnidade/ﬁnita de lindas roupas,
sem precisar fazer inúmeras sobreposições para
se esconder do frio. O lado bom do outono é
justamente não ser rigoroso. Então você pode
até mesclar uma bermuda, uma camiseta e um
casaco, vai do seu gosto.

Eu quero o frio do inverno
Há muita gente que quer viajar no frio mesmo, ver a
neve e se encasacar inteiro. Nessas ocasiões, fazemos
as malas que mais precisam de espaço porque o
guarda-roupa de inverno é espaçoso. Você pode se
sentir à vontade para ressuscitar aquele casado lindo
que é impossível usar na sua cidade e que vai ocupar
um baita espaço na sua bagagem. Calças, meia calça,
segunda pele, toucas, luvas e todas suas peças
quentinhas são bem-vindas para fazer parte dessa
composição. O que você vai realmente precisar
aprender é como economizar espaço na bagagem.

E aí, tá a ﬁm de aprender?
Fica atento ao próximo e-book!
Um beijo!

