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Qual turista nunca teve vontade de dar 

uma “escapadinha” das atrações tradicionais de 

Orlando para ver um jogo da NBA? Ou aproveitar uma 

viagem a Buenos Aires para visitar o incrível museu do 

Boca Juniors? Ou, ainda, curtir as emoções da 

Fórmula 1 durante seu passeio pela Europa? 

 

chegou para dar 

uma cara nova aos blogs de viagem. Além do enfoque 
tradicional do turismo, traz também as atrações 
ligadas aos esportes em geral.  

Não é um blog só para “atletas” ou para 

“superfanáticos por esportes”, mas uma ferramenta 

para o viajante comum dar mais emoção à suas férias. 

O primeiro site do gênero no Brasil.  
 

O site conta com a 

experiência de 15 anos no jornalismo 
de turismo do seu diretor, o 
jornalista, Paulo Mancha D’Amaro.  

Paulo foi editor chefe da Revista 
Viajar pelo Mundo (para a qual 
continua escrevendo regularmente) 
e atuou também nas revistas Terra e 

Próxima Viagem. Em seu currículo, conta com mais de 
30 reportagens internacionais, do Ártico à Antártica.   

Ganhou duas vezes o Prêmio Europa de Jornalismo 
(2012 e 2014), concedido ao autor da melhor 
reportagem pela Comissão Europeia de Turismo.  

Comentarista esportivo do canal ESPN, decidiu unir as 

paixões: viagens e esportes. 
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Viajando por Esporte é divulgado semanalmente para  mais de 185 mil de fãs de esportes e viagens  que 

acompanham as postagens do autor nas redes sociais  Twitter ,  Instagram  e  Facebook  (veja gráficos no final). 
 

 

Viajando por Esporte traz reportagens que abordam:  

 

♦ Destinos turísticos tradicionais ou exóticos (de Orlando à Tailândia, de Paris ao Nepal).  

♦ Hotéis, com a avaliação do autor, Paulo Mancha D’Amaro.  

♦ Restaurantes, bares, baladas e tudo que o turista descolado espera ver em um portal de viagens.  

♦ Dicas de pacotes turísticos, city tours, museus, galerias de arte e eventos culturais.  

♦ Atrações esportivas para participar (de maratonas a escolinhas de futebol para crianças, passando por estações de esqui, campos de golfe, 
points de mergulho etc.).  

♦ Atrações esportivas para visitar (museus de esportes, tours de estádios, jogos de futebol, etapas da Fórmula 1, lugares históricos etc.).  

♦ Relação de agências e operadoras.  

 

 

Aceitamos convites para eventos e press trips, mas nos reservamos o direito de 

publicar nossa opinião sincera. Só assim podemos manter nossa credibilidade e a daqueles que 

nos convidam. O blog não publica matérias pagas, e todo material publicitário é identificado 

de forma clara. 

 

 

Não deixe de nos incluir em seu mailing de imprensa e em seus press trips! 
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Posição e tamanho: O blog Viajando por Esporte tem apenas DOIS BANNERS, de 

200 x 575 pixels e 300 x 330 pixels, que aparecem em todas as páginas. 

Valor: R$ 1000/mês por banner; Descontos para programações superiores a 2 meses. 

Forma de pagamento: 50% no ato da inserção e 50% em 30 dias; 

Observação: Estamos abertos à negociação de permutas. 
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