Dicas essenciais para descomplicar as férias com crianças

Férias com crianças pode soar a complicação, mas nada que não se resolva com uma boa
planificação e alguns cuidados extra. Viajar em família permite criar memórias únicas, que vão
prevalecer para sempre.
Incluir os mais novos nestas viagens pode ser desafiante, mas se seguir as dicas do Rodinhas
vai conseguir usufruir das suas férias da melhor forma.

Saiba como preparar as suas férias com crianças
Planear viagens
Independentemente do meio de transporte, ao tomar decisões relativas à viagem, tem de
pensar no conforto e comodidade dos mais pequenos. Escolha uma roupa que deixe a criança à
vontade e opte pelo melhor horário para viajar. Não menos importante, leve água, alguns
snacks e um jogo ou brinquedo para a manter entretida. A primeira etapa da missão férias com
crianças está concluída.
Escolher o alojamento mais adequado
É importante escolher o alojamento de acordo com o tipo de férias que vai fazer. Se as férias
forem mais focadas na descoberta de um novo local, uma estadia com pequeno-almoço incluído
e quartos espaçosos é o suficiente. Se passar mais tempo no hotel, convém fazer uma pesquisa
das atividades disponíveis e se tem condições e espaços adequados para os mais pequenos.
Optar por hotéis com kids club, parque infantil ou piscina são sempre boas opções para umas
férias mais descansadas.

Fazer um roteiro diversificado antecipadamente
Ao escolher o local de férias, tenha em consideração que tipo de atividades existem para fazer
com as crianças. Assim, faça uma pesquisa prévia sobre o que visitar, reservando, se possível,
algumas dessas visitas. Procure atrações turísticas que se adequem às crianças, descubra se,
durante o período da estadia, há festas populares e quais as praias mais recomendadas para
umas férias com crianças.
Deve programar atividades diversificadas e estimulantes, pois somente as idas à praia podem
tornar-se aborrecidas para as crianças. Coloque no seu roteiro visitas ao zoo, aos parques de
diversões e a museus: a diversão será garantida!
Não se esqueça de incluir, em todas as atividades, o protetor solar e o chapéu com
abas. Depois, é partir de férias com muita diversão incluída.

Sobre o Rodinhas
O Rodinhas é uma empresa de transporte de crianças pertencente ao Grupo Salvador Caetano.
Foi criado em 2007 para efetuar todo o tipo de transporte escolar e transporte de
crianças em qualquer momento, respondendo às necessidades das famílias portuguesas.
A carrinha de transporte Rodinhas está presente nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa
e preparou as suas carrinhas para garantir uma viagem segura para crianças de todas as

idades, com as cadeirinhas de bebé ou assentos para criança corretos, para além de uma vasta
equipa de motoristas profissionais que transportarão os pequenos passageiros com toda a
segurança.

