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O QUE É OVERLANDING?

Viajar, explorar e descobrir com 
nossos veículos. 

Partir para uma jornada rumo a um 
novo lugar, sabendo que o caminho 
é tão importante quanto o destino. 
O sonho de chegar ao Alasca ou 
simplesmente escapar da cidade no 
final de semana.

Gastar meses planejando ou inventar 
no caminho, viajar por terra ou 

pelo asfalto, camping selvagem ou 
desfrutar da hospitalidade local. 

Uma aventura, às vezes um desafio, 
mas sempre uma experiência 
inesquecível.

DE ONDE SURGIU?

Tradicionalmente, é um termo 
usado pelos tropeiros australianos 
quando atravessavam seu gado, 

A Kombi Alice, às margens da Ruta 40, na Argentina.

PARA REFLETIR

percorrendo distâncias enormes 
pelo outback (deserto). No entanto, 
nos tempos modernos de veículos 
motorizados, overlanding alcançou 
outro patamar e tornou-se a forma de 
viajar preferida para conhecer muitas 
partes da Europa, África, Ásia e, mais 
recentemente, as Américas.

MAS EXATAMENTE O QUE É?

Normalmente envolve um meio de 
transporte, e pode variar desde uma 
bicicleta até um 4x4 superequipado. 
A experiência pode durar um dia, ou 
até mesmo anos. Não importa se 
você está planejando uma viagem de 
seis meses pela África ou um final de 

semana na praia. Pode ser sozinho, 
com os amigos, a família ou em um 
grande comboio. Vale tudo! O mais 
importante é sua atitude e o que você 
faz no caminho. 

Sobre pernoites, tudo depende 
do seu gosto, orçamento e das 
circunstâncias. Camping é a opção 
mais comum em lugares isolados, pois 
proporciona mais liberdade e tem um 
custo baixo. Outra opção conhecida 
são os motor-homes e trailers. 

Porém, uma viagem overland pode 
ser planejada e realizada com 
qualquer carro, hospedando-se em 
hotéis ou pousadas. O importante é 
viajar por terra!

A ideia é retornar tendo aprendido algo novo 
do local e também sobre você.

Ou seja, overlanding é o que você faz!

Uma aventura,  
às vezes um desafio,  
mas sempre  
uma experiência 
inesquecível. 

“
”

Robert Ager Franco Hoff - Vou de Kombi|
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Assine já a revista  
impressa semestral  
e ganhe gratuitamente  
a eMagazine*. 
FIQUE POR DENTRO!  

Pacotes atraentes de publicidade e  
campanhas de marketing  
com bom custo-benefício para um  
público altamente selecionado. 

CONFIRA NOSSAS OPÇÕES,  
ENTRE EM CONTATO E SEJA UM PARCEIRO.
        anuncio@overlanderbrasil.com 

UMA REVISTA PARA OVERLANDERS  
ESCRITA POR OVERLANDERS!  
Se você tem histórias para contar, fotografias para 
compartilhar ou apenas uma grande ideia, nós 
queremos saber.

       contato@overlanderbrasil.com

 

 

ANUNCIE 
 CONOSCO

SEJA UM 
COLABORADOR

ASSINATURA  
1 ANO

ASSINATURA  
2 ANOS

2 Revistas Impressas  
+ 2 eMagazines 

4 Revistas Impressas  
+ 4 eMagazines 

*(versão digital) lançada 3 meses depois da publicação da versão impressa.

www.overlanderbrasil.com
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