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Férias de Pascoa: viagem em família gratuitas!

O segredo? GuestToGuest. GuestToGuest é a primeira rede social de troca de casas. O objetivo da  
rede é de encontrar outros membros que se parecem com você para trocar de casas. 

A troca de casas é uma prática que te ajuda a realizar economias formidáveis durante as férias. 
Não apenas você não terá que pagar um hotel, mas você também poderá economizar ao preparar  
sua própria comida em casa. Além disso, 15% de nossos membros também disponibilizam seus 
carros aos seus convidados. Resumindo, em um período de crise, a troca de casas é uma boa 
possibilidade para sair de férias.

Em GuestToGuest os membros fazem parte de grupos que os colocam em relação com pessoas 
parecidas com eles. Por exemplo, trocar de casa com uma família cujas crianças têm a mesma 
idade que as suas facilita sua vida, já que você terá acesso à tudo o que você precisa: barreiras de 
segurança, fraldário, brinquedos para as crinaças, cadeira de bebê para automovel, etc. 

Além disso, graças aos GuestPoints, a reciprocidade das trocas não é mais necessária. O principio é 
simples: a cada vez que você acolhe outros membros (você estando em casa ou não) você ganha 
GuestPoints. A partir desse momento você dispõe de um "crédito" que você pode utilizar quando 
você quiser para sair de férias na casa de um outro membro!

Então porque não aproveitar para sair de férias de graça e em família durante a pascoa? Algumas 
sugestões  de  casas  e  apartamentos  práticos  para  quem  tem  crianças,  todos  disponíveis  em 
GuestToGuest: 

Coração da normandia
4 lugares

86 GuestPoints/Noite

Apartamento centro Paris
6 lugares

64 GuestPoints/Noite

Casa em Marrakech
14 lugares

192 GuestPoints/Noite

Casa em Barcelona
10 lugares

280 GuestPoints/ Noite

About

GuestToGuest é uma rede social cujos membros trocam de apartamento ou 
de casa durante as férias.  Fundada em 2011, o site conta com mais  de 
20.000 casas em mais de 146 países no final  de outubro de 2013.  Seu 
objetivo:  dar  a  possibilidade  a  todos  de  passarem  suas  férias  ideais 
trocando de casa de maneira simples e justa. 
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