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Natal de

VIAJANTE
Traveling Christmas

presentes para amigos que gostam de cair na
estrada ou que não param no mesmo lugar
Presents for friends who like to hit the road
or can’t manage to stay in the same place
por/by micaela wernicke

Do voo de ida até as inevitáveis compras feitas
durante a viagem, alguns itens podem fazer toda
a diferença na vida do viajante, como o tapaolhos para dormir sossegado quando as luzes
do avião ficam acesas ou até uma mala para
carregar vinhos — um achado para quem vai
visitar vinícolas. A TAM Nas Nuvens seleciona
artigos úteis para fazer um viajante feliz.
From the flight on the way to the inevitable
shopping during the trip, some items make all
the difference in the lives of travelers, like sleep
masks in order to rest while the plane’s lights are
on or even a suitcase for wine bottles — a great
find for those who like to visit vineyards. TAM
Nas Nuvens has selected some useful articles to
make travelers happy.
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festas de réveillon à beira-mar
pedem figurino informal,
mas estiloso. estampas
estão em alta
New year’s parties by the ocean
call for informal, but also
stylish, clothing. Prints are in
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dá alívio aos
pés exaustos de
caminhar por
museus e lojas.
ideal para quem vai
explorar cidades
grandes
Relieve your
feet after all
the walking in
museums and
stores. Ideal for
anyone exploring
big cities
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cadernetas moleskine
podem vir com mapas
de londres ou de paris
Moleskine notebooks
can come equipped
with maps of
London or Paris

malas projetadas
para transportar
vinhos facilitam a
vida dos amantes do
enoturismo
luggage designed
to transport wine
bottles make things
easier for lovers of
wine tourism
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68 tam nas nuvens free flight
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