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Os Destinos Mais Populares (e às Vezes Inesperados) para o Verão 2016 no 
TrocaCasa 

 
 
Enquanto janeiro-fevereiro é época baixa para o turismo no Hemisfério Norte, a atividade está 
ao rubro no TrocaCasa, a versão portuguesa do HomeExchange. Os dois primeiros meses do 
ano registaram um aumento de tráfego na ordem dos 60%, em comparação com dezembro de 
2015. O mundo pertence aos que se levantam cedo dizem, neste caso, aqueles que organizam 
as suas férias de verão sem esperarem pelos belos dias de sol, especialmente para quem 
deseja datas e destinos bem específicos para as suas trocas. 
 
 

 
 
 

 
A análise deste período de intensa atividade diz-nos muito sobre as tendências do ano, 
nomeadamente, sobre os países mais procurados para o próximo verão: 
 
1. EUA (com alta procura por Nova Iorque, Flórida, Havai e Califórnia) 
2. França 
3. Itália 
4. Espanha 
5. Reino Unido 
6. Canadá 
7. Alemanha 
8. Holanda 
9. Portugal 



10. Irlanda 
11. Suécia 
12. Dinamarca 
13. Islândia 
14. Austrália 
15. Noruega 
16. Croácia 
17. Grécia 
18. Suíça 
19. México 
20. Austria 
  
Alguns países registaram um crescimento significativo na sua atividade. Desde 1 de Janeiro, a 
Grécia juntou-se ao top 20 dos destinos mais populares do TrocaCasa, com um aumento de 
50% na pesquisa, em comparação com outubro/novembro de 2015. A Irlanda, já popular, 
registou um aumento de 21%. A Espanha confirmou a sua posição privilegiada de destinos 
europeus, com um aumento de 10% desde o início de 2016. 
Enquanto isso, a Islândia, que se juntou ao top 20 em 2015, ocupa agora a 13ª posição na 
tabela dos destinos de verão mais solicitados. Os islandeses são, até agora, os campeões do 
mundo da troca de casas em termos de número de Ofertas per capita. Quer dizer que as suas 
oportunidades de férias em todo o mundo são numerosas. 
 
O ranking das cidades mais apelativas no TrocaCasa para o próximo verão é semelhante aos 
resultados observados ao longo de 2015. Nova Iorque, Londres, Paris, Barcelona, Roma, 
Amesterdão e San Francisco lideram. Outras cidades, no entanto, estão a ganhar 
popularidade, como Estocolmo, Vancouver, Dublin, Lisboa, Berlim e Rio de Janeiro. 
 
Para além dos destinos preferidos, observados desde o início do ano, um estudo recente 
revelou-nos que um número significativo de viagens organizadas através do TrocaCasa são 
desencadeadas por pedidos de troca provenientes de locais inesperados, que não faziam parte 
da lista dos destinos favoritos. Estes “convites-surpresa” são boas oportunidades para 
descobrir partes do planeta não previstas no radar do viajante, muitas delas geograficamente 
próximas de regiões muito procuradas, mas no entanto de um mundo à parte. Tais 
oportunidades, por vezes, levam-nos a alterar os planos e até mesmo a fazer mais do que uma 
troca na mesma viagem, como testemunham Anita e Randy, originário da Califórnia: “Este 
Verão passaremos metade do tempo numa casa num fiorde da Noruega, a outra metade será 
passada em Praga e na Eslováquia. Sem o HomeExchange, nada disto alguma vez nos teria 
sido possível.” 
 
“Esta é uma das diferenças fundamentais entre a troca de casas e outras formas de viajar,” 
explica Jim Pickell, Presidente do HomeExchange. “Todas as pessoas querem visitar Nova 
Iorque, Paris e as praias do sul da Califórnia. Mas ser convidado para ficar em lugares que são 
igualmente desejáveis, mas geralmente menos repletos de turistas -- lugares onde os 
moradores locais gostam de ficar -- tornam a experiência totalmente original”. 
 
 
 



 
 
Sobre o HomeExchange  
Fundado em 1992 por Ed Kushins, o HomeExchange.com foi um pioneiro do movimento 
"consumo colaborativo". O TrocaCasa.com, a versão portuguesa do site, torna mais fácil 
planear e desfrutar de umas férias de troca de casa e oferece aos viajantes, uma autêntica 
experiência memorável. Em 2015, mais de 65.000 membros fizeram 130.000 trocas de casa 
em 150 países. Disponível em 15 línguas, o site HomeExchange.com foi eleito em novembro 
de 2015 "Melhor Site para reservar a sua estadia" pelos leitores do USA  Today e 10Best. 
 
 
 
 
Para mais informações: 
António Batista 
Representante para os países lusófonos  
antonio@trocacasa.com    
Telm: (+351) 968 040 353  
 
 
 
 
 
 

 
 


