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Muita 

pra contar
HISTÓRIA 

O Retrip não é um Blog 
comum de viagem. É um blog
que fala sobre vivências e 
transformações pessoais que
pode-se ter em um destino.
O autor, além de visitar pontos 
turísticos traz ao leitor as
sensações que ele pode ter 
ao deixar-se levar pela 
natureza local.
Retrip ajuda o leitor a viver a 
viagem com consciência e
paixão, sem pressa, dando 
atenção aos detalhes que
podem transformar sua vida.



Antonio JR
Sou um amante da natureza e de esportes outdoor. Corredor de 
montanha, sou um aficionado por trilhas e terrenos acidentados. 
Tenho um carinho por tudo que envolve arte e a música é outra 
atividade que me libera endorfina. Um apaixonado pelo mundo, 
acredito no poder transformador de cada viagem e com elas 
adquiro vivência e experiência para minha vida. Divido com minha
família minhas conquistas.

Quem 
ESCREVE 



Autêntico

‘‘

‘‘
Antonio JR

De fato, quando nos colocamos no mundo, 
novas dúvidas e questionamentos vão surgindo. 
A mais profunda viagem que fazemos, em 
situações dessa natureza, é para dentro de nós 
mesmos. Nos sentimos forte e nos sentimos frágeis. 
Esse conflito interno nos faz perceber que 
evoluir é algo necessário e que principalmente, 
o mundo precisa disso.



Em busca

             De cultura
De interação com a natureza
             De Consciência
De transformação



Nicho

         Viagem de Aventuras
Viagens Transformadoras
          Viagem de Experiências
Viagem em Família (novo)
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Jeanete de Fátima Cardoso Lima

Eu amei este post, achei incrível! Vou fazer 
o Caminho em final de Agosto 2015.
Embora falte algum tempo, sinto que 
o caminho já sendo percorrido em 
minha alma. Sei que será maravilhoso! 
Obrigado pelo relato de sua alma!! 
Um grande abraço!

‘‘ ‘‘
Lena Reis

Boa tarde, Antônio Rômulo,

Tudo ótimo, tudo verdade, tudo exato. 
O único problema é que o inesperado 
na leitura desse lindo post destampou 
um pote de inesperadas lágrimas. 
Mas esse é um excelente indício!

Um abraço!

‘‘ ‘‘



Influencer
633.730

67.0K
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Instagrans

Perfil Pessoal

Projetos: Blog Associado:

Coordenador de Parcerias da RBBV
Criador do encontro de Inverno de blogueiros 
de viagem (São joão del Rei - duas edições)
Membro do Instagram @blogueirosdeviagens
Professional Coach - foco: viagens transformadoras
Membro ABBV - BTBloggers - RBBV
Proprietário do Instagram  @go.fas



   Por aqui

vimeo.com/retrip

twitter.com/retrip

pinterest.com/retrip

instagram.com/retrip

facebook.com/retrip.br
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