Viaje o mundo com os 100 melhores blogs
(Hamburgo, 24 de março de 2017) O portal multilíngue do bab.la sente-se honrado em revelar
os mais influentes blogs de viagem e os mais inspiradores blogs de expatriados de 2017 em
sua competição anual Top 100 Bloggers Abroad!
O objetivo da competição é descobrir as melhores fontes sobre viagem e sobre a vida em um
país estrangeiro. Atualmente em sua nona edição, o campeonato reuniu participantes de
todos os continentes e recebeu mais de 8,700 votos!
Este ano, o melhor blog de expatriados escolhido pela comunidade de usuários do bab.la foi
o E-Dublin – depois de ganharem em 2010 e em 2015, o blog orgulha-se em ser referência
absoluta para brasileiros que moram ou planejam mudar-se para a Ilha de Esmeralda. Em
segundo colocado ficou o blog dinamarquês entusiasta de viagem Vendelia-travels e em
terceiro, o blog italiano Vivere Thai – o primeiro inspira seus leitores através de sua paixão por
viagens e história, já o último é a principal fonte para italianos que desejam fazer da Tailândia
o seu novo lar. O primeiro lugar da competição será premiado com uma câmera de ação da
marca Redleaf e os blogs que ficaram no top 10 levam as incríveis ChatterBags!
„Bloggers Abroad mostra mais uma vez a beleza, diversidade e a riqueza cultural de nosso
mundo – há muito a ser visto por aí, tantos lugares para conhecer, tantas coisas para vivenciar“
diz Karolina Górak, gerente de projetos da Bloggers Abroad. „Nós esperamos que as histórias
pessoais e as experiências emocionantes desses blogueiros encorajem aqueles que ainda
estão um pouco hesitantes em fazer a grande mudança e embarcar numa aventura no
exterior“.
Sobre o bab.la:
bab.la é um portal linguístico interativo e também uma revista informativa para expatriados que oferece
dicionários bilíngues, artigos de blog sobre a vida no exterior, testes e jogos relacionados ao aprendizado de
idiomas, tudo oferecido gratuitamente. Atualmente disponível para 28 idiomas diferentes (Inglês, Árabe,
Chinês, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Esperanto, Alemão, Grego, Hindi, Húngaro,
Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suahíli,
Sueco, Tailandês, Turco e Vietnamita), o site opera num modelo wiki, permitindo que usuários contribuam com
conteúdo e com feedback. O bab.la foi fundado em 2007 e desde abril de 2015 faz parte da família Oxford
Dictionaries da Oxford University Press.
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