
Cinco casais estão na área de embarque do aeroporto aguardando para viajar. Descubra para qual país do sudeste asiático

cada casal irá viajar.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

QUEBRA

CUCAS

Bagagem: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Homem: David, Henrique, Luan, Nicolas, Ricardo

Mulher: Bárbara, Carolina, Gabriela, Juliana, Sabrina

Destino: Camboja, Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã

Duração: 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias

Voo: ALL112, JAC042, LOL404, UAU950, VGA387

⇒ Sabrina está ao lado dos namorados que vão para o

Camboja.

⇒ O casal que tem malas Azuis vai pegar o voo UAU950.

⇒ Henrique e a namorada dele estão ao lado de Sabrina.

⇒ Na terceira posição está o casal que pegará o voo

JAC042.

⇒ O casal que viajará por 15 dias está em algum lugar

entre a Bárbara e o casal que viajará por 5 dias, nessa

ordem.

⇒ Os namorados que vão para a Malásia estão ao lado do

casal que vai pegar o voo JAC042.

⇒ Os donos da bagagem Vermelha está em algum lugar à

esquerda do casal que vai para a Indonésia.

⇒ Nicolas está ao lado de Luan.

⇒ Carolina está em algum lugar à direita do casal que está

com malas Vermelhas.

⇒ Gabriela está em algum lugar entre o casal da bagagem

Vermelha e o casal que viajará menos de uma semana,

nessa ordem.

⇒ Nicolas está ao lado do casal que passará 20 dias

viajando.

⇒ O casal da bagagem Amarela está em algum lugar à

esquerda do casal que pegará o voo VGA387.

⇒ O casal que vai pegar o voo UAU950 está exatamente à

esquerda do casal que viajará durante 10 dias.

⇒ Bárbara e seu namorado estão na primeira posição.

⇒ O casal que vai para a Indonésia está ao lado do casal

que vai pegar o voo JAC042.

⇒ Os namorados que vão para o Vietnã estão em algum

lugar entre os donos das malas Vermelhas e os

namorados que vão para o Camboja, nessa ordem.

⇒ Os donos da bagagem Amarela estão em algum lugar à

direita dos donos da bagagem Verde.

⇒ Luan e a namorada dele estão na quinta posição.

⇒ Na terceira posição está o casal que viajará durante 15

dias.

⇒ David está ao lado do casal que pegará o voo ALL112.
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