
ALEMANHA

INFORMAÇÕES
PRÁTICAS
Eletrecidade

Tipos de Tomadas

Fuso Horário

230v

Plugs Tipo “C” e “F”

Berlim GMT +2

— 5h à frente no horário de verão

— 4h à frente no horário de inverno

CUSTO DE VIDA

Restaurante

Coca-Cola

Gasolina

Transporte Público

10,00€

2,20€

1,52€

70,00€ Ticket Mensal

Em relação aos EUA, o custo na Alemanha é e média 2,74% menor,

sem contar o aluguel. Já esse ítem, na Alemanha, é 29,35% menor

que nos EUA, na faixa dos 750€, na capital.

CURIOSIDADES

A terra natal dos irmãos Grimm

pode ser cheia de surpresas

para os turistas.

 

Acontece que na Alemanha todo

banheiro é pago para entrar.

Além do mais pedestres e

ciclistas também são multados

se desobedecerem as regras

de trânsito.

Então fique atento. Leve sempre

moedinhas de euro cents junto

com você e cuidado, você pode

ser multado ao atravessar a rua

fora da faixa ou com o sinal 

vermelho, mesmo que não tenha

carro para passar, as multas 

variam de 5 a 30 euros para

pedestres e podem chegar a

100 euros para ciclistas.

PONTOS TURÍSTICOS

Muro de
Berlim

Berliner
Fernsehturm

Castelo de
Hohenschwangau

Tropical Island
Resort

Sankt Peter
Ording

Castelo de 
Eltz

Castelo de
Lichtenstein

Passaporte

Passagem Aérea

Estadia

Seguro Saúde

Finanças

Visto

Obrigatório validade superior a 6 meses

Ida e Volta. Permanência máxima: 90 dias

Comprovante de hotel ou carta de anfitrião

Obrigatório

— Cartões de Crédito Internacional

— Dinheiro Vivo ou Holerite

— Outros meios que comprovem a 

manutenção da estadia no país

Não é necessária a retirada no consulado

REQUISITOS
DE ENTRADA
NO PAÍS

GASTRONOMIA

Joelho de Porco
Cozido

Batata Inglesa
Cozida

Sauerkraut
Chucrute

 Wurst
Salsicha Alemã

A gastronomia alemã valoriza os embutidos e conservas.

Já a sobremesa dos alemães inclui uma variedade de cerejas

que contemplam um dos mais famosos pratos típico,

a torta de Floresta Negra.

MELHOR ÉPOCA
PARA VISITAR

Com verões quentes no interior do país e invernos rigorosos na

região da capital. A melhor época para visitar a Alemanha é em

abril, maio e junho, ou seja, durante a primavera européia.

INFORMAÇÕES
GERAIS
Capital

Cidades Importantes

Idioma

Moeda

Berlim

Hamburgo

Munique

Colônia

Frankfurt

Stuttgart

Dortmund

Dusseldorf

Alemão

Euro

Fonte

https://assistentedeviagem.com.br/seguro-viagem/ https://www.oblige.com.br


