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DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
Para uma viagem internacional muitos países exigem uma lista de
documentos para autorizar a entrada do visitante, seja no destino
final ou na conexão. Até mesmo os países de terceiro mundo
podem solicitar:

»
»
»
»

Passaporte com validade mínima de seis meses;
Passagem de ida e volta;
Visto;
Seguro saúde para viagem.
Países que não exigem o visto, solicitam algumas comprovações
ao passar pelo controle de imigração no desembarque como:
Comprovante de estadia (reserva de hotel ou carta de anfitrião);
Comprovante de recursos financeiros para se manter-se;
Comprovante de vacina contra a febre amarela.

PAÍSES QUE
EXIGEM A VACINA
CONTRA A FEBRE
AMARELA
As vacinas contra febre amarela são injetadas nos postos de
saúde aqui no Brasil. O certificado internacional de vacinação é
obtido em qualquer agência da ANVISA, tendo validade vitalícia.
Afeganistão
África do Sul
Albânia
Angola
Antígua e Barbuda
Antilhas Holandesas
Arábia Saudita
Argélia
Aruba
Austrália
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belize
Benim
Bolívia
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão
Chade
Chile (Ilha de Páscoa)
China
Colômbia
Coreia do Norte
Costa do Marfim
Costa Rica
Cuba
Djibouti
Dominica
Egito
El Salvador
Equador
Eritreia
Etiópia
Fiji
Filipinas
Gabão
Gâmbia
Gana

Granada
Guadalupe
Guatemala
Guiana
Guiana Francesa
Guiné
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau
Haiti
Honduras
Ilha do Natal
Ilha de Páscoa
Ilha Norfolk
Ilhas Salomão
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Jamaica
Jordânia
Kiribati
Laos
Lesoto
Libéria
Líbia
Lituânia
Madagáscar
Malásia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Martinica
Maurícia
Mauritânia
Mayotte
Moçambique
Montserrat
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigéria
Niue

Nova Caledônia
Omã
Panamá
Paquistão
Paraguai
Pitcairn
Polinésia Francesa
Quênia
Quirguistão
Rep. Centro-Africana
Rep. Democrática do Congo
Rep. Dominicana
Rep. do Congo
Reunião
Ruanda
Samoa
Santa Helena
Santa Lúcia
São Bartolomeu, Ilha
São Cristóvão e Nevis
São Martinho, Ilha de
São Tomé e Príncipe
São Vicente e Granadinas
Senegal
Serra Leoa
Seychelles
Singapura
Somália
Sri Lanka
Suazilândia
Sudão
Suriname
Tailândia
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Trinidad e Tobago
Tristão da Cunha
Uganda
Venezuela
Vietname
Wallis E Futuna
Zâmbia
Zimbabwe

COMO REALIZAR
A TROCA DA
MOEDA
Existem diversas formas de fazer o câmbio do real para a moeda
do seu destino, que pode ser feito através de:

»
»
»
»

Casas de câmbio brasileiras;
Casas de câmbio internacionais;
Serviços e aplicativos de câmbio internacional — Transferwise;
Cartão de crédito ou débito internacional;
É importante ficar atento nas taxas cobradas de cada serviço e
sempre levar uma quantia em mãos que dê para o primeiro ou
segundo dia.

DETALHES
DO VÔO

Tanto no embarque, desembarque e estadia, alguns detalhes
imprescindíveis fazem a total diferença. Seguem algumas dicas:

»

Baixe o app da companhia aérea para acompanhar trocas e
cancelamentos do horário do voo;

»
»
»

Escolha seu assento e refeições do voo com antecedência;
Fazer check in online para agilizar os procedimentos de embarque
Chegar no aeroporto com antecedência de 2 a 3 horas do horário
de partida, para longas operações comuns de embarque;

»
»

Estar ciente do fuso horário nas conexões e desembarque;
Dar preferência as malas de mão com rodinhas, pois as filas de
espera são longas;

»

Não exceder o limite de bagagem que é de 23 a 32 kg, e 5 a 10 kg
para bagagem de mão, conforme a cia aérea ou país de destino;

O QUE LEVAR
NA MALA?
Durante um longo voo
internacional, um simples objeto
pode deixar tudo mais tranquilo
ou também causar problemas.
Para evitar situações de estresse
e desconforto leve com você na
mala de mão:

»
»

Documentos;
Caneta para preenchimento de formulários no desembarque;
Ítens de higiene com embalagens líquidas igual/inferior a 100ml;

»
»

Carregador para celular com conector USB;
Agasalho, pois os vôos internacionais costumam ser bem
gelados no interior do avião;

»
»

Almofada de pescoço, para maior conforto ao dormir;
Protetor auricular, caso queira dormir e tenha bebês chorando
ao seu redor;

»

Remédios para alívio rápido de sintomas decorrentes da viagem,
como dor de cabeça, enjôo, gases, dor de barriga, secreção nasal;

»

Chicletes para aliviar a pressão na cabeça, um pouco mais
incômodo em passageiros com sinusite;

»
»

Uma muda de roupa para emergências ou extravio de malas;
Fones de ouvido ou outros passatempos.
Não leve para a viagem:

»
»
»
»

Objetos cortantes e pontiagudos;
Latas de aerossol;
Materiais corrosivos e radioativos;
Recipientes líquidos com mais de 100ml.

CUIDADOS NA HORA
DO DESEMBARQUE
O controle de imigração é feito no embarque e desembarque de
cada voo internacional, por isso é importante tomar algumas
precauções para que não seja mal interpretado na hora da
checagem de documentos, como:

»
»
»

Ficar atento ao que diz o agente de imigração;
Falar sempre olhando nos olhos, caso lhe perguntem algo;
Evitar conversas e brincadeiras com o acompanhante na hora
da checagem;

»
»
»
»

Responder objetivamente apenas o que lhe for perguntado;
Checar o estado da mala despachada no desembarque, as
Reclamações só são aceitas no ato do recebimento;
Ter conhecimento das regras da receita federal para compras
internacionais, como limites e taxas de importação.

INFORMAÇÕES DO
PAÍS DE DESTINO
Para uma primeira viagem internacional ser mais tranquila e
econômica, existem informações essenciais que você também
deve estar ciente em relação ao país de destino, como:

»
»
»
»

Funcionamento do transporte no local;
Locais de compra em que há devolução de impostos, Tax Free;
Horários e dias gratuitos de museus e parques nacionais;
Ter um roteiro de viagem otimizado com a proximidade dos locais
e restaurantes;

»

Se atentar as restrições e leis do país de destino, para não levar
uma multa andando pela rua.

Fonte

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

https://www.oblige.com.br

