EBOOK
SEGUROVIAGEM.ORG

EDIÇÃO 1

COMO
SE PREPARAR
PARA SUA VIAGEM
INTERNACIONAL
Inclui roteiros para L ondres , Paris e Praga!

ÍNDICE

Introdução
Minha viagem internacional - planejamento
Tratado de Schengen
Três cidades imperdíveis: Paris, Londres e Praga
Por que eu preciso ter um seguro de viagem internacional?
Chegou a hora de arrumar as suas malas
Chegou a hora de embarcar

2

Introdução
Está preparado para embarcar em
uma viagem internacional conosco?
Então aperte os cintos e vamos
explorar o mundo!
Viajar é investir em um tempo de
descanso, prazer e conhecimento
pessoal. Por isso sempre que você
escolhe uma viagem é hora de abrir o
peito ao mundo e descobrir o que ele
tem para oferecer!
Antes de embarcar nos momentos
que ficarão em sua memória, uma
viagem requer planejamento! É por
esta razão que preparamos este ebook
para ajudar você a organizar seus
desejos e não entrar em situações
desagradáveis durante suas férias.

Acompanhe nosso ebook! Reservamos para você um
assento com ampla visão sobre todos os detalhes referentes
a uma viagem internacional, fique por dentro de tudo!

Países diferentes, outras línguas e
regras, clima, acomodação, transporte
e destinos, são muitas questões
para ajustar até a a compra da sua
passagem.

A. Documentação
B. Tratado de Schengen
C. Seguro viagem
D. Roteiros de três cidades imperdíveis!
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Minha Viagem Internacional - Planejamento
ESCOLHA DO DESTINO
É a partir dessa escolha que muitos detalhes irão
aparecer. A necessidade ou não de visto, que
tipos de roupa levar, como se comportar,
que quantia de dinheiro você vai
precisar, quais estadias são possíveis
e como será sua comunicação, com
ou sem guia.
Quando você decide qual país ou
cidade quer visitar uma parte dos
planos começa a ganhar forma,
isso porque o destino é o que vai
traçar suas escolhas.

DOCUMENTAÇÃO
Os EUA pedem o visto americano e
por isso você precisa dar entrada com
antecedência antes da viagem ainda no
Brasil, para os países europeus não é necessário
visto prévio, você é aceito durante sua passagem
pela alfândega, mediante documentação exigida: passaporte,
comprovante de estadia, comprovante financeiro, seguro viagem e
passagem de volta.

PASSAPORTE
O passaporte é sua identificação no exterior,
funciona como uma carteira de identidade
para quem é estrangeiro em trânsito
ou em estadia temporária. Seu
passaporte é retirado nos postos da
Polícia Federal.
Atenção para a validade de seu
documento, a nova regra exige
que o passaporte tenha validade
mínima de três meses contados a
partir da data de saída da Europa.
Ex: você ficará em Paris até o dia 1o
de dezembro, seu passaporte deve
ter validade até 1o de março.
Com seu passaporte em mãos, não
esqueça de escaneá-lo e ter esse
arquivo em seu email, caso precise você
terá seus dados sempre disponíveis através
do acesso à internet.
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Minha Viagem Internacional - Planejamento

COMPROVANTE DE
ESTADIA
Nada mais é do que uma
comprovação de reserva de
hotel ou, caso você se hospede
na casa de um amigo, uma cartaconvite que atesta que você é
um convidado.
Deve conter nome do morador e
contato, não é incomum o oficial
ligar para atestar a veracidade
das informações.

SEGURO VIAGEM
O seguro viagem é um contrato que garante ao viajante atendimento médico, caso necessite,
além de benefícios de acordo com a escolha do seguro e seus serviços.
Fizemos um capítulo dedicado ao seguro, para você tirar todas as suas dúvidas.

COMPROVANTE FINANCEIRO
Cartão de crédito, dinheiro em espécie e travel cheque. São formas de comprovar que você
terá condições de arcar financeiramente com suas despesas durante sua visita ao país.
Alguns tem uma quantia específica por dia/semana/mês por pessoa. O melhor é sempre
checar o site da embaixada do seu destino para se certificar.
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Tratado de Schengen
O QUE É?

PAÍSES INTEGRANTES:

• É um acordo entre países europeus
que versa sobre a abertura das
fronteiras e livre circulação de
pessoas entre os países signatários. O
tratado e a União Europeia não devem
ser confundidos, o TS livra a exigência
de controle entre as fronteiras dos
países signatários.

• Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo,
Holanda, Itália, Portugal, Espanha, Grécia,
Áustria, Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia,
Dinamarca, Eslovênia, Eslováquia, Polônia,
Malta, Lituânia, Letônia, Hungria, Estônia,
República Tcheca, Suíça, Romênia e Bulgária.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRATADO PARA VOCÊ?
Isso significa que se você for para Paris pode de lá esticar sua viagem até Praga, por
exemplo. Para isso você não vai precisar documentação adicional, é claro, que deve
estar dentro do período como turista, 90 dias.
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Três cidades imperdíveis

PARIS

LONDRES

PRAGA
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PARIS
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PARIS
A capital francesa não perde o posto
de ser a mais linda cidade europeia.
Paris é a eterna Cidade Luz e você
não pode perder uma oportunidade
de pisar nas famosas ruas francesas,
com seu charme e história. São tantas
atrações que é difícil montar um
programa em poucos dias, mas como
nem sempre temos todo o tempo
suficiente, separe ao menos 6 dias
para permanecer na Cidade Luz.
Uma forma de organizar seus passeios
é dividi-lo por bairros.
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PARIS

ROTEIRO 6 DIAS

DIA 1 - SACRÉ-COEUR E
MONTMARTRE
Montmartre se transformou no point
de artistas, poetas e escritores no fim
do século 19, até hoje carrega essa
atmosfera de arte. Caminhe pela
praça Place tu Tertre, lá você encontra
inúmeros cafés, restaurantes e
artistas desenhando caricaturas e
pintando quadros ao vivo.
No topo fica a Basílica Sacré-Coeur,
um exemplo da arte romana-bizantina,
sua construção teve início em 1870.
Reserve pelo menos 2 horas para
visitar a parte interna e fotografar a
área ao redor.

Ao lado você encontra a igreja StPierre de Montmartre e a alguns
metros conheça Au Lapin Agile, local
boêmio francês com apresentação
de músicos com repertório cheio
de chansons. Você pode descer
pelo funicular, situado próximo as
escadarias de Sacré-Coeur.
Siga em direção a zona de Pigalle, lá
você testemunha o famoso cabaré
Moulin Rouge, construído em 1885,
símbolo da Belle Époque.

Museu de Louvre: dispensa comentários,
um dos maiores acervos de arte do
mundo. Muitos começam o dia aqui, mas o
funcionamento é das 9h até às 18h, então
garanta sua entrada e reserve no mínimo de
2 a 3 horas de sua tarde para passar aqui.
Informações: www.louvre.fr

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

