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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.

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

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!

A. Documentação

B. Tratado de Schengen

C. Seguro viagem

D. Roteiros de três cidades imperdíveis!

Introdução
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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 começam 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 sueu email, caso precise você 
terá seus dados sempre disponíveis através 

do acesso à internet.

Minha Viagem Internacional - Planejamento

https://ais.usvisa-info.com/pt-BR/niv
http://www.dpf.gov.br/servicos/sigilo-bancario/passaporte/requerer-passaporte
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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.

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 carta-
convite 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, 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.

Minha Viagem Internacional - Planejamento
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PAÍSES INTEGRANTES:

• 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.

O QUE É?

• 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.

Tratado de Schengen

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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PARIS LONDRES PRAGA

Três cidades imperdíveis

http://www.seguroviagem.org/paris
http://www.seguroviagem.org/paris
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PARIS
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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.

PARIS

http://www.seguroviagem.org/paris
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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 St-
Pierre de Montmartre e há 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

PARIS ROTEIRO 6 DIAS

http://www.au-lapin-agile.com/
http://www.louvre.fr
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DIA 2 - ILE DE LA CITÉ 
E ILE ST-LOUIS

Aqui você está no coração de Paris, 
onde o rio Sena embeleza a paisagem. 
Destaque para a catedral de Notre 
Dame e a Sainte-Chapelle.

Notre Dame é um dos símbolos de 
Paris e não tem como não se apaixonar 
por essa obra de arte da arquitetura 
gótica. Sua construção teve início em 
1163 e foi terminada em 1330.

Não é à toa que turistas fazem filas 
para conhecer a parte interna e a 
cúpula. Sua torre também é aberta 
ao público e de lá tem-se uma vista 
estonteante de Paris, você verá 
de perto as famosas gárgulas que 
ganharam vida na obra de Victor 
Hugo.

A poucas quadras na mesma ilha, 
encontra-se a Sainte-Chapelle, de tão 
bela foi nomeada como o “caminho 
para o paraíso”. Erguida em 1248 a 
pedido de Luis IX. Veja os conjuntos 
de vitrais emoldurados.

Em seguida, atravesse a Ponte de 
Notre Dame e chegue até o Hotel de 
Ville. Um prédio que tem uma relação 
íntima com a história de Paris e vários 
fatos históricos. Desde 1357 é onde 
funciona a sede municipal da cidade.

PARIS ROTEIRO 6 DIAS
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DIA 2 - BAIRRO LATINO

Turista que se preza não se cansa fácil, 
Paris tem muito o que ver e é melhor 
aproveitar! O Bairro Latino fica do 
outro lado ao sul da Ilé de La Cité, é 
uma ótima opção para encontrar um 
restaurante, almoçar e depois de um 
descanso continuar o passeio.

Aqui há estreitas ruas com pequenos 
e aconchegantes restaurantes, não só 
da cozinha francesa mas internacional, 
é um bairro com um ar estudantil pelo 
fato dos Liceus Henry IV e Louis le 
Grand se localizarem aqui, além da 
Universidade de Sorbone. Destaque 
para a Capela Santa Ethiene e St- 
Severin, além, é claro, do Panthéon.

Hoje é local de visita principalmente 
pelas 70 figuras célebres da história 
francesa que estão enterradas na 
cripta. Para citar algumas: Alexandre 
Dumas, Jean Monnet, Victor Hugo, 
Louis Braille, Marie Curie, René 
Descartes, Émile Zola, Jean-Jacques 
Rousseau...

Panthéon, ou Panteão em português, 
é um monumento parisiense situado 
no Monte de Santa Genoveva, no 
bairro latino. A construção foi iniciada 
em 1764, a pedido de Louis XV para 
agradecer sua recuperação à Santa 
Genoveva.

PARIS ROTEIRO 6 DIAS
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DIA 3 – TORRE EIFFEL
 + CHAILOT E INVALIDES

Comece o dia indo para a Torre Eiffel, a 
mais famosa de Paris! A fila certamente 
será grande, por isso inicie o dia com 
esta visita, o horário de visitação é das 
9h30 às 23h, e durante o verão, 9h00 
até meia-noite.

Se você quiser economizar tempo, 
compre sua entrada online, acesse o 
site: toureiffel.paris/.

Não deixe de voltar à noite em algum 
dos dias de sua estadia só para observar 
a beleza da torre iluminada, muitas 
pessoas fazem piqueniques ao pé da 
torre, no espaço onde há um grande 
gramado, chamado de Champ de Mars.

Ainda no Bairro Invalides você terá muito o que 
ver, Hôtel Invalides, na verdade um conjunto de 
monumentos parisienses, erguido em 1670 para 
abrigar os inválidos dos exércitos de Luis XIV, 
inclui a Cúpula(onde está o corpo de Napoleão), a 
Catedral de Saint-Louis-des-Invalides, o Panteão 
Militar, o Museu dos Invalides e os túmulos.

Do outro lado do rio Sena, em frente à Torre fica o 
Chailot, é o local onde está o Trocadéro, ótimo ponto 
para fotos e para apreciar ao longe a Torre que se 
destaca na paisagem. Veja o Palácio de Chailot, os 
jardins e as fontes do Trocadéro.

Durante à noite, além de ganhar uma 
iluminação especial, a cada hora cheia a 

Torre Eiffel pisca e brilha durante alguns 
minutos, não perca de ver de perto toda 
essa beleza!

PARIS ROTEIRO 6 DIAS

http://www.toureiffel.paris/
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DIA 4 – BAIRRO DE 
LUXEMBOURG

Manhã - É neste bairro que estão 
os belíssimos Jardim e Palácio de 
Luxembourg. Abertos ao público 
desde meados do século XIX, é o 
endereço certo para passar uma tarde 
inteira, entre jardins, lagos e fontes; 
no Palácio, funciona atualmente o 
Senado Francês. O lago no centro do 
jardim é um capítulo à parte, transfere 
uma beleza ao ambiente, crianças 
brincam com barquinhos coloridos, 
eles podem ser alugados no local. 
Observe também as fontanas Médicis 
e de l’Observatoire.

Tarde - Depois da parada do almoço, 
você pode incluir mais um bairro na 
sua lista. Que tal ver a Ópera de Paris? 
O Prédio Ópera Nacional Garnier de 
Paris. Um exemplo da opulência do 
2o Império, foi construída em 1875. 
Nas proximidades você caminha pelo 
Boulevard des Capucines, e em frente 
à Praça da Ópera, o Café de la Paix.

Ainda no Bairro de Luxembourg há 
três igrejas: St-Suplice, St- Joseph-
des-Carmes e Val-de- Grâce.

Saindo de lá, você pode estender 
seu dia até Montparnasse. O grande 
destaque é o cemitério onde estão os 
corpos de grandes figuras da música, 
literatura, cinema e artes. Só para 
citar alguns: Baudelaire, Sartre e 
Simone de Beauvoir. Não confundir 
com o cemitério Du Pere Lachaise, 
este também vale uma visita, estão 
enterrados Piaf, Jim Morrison, Proust, 
Oscar Wilde...

PARIS ROTEIRO 6 DIAS
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DIA 5 – CHAMPS-ELYSÉES

O emblemático bairro, onde há duas 
das avenidas principais Avenue des 
Champs-Elysée e St- Honoré. As 
calçadas são cheias de mesinhas dos 
tradicionais cafés.

O monumento de destaque é o Arco 
do Triunfo. Seguindo a Champs depois 
de algumas quadras estão os Grand 
e Petit Palais, além do Palais de la 
Découverte.

Você pode chegar até aqui de metrô, 
ao lado do Arco está a estação Charles 
de Gaulle, siga até a Champs-Elysée 
Clememceau.

Atravesse a ponte mais bela da cidade 
a Ponte Alexandre III.

PARIS ROTEIRO 6 DIAS
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DIA 6 - VERSAILLES

Há quem não perca a chance de ir até 
Versailles ou de deixar o último dia 
livre para passear pela cidade, fazer 
compras ou voltar para algum ponto 
mais admirado. Depende de cada um.

Quem decide ir até Versailles deve 
planejar cedo o dia para dar tempo de 
ver tudo, ou pelo menos os pontos mais 
importantes. Com seus próprios olhos 
você irá testemunhar a atmosfera 
do Rei do Sol. Louis XIV construiu o 
maior palácio da Europa na época, 
comportava 20 mil convidados de 
uma só vez.

Naquele tempo era uma área rural, 
hoje faz parte da periferia de Paris. 
O palácio fica cercado por um jardim 
que se perde de vista e um belíssimo 
canal, local de muitas festas de barcos 
promovidas pelo Rei na época. 

Através do Portal Principal, você é 
levado à gigantesca área. Destaque 
para o Pátio de Mármore, L’Opéra, 
Capela Royal.

Visitando a parte interna do Palácio há 
vários cômodos para ver, o Quarto da 
rainha, a Biblioteca de Luís XVII, o Salão de 
Guerra, Salão d’Apollon, e o que provoca 
mais suspiros: Galeria dos Espelhos.

Após a visita interna, se perca no jardim 
e descubra as fontes, esculturas, as 
colunatas, observe ao lado direito a 
beleza da Fontana de Netuno etc.

Chegue até o Petit e Grand Trianon, 
o primeiro era o favorito de Maria 
Antonieta e o Grand foi construído a 
mando de Louis XIV para escapar das 
formalidades da corte e usufruir da 
companhia da Madame de Maintenon.
Site oficial: 
http://www.chateauversailles.fr/

PARIS ROTEIRO 6 DIAS

http://www.chateauversailles.fr/
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APERTE O PLAY E CONHEÇA 
5 MUSEUS IMPERDÍVEIS EM PARIS!

https://youtu.be/JtdXMyO7M5k

PARIS

https://youtu.be/JtdXMyO7M5k
https://youtu.be/JtdXMyO7M5k
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LONDRES
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Londres é a capital do mundo. 
Tudo tem em Londres e ela pode se 
encaixar perfeitamente com você, 
independente do seu estilo, porque 
Londres é plural e pulsa dia e noite.

Através do nosso roteiro você vai 
sentir de perto a atmosfera londrina.

Conheça os locais mais famosos, 
porém esteja pronto para descobrir 
ainda mais! Além do roteiro clássico, 
reservamos para você 5 passeios 
alternativos mais bacanas em 
Londres!

Aproveite 4 dias para conhecer as 
belezas e atrações na Terra da Rainha!

LONDRES
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LONDRES

DIA 1 - PALÁCIO DE 
BUCKINGHAM ATÉ 

PICCADILLY

Para matar logo a curiosidade, 
comece o passeio pelo Palácio de 
Buckingham. Ícone da cultura inglesa 
e da monarquia, certamente será 
alvo de muitas fotos. É possível ver a 
famosa troca de guarda, veja no site 
os horários.

Veja também o St. James’s Park bem 
ao lado do palácio, talvez você veja 
esquilos caminhando pela grama ou 
nas árvores. Seguindo a avenida The 
Mall, chegue até Trafalgar Square.

Guarde pelo menos 2 horas para 
visitar a National Gallery, com entrada 
gratuita você encontra obras dos mais 
famosos artistas da história.

Depois você pode relaxar um pouco e 
talvez comer um lanchinho no Covent 
Garden (note a Royal Opera House 
ao lado). Covent Garden é um típico 
mercado inglês, repleto de lojinhas, 
restaurantes e muito o que ver.

Outro ponto é Piccadilly Circus, 
destaque para a fonte e estátua de 
Eros. Há uma série de lojas e painéis 
luminosos bem atrativos para os 
visitantes. Explore mais essa área, 
veja a St. James’s Church Piccadilly, 
se tiver sorte verá um feirinha de 
artesanato em frente à igrejinha.

ROTEIRO 4 DIAS

http://www.royalcollection.org.uk/visit/the-state-rooms-buckingham-palace
http://www.coventgardenlondonuk.com/
http://www.coventgardenlondonuk.com/


21

DIA 2 – TORRE DE LONDRES E 
CATEDRAL ST. PAUL

Comece o dia próximo a Tower 
Bridge, tire várias fotos e a atravesse, 
logo você verá a Torre de Londres, 
foi construída como fortaleza, mas já 
serviu como residência real, guarda 
de tesouros, porém a fama se deu por 
ter sido uma prisão.

Reserve ao menos 2 horas para ver na 
Torre de Londres: Chapel of St. John, 
White Tower, Beauchamp Tower, 
Queen’s House e Jewel house.

Pegue o metrô e desça próximo a 
Catedral St. Paul, ícone da cidade, 
local de casamento da princesa Lady 
Diana. Ao pagar a entrada você pode 
subir até a cúpula(360 degraus) e 
também visitar a cripta.

LONDRES ROTEIRO 4 DIAS

http://www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/
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LONDRES

DIA 3 – WESTMINSTER 
ABBEY E LONDON EYE

Comece o dia visitando a Abadia 
de Westminster, local de coroação, 
casamentos e enterros reais desde 
o século XI. Ande e observe toda 
sua beleza. Destaque para: Chapter 
House, Nave e Henry VII Chapel.

Por trás da Abadia, atravessando a St. 
Margaret Street você vê a estátua de 
Richard’s I e o complexo de prédios 
que faz parte da Houses of Parliament 
e o famoso Big Ben. Atravesse a Ponte 
Westminster e caminhe próximo ao 
Rio Tâmisa em direção a London Eye. 

Compre sua entrada e usufrua da vista 
sobre a cidade e tire muitas fotos. Você 
terá 30 minutos de passeio dentro da 
London Eye.

DIA 4 – COMPRAS NA 
OXFORD CIRCUS

O último dia pode ser mais livre, afinal 
depois da correria dos outros dias 
para ver o máximo possível, é hora de 
relaxar, ou não!

Você pode começar o dia visitando 
algum museu ou galeria de sua escolha 
como: British Museum ou o Petrie. 
Mas se quiser gastar um pouquinho 
e aproveitar a chance de comprar, vá 
para Oxford Circus.

Há uma variedade de lojas para todos 
os tipos de bolsos, desde vestuário, 
maquiagem, calçado e artigos de 
decoração para casa. Se sua viagem 
for próximo do natal, verá a agitação 
de pessoas comprando presentes. O 
funcionamento das lojas começa às 
10h e fecha entre 18h e 20h.

Você sabia que a London Eye é a terceira maior roda-gigante do mundo? 
Ela tem 135 metros de altura e em dias claros é possível ver à uma distância de até 40 km, é só embarcar em uma de suas cápsulas! 
Junte-se aos quase 4 milhões de visitantes por ano e confira por que ela faz tanto sucesso!

ROTEIRO 4 DIAS
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LONDRES APERTE O PLAY E CONHEÇA 5 PASSEIOS 
ALTERNATIVOS MAIS BACANAS DE LONDRES!

https://youtu.be/hDvhViXOYcg

https://youtu.be/hDvhViXOYcg
https://youtu.be/hDvhViXOYcg
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PRAGA
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Praga entrou nas últimas décadas para 
a lista das cidades mais procuradas 
pelos turistas. Depois da queda do 
regime comunista em1989.

A antiga Tchecoslovávia (República 
Tcheca + Eslováquia) foi dividida em 
1993 e a capital tcheca não somente 
pela beleza, mas pela localização 
central, ganhou o gosto dos visitantes.
Você vai provar uma das cervejas mais 
famosas na capital que fica no coração 
da Europa!

Vamos percorrê-la em um roteiro 
enxuto de 3 dias.

PRAGA

http://www.seguroviagem.org/praga
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DIA 1 – PRAÇA VENCESLAU 
E CIDADE VELHA + BAIRRO 

JUDEU

Praça Venceslau – o centro comercial 
e social de Praga, onde a maioria 
das pessoas se encontra, local de 
demonstrações e o ponto mais 
conhecido de Praga. Antigamente 
era um mercado de cavalos, hoje tem 
a estátua de São Venceslau montado 
a cavalo, por isso os tchecos dizem 
“vamos nos encontrar no cavalo”, já se 
sabe onde é.

Por trás da estátua fica o Museu 
Nacional, próximo dele está a Ópera do 
Estado. Se você seguir o cumprimento 
da Avenida Venceslau, que tem várias 
lojas e restaurantes e casas câmbio, 
é o caminho para chegar na Praça da 
Cidade Velha.

Continue seu passeio pela parte velha 
da cidade, chamada Staré Mesto. 
A Praça da Cidade Velha é um local 
estratégico para você conhecer 
prédios e monumentos da cidade.
 
Neste sítio histórico está o Relógio 
Astronômico, um monumento 
digno de admiração. Construído em 
1490 , a cada hora cheia as estátuas 
que compõe o relógio fazem uma 
performance e um galo canta no final.

O Orloj, assim como é chamado 
pelos tchecos, está ao lado da antiga 
prefeitura de Praga, prédio onde 
atualmente se realizam casamentos.

Há metros de lá, você vê a estátua 
do reformador da igreja católica Jan 
Hus, foi um mártir queimado vivo na 
Inquisição.

PRAGA ROTEIRO 3 DIAS
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PRAGA

DIA 1 – PRAÇA VENCESLAU 
E CIDADE VELHA + BAIRRO 

JUDEU

Ao lado esquerdo de J. Hus a 
beleza da Igreja Nossa Senhora 
de Týn se destaca e vários casarios 
renascentistas vão ganhar sua 
atenção, além da Igreja São Nicolau.

Deixe a Praça pela rua Paris (Parizská), 
essa rua é cheia de lojas de grife, é 
o caminho para o Bairro Judeu. No 
passado foi um gueto de judeus, e hoje 
você pode observar construções da 
época.

São 6 sinagogas, com destaque para 
a Sinagoga Espanhola e a Velha-
Nova (Staronová). Muito visitado é o 
Cemitério Judeu, durante 300 anos 
os judeus em Praga só podiam ser 
enterrados neste local, por isso há um 
aglomerado de lápides e sepulturas.

Continue o passeio em direção a 
Ponte Carlos, você irá passar pela 
ponte mais famosa de Praga. A Ponte 
Carlos passa sobre o rio Moldava e 
une a Cidade Velha à Malá Strana, 
parte da cidade onde fica o Castelo de 
Praga.

Na extensão da ponte há 30 esculturas, 
destaque para a de João Nepomuceno, 
toque-a e garanta voltar mais uma vez 
para a Cidade das Cem Torres.

À noite – escolha um pub e prove 
a cerveja e a comida local, assista a 
um concerto em uma das igrejas. Há 
muitas opções!

 

ROTEIRO 3 DIAS
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DIA 2 – CASTELO DE PRAGA + 
MALÁ STRANA

Uma opção é começar da estação 
de metrô Malostranska, em frente à 
estação pegue o bonde número 22 
e desça na parada Pohorelec, ou na 
parada Prazsky Hrad.

O Castelo de Praga é um complexo 
arquitetônico, em sua área você 
vê igrejas, palácios, jardins, pátios 
e catedrais. Há partes abertas à 
visitação, incluindo a bela Catedral 
Gótica de São Vito situada dentro da 
área do castelo.

Não deixe de ver: Basílica de São 
Jorge, Catedral de São Vito, Convento 
de São Jorge, Palácio Real e a linda 
Viela Dourada, estreitas ruas ao redor 
do castelo onde há inúmeras casinhas 
que eram moradia dos guardas e 
artilheiros do castelo.

Do lado de fora da área do Castelo 
você pode ainda ver o Loreto, 
construído em 1626, foi um centro 
de peregrinação e uma tentativa de 
converter os tchecos ao catolicismo, 
por Ferdinando II.

Depois dessa parte, desça para Malá 
Strana, esta parte da cidade está cheia 
de palácios e casas barrocas. Onde 
fica a Igreja que está a imagem do 
Menino Jesus de Praga, a Igreja Nossa 
Senhora Vitoriosa.

PRAGA ROTEIRO 3 DIAS
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DIA 2 – CASTELO DE PRAGA + 
MALÁ STRANA

O centro de Malá Strana é a praça 
de mesmo nome (Malostranská 
Namestí).

É nesta área onde há vários jardins, 
como: Jardim Ledebour, Jardim Vrtba, 
e o Palácio e Jardim Wallenstein. 
Este palácio vale uma visita também 
na área interna, veja a Alameda das 
esculturas, o Jardim, o Salão Principal.
Wallenstein, um comandante militar 
imperial, quando começou a construir 
o palácio tinha a ideia de ofuscar o 
Castelo de Praga, ele cobiçava a coroa 
da Boêmia.

Ainda em Malá Strana destaque 
também para a Igreja de São Nicolau na 
Malá Strana, sua construção começou 
em 1703, no auge do barroco em Praga.

PRAGA ROTEIRO 3 DIAS
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DIA 3 – TORRE PETRIN E 
PASSEIO PELO RIO MOLDAVA

A Torre Petrin é o marco do parque de 
mesmo nome. É uma réplica da Torre 
Eiffel, mas a versão tcheca tem apenas 
60 m de altura. Subindo os seus 299 
degraus você chega ao mirante, com 
uma bela vista sobre a cidade.

Para chegar ao pé da torre há 
um funicular, o trajeto passa pelo 
parque, uma vasta área verde, além 
de um jardim de rosas, belíssimo na 
primavera e verão, quando as roseiras 
estão repletas de botões. 

Se você estiver com crianças, próximo à 
Torre visite o Labirinto dos Espelhos, 
assim como Petrin o labirinto é 
remanescente da Exposição do 
Jubileu de 1891. É uma diversão para 
a criançada ver as imagens distorcidas.

O rio Moldava é navegável e há 
inúmeras empresas que oferecem 
passeios, é uma ótima maneira de 
descansar e apreciar a cidade por 
outra ótica. Há passeios temáticos, 
com jazz, com refeições, etc. Dura em 
média 1 hora e vale muito a pena.

Links: 
Cruise-prague.cz
Vltava-boat.eu
Praguesteamboats.com

PRAGA ROTEIRO 3 DIAS

http://www.cruise-prague.co.uk/
http://www.vltava-boat.eu/
http://www.praguesteamboats.com/
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APERTE O PLAY E CONHEÇA OS 5 
MELHORES PUBS DE PRAGA!

https://youtu.be/mV2kb1TM00g

PRAGA

https://youtu.be/mV2kb1TM00g
https://youtu.be/mV2kb1TM00g
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POR QUE VOCÊ PRECISA?

O seguro viagem passou a ser exigido 
para entrada nos países que compõe o 
Tratado de Schengen. É uma forma de 
garantir a segurança do turista.

Ao pagar e contratar o seguro de 
viagem internacional (o valor varia 
de acordo com a cobertura, local e 
período de estadia, pode ser entre 
150 a 500 reais), confere ao segurado 
uma cobertura de serviços de no 
mínimo 30 mil euros.

SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL
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Em uma viagem, principalmente em 
um país com regras e leis diferentes 
das que estamos acostumados, em 
caso de um imprevisto, o seguro, 
como o nome já diz, é a segurança em 
diversas situações. 

Só para citar algumas:

•Passar mal e precisar de um 
atendimento médico;
•Ter dor de dente e necessitar de um 
atendimento odontológico;
•Ter a bagagem extraviada; 
•Perder os documentos; 
•Atraso de voos.

Com o contrato de seguro em 
mãos, o viajante tem a garantia 
de atendimento e resolução de 
problemas ou imprevistos que 
acontecerem durante a estadia ou até 
a volta em solo brasileiro.

Mesmo os países que não assinaram 
o Tratado de Schengen possuem 
exigências similares e que obriga o 
turista a viajar possuindo o seguro 
viagem internacional.

SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL

http://www.seguroviagem.org/seguro-viagem-internacional
http://www.seguroviagem.org/seguro-viagem-internacional
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SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL

Uma forma fácil e útil de saber o valor 
de um seguro viagem, é fazendo a 
cotação online.

Preencha o formulário na página 
www.seguroviagem.org e você 
receberá detalhes de várias 
seguradoras ao mesmo tempo e 
poderá escolher qual melhor se 
encaixa no seu bolso e na sua viagem.

Aproveite seus dias com segurança!

Ranking dos 7 melhores seguros de viagem do Brasil!

• 1 - Seguro GTA - Global Travel Assistance 
• 2 - SulAmérica Seguro de Viagem
• 3 - Porto Seguro – Seguro Viagem
• 4 - Premium Assistance – Seguro Viagem 
• 5 - World Nomads- Seguro Viagem
• 6 - Travel Ace Seguro Viagem 
• 7 - I Care Seguros de Viagem

http://www.seguroviagem.org/
http://www.seguroviagem.org/gta
http://www.seguroviagem.org/sulamerica
http://www.seguroviagem.org/seguro-viagem-porto-seguro
http://www.seguroviagem.org/premium-assistance
http://www.seguroviagem.org/seguro-viagem-world-nomads/
http://www.seguroviagem.org/travelace
http://www.seguroviagem.org/icare
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Lembre-se que há regras rígidas em 
relação às malas de mão para voos 
internacionais, aquela mala que você 
leva na hora do embarque.

Por causa da restrição de líquidos 
você deve ficar atento que:

• Todos os líquidos devem ser 
transportados em embalagens de 
até 100 ml, não excedendo o total 
de 1 litro. Incluem-se gel, aerossol, 
pasta e creme. Todos os frascos de 
100 ml devem ser colocados em uma 
embalagem plástica, vedada e que não 
exceda 20 X 20 cm.

• Medicamentos (com receita médica) 
e sopinhas de bebê podem exceder o 
limite de acordo com a necessidade de 
uso ou consumo durante o voo, mas 
devem ser apresentados no momento 
da inspeção de segurança, assim como 
a sacolinha com os outros líquidos.

• Líquidos adquiridos em free shop ou 
a bordo da aeronave pode exceder esse 
limite, mas devem estar embalados 
e com a nota fiscal comprovando a 
compra no dia do voo.

Atenção: na bagagem de mão não 
podem conter objetos cortantes 
ou perfurantes como tesouras e 
canivetes, esses objetos devem ser 
colocados na bagagem de porão, 
aquela que será despachada.

Chegou a hora de arrumar as suas malas!

http://www.seguroviagem.org/o-que-levar-na-mala-de-mao-aviao/
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BAGAGEM DESPACHADA

De acordo com a Anac – Agência 
Nacional de Aviação Civil, as regras 
quanto a bagagem despachada são de 
dois tipos: peso ou peça, depende de 
cada empresa.

Por peça:

Cada passageiro terá direito de 
despachar duas peças no total de 
32 kg. Para saber as dimensões 
permitidas consulte a empresa aérea.

Por peso:

Cada passageiro poderá despachar 
bagagens que não excedam o peso de:
• 40 kg na primeira classe;
• 30 kg classe intermediária;
• 20 kg em classe econômica;
• 10 kg para criança de colo que não 
esteja ocupando assento.

Dicas importantes:
Identifique bem suas malas para 
facilitar na hora do desembarque, 
vale fitinhas, adesivos, e claro, o 
identificador com nome, contato e 
endereço.

Se usar cadeados, não esqueça de ter 
as chaves em local fácil, caso precise 
abrir a mala ainda no aeroporto ao 
chegar no destino.

Chegou a hora de arrumar as suas malas!

http://www.anac.gov.br/Default.aspx
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Uma viagem deve ficar para sempre 
na memória. Descubra e leia tudo que 
puder sobre seu destino, fotografe 
muito e viva intensamente cada 
momento.

Independente de ir só ou acompanhado, 
você é que tem o dom de fazer seus 
dias inesquecíveis, por isso aproveite 
seu tempo!
 

Boa viagem!
Equipe SeguroViagem.org

Chegou a hora de embarcar!




