
 Bagagem

»» Leve somente o necessário na viagem. Lembre que os 
espaços vazios de sua mala poderão ser muito úteis, 
principalmente para quem adora fazer umas comprinhas.

»» Ao escolher as roupas que vai levar para a viagem, na 
dúvida, opte por cores escuras. Não importa o destino. 
Elas sujam menos e ficam legais em qualquer hora. 

»» Coloque perfumes, cremes e outros produtos com emba-
lagens que ocupam espaço em recipientes menores para 
ter mais espaço na mala. 

»» Pensando em comprar mala? Busque malas com rodas 
que giram 360º graus, facilitam a vida de quem viaja, 
são práticas na hora de carregar de um lugar para outro.

»» Ao comprar malas evite aquelas com tecido fino. Opte por 
modelos impermeáveis e resistentes que não rasguem ou 
abram com facilidade. 

»» Atenção com a bagagem de mão! O peso não poderá 
passar de 5 quilos e deve possuir as medidas corretas 
solicitadas pela companhia aérea. Nunca tire o olho dela.

»» Não importa o destino. Óculos escuros, protetor solar, 
protetor labial, repelente e estojo de primeiros socorros 
também devem te acompanhar na viagem.

»» Difícil arrumar mala? Primeiro cheque as condições cli-
máticas do seu destino e escolha um vestuário adequado 
à estação e ao seu itinerário. Não haverá erro.

»» Relógios, máquinas fotográficas e celulares são produtos 
não tributados na chegada ao Brasil, por serem considera-
dos bens de uso/ consumo pessoais. No entanto é neces-
sário o produto já ter sido usado e você só pode possuir 
apenas uma unidade dele. 

»» No Duty Free você ainda pode gastar até US$ 500. Mas 
fique atento, pois existem restrições de quantidade de 
alguns produtos.

»» Coloque um cartão de identificação dentro da caixinha do 
seu óculos. Se caso você perder, alguém que encontrar 
pode te devolver.

»» Se for viajar para o exterior e não falar a língua local 
fluente, um bom dicionário é sempre bem vindo e pode 
ajudar bastante em algumas situações. 

 Documentos

»» Por motivos de segurança sempre tenha em mãos cópia 
dos documentos como passaporte (página com seus 
dados e foto), RG e carteira de habilitação durante toda 
sua viagem. 

»» Em outros países, o passaporte é o documento oficial de 
identificação. Faça e leve com você uma cópia autenti-
cada, deixe o passaporte no hotel, em lugar seguro.

»» Atenção! Se você perder seu passaporte ou o roubarem 
durante a viagem, registre a ocorrência em um posto poli-
cial e procure o consulado brasileiro mais próximo.

DIcas De VIagem 
by marcio moraes
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 saúDe:

»» Para não perder os melhores momentos, seja prevenido.
Monte um estojo de primeiros socorros onde deve conter 
anti-séptico, band-aid, anti-térmico, analgésico e outros 
medicamentos que você já usa.

»» Cuide da sua saúde antes de viajar. É aconselhável fazer
um check-up para se certificar de que não será pego de 
surpresa durante a viagem.

 segurança:

»» Viagem longa? Leve uma caderneta com todos os núme-
ros de telefone que você pode julgar importante. Amigos, 
vizinhos, parentes, convênio médico... Anote-os!

»» Por precaução: Se estiver viajando acompanhado guarde
algumas peças de roupa suas na mala desta pessoa e 
vice-versa. Caso sua mala seja extraviada você terá algu-
mas peças de roupa.

»» Se estiver viajando sozinho, leve algumas pecas de rou-
pas na bagagem de mão. Você estará preparado para 
qualquer situação que ocorra fora dos planos.

»» Eletrônicos que saem do Brasil, mesmo se comprados
por aqui precisam de uma declaração. Leve a nota fiscal 
com você para apresentar e evitar problemas. 

»» Anote números de telefones úteis como o de familiares e
amigos e leve com você caso aconteça alguma emergência. 

 orçamento:

»» Planejando sua viagem? Faça um levantamento das des-
pesas que terá e estipule um limite de gastos por dia. 
Assim você não corre o risco de gastar o que não deve.

»» Precisa comprar presentes para família? Faça uma lista
antes de sair de casa dos souvenires, definindo quantas 
pessoas vai presentear e o que pretende trazer.

 HotéIs

»» Não deixe a reserva de hotel para última hora. Hoje, con-
tamos com inúmeros sites onde podemos reservar desde 
hotéis até carros em um só click. E compras online geral-
mente são mais baratas. Aproveite.

»» Antes de fazer o check-in no hotel, verifique se a acomo-
dação que reservou está de acordo com o serviço contra-
tado antes da viagem. Camas extras são cobradas.

 transporte

»» Não importa se você vai viajar de trem, ônibus ou avião.
Um bom livro (não muito grande ou pesado) é sempre 
agradável. O mesmo serve para o Ipod ou mp3 player.

»» Para quem gosta de viajar de moto. Encare as estradas
completamente descansado. Use roupas adequadas, 
como macacão com proteção nos joelhos, cotovelos e 
coluna.

»» Viajará de avião? Chegue ao aeroporto pelo menos duas
horas antes do embarque para vôos internacionais e uma 
hora antes para nacionais. Facilitará o check-in.

 american express GlobalTravel card

»» Antes dA viAgem
NÃO ESQUEÇA: Você pode carregar 
até US$ 40 mil no Cartão em dólar, 
€25 mil em Euro e £30 mil em Libra 
Esterlina. A carga máxima para perío- 
do de 12 meses em todos cartões é 
de US$ 60 mil ou equivalente em 
outras moedas

»» durAnte A viAgem
Não esqueça de levar o Cartão 
Reserva do GlobalTravel Card na 
viagem e guardá-lo separadamente 
do Cartão Principal. Com ele você 
continua acessando o saldo do seu 
Cartão no exterior em caso de perda 
ou roubo do seu Cartão Principal

»» depois dA viAgem
Não esqueça de guardar seu 
GlobalTravel Card para suas próximas 
viagens!

Você pode recarregar seu Cartão de 
acordo com as políticas de recar-
gas do banco autorizado.

O saldo no seu Cartão nunca expira.
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