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Itens indispensáveis numa viagem

Pronto para viajar? Con�ra os itens da lista abaixo:

- documento de identi�cação (passaporte em caso de viagens internacionais, documento de
identidade ou carteira de motorista para trechos nacionais).

- código de con�rmação da passagem eletrônica ou passagem impressa.

- cartões de embarque (caso tenha feito o check-in online).

- itinerário com horas e números de voos.

- documentos de visto, quando necessário.

- meios de pagamento adequados.

- medicamentos indispensáveis.

- atestados médicos e veterinários (caso sejam documentos necessários).

- dados de contato de embaixadas/consulados brasileiros no país de destino e nos países de
trânsito. Os endereços estão disponíveis aqui.

Em casos de perda de quaisquer itens acima referidos durante a viagem ou a sua estadia no
exterior (principalmente documentos), entre em contato com a embaixada ou consulado
brasileiro adequado (para assuntos relacionados a documentos de identidade e outros tipos de
documentos), ou com a companhia aérea que realiza o seu transporte (no caso de perda da
passagem aérea ou cartão de embarque).

Lembre-se! O único tipo de documento de identi�cação que poderá con�rmar a sua identidade
fora do Brasil será o documento de passaporte. Os viajantes a países em que o passaporte não é
documento obrigatório para passar as fronteiras (países do Mercosul), devem, se possível, esse
documento.

ATENÇÃO: o peso máximo permitido para bagagem de mão é, geralmente, de 10 kg. Desde
março de 2017, algumas tarifas não permitem bagagem despachada. Recomendamos
que consulte as regras antes de sua viagem.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Como arrumar a sua bagagem de avião
Como recolher a sua bagagem
Danos, extravio e perda de bagagem

Veja também:
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Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não


