
Passaporte e vistos
Países do Mercosul pedem apenas o RG original. Já para o exterior, o passaporte com 
no mínimo 6 meses de validade é obrigatório, além dos vistos quando exigidos pelos 
países de destino (que podem estar no passaporte antigo). Lembre-se sempre de levar 
uma cópia de segurança do seu documento.

Certificado internacional de vacinação
A vacina mais comum exigida por outros países é a de febre amarela. 
É necessário tomar 15 dias antes da viagem e emitir o certi�cado internacional de 
vacinação pela Anvisa.

Seguro Viagem
É obrigatório contratar seguro viagem para viagens aos países europeus que fazem parte 
do Tratado de Schengen, Cuba e Venezuela. E, especialmente, em viagens de aventura e 
esportes radicais, se previna. Feche seu seguro viagem com 5% de desconto com o código 
"CARPEMUNDI5" AQUI.

Câmbio
Leve dinheiro ao exterior na moeda local (IOF mais em conta), através do cartão de débito 
ou crédito (lembre-se de realizar o aviso viagem junto ao seu banco) ou de um cartão 
pré-pago. O site/app OANDA ajuda a fazer conversão.

Aluguel de carro no exterior
Se for alugar carro na viagem, lembre-se de viajar com a sua CNH, que é aceita na 
maioria dos países. Contudo, alguns destinos da Europa como a Áustria, Grécia e Itália, 
além da África, do Oriente Médio e da Oceania, exigem a PID (Permissão Internacional 
para Dirigir)  - pode ser feita em qualquer Detran ou mesmo pela Internet. Alugue seu 
carro com desconto AQUI.

Camisas, camisetas e blusinhas Bermudas, saias e calças 

jeans

Vestidos leves e arrumados

Roupas íntimas, meias e pijamas

Biquínis e saídas de praia (se for pra praia)

Casaco fino e casaco grosso (se for pro frio)

Roupas de exercícios, tênis confortável e boné (se for fazer 

trilhas)

Sapatos: chinelo, rasteirinha, mule, sapatilha, sandália, 

tênis, salto alto

Look aeroporto: priorize os tecidos que não amassam e 

calçados confortáveis

Anéis colares, pulseiras, relógios, óculos de sol, bolsas, 

mochila e etc.

Canga e chapéu (se for pra praia)

Gorros, luvas e cachecóis (se for pro frio)

Nécessaire com itens básicos de higiene e saúde 

Carregadores e adaptador de tomada universal

Fone de ouvido

Kit beleza

Travesseiro de pescoço e máscara para dormir

Casaco ou manta

Pastinha com documentos e reservas

Uma muda de roupa extra
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