O QUE PRECISO PARA

VIAJAR PARA
LONDRES
DO SONHO A REALIDADE

1. PASSAPORTE
Se você não tem um passaporte, ou se o seu está com o prazo de validade expirado ou
prestes a expirar, providencie a emissão do seu passaporte. Veja aqui o passo a passo.

2. VISTO
Os brasileiros que pretendem ir a Reino Unido para turismo, ou que viajam ao país para
cursos com duração de menos de 6 meses, não precisam solicitar visto antes de sair do
Brasil. O visto é concedido no momento de sua chegada no país, quer seja no aeroporto,
porto ou fronteira. Clique aqui para ver os documentos que podem ser solicitados na
imigração para que você receba o visto.

3. VACINA
Não são exigidas vacinas para entrar no Reino Unido, mas é sempre bom ter o cartão de
vacinação internacional, especialmente contra a febre amarela, junto a seu passaporte.

4. SEGURO DE VIAGEM
Não é obrigatório ter seguro de viagem para entrar no Reino Unido, mas é sempre uma má
ideia viajar sem seguro para qualquer lugar, pois os gastos com alguma emergência ou
problema de saúde podem ser exorbitantes. Compare preços dos melhores seguros de
viagem clicando aqui.

5. PASSAGEM
LATAM e British Airways fazem voos diretos entre São Paulo/Rio de Janeiro e Londres.
Fazendo uma conexão em uma capital europeia, você pode voar em diversas outras
companhias, entre elas TAP, AirFrance, KLM, Iberia, Alitalia, Swiss, Lufthansa.
Para comprar sua passagem com o melhor preço, procure uma boa agência de viagens ou
sites de buscas que fazem comparação de preços de passagens (clique aqui para conhecer
um deles).

6. COMPRA DE MOEDA
A moeda utilizada no Reino Unido é a libra esterlina (£). Defina as formas com que quer levar
dinheiro para sua viagem (em espécie, cartão de crédito, cartão pré-pago, cartão de débito) e
caso necessário compre a moeda aos poucos. Assim, você divide os riscos e, se em uma
época você compra em alta, na outra pode comprar em baixa. No final das contas, você terá
pago um preço médio.
Para comparar preços de moeda estrangeira em várias casas de câmbio, dê uma olhada
neste excelente site de comparação.

www.londresparaprincipiantes.com
Tudo para o planejamento de sua viagem para Londres e o Reino Unido

