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Wanna Dreams 

Check List - VIAGENS 

 

Documentos, Objetos e Providências 

– Imprescindíveis!!! 

 

Visto 

√ 

Adaptador de tomadas  
Bagagem de mão (não é permitido líquidos com mais de 
100ml. Colocar líquidos dentro de um saquinho ziploc) 

 

Balança manual  
Brinquedos p as crianças se distraírem (não se esqueçam que 
agora tem uma norma que não podemos embarcar para os 
EUA com bateria de celular e i pads descarregadas. 
Recarregue sempre antes do embarque.) 

 

Cadeados TSA e lacres (enforca gato)  

Carregadores de celulares, câmeras fotográfica  

Carteira de Motorista  

Carteira Identidade das crianças  

Casaco para o avião  

Comprovante Seguro Viagem  

Cupons de descontos impressos (observar a data de 
validade. Sugiro imprimir na véspera da viagem) 

 

Dinheiro, cartões e traveller cheks  

GPS, câmeras fotográficas, filmadoras.  
Identificação dentro da mala (nome, endereço e 
telefone) 

 

Identificação nas bagagens e de outras coisas 
necessárias. Identificação para chaves do carro, 
chaveiro contendo os dizeres, IF FOUND, PLEASE 
CONTACT...NAME... PHONE... 

 

 Identificação para as crianças (sempre coloco aquelas 
pulseiras usadas em shows. Com nome da criança, 
nome e cel do pai e da mãe) 
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Levar 1 muda de roupa extra na bagagem de mão  

Lista de compras e presentes  

Lista de restaurantes que pretende ir com endereços  

Malas  

Passaportes com vistos  

Porta documentos (doleira)  

Remédios necessários com as receitas médicas (caso 
precise) 

 

Roteiro dos parques e de compras  

Scanear todos os documentos que levar para a 
viagem, cartões, passaportes, vistos, carteira plano de 
saúde e enviar para um e mail e dropbox (crie sua 
conta com uma pasta específica para documentos de 
viagens) 

 

 Se for com crianças que não sejam seus filhos, levar 
autorização do cartório (se for seu filho e estiver 
viajando sem um dos pais também e necessário) 

 

Telefones do agente de viagens, médicos, pediatras.  

Vouchers do carro  

Vouchers do hotel e endereço  

Vouchers dos ingressos (ou ingressos)  

Vouchers ou passagens aéreas  

 

Endereço do Hotel: 

 

Endereço do Consulado em Miami: 

Consulado-Geral do Brasil em Miami 

80 SW 8th Street - 26th Floor 

Miami, FL 33130-3004 

Tel:  (305) 285-6200  Fax: (305) 285-6240 

E-mail: cg.miami@itamaraty.gov.br 
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