
Descrição Ok Comprar Observações
Documentos / Dinheiro / cartões
Carteira de identidade  

Carteira de motorista internacional 
Geralmente com a carteira de motorista brasileira 
serve nos EUA, veja o estado em que você vai para 
não ter surpresas.

Cartões de Créditos Internacionais
Antes de viajar verifique se o banco foi avisado 
sobre sua viagem

Dinheiro em espécie, Dólares, 
Euros, Reais, etc...

Passaporte com visto e fotocópia 

O ideal é tirar um scanner do celular e deixar em um 
e-mail ou arquivo seguro, porque no caso de perda, 
pelo menos você tem como provar que tem o 
passaporte ou pelo menos o número e o mais 
importante checar se os passaportes e vistos estão 
vencidos.

Preparar antes de viajar:

Descarregar e apagar as fotos antigas 
do celular e máquina fotográfica

Bateria portátil de celulares

De preferência leve uma desta baterias portáteis já 
carregadas, embora hoje em dia os aviões e 
aeroportos já tem tomada para  carregadores, mas 
quando você estiver em um parque ou lugar público 
e a bateria do celular acabar, o carregador portátil 
vai ser muito útil.



Celulares Recarregar antes de viajar

Pilhas recarregáveis
Caso você usa máquina fotográfica com pilhas, o 
ideal seria comprar um recarregador e pilhas 
recarregáveis.

 
Eletrônicos e acessórios

Adaptadores para energia elétrica
Leve vários adaptadores, nos EUA a tomada padrão 
são dois pinos chatos, diferente do Brasil, Leve 
daqui pois lá não tem, pelo menos uns três

Cabo conversor da máquina para o 
notebook

Geralmente é o mesmo que usa para carregar 
celular, alguns  celulares depende deste cabo para 
descarregar fotos, não  esquecer se tiver também 
cabos de conversor para máquina fotográfica

Carregador do Celular.
Leve pelo menos um para cada pessoa, pois 
chegando no hotel  todos querem carregar ao 
mesmo tempo

Carregadores de Notebook

Não esquecer o carregador do Notebook e Mouse 
também, o ideal seria levar pelo menos um 
notebook, para administrar,  armazenar e centralizar 
as fotos é mais fácil que no celular.

Garra p/colocar celular no carro 
para o GPS

Estas garras quebram um galho para colocar GPS ou 
celular.



GPS
Caso você não quiser levar o celular como GPS, 
seria bom levar um, pois quando alugar um caro eles 
vão cobrar o peço de compra de uns três GPS.

Fones de ouvido Os fones de ouvidos de aviões são horríveis, leve o 
seu, mesmo para escutar música no hotel

Máquina fotográfica Caso tiver, não esqueça de levar com capa protetora 
e com tiracolo para facilitar na hora de tirar foto

Tokens 
Se você usa token de banco não esquecer, alguns 
bancos  já tem no próprio celular

Higiene e remédios

Bronzeador O ideal seria aqueles de Spray, ou melhor comprar 
por lá no Walmart sai bem mais barato que no Brasil

Cortador de unhas
Cotonetes
Desodorante 
Escova, pasta e fio dental 
Fio dental
Kid de barbear 
Kit de remédios (Novalgina, etc...) Veja a lista de seus remédios
Lenço de papel 
Necessaire



Pasta de dente e escova
Não leve em bagagens de mão pode dar problemas 
na inspeção

Pente e escova de cabelos
Perfume e colônia 
Pomada

Protetor labial Se for em um lugar frio demais, ou quente demais, 
ambos, precisam de uma manteiga de cacau.

Sabonetes

Secador
A maioria dos hotéis tem secador, verifique se antes 
se no  hotel que reservou tem, senão será 
desnecessário levá-lo.

Shampoo 
Eu prefiro levar, porque o do hotel geralmente é só 
para o dia e uma marca desconhecida.

Talco Para os pés manter sem suor é bom.

Outros
Bomba para encher pneus cadeira
de rodas

No caso quem for cadeirante

Inglês tour – livros

Se o seu inglês não é corrente, ou as vezes da um 
branco na hora de falar um determinado  assunto 
compre esses livros tours,  não compre no 
aeroporto, pois vai pagar muito caro, compre em 
livraria

Passagens aéreas e impressos



Aluguel de carro
Mapas
Passagens aéreas de ida e volta

Reserva de Hotel 
Sempre leve uma impressão, ou deixe em formato de 
pdf no celular, mas para prevenir leve os dois em pdf 
e no celular.

Seguro saúde internacional 
Não esquecer de fazer o seguro saúde internacional, 
leve o contrato impresso ou em pdf porque as vezes 
tem restrições  ou instruções que você desconhece

Voucher Voucher de tickets de parques ou passeios

Xerox do atestado médico
Se tiver alguém com possíveis problemas de saúde, 
é bom levar um atestado médico

Roupas e acessórios
Calças
Camisetas

Capa de chuva

Não esquecer de levar principalmente a capa de 
chuva, principalmente quem vai para Orlando na 
Disney no verão, chove quase todos os dias de 
repente a tarde.

Casacos e Blusas
Sempre verificar o local de destino qual a 
temperatura mínima e máxima para não levar blusas 
ou camisetas a mais.

Chapéu ou bonés

Chinelo
Para usar no hotel é mais confortável, ou se for para 
alguma praia.



Cintos 
Guarda-chuva É melhor a capa de chuva
Jaquetas
Jeans
Meias de lã

Óculos de grau ( reserva) Se você usa óculos, leve sempre um de reserva, 
caso perder vai ser difícil arrumar em outro país.

Óculos escuros Essencial para o verão
Pijamas 
Roupas íntimas 

Short para banho de piscina
Principalmente se for verão e vai querer tomar um 
banho na piscina do hotel.

Short para passeio
Tênis 
Tocas

Contas a pagar antes de viajar
Colocar no e-mail o período de férias
Conferir se os cartões irão vencer
Débitos automáticos
Empregada
Programar data de viagem no banco
Seguro de carro


