CHECK‐LIST PRÉ‐VIAGEM
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Blusas e Camisetas
Shorts e Bermudas (essencial de Maio a Outubro)
Pelo menos um par de tênis confortável
Meias
Chinelo
Sapatos confortáveis
Pijama
Roupa de banho (para parques aquáticos e/ou piscina do hotel)
Calcinhas, sutiãs, cuecas
Casacos nos meses de Novembro a Março
Calças Jeans

Bolsa/Mochila/Pochete que você vai levar para o parque
Carregadores dos eletrônicos: tablet, laptop
Baterias ou carregador de câmeras fotográficas
Cartões de memória para a câmera fotográfica
Remédios básicos que você está acostumado a tomar (pastilhas
para tosse, anti‐térmicos, anti‐alérgicos, etc).

Prendedores de cabelo
Boné/Chapéu para o verão
Óculos escuro
Relógio
Shampoo e Condicionador (Eu nem levo, costumo comprar no
Walmart no primeiro dia, mas se você quiser, recomendo levar
frascos pequenos apenas para os 1os dias e depois comprar no
Walmart)
Cotonetes
Sabonete
Desodorante
Cremes e maquiagens que você não vive sem
Protetor solar (também recomendo comprar no Walmart)
Creme de barbear
Gilette
Cortador de unha
Escova de cabelo

Escova de dente
Pasta de dente
Fio dental
Sacolas Plásticas extras para a roupa suja
Pinça

Algumas dicas de arrumação
de malas:
Se você vai ficar numa casa alugada ou
apartamento mobiliado, provavelmente vai
ter máquina de lavar e secar roupas em
casa. Assim, não precisa levar grandes
quantidades, já que vai ser possível lavar.
A maioria dos hotéis também tem lavadora
e secadora de roupas em alguns andares,
porém cabe a você decidir se vai utilizar
essas máquinas ou não.
O ponto positivo é poder levar menos
roupa na mala. O ponto negativo é ter que
esperar o tempo de lavagem e secagem das
roupas, que é mais ou menos 2 horas.
Pense também nas roupas que você
pretende comprar em Orlando e leve pouca
coisa, já considerando que você vai usar o
que comprar.
Também não precisa levar sapatos de salto
e roupas mais sofisticadas – a não ser que
você tenha alguma festa já planejada em
Orlando, é muito difícil surgir alguma
ocasião para usar essas roupas.
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Passaporte com Visto
Carteira de Motorista
Cartões de Crédito e Débito
Dinheiro (reais e dólares)
Reserva de Carro
Reserva de Hotéis
Passagens aéreas (ida e volta)
Ingressos ou Voucher dos Ingressos
Seguro Viagem

Mais dicas para a arrumação
das malas:
Lembre‐se que você não pode levar nada
líquido nem pastoso na mala de mão, a não
ser que tenha no máximo 100ml e esteja
dentro de um plástico ziplock transparente.
Ou seja, leve apenas o estritamente
necessário na mala de mão. Todo o resto,
incluindo perfumes, maquiagens, etc, deve
ser despachado.

Cupons de desconto
Todos os documentos acima
Casaco para usar no avião
Todos os eletrônicos (Telefone Celular, Máquina Fotográfica, Tablet,
Laptop, GPS)
Carregador de celular (lembre‐se que você deve entrar nos EUA
com o celular carregado – é a nova regra de segurança americana)
Caneta
Garrafa de água vazia (para encher depois que passar pela
segurança nos EUA)
Band‐aids
Remédios necessários para o dia da viagem e dia da chegada
Receitas de remédios controlados
Ziplocks
Lenços de papel
Livro/revistas para ler no avião

C Comida
O
M Certidão de Nascimento, Passporte, Autorizações de Viagem
Remédios
C Brinquedos ou atividades para o avião
R
Lencinhos umedecidos
I
A Etiqueta de identificação
N Carrinho / cadeirinha
Ç
Muda de roupa extra na mala de mão
A
S Bico e Fraldas para crianças menores
A
N Entregar as informações da viagem aos parentes (Nome, endereço e
T telefone do hotel, datas exatas da viagem, número dos vôos e cias
E aéreas)
S

Verificar o que está ficando na geladeira e jogar fora ou doar os
D perecíveis, para evitar mal cheiro na volta.
E

Deixar uma cópia da chave de casa com alguém de confiança

I Desligar todos os aparelhos eletrônicos das tomadas
R

Objetos cortantes como tesourinha de
unha, canivete, etc, também devem ir na
mala despachada, pois você não vai poder
entrar nos Estados Unidos com estes itens
na mala de mão.
Não se esqueça de fazer Etiquetas de
Bagagem para todas as malas, contendo o
nome do passageiro, endereço no Brasil e
endereço de e‐mail. Se alguma mala for
extraviada, a localização será muito mais
rápida se ela estiver identificada.

Elaborado por:

Ana Novais
Especialista
Disney e Orlando

