Informações úteis
Língua: Francês
Horário: Local:GMT +1
Eletricidade e tomadas As tomadas e a voltagem na França são do tipo
europeu, com duas saídas e 220V, por isso é necessário ter um
adaptador para carregar os equipamentos eletrónicos.
Moeda: A França faz parte da zona Euro zona e sua moeda oficial é
o Euro.
O que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com
tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário
levar alguma roupa mais quente para as noites mais frias.

PARIS
Informações úteis
Língua: Holandês
Horário: Local:GMT +1
Moeda: Euro.
Eletricidade e tomadas: As tomadas em Amsterdam são de tipo
europeu, com duas entradas redondas paralelas e com uma voltagem
de 220V.
O que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com
tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário
levar roupa quente para as noites mais frias.
Durante os meses de Junho, Julho e Agosto, as temperaturas mínimas
em Amesterdão oscilam entre os 10 e os 12ºC, alcançando máximas
que variam entre 20 e 22ºC..O inverno em Amesterdão: Dezembro,
Janeiro e Fevereiro são os meses mais frios do ano. Nos dias mais

AMESTERDÃO

frios, os termómetros não superam os 0ºC. As temperaturas médias
máximas variam entre os 5º e os 7ºC.
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Informações úteis
Língua: Italiano
Horário: Local:GMT +1
Moeda: Euro.
Eletricidade e tomadas: As tomadas em Amsterdam são de tipo
europeu, com duas entradas redondas paralelas e com uma voltagem

Praia do Poniente

de 220V.

O que Levar na Mala: No verão, as temperaturas são altas durante o
dia e à noite o clima é muito agradável. Para os mais friorentos, é
conveniente levar um casaco leve para as noites mais frescas.

Praia do Levante

Primavera e outono em Veneza: Durante esses meses é importante
levar roupa quente, já que nos dias nublados pode fazer bastante frio.
Além disso, a primavera é a estação do ano em que mais chove.
INo inverno, a temperatura média fica abaixo dos 10ºC, com dias de

VENEZA

muito mais frio e possibilidade de neve.

Informações úteis
Língua: Espanhol
Horário: Local: GMT +1
Moeda: Euro.
Eletricidade e tomadas: A rede elétrica funciona a 220 volts. O tipo de
tomada é de dois pinos arredondados. Se no seu país for diferente,
para utilizar um aparelho elétrico, antes deverá verificar a sua
voltagem e recorrer a um adaptador de tomadas.
O que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com
tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário
levar alguma roupa mais quente para as noites mais frias. Os invernos
em Madrid são frios. As temperaturas mínimas raramente ficam abaixo
de zero e é muito raro nevar. O verão em Madrid é muito quente. Em
Julho e Agosto, as máximas diárias superam os 30ºC e são os meses
menos chuvosos.

MADRID
Consulte aqui as nossas condições gerais
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Informações úteis
Língua: Espanhol
Horário: Local: GMT +1
Moeda: Euro.
Eletricidade e tomadas: A rede elétrica funciona a 220 volts. O tipo de
tomada é de dois pinos arredondados. Se no seu país for diferente,

Praia do Poniente

para utilizar um aparelho elétrico, antes deverá verificar a sua
voltagem e recorrer a um adaptador de tomadas.

O que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com
tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário

Praia do Levante

levar alguma roupa mais quente para as noites mais frias. Os invernos
em Barcelona são frios apresentando temperaturas médias máximas
de 16 a 17ºC e mínimas de 5ºC. Durante os meses de Julho e Agosto as

temperaturas médias máximas são de 28ºC e mínimas de 19ºC,
apresentando poucas possibilidades de chuva.

BARCELONA
Informações úteis
Língua: Espanhol
Horário: Local: GMT +1
Moeda: Libra.
Eletricidade e tomadas: A rede elétrica funciona a 220 volts. O tipo de
tomada é de dois pinos arredondados. Se no seu país for diferente,
para utilizar um aparelho elétrico, antes deverá verificar a sua
voltagem e recorrer a um adaptador de tomadas.
O que Levar na Mala: Londres apresenta um clima moderado, por
isso não é comum registrar temperaturas extremas. Os meses mais
frios são entre Dezembro e Março, quando as temperaturas médias
estão entre os 0 e 8 graus. Meses mais quentes (embora não sejam
muito quentes!) são Julho e Agosto, durante os quais a temperatura
média é de 17 graus.

LONDRES
Consulte aqui as nossas condições gerais
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Informações úteis
Língua: Grego
Horário: Local: GMT +1
Moeda: Euro.
Eletricidade e tomadas: A rede elétrica funciona a 220 volts. O tipo de
tomada é de dois pinos arredondados. Se no seu país for diferente,

Praia do Poniente

para utilizar um aparelho elétrico, antes deverá verificar a sua
voltagem e recorrer a um adaptador de tomadas.

O que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com
tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário

Praia do Levante

levar alguma roupa mais quente para as noites mais frias.

Os Verões em Atenas costumam ter altas temperaturas durante o dia e

noites frescas. Os invernos são temperados e a possibilidade de chuva
é bastante elevada.

ATENAS
Informações úteis
Língua: Alemão
Horário: Local: GMT +1
Moeda: Euro.
Eletricidade e tomadas: A rede elétrica funciona a 220 volts. O tipo de
tomada é de dois pinos arredondados. Se no seu país for diferente,
para utilizar um aparelho elétrico, antes deverá verificar a sua
voltagem e recorrer a um adaptador de tomadas.
O que Levar na Mala: Recomendamos que leve roupa de verão com
tecidos naturais e ligeiros. Para os meses de inverno é necessário
levar roupa quente.
Durante o verão em Berlim, a temperatura média é de 24ºC, chegando
a alcançar máximas de 30ºC.
Os meses mais frios do ano costumam ser Dezembro, Janeiro e
Fevereiro, com temperaturas mínimas que facilmente ficam abaixo dos
0ºC.

BERLIM

Consulte aqui as nossas condições gerais
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