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Bom, já que já leu,
temos uma coisa pra contar ;)

Como você já deve saber, este e-book é um guia
rápido e divertido com dicas para você. O que você
talvez NÃO saiba é que ele é parte de uma série
de e-books que a Achieve preparou para ajudar as
pessoas nas mais diversas situações. São cinco
livros, saca só:
•
•
•
•
•

Para
Para
Para
Para
Para

quem
quem
quem
quem
quem

quer fazer intercâmbio/morar fora
quer viajar
quer ganhar mais
curte cinema e cultura pop
quer ter filho bilíngue

Curtiu alguns dos temas? Conhece alguém que pode
curtir um dos temas? Compartilhe! Nossos e-books
são para todo mundo.

São muitas perguntas,
mas nós temos as respostas.

Nós, da Achieve Languages - mas pode chamar só
de Achieve -, somos a rede de escolas de idiomas da
Oxford University Press no Brasil. E quem é a Oxford
University Press? É a maior e mais antiga editora
universitária do mundo, fundada em 1478, pela
University of Oxford.
E quem é a University of Oxford? É uma das mais
tradicionais universidades de língua inglesa do
mundo, fundada por volta de 1096 (sim, há quase mil
anos) e que já formou cientistas, filósofos, escritores
e pessoas que, mais de uma vez, mudaram o curso da
humanidade.
Ou seja, a gente combina tradição e solidez com o
que existe de mais novo em ensino de idiomas.

OÉ
PLANEJAMENT
(QUASE) TUDO

Se organizar direitinho, todo mundo viaja :D

Viajar para países de língua inglesa é simples? Sim.
Mas, infelizmente, não é tãããão simples assim.
Passaporte, visto, passagem e bagagem, check-in,
câmbio, traslado e hospedagem. E olha que a gente
só está falando do básico.
Mas calma. Você pode resolver tudo isso por conta
própria com as dicas que juntamos neste e-book. Daí
é só pegar suas coisas e se preparar para embarcar.

De paraísos tropicais às geleiras do Polo Norte, é
possível viver todo tipo de experiência nos países de
língua inglesa. Conheça e escolha seu destino:

ESTADOS UNIDOS
Precisa de visto?

(

) SIM*

(

) NÃO

*Turistas brasileiros precisam
de visto B-2 para entrar nos EUA.

ROTEIROS

ORLANDO & MIAMI
A região é uma mistura de sotaques e culturas. Isto,
somado ao clima quente, faz com que as famílias
brasileiras se sintam em casa neste destino.
O QUE TEM DE LEGAL?
Os parques da Walt Disney World, o Kennedy Space
Center, Miami Beach e, claro, os centros de compras.

E PRA COMER?
A forte influência latina na região faz com que Miami
seja um ótimo lugar para aventuras gastronômicas.

NOVA YORK
Falo com tranquilidade: NY é a cidade mais famosa do
mundo. E viajar para lá é a chance de conhecer aqueles
lugares que sempre vemos na TV e no cinema.
O QUE TEM DE LEGAL?
Museus de arte - o MET, MoMa e Guggenheim -, o
Central Park, a Times Square, o Rockefeller Plaza, a
Broadway e, claro, a Estátua da Liberdade.
E PRA COMER?
A cidade tem uma variedade
quase infinita de restaurantes,
para todos os gostos.
Se jogue nas opções!

INGLATERRA
Precisa de visto?

(

) SIM

(

) NÃO*

*Turistas brasileiros não precisam
de visto para viagens de até 6 meses.

ROTEIROS

LONDRES
Além de ser a capital da Inglaterra, a cidade também
é o endereço oficial da família real.
O QUE TEM DE LEGAL?
O Palácio de Buckingham (a moradia oficial da rainha),
a London Eye (maior roda gigante do mundo), a Abadia
de Westminster, os parques reais e as lojas da Oxford
Street.

E PRA COMER?
Visite um legítimo pub local
e experimente uma porção de
fish and chips.

BRISTOL
Um destino para quem quer aventura, lazer e contato
com a natureza. Ideal para quem busca fazer algo
diferente.
O QUE TEM DE LEGAL?
Para quem curte água, o Aquário de Bristol é
imperdível, assim como os passeios de barco pelo
mar. Para quem curte ar, há os passeios de balão. E
para quem curte ficar na terra, a cidade tem parques,
trilhas de mountain bike, cavernas, santuários de vida
selvagem e arte de rua.
E PRA COMER?
A cidade é conhecida por sua forte cena culinária
contemporânea. Então é só escolher seu cardápio e
aproveitar.

LIVERPOOL
Muito mais do que os Beatles, Liverpool é um
patrimônio histórico da humanidade com uma vida
noturna das mais agitadas.
O QUE TEM DE LEGAL?
A cidade tem tours especiais para os fãs dos Beatles,
incluindo visitas às casas em que Paul McCartney e
John Lennon viveram suas infâncias e ao The Cavern
Club, onde a banda realizou seus primeiros shows.
E, além disso, a cidade é a casa do time de futebol
homônimo, tem museus e até o Spaceport, uma
exposição sobre a exploração espacial, com direito a
um planetário.
E PRA COMER?
Além dos pubs locais, a cidade é repleta de
restaurantes de rua.
STONEHENGE
Ninguém sabe exatamente o que ele significa ou por
que foi construído - aliás, estes são dois grandes
mistérios da humanidade - mas é impossível ir até a
Inglaterra e não visitar este fantástico monumento.

IRLANDA
Precisa de visto?

(

) SIM

(

) NÃO

ROTEIROS

DUBLIN
À primeira vista, a Irlanda parece ser igual à Inglaterra.
Mas eles são um povo muito mais aberto (e, às vezes,
esquentado) do que seus irmãos, o que torna a cidade
um destino popular entre os brasileiros.
O QUE TEM DE LEGAL?
Além de parques e de um belo jardim botânico, a
cidade em que nasceu a banda U2 tem museus, igrejas
e castelos históricos. Além disso, é possível visitar
a sede da cervejaria Guinness e o Templo Bar que,
apesar do nome, é um bairro com uma vida noturna
agitada.

AUSTRÁLIA
Precisa de visto?

(

) SIM*

(

) NÃO

*Ele pode ser solicitado pela internet
e tem validade de um ano.

ROTEIROS

SIDNEY
A maior cidade da Oceania também é um centro
cultural cheio de opções para o visitante.
O QUE TEM DE LEGAL?
A Opera House, famosíssima em todo o mundo por sua
arquitetura, praias incríveis para surfistas, a ponte
da baía de Sydney, os parques naturais e opções para
o visitante conhecer a cultura aborígene. É possível

realizar tours de 4X4 pelas praias e conhecer toda a
cidade de bicicleta.
E PRA COMER?
Além de uma variedade imensa de restaurantes,
a Austrália é conhecida por produzir vinhos de
excelente qualidade.

BRISBANE
Com muito sol, mar e contato com a natureza, a cidade
tem atrações para quem gosta de curtir a vida.
O QUE TEM DE LEGAL?
Além das praias incríveis, é possível curtir passeios
de caiaque pela costa ou caminhadas pela selva. Se
você preferir algo mais suave, a cidade tem parque
aquático e dois santuários de vida selvagem.
E PRA COMER?
Churrasco e cerveja parecem ser uma combinação
tipicamente brasileira, certo? Mas ela também é muito
popular por lá. Aproveite.

O que os EUA, a Inglaterra, a Irlanda e a Austrália
têm em comum? São países de língua inglesa :)

Ter o idioma na ponta da língua pode fazer toda a
diferença não só na hora de curtir sua viagem, mas
também nos estudos e no trabalho.
Mas se você não fala inglês, temos duas dicas: a
primeira é procurar um curso. E a gente, da Achieve,
tem muita experiência nisso. Afinal, somos a rede
de escolas de idiomas da Oxford University Press no
Brasil. São mais de 500 anos de tradição e experiência,
com o que existe de mais novo em ensino de idiomas.
E temos cursos para todas
as idades, saca só:

CRIANÇAS
Para quem quer que os pequenos cresçam com inglês.
As aulas têm muitas brincadeiras e atividades que
ajudam a construir o vocabulário e a gramática. Quer
saber mais? Clique e conheça nossos cursos abaixo.

Tiny Kids

Kids

Achieve Bilíngue

ADOLESCENTES
Para quem quer ser parte de um mundo cheio de
conteúdo: filmes, séries e música.
Teens

ADULTOS
Para quem quer conquistar o mundo.
Expert

BLC 2 Go
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UBER
Este é clássico. Um jeito prático de andar por aí.
MOOVIT
Prefere ir de ônibus, trem ou metrô? Este app é
uma espécie de Waze do transporte público, com
orientações sobre horários e linhas que você precisa
pegar para chegar ao seu destino.

GOOGLE TRAVEL
Fazer seu roteiro de viagem é difícil? O Google Travel
reúne os roteiros mais populares do local em que você
está.

The end :)

Curtiu o e-book? Que bom.
A coleção de e-books da Achieve tem 5 livros.
Conheça, baixe e compartilhe.
Quer mais conteúdo, dicas ou estudar inglês com a
gente? Siga-nos no Facebook ou acesse nosso site
para encontrar a unidade mais perto de você!
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