


“Tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, contudo, não toma a iniciativa 
de mudar sua situação porque está condicionada a uma vida de segurança,

conformismo e conservadorismo, tudo isso parece dar paz de espírito, mas na
realidade nada é mais maléfico para o espírito do homem que um futuro seguro...” 

Chris McCandless

“Gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes: acho que você deveria promover
uma mudança radical em seu estilo de vida e começar a fazer corajosamente coisas

em que talvez nunca tenha pensado, ou que fosse hesitante demais para tentar”.
Chris McCandless

Não poderíamos iniciar esse texto sem essas duas citações desse homem que inspirou o mundo inteiro. Esse é o Chris McCandless, jovem 
norte americano que saiu da sociedade rica em que vivia e foi viver uma vida com total liberdade. Ele era um jovem muito culto, pensava 
demais, não entendia porque a sociedade tinha que funcionar daquela forma. Ele achava aquilo uma coisa absurda, então ele resolveu sair 
daquele meio e viver o que acreditava. Ele foi “sentir o mundo”, como diz o Jon Krakauer, autor do livro que conta sua história “Na Natureza 
Selvagem”

1

Existem vários exemplos de pessoas que fizeram coisas perecidas 
como a do Cris. Saíram pelo mundo viajando e experimentando o 
mundo nas suas mais diversas formas. Agora e você? Prefere ficar 
aí sentado ou quer desbravar esse planeta incrível, que chamamos 
de Terra?

Com base nas palavras do Chris, temos que afirmar: VIAJAR É 
PRECISO! Se você quer saber o que é sentir frio, você precisa 
sentir calor para poder ter referências. Isso é um exemplo básico 
do que uma viagem pode te ofertar: Referências. 

Imagine a quantidade de referências que você pode estar deixando 
de ter nesse momento. O conhecimento empírico, aquele conhec-
imento que adquirimos através dos sentidos, não se compara com 
o que aprendemos lendo, pois é o conhecimento vivido, sentido na 
pele. E quando viajamos nossos sentidos literalmente explodem, 
pois adquirirmos uma série de conhecimentos, sensações e ex-



periências que nunca sentiremos em dias comuns do dia a dia. 

Sem falar que a riqueza de conhecimentos que você adquiriu é extraordinária, pois você conhece pessoas de culturas diferentes e hábi-
tos diferentes dos seus. É uma verdadeira fonte de CONHECIMENTO INESGOTÁVEL, pois cada ser humano é um universo diferente do 
seu. Isso você só pode adquirir viajando, sendo um FREESIDER. 

Somos acostumados com o nosso cotidiano e acabamos nos esquecendo da quantidade de coisas que o mundo nos oferece. Quase sem-
pre ficamos em meio à rotina e acabamos nos acostumando com aquilo, esperando os finais de semana para termos um lazer temporário 
ou nas férias onde podemos viajar, mas quase sempre para locais bem próximos de onde moramos, concorda? 

Enfim, apenas queremos te passar que viajando você se torna mais humano, um ser mais vivo. Afinal de contas, ser FREESIDER é isso, é 
curtir a vida. Então te convidamos a curtir mais, e da melhor forma, viajando, onde você sentirá vivo. 
 
Não mais, queremos dedicar esta obra para você, pois ela vai te ajudar a sair desse círculo vicioso, meu amigo(a) FREESIDER. Você está 
adquirindo com o Treinamento, ferramentas que podem dar total possibilidade de trabalhar onde quiser. Então criamos um roteiro espe-
cial para que você possa conhecer o mundo sem ter que gastar rios de dinheiro. 

Pensando em você FREESIDER, preparamos um roteiro com 4 cidades sensacionais, espalhadas pelos quatro cantos do mundo com 
riquezas culturais incríveis, paisagens exuberantes e locais paradisíacos. Além disso, você consegue viver nessas cidades com 3 000 mil 
reais, incluindo moradia, lazer, alimentação e é claro internet.

Boa Leitura
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1 Republica Tcheca
   Cesky Krumlov

Uma cidade no sul da República Tcheca com mais cara de 
vila de cena de um filme de época por sua arquitetura me-
dieval, um dos patrimônios históricos escolhido pela Unes-

co em 1992 com 300 monumentos preservados. A cidade Tcheca 
tem em cerca de 15.200 habitantes, uma cidade pequena, mas 
rica em cultura e histórias que são contadas entre as vielas que se 
cruzam no centro da vila. 

A experiência de morar nessa cidadezinha seria incrível com cer-
teza, se torna um tcheco não é uma tarefa tão difícil mas tem que 
estar disposto a se adaptar em seus costumes, gastronomia, lín-
gua, cultura música e clima do país. É normal que quando você 
sai de suas raízes para um outro país você estranhe um pouco 
tudo, a primeira fase deste processo é adaptação, nada impos-
sível para um brasileiro. Se você já sonhou em viver um conto de 
fadas, morar em Cesky Krumlov será uma realização, castelos cer-
cam a cidade por seus aspectos renascentistas e barroco. Quase 
não se encontra brasileiros por lá, isso é bom porque muitas pes-
soas saem do Brasil para encontrar pessoas com outras culturas 
mas acabam encontrando brasileiros em tudo que é lugar. 

Para os amantes de cerveja a cidade tem uma das cervejarias 
mais antigas do mundo e com ela uma das melhores cervejas 
também. Não se preocupe com a gastronomia do local, as comi-
das típicas da cidade são em cima de carnes de porco, linguiças 
de variados tipos, molhos temperados, batatas feitas de várias 
maneiras diferentes, sopas e queijos que são feitos caseiramente 
por moradores da vila. Para quem precisar viver com menos de 
três mil reais mensais, comprar carnes bovina vai ser mais difí-
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cil pois é um dos alimentos mais caros do país, opte pelas aves 
e peixes que são mais em conta. Aqui no Brasil temos o nosso 
tradicional pão francês que estão na nossa mesa durante o café 
da manhã e da tarde, mas em Cesky o tradicional “pão” deles é 
o famoso Knedlík que é uma massa prepara com farinha, cozida 
e que pode ser consumida com queijos, carnes, molhos, enfim... 
Podem ser consumidas no café ou em outras refeições. Na cidade 
não tem locais que vendem comidas brasileiras, você teria que 
se locomover até o Estado de Praga que fica em média 25 minu-
tos de Cesky, não é longe para quem não se acostumar com suas 
comidas regionais. “Dá para se comer bem com pouco dinheiro”, 
dizem os visitantes e alguns turistas que viraram moradores da ci-
dade. 

Mas aonde morar todo esse tempo que eu estiver por ali? 
Como comer? O que fazer? Será que vou me adaptar? 
Como se locomover?

Bom, a melhor opção de moradia são os albergues que tem quar-
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tos que parecem um flat, além da cama, armário, tem banheiro e cozinha também, muitos deles fecham pacotes mensais para casais que 
custaria cerca de 600 euros. Uma outra opção seria os hostels de quartos duplos, os mais conhecidos da cidade são: Krumlov House; 
Hostel Havana; Travel Hostel. Os preços dos quartos nesses hostels variam de 30 a 80 euros a diária. 

Cesky é uma cidade pequena, com poucos habitantes, tranquila e silenciosa, para quem gosta de passeios mais caseiros, não curti mui-
ta agitação ou está cansado das metrópoles brasileiras, a vilazinha te proporcionará uma estadia relaxante, com vários museus, castelos 
e lojas de artesanatos para seus passeios semanais que contam uma história incrível de todo o país passando um conhecimento cultural 
que te deixará mais apaixonada ainda pelo lugar. A noite não tem baladas, mas os bares e restaurantes temáticos são o que mais chamam 
atenção na cidade, além dos jardins que tem eventos culturais como teatros e cinemas ao ar livre todas as semanas. Se gostar de praticar 
esportes procure morar na cidade pelo período de verão, porque o lago que cruza a cidade vira um ponto de prática de esportes radicais 
como rafiting, passeios de caiaque e botes infláveis. 

Trens e ônibus circulam toda a cidade, mas a maioria dos moradores por lá andam a pé mesmo porque a cidade é tranquila, os pontos se 
encontram um nos outros e não tem nada muito longe que não se possa dar uma caminhada.



Pontos para conhecer na cidade

1 Muzeum Útrpného Práva
(Museu da Tortura)
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2 Muzeum Marionet
(Museu das Marionetes)
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3 Galpão Schiele Centrum 
(Exposição de quadros do pintor Austríaco Egon Schiele)
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4 Historic Center of Cesky Krumlov 
(Rio Vltava)
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5 Castelo Cesky Krumlov
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6 The Horror Bar
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7 Cesky Krumlov 
(The Castles Gardens)



Burocracias para poder viver
na cidade durante 3 meses:
Para entrar no país não precisa de visto, mas o período máximo 
que brasileiro pode passar na cidade são 90 dias (3 meses) e você 
precisa estar portando um comprovante de hospedagem, um se-
guro de saúde e se você tem recursos financeiros para permanecer 
no local pelo menos para os 30 primeiros dias.

Você chega ao país primeiro na cidade de Praga, lá você pode 
aproveitar e ir nas agências bancárias que trocaram seu dinheiro 
por euro, dólar ou a moeda oficial da República Tcheca – Coroa 
Tcheca, com uma taxa mais barata do que nas outras cidades do 
país. 

Língua: Tcheco e Eslovaco (Inglês utilizados muito por visitantes)

Moeda: Koruna (Coroa Tcheca), Euro e Dólar para os turistas

Como ligar para o Brasil quando estiver por lá: Não tem como 
fazer ligações a cobrar ou com um número qualquer para Brasil, 
você terá que comprar um cartão telefônico 

Visto: Não é necessário no período de 90 dias

Melhores épocas para visitar: Se você gosta de calor o mês 
mais quente do ano na cidade é Janeiro, e se gosta mais de um cli-
ma frio visite a partir dos meados de Julho aonde é a época de ne-
vasca na cidade.
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2 Cidade do Cabo
   África do Sul (Capetown)

Localizada no extremo sul do continente a cidade de Cabo, 
conhecida também como “Ilha de Cabo” ou “Mama África” 
devido as suas praias paradisíacas que rodeiam a cidade 

sendo uma das principais reservas naturais do mundo. É a ci-
dade mais antiga da África, conhecida como paraíso, pois se 
localiza na divisão entre o oceano Atlântico e Índico, explicado 
porque as praias de Cabo são paradisíacas. 

Entre as cidades da África é a que possui o maior número de 
pessoas com uma qualidade de vida positiva devido à preocu-
pação da população com a saúde e a prática de atividades físi-
cas que a cidade oferece entre suas praias, trilhas, parques etc. 

Quando as pessoas pensam no país da África rapidamente ligam 
o país como um lugar que tem florestas, animais a solta e mui-
ta pobreza, mas aí que se enganam o país da África tem uma 
riqueza cultural, natural, gastronômica incrível que muitos não 
conhecem. Se você tem espirito aventureiro, se aventurar por 
essa cidade durante 3 meses seria uma experiência diferente e 
com certeza de grande aprendizado. 

Brasileiros que já visitaram, moraram ou ainda moram comparam 
a cidade de cabo com o nosso querido Rio de Janeiro por ser 
uma cidade quente, de pessoas que amam o mar e o sol com 
um astral diferente, mas é uma cidade mais tranquila em relação 
à segurança do local. 

A cidade de Cabo é rica em cultura por suas histórias que se en-
contra em cada cantinho da cidade, sua arquitetura pode-se en-
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contrar referências inglesas e holandesas por sua colonização europeia. 

Não é só na arquitetura que se encontra está mescla cultural, mas também nos costumes da população, estilo de vida, gastronomia, por 
isso viver um pouco nessa cidade seria um aprendizado. Com uma mistura de diversas culturas a cidade tem um clima charmoso durante a 
noite, como dizem os moradores “uma cidade romântica para quem ama”, com certeza você e seu companheiro ou companheira iriam 
curtir muito tudo isso. 

Com essa mistura de culturas que percorrem a cidade você deve estar se perguntando – E o que eles comem por lá? A gastronomia en-
contrada na cidade e pelo país também e bem baseada em frutos do mar, pois lá a qualidade dos frutos do mar é superior a muitos lugares 
no mundo inclusive do Brasil, também é baseada em verduras, legumes e frutas, mas pode-se encontrar de tudo para vender nos super-
mercados, mercearias, lojas, cafés, restaurante e bares, desde de carnes, frituras, comidas vegetarianas, comidas prontas e fast  food é 
claro, ninguém vive sem uma batatinha frita com X-burguer de vez em quando. Quem gosta de experimentar sabores novos enquanto esti-
ver temporariamente pela cidade não deixe de comer pratos como:
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1 Biltong
Uma espécie de carne seca com uma aparência de carvão como 
dizem, mas muito “saborosa e macia” relata quem já experimen-
tou a carne. Ela é preparada com vários condimentos como pi-
mentas; 



2 Bobotie
Bem parecido com o nosso “escondidinho”, o Bototie é um dos 
pratos mais pedidos nos restaurantes e mais servidos nos jantar-
es em família. Um recheio feito de carne moída de gado ou cord-
eiro, passas, coentro, manjericão, pimenta e uma batida de ovos 
por cima;

3 Boerewors
Iguaria africana mais consumida no país, é um embutido pareci-
do com linguiça e salsicha, feita de carne de gado, porco, cord-
eiro e temperado com especiarias. Servida muito com pão e ver-
duras fazendo um típico lanche africano. Se adaptar em comer 
um lanchinho parece não ser tão difícil, não é?!
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4 Melktert
Chegamos a sobremesa, a torta Melktert a sobremesa mais 
vendida nos cafés e confeitarias da cidade de cabo. Uma 
torta de leite, açúcar, ovos e canela, simples, mas sofisticado.

5 Koeksister
O Koeksister é o pão francês dos africanos, típico no café deles. 
É uma massa frita, depois mergulhada no caramelo de açúcar e 
polvilhada com coco ralado. Essa pedida de café da manhã não 
parece nada ruim. 
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Não se preocupe com a gastronomia de lá, a variedade de coisas que pode se encontrar pela cidade é enorme, e em alguns pontos se 
vende alguns alimentos brasileiros, só dá uma procurada nas feiras ao ar livre.  Para os amantes de vinho, a cidade tem uma plantação de 
uva incrível aberta para visitas e para finalizar o passeio, você ainda ganha uma taça de vinho.

Mas o que tanto tem nessa cidade de Cabo?

Durante o dia você pode conhecer os museus espalhados pela cidade, feiras ao ar livre que dá para encontrar muito artesanato uma das 
principais fontes de renda da maior parte da população, lojinhas de artigos de arte, trilhas, parques, praias, esportes em geral. A noite tem 
os restaurantes, bares, teatro, apresentações de danças típicas em locais públicos, e o melhor, a maioria desses entretenimentos são 
de graça, pois podem ser encontrados ali na praça. 
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Não deixe de visitar:

1 Praia dos Rochedos
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2 Península de Cabo
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3 Montanha da mesa
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4 Table Mountain National Park
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5 Museu e Planetário
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6 South African Naval Museum
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7 Hout Bay Museum
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Esses são apenas alguns dos vários lugares (pontos) para se conhecer pela cidade de cabo. 

Aonde morar? Como se locomover? Quanto em média vou gastar? E emprego?

O custo de vida na cidade de Cabo em alguns pontos é até mais em conta do que viver em uma cidade grande no Brasil, isso vai depender 
das coisas que você optar. 

Se quiser morar em uma casa ou apartamento o aluguel vai variar de R$900,00 a R$1.450 reais, se a opção for se hospedar em um hotel 
ou albergue as diárias variam de R$28,43 a R$190,00 reais, em média R$900,00 reais mensais. 
Entre as contas de água, luz, internet e tv acabo, alimentação em torno de R$600,00 reais. 

A dica é fazer compras em supermercados populares da cidade e comprar produtos da marca do supermercado, pois são mais em con-
ta e a qualidade é quase a mesma dos outros.Para locomover na cidade você tem a opção de ônibus, uma passagem custa R$2,65, ou 
táxi com uma corrida 20 minutos em torno de R$28,00 reais, ou você pode alugar um carro que sai em torno de R$48,00 por dia um carro 
popular.

Tem entretenimento em lugares que são pagos o custo mensal econo-
mizando é claro vai dá em torno de R$210,00 reais, entre cinema, te-
atro em lugares privados, restaurantes, barzinhos, shows, etc. 

Todos esses valores foram convertidos em dinheiro brasileiro 
(real). 

Língua: Inglês e Africâner

Moeda: Rand

Como ligar para o Brasil: 0800-990-055 (Embratel)

Visto: Não é necessário

Saúde: O país não exige nenhum atestado médico para entrada de 
visitantes, mas eles recomendam que se utilize bastante repelente por 
causa dos mosquitos que podem transmitir malária e dengue

Melhor época para ir: De setembro a maio, você terá outono ao meio 
da primavera. 
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3 Tailândia
   África do Sul (Capetown)

Um destino excêntrico para quem gosta de conviver com 
um modo de vida diferente a Tailândia é um berço de 
exotismo. Com uma cultura formada com base na re-

ligião budista, o país é rodeado de belas paisagens, ilhas encan-
tadoras, uma gastronomia incrível e pessoas bem diferentes.

A cultura tailandesa é baseada na religião budista, pelo menos 
95% da população é praticante por isto o país é rodeado por 
pelo menos 18.000 templos, cujo tem as arquiteturas mais 
belas do mundo.  Para conhecer e ter um contato com um 
pouco desse modo de vida vários grupos budistas fazem mo-
mentos de meditação durante o dia, e passam seus ensina-
mentos aos turistas, mostrando e ensinando a eles um pouco da 
meditação, um modo mais calmo e diferente de ver a vida, com 
certeza é uma oportunidade incrível. 

Se você for visitar os templos cuidado com as vestimentas, sem-
pre utilize roupa que cubra uma boa parte dos braços, que cu-
bra totalmente as pernas e nunca se esqueça de tirar os sapatos 
para entrar nos templos, é o lugar sagrado dos tailandeses e se-
gundo eles não seguir estes princípios é uma falta de respeito.

A figura soberana deles são os budas então não estranhe com 
a imagem deles em todo lugar que visitar, lojas, restaurantes, 
hotéis enfim.
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A Tailândia oferece muitas belezas naturais dan-
do muitas opções de prática de esportes como 
mergulho, surf e trilhas. 

Os preços para a prática dessas modalidades 
variam de R$45 a R$140,00 reais a aula, a hora 
ou por passeio, aí varia de cada agência. 

Os Tailandeses são um povo muito sorridente 
com os estrangeiros e sempre cumprimentam 
uns aos outros com um sorriso e a duas mãos 
ao peito representando um símbolo de paz, en-
tão quando estiver pela Tailândia sorria e 
celebre a paz. O dia-dia por lá é bem corrido, 
como existem muitos turistas por lá as cidades 
estão sempre em movimento, a noite é utilizada 
para se ficar com a família, amigos e passear. 

Mas, e a cozinha Tailandesa? 

Bom, a cozinha tailandesa é bem exótica como dizem os tailandeses, mas muito 
saudável, uma mistura de doce, salgado, amargo e apimentado em apenas um prato, 
são aromas e sabores que se resultam em uma cozinha espetacular com criativi-
dade na montagem de seus pratos. 

Lá é muito típico comidas agridoce, mas os ingredientes não fogem do muito comum 
aqui do brasil, são pratos baseados em legumes, ver
duras, especiarias, muitos frutos do mar, peixes, leite de coco, curry e arroz, sim os 
tailandeses adoram o arroz por isso esse alimento está presente de diversas formas em 
muitas receitas. 

Os molhos são muito consumidos lá também, molhos de alho, caranguejo, malagueta, 
molho de peixe, entre outros tipos de molho utilizados nas receitas que muitas vezes 
substituem o sal com o intuito de deixar o prato mais saudável. 
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Os pratos mais típicos da Tailândia são:

1 Chu Chee PLa
Um dos pratos mais pedidos nos restaurantes tailandeses, que 
leva peixe, pimenta, curry vermelho, leite de coco e relish de pe-
pino. 

2 Nam Katee Pla
Se estiver pelos quiosques ou restaurantes a beira mar, esse é 
um dos pratos mais recomendados, um cozido de peixe no coco 
com açúcar mascavo e especiarias.
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3 Gai Phad Med Mamuang
A fritura preferida dos tailandeses, um prato de frango frito com 
castanha de caju e molho de ostras. Não parece nada ruim ex-
perimentar essa belezinha, não é?!

4 Arroz de Jasmin ou Thai
Parecido com nosso arroz tradicional mais, um pouco mais ado-
cicado, principal acompanhamento de quase todos os pratos 
tailandeses, com legumes, verduras, frutos do mar, frango, mol-
hos, enfim, o arroz é a base de muitas receitas por lá. Alguns 
brasileiros relatem que o arroz de lá é até mais gostoso que o ar-
roz tradicional aqui do Brasil. 
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Sobremesas
A base de quase todas sobremesas tailandesas são as frutas 
como banana, manga e abacaxi, as nozes e leite de coco tam-
bém são muito utilizadas. As sobremesas mais pedidas nos cafés 
e confeitarias tailandesas são:

1 Leite-Creme Tailandês
Um creme de leite de coco, ovos e extrato de jasmin, parecido 
com um sorvete cremoso.

2 Roti Kluai Khai
Uma panqueca de bananas e ovos coberta com açúcar, leite 
condensado e calda de chocolate meio amargo. Parece uma gu-
loseima daquelas né?! Mas é muito consumido no café da manhã 
dos tailandeses.

3 Khanom Torn
Bolinho feito de farinha de arroz e água, coberto com uma calda 
de açúcar e coco ralado. Esses bolinhos são muito vendidos nas 
barraquinhas de rua e são feitos na hora. 
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Os costumes tailandeses são um pouco diferentes dos nossos, eles gostam de comer 
coisas mais pesadas pela manhã e na hora do almoço ter uma refeição leve, isso pode 
até parecer estranho, contudo uma alimentação assim é ideal por causa do pico de 
funcionamento de nosso metabolismo. 

Sem falar que o país conta com restaurantes brasileiros, então se você não se adap-
tar a está culinária não tem problemas, também pode encontrar alimentos brasileiros 
nas feiras ao ar livre. 

Aonde ficar? Quanto vai custar? O que fazer na cidade? Como se locomover?

Lugares para ficar na Tailândia não faltam e os alugueis são mais em conta do que aqui 
mesmo no Brasil, os valores de casas ou apartamentos de 1 a 2 dormitórios, geladeira, 
Tv, e alguns outros móveis variam de R$417,00 a R$600,00 reais, detalhe, incluso elet-
ricidade e uma internet de ótima qualidade relatam os brasileiros que moram por lá. 

Se decidir se hospedar em um hotel ou albergue as diárias variam de R$ 32,00 a R$ 
220,00 reais dependendo do que você deseja. 

A alimentação na Tailândia também não é tão cara, uma pessoa vai gastar em 
média de R$600,00 reais mensais incluindo compras em supermercados e feiras ao ar 
livre, que tem produtos mais em conta e alguns almoços e jantares em restaurantes. 

Tem restaurantes que vendem um prato de arroz, frango e vegetais por R$4,00 reais, 
só isso mesmo, por isso as vezes sai até mais barato comer na rua. 

Não há ônibus público na cidade, mas você pode alugar uma moto pôr em média 
R$120,00 reais mensais ou um carro por R$150,00 a R$250,00 reais mensais. 

Muitos brasileiros nômades que vivem na Tailândia dizem que dá para se viver com em 
média R$30,00 reais por dia cada pessoa, um casal gastaria cerca de R$1800,00 reais.

Tailândia é um lugar turístico de belas praias, templos, lagos encantadores, zoológicos 
e muito mais. Muitos passeios são de graça, mas é claro que nem tudo, mas em média 
de R$300,00 você gasta por mês para entretenimento. 

Ah!! Um detalhe o sinal de internet na Tailândia é um dos melhores do mundo. 
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Quando estiver pelo país não deixe de visitar:

1 Khao Yai National Park
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2 Patong
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3 Ko Samet
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4 Bank Of Thailand Museum
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5 Royal Barges National Museum
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Esses são só alguns dos lugares de tantos outros 
que a rica Tailândia oferece.

Língua: Thai e o inglês por causa do turismo.

Moeda: Baht. Os bancos por todo pais trocam o din-
heiro brasileiro pelo tailandês.

Visto: Até 3 meses não é necessário visto.

Saúde: Não há restrições, mas é sempre bom ter 
vacinas em dia.

Melhor época para ir: O país tem um clima tropical, 
mas dependendo da época do ano é chuvoso. Melhor 
época para se visitar o país é entre Novembro e Fe-
vereiro.
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4 Austrália
Um dos países mais procurados por estudantes do mundo todo e 

profissionais, Austrália conhecida também como “A terra dos can-
gurus” é um lugar rodeado por festas, belas praias é a terra do in-

tercâmbio, passar um tempo neste país seria uma experiência incrível e 
ainda você teria a oportunidade de conhecer gente do mundo todo, pela 
diversidade dos habitantes que moram ou estão passando pelo país. 

A cultura Australiana é bem interessante, baseada em histórias antigas 
de acontecimentos pelo país, além de ter uma mistura de povos que sem-
pre lutaram por justiça e a liberdade de se viver ao ar livre. 

Arte, sim a cultura Australiana tem muitas referências artísticas dos povos 
que faziam suas artes inspiradas nas batalhas em que enfrentavam. 

O país é considerado multicultural pela diversidade de pessoas que 
moram e passam por lá, você pode encontrar mais de 260 idiomas, sim 
260! Vai ser difícil, mas o contato com pessoas do mundo todo é interes-
sante. 

Austrália é assim, como dizem os estrangeiros por lá “Um país que é 
como mãe, acolhedor”.

Apesar da quantidade de pessoas que pode se encontrar por lá, a maior 
parte da população é formada por imigrantes italianos, árabes, gregos, 
cantoneses e ocidentais, mistura diferente que resultou em uma mescla de 
cultura tanto que é difícil encontrar famílias totalmente australianas, sem-
pre tem um ente da família é de um lugar diferente. 

O país tem um clima bem tropical parecido com o Brasil, pessoas sem-
pre de roupas leves tomando um suco ou um açaí na beira das diversas 
praias, lagos e parques pelo país. Entre todas as cidades da Austrália as 
mais procuradas para se morar é Nova Zelândia e Sydney.
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Sydney
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Nova Zelândia
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Um país conhecido pela boa qualidade de vida baseado nas pessoas que moram lá, várias pesquisas apontam que na Austrália é o lo-
cal que mais tem pessoas felizes pelo mundo, deve ser devido aos recursos que o país oferece para quem mora lá, como profissional, 
econômica, infraestrutura e outros detalhes que deixam a sociedade do país “bem servida”, por isso a felicidade. 

Muitos brasileiros que vão para Austrália se deparam com sua cultura pelo país, os australianos adoram esportes e sempre tem grupos ao 
ar livre que fazem apresentações e treinos de jiu-jitsu e capoeira além de encontrar muitos brasileiros músicos em centros urbanos cantan-
do “Garota de Ipanema”. 

Mas não é só nesses locais que a nossa cultura é referência no país, mas também nas badaladas noites australianos, em bares e casas no-
turnas sempre toca algo de origem brasileira. 

Austrália é uma caixinha de surpresas, uma mistura de coisas que podem proporcionar uma experiência inesquecível e animada. Pensa em 
um país animado, adoram festas, eventos sociais, eles gostam de confraternizar com tudo que acontece na vida deles. 

Mas, e a culinária dos australianos?

Vamos dizer que a gastronomia australiana é bem apetitosa, porém engo-
rdativa. A Austrália está no ranking de um dos países com mais taxas de 
obesos do mundo, a qualidade de vida lá está ligada a outros pontos do 
que a saúde necessariamente. 

Com a diversidade de tudo lá é ampla demais, é possível encontrar arroz 
e feijão com tranquilidade nos restaurantes das cidades por todo o país, 
assim você não precisa ficar com tanta saudade de casa assim, além dis-
to, os supermercados e feiras vendem de tudo por lá, peixes, carnes, fru-
tas, vegetais, comidas brasileiras, italianas, chinesas, enfim... Vende de 
tudo um pouco mesmo. 

O que os brasileiros vão gostar mesmo de saber é que a australiana é um 
dos países que mais fazem churrasco além do Brasil, olha que incrível, 
estar em outro país, com pessoas de tudo que é lugar e ainda comendo 
um churrasquinho. 

Se você quer se sentir mais australiano nato, não deixe de experimentar 
alguns pratos típicos do país como:
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1 Fish and Chips
A Europa deixou como herança de sua colonização este pra-
to para os australianos, um peixe ou lula frito servido com bata-
tas fritas e molhos temperados. É um dos pratos mais pedidos 
nos bares de todo o país, recomendado é que se como essa co-
midinha típica tomando uma cerveja bem gelada. 

2 Carne de Carneiro
A carne de carneiro e uma das mais consumidas no país, é a 
mais encontrada em churrascos, em lanchonetes no lanche, nos 
almoços servido com arroz e vegetais, bom essa carne é típica 
por lá e conhecida por ser muito saborosa. 
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3 Vegemite
Uma pasta feita a partir do extrato de cevada, com um gosto 
salgado e lembrando bem o gosto de cerveja, esse é como se 
fosse uma margarina no café da manhã dos australianos, se pre-
pare porque quando chegar no país provável vai ser uma das pri-
meiras coisas que vão te oferecer, vale a pena experimentar, no 
começo parece até estranho, mas depois o gosto fica melhor re-
latam os turistas. 

4 Meat Pies
Um dos pratos mais consumidos no lanche da tarde dos aus-
tralianos, uma torta de carne bem parecida com a torta de 
carne brasileira, uma massa de farinha, água, ovos, manteiga e 
noz-moscada com receio de carne refogada com pimenta do re-
ino, cebola, alho e tomate, eles utilizam contrafilé, carneiro ou al-
catra para o recheio. Detalhe, para ser bem típico australiano te-
mos que comer a torta com ketchup. 
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5 Pavlova
A delícia australiana é a Pavlova, um bolo merengue recheado de 
chantilly e frutas em calda, o mais pedido nos cafés por lá são os 
com recheio de morango e chocolate. Que sacrífico ter que com-
er essa belezinha, não é?!

Não se preocupe com o que vai comer por lá, as comidas australianas são bem apetitosas e dá para encontrar comida brasile-
ira por lá, passar fome com certeza não vai acontecer.

E o custo de vida na Austrália? 

O custo de vida na Austrália não é tão caro em vista de outros países, isto vai depende do luxo que deseja, você pode encontrar casas e 
apartamentos com alugueis que variam de R$600 a R$800,00 reais mensais incluindo água, luz, internet e taxas burocráticas. 

Os hotéis e albergues tem quartos de R$50,00 a R$300,00 reais a diária, aí vai depender do que você quer e do que cabe no seu bolso. 
Um casal vai gastar em média R$750,00 reais em alimentação dentro de casa, os turistas sempre dão dicas para os novos moradores do 
país, faça compras em dias de promoção nos supermercados, eles colocam produtos com uma semana para vencer por preços super em 
conta. 

Entre barzinhos, cinema, espetáculos, restaurantes e baladas o custo sai em média de R$250,00 reais mensais, mas tem como procurar 
entretenimentos que são de grátis como exposições, alguns museus e apresentações em locais urbanos. 
Você pode se locomover pelas cidades de ônibus, trens, carros, motos ou o transporte mais utilizado por lá, a bicicleta. Se você não tem 
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preguiça e quer economizar uma bicicleta sai em média de R$120,00 reais, e tem ciclovias por todas as cidades. 

Se desejar andar de ônibus as passagens custam R$3,40 cada, um aluguel de carro com seguro sai em cerca de R$250,00 reais mensais. 
Procure seguir as regras de boa conduta pelo país, se não pode ser multado. 

Se gosta de esportes a Austrália é a terra do Surf, vá as praias e se aventure em algumas aulas desta modalidade esportiva, as aulas cus-
tam a partir de R$60,00 reais. 

Língua: Inglês – Para os imigrantes que não sabem tanto sobre a língua o país oferece um programa grátis de lições de inglês para que os 
imigrantes tenham um domínio total sobre a língua. 

Moeda: Dólar australiano 

Visto: É necessário de visto para residência temporária no país

Saúde: Estar com as vacinas em dia 

Melhor época para viajar para lá: A Austrália tem época boa para se visitar o ano todo, mas dependendo do lugar tem climas diferentes 
por exemplo: Nordeste ou interior do país o verão é entre novembro e março, o calor pode passar dos 40 graus, se gosta de muito calor 
arrisque-se, não fuja, além disso tem ciclones nessas épocas por lá. Entre os meses de maio e novembro as águas vivas das praias e ci-
clones desaparecem, deixando o clima bem agradável. Se quiser conhecer o interior da Austrália que tem belos desertos opte pela épo-
ca de inverno. 
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Burocracias - Motivos para 
se morar o país temporariamente 
são os seguinte:
     - Oferta de emprego;

     - Fazer investigações em relação a instituições de ensino;

     - Tem uma oferta de estágio profissional ou para adquirir conheci
     mentos adicionais;

     - Deseja participar de algum movimento como de músicas, artísti
     cos, fotográficos, cinematográficos ou jornalísticos (Se deseja tra
     balhar com internet, um bom motivo para conseguir o visto é falar 
     que vai para fazer filmagens e tirar fotos para colocar em uma 
     rede social);

     - Intercâmbio profissional;  

     - Residência para reformados
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Outra dica de ouro, e de presente ainda neste ebook, 
é o convite para você conhecer a Jornada da Liber-
dade, evento online e gratuito que já impactou mais 
de 200 mil pessoas. São pais e mães de família, em-
presários, executivos, e pessoas de diversas áreas 
que deram um salto para viver com maior liberdade 
de tempo, dinheiro e mobilidade, aprenderam a au-
mentar a qualidade de vida familiar - viajar mais, ficar 
mais tempo entre as pessoas queridas, trabalhar de 
casa ou de qualquer lugar do planeta! 

Quer saber como? Você é especial para o nosso 
movimento, porque se está lendo até agora certa-
mente esse convite se encaixa com a sua necessi-
dade. Então você ganha mais um presente: clique 
no botão abaixo e se inscreva para a JORNADA DA 
LIBERDADE, evento online e 100% GRATUITO para 
você parar de dedicar tanto tempo para o seu chefe 
e passar a investir seu tempo em você e na sua vida! 

QUERO PARTICIPAR!

Bem-vindo à comunidade Freesider!

https://freesider.com.br/evento-online-jornada-da-liberdade/?utm_source=4lugares_menosde3000&utm_medium=ebook4lugares&utm_campaign=camp_legadas_4lugares&utm_content=bt_quero_participar_4lugares
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Fagner Borges é criador do Movimento Freesider, 
que busca ajudar as pessoas a ter liberdade de tem-
po, mobilidade e dinheiro. É também Sócio-fundador 
do fbresponder, aplicativo para envio de notificações 
no Facebook. Publicitário, pós-graduado em Comu-
nicação Pública acredita que a vida foi feita para ser 
vivida intensamente.

INSCREVA-SE NO MEU
CANAL NO YOUTUBE
https://www.youtube.com/fagnerborges

      

ME SIGA NO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/vidadefreesider/

      
CURTA E ME SIGA NO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/praiamktdigital/

ACOMPANHE AS NOVIDADES
DOS FREESIDERS
https://freesider.com.br/




