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DICAS E CONDIÇÕES DE VIAGEM PARA HONG KONG
Consulte nosso site: www.chinatur.com.br

Regulamentos para a Entrada
Todo o visitante a Hong Kong deve ter um documento de viagem, válido pelo menos um mês após a partida planejada
de Hong Kong. Portadores de passaporte brasileiro podem entrar em Hong Kong sem visa por um período máximo de
180 dias.
Regulamentos de Saúde
Não é necessário nenhum certificado de vacina para visitantes a Hong Kong. Todavia, como em outras cidades, os
regulamentos de saúde são suscetíveis a mudanças num curto espaço de tempo; é sempre aconselhável verificar os
regulamentos vigentes na hora das reservas.
Clima
Hong Kong tem um clima subtropical com mudanças sazonais distintas. A Época de Tufões é de Maio a Novembro.
Primavera (Março a meados de Maio): Temperatura e umidade subindo. Temperaturas variam de 18ºC a 27ºC,
umidade por volta de 82%.
Verão (final de Maio a meados de Setembro): Quente e úmido. Temperaturas variam entre 26ºC a 33ºC, umidade
perto de 86%.
Outono (final de Setembro ao início de Dezembro): Temperatura e umidade caem. Dias claros e ensolarados.
Temperaturas variam entre 18ºC e 28ºC, umidade 72%.
Inverno (meados de Dezembro a Fevereiro): Frio com baixa umidade. Temperatura pode cair a 10ºC. Temperaturas
variam entre 14ºC a 20ºC, umidade 72%.
Moeda
A moeda local é o Hong Kong dólar (HK$). O Hong Kong dólar é uma moeda reconhecida internacionalmente. Ele é
cotado na base de US$ 1,00 = HK$ 7,80. O câmbio flutua marginalmente e o cambio do consumo varia. Principais
cartões de crédito são aceitos na maioria dos hotéis, lojas e restaurantes.
Horário do Comércio
O horário varia, mas normalmente é das 09:00 às 17:00. Muitos comerciantes chineses abrem às 10:00 e fecham às
18:00. Aos sábados funcionam normalmente com meio-expediente (09:00~13:00).
Horário de Compras
A maioria das lojas em Hong Kong funciona nos setes dias da semana e muitas permanecem abertas até bem tarde.
Normalmente o horário é das 10:00 às 21:00.
Eletricidade
A voltagem em Hong Kong é de 220 volts, 50 cycles. A maioria dos hotéis providencia adaptadores.
População & Língua
Mais de 6,8 milhões de pessoas vivem em Hong Kong, tornando-se alguns distritos dentre as áreas mais densamente
populosas do mundo. Mesmo assim, mais de 70% da área total de Hong Kong é rural, incluindo quase 40% designada
como parques municipais protegidos. Quase 95% da população é chinesa. Chinês e Inglês são as línguas oficiais. O

cantonês é o dialeto mais falado. A sinalização é em inglês ou bilíngüe. Os visitantes descobrirão que a maioria das
indústrias de serviços fala inglês.
Segurança
Hong Kong é uma cidade extraordinariamente segura de dia ou de noite. A polícia patrulha frequentemente e é
prestativa. Como em todas as grandes cidades, evite portar grandes quantias em dinheiro; cheques de viagem ou
cartões de créditos são preferíveis.
Gorjeta
A maioria dos restaurantes cobra 10% de taxa de serviço, mas os garçons esperam um trocado. Os restaurantes que
não cobram a taxa de serviço contam com 10% de gorjeta. Contudo, a gorjeta é deixada para sua discreção.
Mensageiros, carregadores, atendentes e motoristas de táxi se contentam com uma gorjeta.
Transporte
O transporte público via ônibus, barcas ou trens é eficiente, relativamente barato e cordial. O sistema cobre extensas
áreas de Hong Kong com sinalização em inglês e chinês.

