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Os 10 destinos com a cerveja mais barata pelo mundo

Os amantes de cerveja vão imprimir essa lista e pendurar na parede de casa. Sim, conheça os lugares onde a cerveja é mais
barata pelo mundo.
O guia foi elaborado pelo site 'Skyscanner' e publicada pela 'Cosmopolitan', que comparou os preços da bebida no mundo
todo e descobriu onde se paga menos.
1.Hanói, Vietnã
De acordo com Skyscanner, todas as cervejas são baratas no Vietnã. Só que que tem o preço mais baixo do mundo mesmo
é a famosa Bia hoi. É possível comprar 500 ml por apenas R$ 1,20.
2.Praga, República Tcheca
Você sabia que a República Tcheca é o país que mais bebe cerveja no mundo? São aproximadamente 143 litros por
habitante por ano! Por lá, vale experimentar a Pilsner Urquell. A lata de 500 ml custa cerca de R$ 2,36 e ela é conhecida
como a primeira cerveja pilsen do mundo.
3.Madri, Espanha
O que a Espanha tem de sobra são comidas gostosas — que vão combinar bastante com a bebida gelada. Uma das cervejas
mais comuns e baratas do país é a Cruzcampo, que custa cerca de R$ 3.
4.Berlim, Alemanha
Não espere encontrar cerveja gelada na terra dos alemães, mas prepare-se para provar algumas das melhores bebidas do
mundo. Aposte nas Erdinger, Schweiger e Paulaner, que podem ser encontradas no supermercado. O preço varia de R$ 3 e
R$ 3,50 por lá.
5.Moscou, Rússia

Vem Copa e vem cerveja barata! Para curtir as partidas do Brasil lá na Rússia, a dica do Skyscanner é provar a Baltika. O
preço por 500 ml é de R$ 3,50.
6.Barcelona, Espanha
A cerveja mais popular da região é a Estrella Damm. E para fazer um bom negócio com os preços, aposte em uma ida ao
supermercado. Lá ela deve custar cerca de R$ 3,60. Só não consuma a bebida na rua, pois é proibido.
7.Lisboa, Portugal
Os portugueses têm duas marcas preferidas: a Superbock e a Sagres. Elas custam em torno de R$ 3,70.
8.Cidade do México, México
Sem deixar de lado a tequila, vale provar também as cervejas mexicanas. A Corona Extra, a Victoria ou a cerveja Índio são
baratas e custam torno de R$ 3,70
9.Amsterdã, Holanda
Além da Heineken, as marcas Amstel e Bavaria também são comuns em Amsterdã. Então aumente seus horizontes. O valor
é de aproximadamente R$
10.Santiago, Chile
Entre um passeio para uma vinícola e outra vale pensar também nas cervejas chilenas. A Cristal, que é lager, custa cerca de
R$4.
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