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ORLANDO BÁSICO 
 

 
 

Programação: 
 

Dia 1 – Brasil (Embarque)  
Reunião do grupo no aeroporto internacional para partida com destino à Flórida.  
 

Dia 2 – Chegada / Best Buy / Almoço de boas-vindas (incluído) / Walmart  
Chegada com recepção da Equipe de Supervisores. Hoje teremos nosso primeiro tour de compras: 
iremos a Best Buy, uma das melhores e mais baratas lojas de eletrônicos. Logo após, teremos um 
almoço de boas-vindas. Depois, iremos a Walmart, uma das maiores lojas de departamentos de 
Orlando.   
 

Dia 3 – Magic Kingdom  
Café da manhã no hotel. Após o café, teremos como destino o Reino Mágico da Disney e suas terras 
encantadas. Conheceremos o Castelo da Cinderela, o capitão Jack Sparrow e os Piratas do Caribe, 
a Space Mountain, os desfiladeiros da Big Thunder Mountain Railroad, a Splash Mountain, It’s a 
Small World, a Mansão Assombrada e seus 999 fantasmas, duelos a laser com Buzz Lightyear e 
muitas outras atrações. Também conheceremos a novíssima Fantasyland, onde vamos conhecer a 
vila da Ariel, da Bela e da Fera, a montanha-russa dos Sete Anões e muito mais! À noite assistiremos 
a um sensacional show de fogos de artifício, música e cores, no espetáculo Happily Ever After 
Nighttime Espectacular.  

 
Dia 4 – Universal Studios  
Café da manhã no hotel. Hoje o dia será dedicado ao complexo da Universal: grandes atrações e 
shows com as maiores estrelas do cinema: Shrek! – A continuação desse premiado desenho em 
uma aventura em 4-D. Incríveis simuladores de filmes como ET, Men in Black, Meu Malvado 
Favorito, Os Simpsons, Múmia, Transformers e seguiremos Jimmy Fallon a bordo de um teatro 
voador e conheceremos os lugares mais famosos de New York. Também conheceremos uma 
montanha-russa radical: a Rock It. Participaremos de uma corrida contra o tempo em Velozes e 
Furiosos, a mais nova atração do parque! Fortes emoções nos esperam na Universal Studios.  

 
Dia 5 – Premium Outlets International Dr   
Café da manhã no hotel. Iremos às compras, no Premium Outlets International Dr, onde lojas como 
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2b Bebe, Adidas, Aeropostale, Bath & Body Works, Bose, Forever XXI, Guess, Juicy Couture, Lindt, 
Victoria's Secret nos esperam com preços incríveis.   

 
Dia 6 - Disney’s Hollywood Studios 
Café da manhã no hotel. Hoje iremos ao complexo cinematográfico Disney´s Hollywood Studios. 
Cada experiência nos levará diretamente à ação e à emoção do cinema e da televisão. Entre muitas 
atrações, viajaremos pelo espaço no simulador de Guerra nas Estrelas, mergulharemos no fundo 
do mar com a Pequena Sereia, embarcaremos numa assustadora viagem ao cairmos de uma altura 
de 13 andares na Torre do Terror, e o que é pior... várias vezes! Desafiaremos a gravidade na 
montanha-russa - Aerosmith Rock’n Roller Coaster e veremos o espetáculo A Bela e a Fera. Na 
recém-inaugurada terra de Toy Story, acertaremos todos os alvos de Midway Mania, rodaremos até 
ficar tontos com os Aliens e embarcaremos nas molas do Slinky Dog Dash para uma grande 
aventura. No fim do dia, assistiremos ao mais belo espetáculo de águas, luzes, raio laser, música e 
Mickey Mouse – Fantasmic!   

 

Dia 7 – Islands of Adventure   
Café da manhã no hotel. Hoje iremos ao Islands of Adventure, onde eventos eletrizantes e originais 
nos guardam. Conheceremos a nova atração Skull Island - Reign of Kong: Uma expedição por uma 
misteriosa ilha repleta de predadores pré-históricos e um encontro com o próprio Kong. Uma atração 
multissensorial e multidimensional inesquecível. Na ilha dos heróis Marvel, testaremos o radical 
simulador 3D do Homem Aranha, o Fearfall do Dr. Destino que nos arremessa a mais de 45m de 
altura; a frenética montanha russa do Hulk e mais. No Continente Perdido, veremos as Ruínas do 
templo de Poseidon, Jurassic Park e o seu playground pré-histórico; Toon Lagoon, a corredeira do 
Popeye e mais!   
 

Dia 8 – Sea World   
Café da manhã no hotel. Hoje passaremos nosso dia no Sea World Orlando, onde conheceremos a 
nova montanha-russa que chegou para quebrar os recordes da cidade. Inspirada no tubarão Mako 
perseguindo sua presa, ela é a mais alta, a mais rápida e a mais longa atração de Orlando, com 
1450 metros. Iremos nos aventurar nas incríveis corredeiras com direito a uma grande queda: 
Infinity Falls! Decolaremos em um simulador de helicóptero no Wild Artic, onde chegaremos perto 
de ursos polares, morsas e baleias belugas. Assistiremos ao show da Shamu, dos golfinhos e do 
incrível leão marinho Seamore. Aproveitaremos também a nova Kraken, onde despencaremos de 
45m a 105Km em plena realidade virtual e a Manta: uma montanha-russa radical a bordo da maior 
de todas as arraias. Conheceremos também as atrações TurtleTrek, que é uma experiência de 
cinema 3D em uma cúpula de 360º que leva você a incrível jornada de uma tartaruga marinha, e o 
Empire of the Penguin onde seremos transportados para um mundo gelado como você nunca viu 
antes, explorando o misterioso Polo Sul através dos olhos dos pinguins. É um novo Sea World!  

  

Dia 9 – Florida Mall / Party (refeição incluída) 
Café da manhã no hotel. Hoje faremos mais compras no famoso Florida Mall, onde teremos 
oportunidade de comprar com qualidade, preço e variedade, em lojas como Saks Fifth Av, JCPenney, 
Abercrombie & Fitch, Sears, Banana Republic, Sephora, Hollister Co., Oakley, Billabong e mais de 
260 lojas. Depois, voltaremos para o hotel para nos arrumarmos para a nossa Party – uma noite 
com refeição incluída e muita música e animação!   

  
Dia 10 – Epcot 
Café da manhã no hotel.  Hoje iremos explorar os vários mundos de Epcot: você já imaginou como 
se sente um astronauta viajando pelo espaço até Marte? Chegou a hora de descobrir! Aperte o cinto 
e prepare-se para a mais eletrizante atração de Orlando: Mission Space. No Universo da Energia 
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faremos um passeio pelo futuro e pelo passado longínquo. No GM Test Track, seremos voluntários 
em um incrível simulador de carro. Embarcaremos no vôo da Soarin – um simulador multissensorial, 
que levará a todos através de um mundo de paisagens, sons e até cheiros! Circularemos pelo World 
Showcase com seus 11 pavilhões, onde teremos a oportunidade de conhecer em um só dia: Itália, 
China, México, Inglaterra, França, Japão, Canadá, Noruega, Alemanha, Marrocos e  
EUA. À noite, um espetáculo digno do mais exigente viajante: ao redor do lago, assistiremos ao 
IllumiNations: Reflections of Earth, uma sinfonia de fogos, raio laser, música e águas dançantes 
capazes de deslumbrar os mais de cem mil espectadores presentes todos os dias.  

 
Dia 11 – Aquatica / Premium Outlets Vineland Ave   
Café da manhã no hotel. Nosso dia começará nas águas calmas do Aquatica. Lá, desceremos em 
tubos transparentes por dentro de um lago repleto de animais marinhos. Uma atração que combina 
a possibilidade de estar perto dos animais, águas tranquilas e turbulentas, brinquedos e tobogãs 
radicais que proporcionam emoção em alta velocidade e áreas de relaxamento como piscinas 
moldadas como “praias”. Após, iremos as compras no Premium Outlets Vineland Ave: são 110 lojas, 
como Armani, Coach, Versace, Forever 21, Tommy Hilfiger, Adidas, Bass, DKNY, Fendi, Levi’s, 
Zegna, Reebok, com muita qualidade e preço baixo!   

 

Dia 12 – Busch Gardens  
Café da manhã no hotel. Hoje teremos como destino Tampa, onde iremos conhecer Busch Gardens, 
que é um parque de entretenimentos com 335 acres numa combinação única de habitats naturais 
de animais, montanhas-russas de arrepiar os cabelos e shows ao vivo! Conheceremos 6 radicais 
montanhas-russas: Montu, Kumba, Scorpion; a Sheikra - 60 metros de subida, 90º em queda livre, 
em mais de três minutos de muita emoção; a Cheetah Hunt, inspirada no guepardo, animal mais 
veloz do mundo! E Cobra's Curse, uma montanha-russa de giros e rodopios única no mundo, 
apresentada em formato de cobra de 24 metros de altura numa experiência de três minutos e meio 
indo em todas as direções em uma aventura emocionante. Também conheceremos a Falcon´s Fury: 
uma queda de quase 100 metros de altura que nos levará do chão até o topo da torre em assentos 
com 90º de inclinação, proporcionando uma queda livre a quase 100km/h! Ficaremos ensopados 
nas correntezas do Congo River Rapid, Stanley Falls, Tidal Wave e muito mais!   

 
Dia 13 – Retorno a Universal Studios e a Islands of Adventure – The Wizarding 

World of Harry Potter  
Café da manhã no hotel. Após o café, retornaremos ao Islands of Adventure para o Mundo Mágico 
de Harry Potter: Desde a entrada da Vila de Hogsmeade, até o enorme castelo de Hogwarts, esta 
área está repleta de atrações. A principal delas é Harry Potter e a Jornada Proibida, que começa no 
Castelo de Hogwarts e termina em um simulador 360º. É a primeira do mundo a unir personagens 
de carne e osso, tecnologia avançada e inovações cinematográficas, desenvolvidas especialmente 
para a atração. Também voltaremos a Universal Studios no Hogwarts Express, um trem que liga 
Hogsmeade e Londres, para conhecer o Beco Diagonal, onde invadiremos o banco de Gringotes e 
conheceremos as demais atrações. Sua viagem ficaria incompleta sem este retorno!   

 

Dia 14 – Animal Kingdom / Disney Springs  
Café da manhã no hotel. Hoje iremos conhecer o Animal Kingdom. Lá, ficaremos em contato com 
animais selvagens de todos os tipos, além de dinossauros e astros animados de filmes clássicos 
Disney. Cinema 3D, corredeiras, safári, montanha-russa, shows…. Reais, imaginários ou extintos, 
os animais deste reino envolverão os convidados em uma trilha de aventura e mistérios. 
Conheceremos também a Expedição Everest - onde embarcaremos em direção ao Monte Everest, 
passando por florestas de bambu, cachoeiras e campos glaciais, escalando mais e mais pelos picos 
cobertos de neve! Vamos nos transportar para o mundo de Avatar, com suas plantas 
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bioluminescentes e montanhas flutuantes, onde desceremos o rio sagrado e voaremos em um 
Banshee sobre Pandora. À noite assistiremos ao show noturno Rios de luz, com muitos efeitos 
especiais. Depois, conheceremos a maior área de entretenimentos e compras da Disney: a renovada 
Disney Springs – mais de 70 opções de entretenimento, compras e refeições, onde entre outras 
coisas, iremos à maior loja Disney do mundo! Tudo é claro, com a qualidade Disney. Alegria, 
agitação, compras, cores e diversão em um só lugar!     

 
Dia 15 – Hotel / Almoço de Despedida (incluído) / Aeroporto  
Café da manhã no hotel. Hoje, estaremos deixando o hotel. Teremos nosso almoço de despedida e 
logo após, serão acompanhados ao aeroporto, onde nosso voo vai levá-los de volta para casa.   

 
Dia 16 – Chegada ao Brasil 
Agora prepare-se para contar suas histórias. Temos certeza que você deve estar querendo viajar 
novamente.  

 

Programa completo com café da manhã Buffet + 2 refeições + 1 Festa! 
(Total: Café Buffet + 3 refeições) 

 

Saída: 21 de julho / Voando: LATAM 
 
Valores (em dólar):  

ACOMODAÇÃO SGL DBL TPL QDP 

16 DIAS U$4.099 U$3.599 U$3.399 U$3.299 

Taxa de Remessa 
Internacional 

U$138 U$111 U$102 U$98 

Chd até 10 anos incompletos: favor descontar U$100,00 do preço publicado acima.   
OBS: Sgl e Dbl = 01 Cama de casal // Tpl e Qdp = 2 Camas de Casal.  

 
ITENS INCLUÍDOS: 

 Passagem Aérea;  
 14 noites no Hotel Clarion Inn Lake Buena Vista em Orlando, com taxas e maleteiro 

incluídos;  
 Café da manhã Buffet no Hotel;  
 3 Refeições (2 restaurantes + festa com refeição);  
 Traslados e ingressos para os parques: Magic Kingdom, Epcot, Disney´s Hollywood Studios, 

Animal Kingdom, Universal Studios, Islands of Adventure, Sea World, Busch Gardens e 
Aquatica;  

 2º dia de visita a Universal Studios e Islands of Adventure;  
 Visita a Disney Springs e Universal City Walk;  
 Super Tour de Compras: Walmart, Best Buy, Florida Mall, Premium International Dr, 

Premium Vineland; 
 Party: discoteca com DJ brasileiro e refeição incluída;  
 Acompanhante especializado desde o Brasil;  
 Reunião do Grupo antes do embarque para esclarecimentos e apresentação dos 

Acompanhantes;  
 Supervisores em Orlando, coordenando e auxiliando 24h; Acompanhamento de filmagem 

online;  
 Seguro Viagem e Bagagem;  
 Kit Viagem.  
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O pacote não inclui:  

 Taxa de embarque 
 Taxa de remessa internacional 
 Visto americano e extras pessoais.    

 

 PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 O sinal de reserva é de U$250,00. 
 Todas as vendas devem estar emitidas e com o pagamento finalizado até 120 dias antes 

do embarque.  
 Após esta data, passageiros novos terão 72hr para quitação e emissão.  

  
FORMA DE PAGAMENTO:  

 Em dezembro, financiamento do total dos programas - aéreo + terrestre - em até 10x sem 
juros (1+9) no cheque pré-datado sujeito à aprovação do Banco + tx de embarque e tx de 
remessa internacional paga no primeiro cheque.  

 A partir de janeiro, passa para 9x sem juros (1+8), e assim sucessivamente.  

  
OBSERVAÇÕES GERAIS:   

 O Hotel previsto para o programa Básico é o Clarion Inn Lake Buena Vista. Endereço: 8442 
Palm Parkway ZIP 32836 - http://www.clarionhotel.com/hotel-lake_buena_vista-florida-
FL445.  

 A única maneira de garantir o preço do programa é a emissão do bilhete aéreo.  
 Reajustes por parte da Cia. Aérea podem acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio. 
 Não é permitida a viagem de menores de 14 anos desacompanhados.   
 A ida ao parque ao Aquatica estará sujeita a condições meteorológicas.  
 Caso não seja possível essa visita, a mesma será trocada por shopping.  

 

 

 
 


