VIVA ORLANDO
JULHO 2022

PROGRAMAÇÃO
16 DIAS DE VIAGEM
13 NOITES EM HOTEL CAT. LUXO (acomodação em suites)
CAFÉ DA MANHÃ “AMERICAN BREAKFAST BUFFET”
13 REFEIÇÕES
INCLUÍDO INGRESSOS E TRANFERS AOS PARQUES DA DISNEY (MAGIC KINGDOM, EPCOT, HOLLYWOOD
STUDIOS E ANIMAL KINGDOM) E AOS PARQUES DA UNIVERSAL (UNIVERSAL STUDIOS, ILHA DA
AVENTURA E VOLCANO BAY)
MUITA AVENTURA EM SEA WORLD, BUSH GARDENS E AQUÁTICA HARRY POTTER DAY
MELHORES COMPRAS DE ORLANDO: WALMART, PREMIUM OUTLET, FLORIDA MALL , WALLGREENS, ....
RESENHA NA PISCINA
FESTAS
SEGURO DE VIAGEM
KIT DE VIAGEM
GUIAS DESDE O BRASIL
CHIP INTERNACIONAL

Garanta a sua vaga

COORDENAÇÃO

21 99785-1555

ASSESSORIA TIA TANIA

@tiataniarj

SAÍDA 13 DE JULHO DE 2022 – AMERICAN AIRLINES (www.aa.com.br)
16 dias de viagem
1º- Dia – RIO DE JANEIRO / ORLANDO
Chegou o grande dia!! Nos encontraremos no Aeroporto Internacional Tom Jobim – RJ
(https://www.riogaleao.com/), para embarque com destino a Orlando.
2º- Dia – ORLANDO/ ALMOÇO DE BOAS-VINDAS-CENTRO DE COMPRAS
Chegando em Orlando, faremos o check in no hotel e desfrutaremos um delicioso almoço de Boas
Vindas ( www.tonysbraziliansteakhouse.com )! Como não gostamos de perder tempo, já começaremos
as primeiras compras da viagem na Perfumeland ( https://megastore.perfumeland.com/ ), Nike
Store ( https://www.nike.com/us/retail/s/nike-factory-store-orlando-international) e outras lojas com
preços únicos de Orlando (Refeição incluída).
3o Dia - 50 ANOS DE MAGIC KINGDOM!!
Há 50 anos, Walt Disney teve um sonho: De levar para a Flórida um lugar onde presente,passado
e futuro se misturassem e que adultos e crianças pudessem se divertir juntos! H o j e é o dia
em que todos voltaremos a ser criança! Vamos comemorar esse sonho mágico num reino também
mágico:

MAGIC

KINGDOM

(https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/destinations/magic-

kingdom/)!! Ao pisarmos na MAIN STREET e avistarmos o CASTELO DA CINDERELA, ao
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encontrarmos os personagens clássicos da Disney, os nossos sonhos serão realizados!!! Um dia tão
mágico só poderia terminar com o mais novo espetáculo Disney, o ENCHANTMENT que destacará
canções cativantes da Disney, com iluminação avançada, fogos de artifício e, pela primeira vez,
efeitos de projeção emissivos que se estendem do CINDERELLA CASTLE e descem a MAIN
STREET U.S.A.. (Refeição incluída).
4º- Dia - SEA WORLD / ICON PARK/
Após o café-da-manhã (American Breakfast - incluído em todas as diárias), iremos ao maior parque
com atrações marinhas do mundo: SEA WORLD!!! (https://seaworld.com/orlando/rides/) E para
quem gosta de adrenalina, muitas montanhas-russas radicais como MANTA que simula o nado de
uma raia no fundo do mar. Nos aventuraremos também na montanha russa aquática INFINITY
FALLS, KRAKEN e na MAKO que simula o nado de um tubarão! E esse ano teremos uma
montanha-russa nova no parque, a ICE BREAKER, primeira montanha-russa de lançamento do
parque. À noite a programação continua! Iremos ao cobiçado centro de entretenimento ICON
PARK (https://iconparkorlando.com/attractions/), que possui atrações incríveis, como a roda gigante
THE WHEEl, o STAR FLYER, SLINGS HOT, GYRO DROP TOWER, além do famoso MUSEU DE
CERA MADAME TUSSAUDS (opcionais). E hoje será o dia de soborearmos o famoso lanche do
SHAKE SHACK (incluído)! Ah, lógico que vamos dar uma passinha básica no Walgreens para umas
comprinhas.
5º- Dia – DISNEY´S ANIMAL KINGDOM / DISNEY´S SPRINGS
Em DISNEY´S ANIMAL KINGDOM (https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/destinations/animalkingdom/), viveremos uma experiência indescritível na atração AVATAR FLIGHT OF PASSAGE, o
mais cobiçado simulador PANDORA –THE WORLD OF AVATAR. Já fez um Safari na Africa?
Passeou pelo mundo dos Dinossauros? Viveu o mundo dos insetos? Cantou Hakuna Matata bem
alto? Encontrou o Abominável Homem das Neves durante uma volta na montanha russa
EVEREST? Preparem o coração, o dia será de muita aventura! E o melhor: com uma refeição no
parque incluída! A noite, DISNEY SPRINGS ( https://www.disneysprings.com/ ) nos espera! Música,
cultura, gastronomia e compras!
6º - Dia - ISLANDS OF ADVENTURE
Hoje visitaremos o parque considerado um dos mais radicais da cidade de Orlando
(https://www.universalorlando.com/web/en/us/theme-parks/islands-of-adventure).

Na

ilha

dos

heróis Marvel testaremos o mais eletrizante simulador 3D: :VIVA THE AMAZING ADVENTURES OF
SPIDER-MAN e desceremos na THE INCREDIBLE HULK COASTER, iremos passear pelo
WIZARDING WORLD

OF HARRY POTTER- HOGSMEADE, além das super atrações:

:HAGRID’SMAGICAL CREATURES MOTORBIKE ADVENTURE e HARRY POTTER AND THE
FORBIDDEN JOURNEY. Quem mais curte aqueles feijões mágicos? O dia das compras para os
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fãs do Harry é hoje! E claro, a mais nova atração do momento :a JURASSIC WORLD
VELOCICOASTER, que tem uma série de manobras intensas ao longo dos mais de 1.430 metros
de trilho – a mais íngreme da Universal até o momento!! A noite, iremos ao WALMART uma das
maiores lojas de departamento de Orlando! (Refeição incluída).
7º- Dia –DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS
No

DISNEY´S

HOLLYWOOD

STUDIOS

(https://disneyworld.disney.go.com/pt-

br/destinations/hollywood-studios/), veremos um pouco do glamour hollywoodiano nos bastidores
das gravações e espetáculos além de apresentações ao vivo, animações em 3D e brinquedos
radicais. Entre as atrações imperdíveis estão: TOY STORY MIDWAY MANIA, THE BEAUTY AND THE
BEAST, TOWER O F

TERROR, ROCK

ROLLER C O A S T E R

-

a

montanha-russa

do

AEROSMITH, além das novas áreas do TOY STORY MANIA e claro, a mais esperada STAR WARS
GALAXIES EDGE - NOVIDADE IMPERDÍVEL ( Refeição incluída).
8º- Dia– AQUATICA / FLORIDA MALL
Verão americano não é mesmo? Então, porque não se refrescar e repor as energias com bastante
aventura? AQUÁTICA( https://aquatica.com/orlando/rides) nos espera!

Mais um dia de

adrenalina! Depois, um passeio no FLORIDA MALL (https://www.simon.com/mall/the-florida-mall)
para mais umas compras,e e um jantar para fechar o dia. (Refeição incluída)!
9º- Dia - EPCOT

Dia de dar uma volta ao mundo, explorando os pavilhões dos 11 países que estão no

EPCOT

( https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/destinations/epcot/). A gastronomia é de dar água na
boca: tacos mexicanos, crepes franceses, pasta italiana, doces alemães, entre muitas outras delícias
irresistíveis! Além do voo de asa delta, lançamento de foguete, vai ter novidade fresquinha para nossos
passageiros :a REMY´S RATATOUILLE. Encerraremos o dia com o “HarmonioUS”, que promete
ser o maior espetáculo noturno já criado em um parque da Disney. Com certeza, será uma experiência
única e muito emocionante!! (Refeição incluída).
10º- Dia - BUSCH GARDENS / RESENHA NA PISCINA
Viva muita aventura em BUSCH GARDENS ( https://buschgardens.com/tampa/rides ), onde as
montanhas russas que são a grande Atração! TIGRIS, COBRA´S CURSE (lançamento) , CHEETAH
HUNT, SHEIKRA e MONTU, além da FALCON FURY, a maior torre em queda da América do Norte,
nos esperam para muita adrenalina! O parque também é um Zoológico, onde teremos a chance de
encontrar diversos animais exóticos, típicos da fauna africana. À noite, teremos RESENHA na
PISCINA, com muita musica e mais...
11º- Dia – VOLCANO BAY / PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL DRIVE
Para repor as energias e espantar o calor, não poderia faltar uma visita ao VOLCANO BAY
(https://www.universalorlando.com/web/en/us/theme-parks/volcano-bay). O parque aquático da
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UNIVERSAL STUDIOS, tem como símbolo o grande vulcão KRAKATAU, com mais de 60 metros
de altura, de onde partem algumas atrações como cavernas no seu interior e cachoeiras em
cascata.

Depois,

uma

passadinha

no

PREMIUM

OUTLET

INTERNATIONAL

DRIVE

(https://www.premiumoutlets.com/outlet/orlando-international).
12º- Dia – UNIVERSAL STUDIOS
Em UNIVERSAL STUDIOS ( https://www.universalorlando.com) entraremos no mundo do cinema,
das celebridades e de muitas atrações como SHREK 4D, MIB, ET, THE SIMPSONS, HOLLYWOOD
RIP RIDE ROCKIT RIDE – essa é para os fortes, com certeza – uma montanha-russa onde o
visitante pode escolher a sua própria música. Tem até câmeras pelo caminho de 1,1 km para
capturar todas as viradas e giros que acontecem em uma velocidde de 104km/h. Um demorado
passeio pelo THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER – DIAGON ALLEY, com direito a
conhecer a loja de varinhas e doces e em seguida brindaremos com a cerveja amanteigada!
Teremos que “apertar os cintos” para um passeio nada convencional no BANCO GRINGOTTS! Na
estação KING´S CROSS, PLATAFORMA 9 ¾, embarcaremos no HOGWARTS EXPRESS, rumo a
ESTAÇÃO HOGSMEADE. (Refeição incluída).
13º- Dia – HARRY POTTER DAY
Sim, sabemos que não foi suficiente, por isso, hoje é dia de curtir intensamente o MUNDO DE
HARRY POTTER ! Repetir as atrações preferidas, visitar novamente as lojas, e claro, muitas fotos! Antes
de voltarmos para o hotel, parada rápida no WALGREENS. À noite, a nossa festa de despedida com
jantar! (Refeição incluida)
14º- Dia – CITYWALK/ DISNEY´S BOARDWALK
Hoje

vamos

curtir

o

badalado

agito

no

UNIVERSAL

(https://www.universalorlando.com/web/en/us/theme-parks/citywalk),
entretenimento

da

Universal.

Iremos

também

a

.

o

CITY

famoso

DISNEY´S

WALK

centro

de

BOARDWALK

(https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/destinations/boardwalk/), o centro de entretenimento,
alimentação e atividades de rua da DISNEY.
15º- Dia - ORLANDO / RIO DE JANEIRO
Hoje seguiremos de volta para casa. Observem as orientações dos guias para arrumar e identificar
as malas, e prestem atenção ao horário de saída do hotel. Já ligou para casa e pediu um almoço
especial para amanhã? Embarque no Aeroporto de Orlando (Orlando International Airport – MCO
https://www.orlandoairports.net/)
16º- Dia – RIO DE JANEIRO
Desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim – RJ (https://www.riogaleao.com/). Ainda dá
tempo de comprar aquele presente de última hora no Duty Free! Muitos abraços e felizes no
reencontro com a família, e na despedida dos grandes amigos de viagem! Foram dias tão intensos
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e que nos trarão memórias que levaremos conosco para sempre! O sonho realizado! Obrigado por
escolherem a TIA TANIA para fazer parte desse sonho!
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