Orlando e Curtição - 10 dias e 7 noites

Diversão, magia e aventura esperam por você nas atrações dos melhores parques de Orlando
. Com o tour Orlando Curtição, você garante ingressos inclusos para: Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios, Islands of
Adventures e Animal Kingdom
. Para completar, ainda tem um dia para você aproveitar as compras no Orlando Vineland Premium Outlets e no Florida Mall
. Venha conhecer o melhor de Orlando com toda a assistência dos nossos guias falando português.

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Orlando (Passagem aérea não incluída, consulte nossas
excelentes tarifas).
2 Orlando
Chegada ao maior centro de entretenimento do planeta: Orlando. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Hospedagem.
Nota importante: nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel.
3 Orlando
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um mundo mágico que reúne todo o encanto
dos contos de fada, os mais consagrados personagens da Disney e experiências clássicas que prestam homenagem aos desenhos de
Walt Disney. Você vivenciará o passado, o futuro e a imaginação por meio de atrações imperdíveis! Aventure-se na mina de diamantes
da Branca de Neve e os Sete anões, uma montanha russa eletrizante para toda família, decole no Space Mountain, uma viagem em
meio a luzes brilhantes em uma estação especial até a profunda escuridão do espaço, ou passeie pelo castelo da Cinderela, um ícone
dos contos de fadas, que serve como porta de entrada para a Fantasyland. Essas e outra atrações nos farão sonhar! Retorno ao hotel e
hospedagem.
4 Orlando
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot (INGRESSOS INCLUSOS), com seus ultramodernos e impressionantes pavilhões.
As atrações do parque variam de uma das mais rápidas atrações da Disney, o Mission Space, com uma jornada que nos transforma em
astronautas num voo espacial, a passeios de barco suaves, ou ainda, de uma emocionante experiência de asa delta no Soarin a áreas
de jogos interativos que despertam a imaginação das crianças. Isso tudo sem esquecer a “Vitrine do Mundo”, onde os mais
importantes países estão representados por meio de construções típicas que expõe suas artes, costumes, artesanatos, culinárias e etc.
Você poderá almoçar na Itália, jantar na França e assistir a um show na Alemanha. É só escolher! Retorno ao hotel e hospedagem.
5 Orlando
Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse lugar que os estúdios
cinematográficos da Universal se constituem em um parque espetacular, criado para que você seja o protagonista de alguns dos
maiores filmes e seriados de TV já produzidos. Entraremos em um mundo de sonhos do cinema, onde toda magia e aventura do
fantástico Mundo de Harry Potter nos espera. Você precisará da coragem de um campeão para montar em um dos dois dragões, que
se contorcem e se atracam em uma perseguição pelo céu por meio de uma montanha-russa entrelaçada, ou ainda, para se transportar
ao centro de uma guerra intergaláctica entre Autobots e Decepticons no Transformers The Ride 3D. Você também poderá se juntar ao
Gru, suas filhas e aos travessos Minions em uma divertida atração 3D! Encontre neste parque a arte de fazer filmes e vivenciá-los.
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Retorno ao hotel e restante da tarde livre. Uma boa dica é voltar aos outlets e aproveitar os incríveis
preços que só Orlando pode te proporcionar! Hospedagem.
6 Orlando
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um
parque temático com heróis lendários e histórias que ultrapassam gerações, aventuras épicas e viagens inesquecíveis! Entre na
Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de histórias em quadrinhos onde os maiores super-heróis do mundo combatem os mais
diabólicos Super Vilões na batalha final do bem contra o mal. Vivencie o verdadeiro Jurassic Park, onde dinossauros foram trazidos de
volta à vida para conviver com os humanos pela primeira vez na história. Aqui é o único lugar do mundo onde as histórias ganham
vida. Divirta-se! Retorno ao hotel e hospedagem.
7 Orlando
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao Sea World (INGRESSOS INCLUSOS), um fantástico mundo marinho, com espetaculares
shows de golfinhos, baleias, focas, lontras, piscina de alimentação de peixes. Nesse lugar você poderá se divertir em montanhas-russas
sem comparação como a Manta, uma arraia voadora que leva os visitantes de barriga para baixo cortando os céus e deslizando sobre
uma lagoa, ou a Kraken, uma montanha-russa monstruosa e diferente de qualquer outra classificada pelos amantes da aventura. Há
também aventuras do mar em um fantástico show da Shamu, uma experiência que, ao mesmo tempo, diverte, educa e inspira. Passeie
nos domínios dos tubarões por um túnel de vidro e aventure-se em inúmeras atrações que a vida marinha tem para oferecer! Retorno
ao hotel e hospedagem.
8 Orlando
Café da manhã no hotel. Hoje é dia de descobrir o que muitos já sabem, o paraíso das compras em Orlando! Para isso, faremos duas
paradas. A primeira será no The Mall At Millenia, um destino de compras que oferece uma seleção deslumbrante de exclusivas marcas
internacionais como Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Cartier, Empório Armani, Prada, e tantas outras marcas com as últimas tendências
da moda internacional. Sem dúvida uma opção incrível com lojas e restaurantes de luxo. Já a segunda parada fará você desembarcar
no famoso Orlando Vineland Premium Outlets. Próximo da Disney, o local possui cerca de 160 lojas outlets dos designers e marcas
mais cobiçadas, com preços incrivelmente econômicos. Orlando tem algo a oferecer para todos os bolsos, portanto, Aproveite!
Retorno ao hotel e hospedagem.
9 Brasil
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Orlando. Nota importante: o
Guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para
a saída dos Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Serviços Incluídos
· 7 noites de hospedagem com café da manhã.
· Traslados aeroporto / hotel / aeroporto.
· Guia acompanhante BRASILEIRO desde o primeiro até o último dia.
· Transporte em ônibus de luxo com ar condicionado.
· Ingressos para visitas nos parques da Disney: Magic Kingdom, Epcot e Animal Kingdom.
· Ingressos para visitas aos parques da Universal: Universal Studios e Island of Adventures.
· Tour de compras, incluindo Premium Outlet e Florida Mall.
· Gorjetas e maleteiros nos hotéis INCLUSO (1 mala por pessoa).
· Seguro assistência saúde/bagagem Travel Ace.

Serviços Excluídos
- Refeições não mencionadas.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais.
- Excesso de bagagem.
- Qualquer item não mencionado como incluído.
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.
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Opcionais

- Seguro de cancelamento, Trip Protector.

Hotéis Previstos

Orlando: SpringHill Suítes Orlando at SeaWorld ou SpringHill Suítes Lake Buena Vista at Marriot Village Turista Superior
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