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Hoje é dia de pegarmos uma carona na Rock’n’Roller
Coaster, a montanha russa em formato de Limousine
da banda Aerosmith. Também vamos despencar de

um elevador  em um hotel assombrado. É muita
aventura! À noite, o emocionante show de águas,

fogos, luzes e todos os personagens da Disney
Fantasmic!

Início da nossa jornada! No aeroporto
conheceremos todos os nossos

companheiros de viagem e
embarcaremos com destino a Orlando.
Após a chegada em nosso hotel, iremos

para as nossas primeiras compras em um
incrível hipermercado Americano.

Muita adrenalina e aventura no
parque futurístico de Walt Disney.
Um voo de asa delta no Soarin’ e
altas velocidades no Test Track. À
noite, o fascinante show de fogos

Epcot Forever!



Manta! A montanha russa que elevará o nível da
nossa aventura. Lógico que teremos a presença

da Shamu e de tantos outros animais da vida
marinha. Muitas atrações diretamente do fundo

do mar e dos continentes mais gelados nos
aguardam para serem exploradas. À noite,

prepare-se para conhecer Orlando como uma
verdadeira celebridade -  em um passeio de

Limousine exclusivo.

4º Dia - Sea World /
Happy Hour 
Limousine

Hoje iremos nos aventurar no
Premium Outlet com seus descontos
enlouquecedores. Também vamos

conhecer a Perfumeland, YES BRASIL e
as queridinhas dos nossos passageiros:

TJ MAXX, Marshalls, Dollar Tree, Five
Below, Bed Bath Beyond e Target. À

noite, teremos um jantar com muitos
sabores das tradicionais pizzas

americanas.

5º Dia - Compras /  
Pizza’s Party



Luzes, Câmera, Ação! Os nossos filmes
preferidos tomam vida neste parque.

Simpsons, Shrek 4D, Revenge of
Mummy, Transformers, E.T.,  Minions e

Harry Potter: Diagon Alley, teremos
direito a muitas bruxarias! No final do

dia, pegaremos o Expresso de
Hogwarts, com destino ao vilarejo de

Hogsmeade. À noite, passearemos pelo
City Walk e assistiremos ao engraçado

show do Blue Man Group.

O parque mais esperado por muitos
passageiros. O Castelo da Cinderela, Space

Mountain, Big Thuder e muitas outras
atrações mágicas nos esperam. No final do

dia, assistiremos ao belo espetáculo Happily
Ever After, com projeções no castelo e fogos

de artifício! Impossível será segurar as
lágrimas.

6º Dia - Magic
Kingdom

7º Dia - Universal Studios/Show
do Blue Man Group /CityWalk



A jornada de subir em uma montanha russa
no monte Everest e encontrar o Pé Grande é
algo fora do comum. A linda Árvore da Vida e
o passeio em um verdadeiro Safari Africano

nos deixarão loucos! Espere só até assistir ao
musical The Lion King, é muito lindo. À noite,

curtiremos a badalada vida noturna do
Disney Springs.

Vamos ao Shopping Florida Mall, onde se
encontram diversas grifes e a loja da Apple.

Também iremos à Best Buy (para os amantes de
eletrônicos) e a Ross Dress for Less, uma loja com

produtos de marcas e preços arrebatadores.
Quer mais? Conheceremos mais um Outlet.

Viajaremos até Tampa e visitaremos o
parque com as melhores montanhas

russas da Flórida. Emoção e adrenalina
na Sheikra, com a sua queda de 90
graus e ainda a mais nova atração a

Iron Gwazi! No final do dia,
retornaremos a Orlando para saborear
um delicioso jantar brasileiro e matar a

saudade de casa.

8º Dia - Compras

9º Dia - Busch
Gardens / Jantar

Brasileiro

10º Dia - Animal
Kingdom / 

Disney Springs



12º Dia - Orlando / Brasil

Hora de dizermos até logo à nossa viagem, que
ficará eternizada em nossas memórias. Já
estamos com saudades! Ao chegarmos no
Brasil, vamos perceber que melhor do que

viajar é retornar com segurança e
tranquilidade para os nossos lares. Aí sim,
vamos dizer: Não foi um sonho, aconteceu!

Curtiremos mais um dia de parque com
atrações cinematográficas, como Incrível

Hulk, Homem Aranha, Jurassic Park e
tantas outras. Além disso, teremos um

almoço exclusivo no The Wizarding World
of Harry Potter. Será um dia com muita
adrenalina, bruxaria e emoções. À noite,

iremos conhecer o Hard Rock Cafe de
Orlando.



Passagens aéreas de ida e volta.
Todas as taxas de embarque.
11 pernoites em Orlando em Hotel Categoria Turística.
Café da Manhã durante todo o período da nossa aventura.
Ingresso para todos parques mencionados no roteiro.
Show do Blue Man Group.
Passeios em Disney Springs, City Walk e Hard Rock Cafe Orlando.
Tour de compras em Orlando.
01 Almoço exclusivo no The Wizarding World of Harry Potter (sem
bebidas).
01 Jantar Brasileiro (buffet) com sobremesas e bebidas não alcoólicas.
01 Pizza’s Party com bebidas não alcoólicas incluídas.
01 Happy Hour em uma Limousine com bebidas não alcoólicas.
Todos os transportes.
Acompanhamento de Guias bilíngues desde o embarque.
Guias Tesoureiros para menores viajando desacompanhados.
Kit de Viagens VOU PRA DISNEY.
Seguro de Saúde e Viagem.

O que está incluso?

O que tem de novo?
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Valores expressos em dólar americano (U$). Conversão para Real (R$), no
dia do fechamento do pacote.
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TAG INTERCÂMBIOS & VIAGENS
PORTO ALEGRE - RS SÃO PAULO - SP
Rua Padre Chagas, 327 Loja 13 Avenida Paulista, 302

(51) 3012.2977

(51) 99104.7007

(11) 3135.6474

(11) 9999.65208
www.voupradisney.com.br

@hellotag
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