
ORLANDO TotalORLANDO TotalORLANDO Total

Férias

de julho



1º dia: Belo horizonte / Orlando
Nossa sensacional viagem começa hoje!! Embarcaremos de Conns, em modernos jatos, juntamente com a experiente 
equipe da Tia Ju, para o melhor destino de férias: Orlando – Flórida!! Chegada prevista para o nal da tarde. Do 
aeroporto seguiremos diretamente para as primeiras compras no Walmart, um lugar com preços tentadores de artigos 
de farmácia, beleza, casa, além de bebidas e alimentos para abastecer o frigobar de nossos apartamentos. De lá 
iremos direto para o Disney All Star Resort, localizado dentro do complexo da Disney.

2º dia: Animal Kingdom / Perfumeland / Vitório´S Restaurant / Outlet Premium 
Que tal um emocionante safári para iniciar o dia?? Pois é isto que teremos neste charmoso parque da 
Disney...Verdadeiras feras e outros dóceis animais, numa reprodução de seus habitats naturais na África, é o que 
poderemos ver em nosso passeio. Faremos ainda uma aventura pela época dos dinossauros, e subiremos o famoso 
Everest numa busca alucinante ao Abominável Homem das Neves. Depois de tanta adrenalina nada melhor que relaxar 
no 3D do Vida de Inseto e no musical do Rei Leão. No nal da tarde teremos transfer para a completíssima Perfumeland 
Mega Store onde poderemos comprar artigos de perfumaria, maquiagem, cremes, shampoos, relógios, óculos e 
eletrônicos das melhores marcas. Neste mesmo dia teremos a oportunidade de realizar ótimas compras no Outlet 
Premium com suas lojas de desconto de marcas famosas. Após as compras nos aguarda um gostoso jantar Buffet no 
Vitório´s Restaurante (não incluído).

3º dia: Disney´s Hollywood Studios / Fantasmic
Logo pela manhã começaremos nossa aventura por este espetacular parque dedicado ao cinema... O Hollywood 
Studios é recheado de atrações de ponta como a The Twilight ZoneTower of Terror, Rock n´Roller Coaster starring 
Aerosmith, Extreme Stunt Show, Toy Story Mania, Indiana Jones e muito mais... Poderemos ainda nos emocionar com o 
show musical ao vivo da Bela e a Fera e no m do dia teremos ainda o Fantasmic, espetacular show onde o Mickey 
Feiticeiro luta contra as forças do mal!!

4º dia: Epcot Center / Festa (Opcional) 
O mundo do futuro sonhado por Walt Disney nos aguarda neste parque onde a aventura, tecnologia, cultura e 
gastronomia de 11 países se misturam. Logo na chegada faremos uma viagem pela evolução da humanidade na 
Spaceship Earth, onde poderemos simular nosso futuro. Além de ótimas oportunidades de fotos com Mickey e sua 
turma, poderemos fazer uma fantástica viagem de asa delta pelas paisagens da California que deixarão a imaginação 
uir na Soarin e a adrenalina irá lá em cima no Mission Space, simulador de força G que dá a sensação exata de uma 
viagem espacial; e no Test Track onde testaremos um carro em alta velocidade. À noite voltaremos para o Mundo 
Mágico da Disney para curtir uma super festa de gala com Mickey e sua turma, além de príncipes e princesas... O nosso 
animado DJ e um gostoso jantar completam a noite (opcional).

5º dia: Busch Gardens / Disney Springs / Cirque du Soleil (Opcional)
Logo pela manhã seguiremos para Tampa, onde teremos um dia super especial no Busch Gardens, o famoso parque das 
montanhas russas mais radicais da Flórida: Sheikra, Cheeta Hunt, Montu e muito mais, levarão sua adrenalina às 
alturas. À noite iremos para o divertido Disney Springs com suas inúmeras lojas e restaurantes e onde poderemos 
assistir o opcional Cirque Du Soleil La Nouba.

6º dia: Magic Kingdom
As terras encantadas do mais charmoso parque de Orlando nos aguardam para um dia de fantasia e alegria. As 
princesas e príncipes da Disney, Mickey e Cia, além de atrações como Piratas do Caribe, Splash Mountain, a novíssima 
aventura na mina dos Sete Anões, Buzz Lightyear e seu divertido tiro ao alvo, culminam na emocionante viagem ao 
espaço na Space Mountain. Tudo isto em um cenário de sonhos rodeando o Castelo da Cinderella onde assistiremos a 
parada e o tradicional show de fogos... Inesquecível!!
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7º dia: Parque aquático / Festa 
Hoje é dia de ir para Universal Studios... Enquanto nossa equipe providencia o envio de sua bagagem para o novíssimo 
Universal Cabana´s Beach Resort você aproveita o dia pra relax e diversão no sensacional Aquática – o parque 
aquático do Sea World. Os inúmeros toboáguas, alguns passando dentro de aquários de golnhos, piscina de ondas e 
rio lento, nos proporcionarão um dia super agradável para repor as energias. À noite, depois de já acomodados no novo 
hotel, seguiremos para nossa segunda festa. Mais um gostoso jantar seguido de uma noite de música e diversão em 
uma festa exclusiva numa famosa casa noturna de Orlando... O local da festa será uma super surpresa para o grupo!!

8º dia: Sea World / Flórida Mall 
Hoje as atrações dos Sea World encherão nosso dia! Shows da Baleia Shamu, Golnhos, Focas e Leão marinho farão 
nos emocionar e divertir de montão. Mas não é só isto... Precisaremos de muita coragem para encarar as montanhas-
russas Kraken, com vários loopings e quedas de até 105 km por hora, a Manta com seu design futurista e os radicais 
loopings invertidos, além da viagem à misteriosa cidade perdida de Atlântida na Journey to Atlantis. Diversão 
garantida para todos!!! Após tantas emoções visitaremos o Florida Mall com suas inúmeras lojas de departamento 
como a famosa Macy´s; Abercrombie e Hollister; Victória Secrets; Foot Locker e Aplle Store. 

9º dia: Café da manhã com personagens(opcional) / Island of Adventure
Já começaremos o dia com um delicioso café da manhã em ótimas companhias: Gru, Minions, Bob Esponja e amigos 
estarão juntos para ótimas fotos e momentos descontraídos(opcional). Após nosso divertido café da manhã, iremos 
curtir o Island of Adventure: um parque recheado de atrações radicais, tecnológicas e divertidas. A montanha russa do 
Incrível Hulk e o Espetacular Homem Aranha são apenas algumas destas atrações sensacionais. Tarde e noite para 
descanso em nosso hotel para curtir suas piscinas, pista de boliche e muito mais. Sempre na companhia de nossa 
equipe de guias e recreadores. 

10º dia: Universal Studios / City Walk / Hard Rock Café
Sinta-se dentro de vários lmes de sucesso e viva emoções indescritíveis nas montanhas-russas Rockit e Revenge of 
the Mummy; Participe do emocionante confronto dos Transformers, ou divirta-se a valer com o Shrek ou Meu Malvado 
Favorito e os Minions. No m do dia ainda teremos um tempo livre no City Walk da Universal com suas lojas, boutiques, 
lanchonetes e restaurantes temáticos como Hard Rock Café e Bubba Gump.

11º dia: Harry Potter + Universal Extra Day / Camila's / Yes Brasil
Teremos um terceiro dia na Universal Studios para nos divertimos pra valer nas atrações do The Wizarding World of 
Harry Potter, como Hogwarts, A Villa de Hogsmead onde poderemos comprar uma varinha mágica e a radical Dragon 
Challenge. Ainda poderemos viajar no famoso trem Hogwarts Express e visitar o misterioso Diagon Alley e a novíssima 
atração Escape from Gringotts... Simplesmente sensacional. Um jantar Brasileiro no Restaurante Camila's (opcional) e 
ótimas compras na Yes Brasil nos aguardam para fechar nosso dia!!

12º dia: Manhã livre / Voo de volta
Aproveitaremos a manhã livre no hotel para relaxar e fazer as malas. Em horário oportuno seguiremos em nosso ônibus 
para o aeroporto e voar com destino a Belo Horizonte... 

13º dia: Chegada a Belo Horizonte 
Chegada pela manhã e hora de se despedir dos amigos de viagem e guardar na lembrança estes dias fantásticos!

- ROTEIRO MERAMENTE ILUSTRATIVO - SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO -
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*Passagem aérea e seguro devem ser pagos separadamente da parte terrestre conforme descrito no folheto informativo e em nosso site. 

A Voyager Turismo e Tia Ju reservam-se o direito de corrigir preços, datas, roteiros e suas programações, como também qualquer outro dado que por motivo de força 
m a i o r  e / o u  f a l h a  n a  a r t e  o u  d i g i t a ç ã o ,  t e n h a  s i d o  a l t e r a d o  o u  i m p r e s s o  e r r o n e a m e n t e  n e s t e  c a t á l o g o .  A n t e s  d e  e f e t u a r  a
reserva, solicite junto ao seu agente de viagens a confirmação do programa completo.

Parte Terrestre
Tipo de acomodação Preço por pessoa

Apto Quádruplo

Apto Triplo

Apto Duplo

US$1.968

US$ 2.088

US$ 2.388

US$ 1.388COMPARTINDO O APTO 
COM PELO MENOS 2 ADULTOSCrianças até 9 Anos

*Seguro Assistência Internacional:     US$ 110,00

Parte Aérea

Sob Consulta
+ Taxas de Embarque

VALOR PREVISTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

ate

10x sem

juros

ate

10x sem

juros

´́

Seguro Assistência Médica  Internacional

Cambio Cartão VTM

(37) 3511-1422
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*MAIS 6% DE IMPOSTO IRRF SOBRE REMESSA INTERNACIONAL
Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso - Disponibilidade Limitada  


