
Orlando no Reino da Magia 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - (Orlando) 

Recepção e hospedagem em hotel categoria turística. A diária está prevista para iniciar às 16h. 

2º dia  (Orlando) - Magic Kingdom 

Café da manhã e saída em ônibus para o parque Magic Kingdom. Destaque para as atrações 

Main Street, Castelo da Cinderela, restaurante Be Our Guest e passeio pela mina dos sete 

anões no Seven Dwarfs Mine Train, entre outras. No fim do dia, você poderá ver as histórias da 

Disney em Celebrate the Magic. Após o show de fogos Wishes, encontro com guia em local 

predeterminado para retorno ao hotel em veículo exclusivo. 

3º dia (Orlando) - SeaWorld / Passeio de compras 

Café da manhã e saída em ônibus para o parque SeaWorld. Destaque para as atrações 

Antarctica - Empire of the Penguin, Turtle Trek, as montanhas-russas Mako, Kraken e Manta, 

além dos shows One Ocean (com orcas) e Blue Horizons (golfinhos), entre outras. Após a visita 

ao parque, encontro com guia para passeio de compras e, em seguida, retorno ao hotel em 

veículo exclusivo. 

4º dia (Orlando) - Passeio de compras 

Café da manhã e saída em ônibus para passeio de compras em dois shoppings (entre os 

shoppings previstos estão Florida Mall, International Drive Premium Outlets, Walmart e Best 

Buy). Em local predeterminado, encontro com guia para retorno ao hotel em veículo exclusivo. 

5º dia (Orlando) - Animal Kingdom / Passeio de compras 

Café da manhã e saída em ônibus em direção ao Animal Kingdom. Destaque para as atrações 

The World of Avatar, Kilimanjaro Safaris e a montanha-russa Expedition Everest, entre outras. 

Após a visita ao parque, encontro com guia para passeio de compras e, em seguida, retorno ao 

hotel em veículo exclusivo. 

6º dia (Orlando) - Islands of Adventure 

Café da manhã no hotel e saída em ônibus em direção ao parque Islands of Adventure. 

Destaque para atrações como o voo de vassoura com Harry Potter, passeio pelo Castelo de 

Hogwarts e o Expresso de Hogwarts, as atrações inspiradas no Homem-Aranha e o Capitão 

América, além da montanha-russa do Incrível Hulk, entre outras. Ao final da tarde, encontro 

com guia em local predeterminado para retorno ao hotel em veículo exclusivo. 

7º dia  (Orlando) - Epcot 

Café da manhã e saída em ônibus em direção a Epcot. Você poderá sobrevoar as paisagens da 

Califórnia em um voo de asa-delta na atração Soarin', viajar de foguete até Marte no Mission 

SPACE, conhecer a história da humanidade na Spaceship Earth e participar de um teste de 

carros no Test Track. Destaque ainda para as atrações World Showcase e os shows Voices of 

Liberty e IllumiNations Reflections of Earth. Após o espetáculo, encontro com guia em local 

predeterminado para retorno ao hotel em veículo exclusivo. 

 

 

 

 

 



8º dia  (Orlando) - Universal Studios 

Café da manhã e saída em ônibus com direção ao parque Universal Studios. Destaque para as 

atrações Transformers, Shrek 4-D, Os Simpsons, Taberna do Moe, em Springfield, as 

montanhas-russas Revenge of the Mummy e Hollywood Rip Tide Rockit e visita ao mundo de 

Harry Potter no Beco Diagonal, entre outras. O dia termina com passeio pelo CityWalk. Mais 

tarde, encontro com guia em local predeterminado para retorno ao hotel em veículo exclusivo. 

9º dia  (Orlando) - Hollywood Studios 

Café da manhã e saída em ônibus exclusivo para o Hollywood Studios. Destaque para as 

atrações Rock n' Roller Coaster, The Twilight Zone Tower of Terror, entre outras. Após o show 

Fantasmic!, encontro com guia em local predeterminado para retorno ao hotel em veículo 

exclusivo. 

10º dia (Orlando) - Dia livre 

Dia livre. Sugestão de passeio (não incluído no pacote) - passeio opcional de compras ou ao 

parque temático Busch Gardens, em Tampa. 

11º dia (Orlando) 

Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado de saída ao aeroporto. 

 


