
GRUPO DISNEY - NATAL E REVEILLON 

NA DISNEY! 

Saída: 22/12/2019      Retorno: 02/01/2019 

 

Pacote inclui 
- Passagem aérea de ida e volta (sujeito a trechos rodoviários para chegar ao destino); 

- Transporte de chegada e saída desde e até o aeroporto; 

- Guia acompanhante desde o Brasil (mínimo de 10 passageiros; caso não atinja, o guia será somente 

local nos parques); 

- 10 noites de hospedagem no Wingate ou similar; 

- Ingressos para os Parques: Magic Kingdom Park, Disney´s Animal Kingdom Theme Park, Disney´s 

Hollywood Studios, Epcot, Univesal Studios, Island of Adventure e Sea World; 

- Guia acompanhante durante todo o parque (sistema exclusivo); 

- Traslado para todos os parques; 

- Incluso Fast Pass em atrações pré-determinadas para os Parques Disney; 

- 2 tours de compras + ida ao Walmart; 

- Acompanhamento de viagem pelo facebook; 

- Estrutura American Travel em Orlando; 

- Imposto IRRF já incluso. 

 

Não inclui 
- Taxas de aeroporto,  

- Despesas extras,  

- Almoço,  

- Despesas de Passaporte e Visto Consular. 

 

DAY BY DAY 
1º dia 

Apresentação no aeroporto para embarque com destino aos EUA.  

 

2º dia (dependendo do horário de chegada do voo no destino) 

Chegada nos EUA. Transporte ao Hotel. Ida a Perfumeland / Premium da International Drive. 

 

3º dia 



Saída para o Magic Kingdom®. Este parque é mágico, diferente de qualquer lugar do mundo. Ele 

proporciona uma maravilhosa experiência de férias para todas as idades.  

 

4º dia 

Saída ao Universal Studios Florida®. No Universal vamos nos divertir com os maiores astros e estrelas do 

cinema. Este parque tem muitas novidades, entre eles o mais novo e desafiante simulador do 

Transformer', além de atrações como o Meu Malvado Favorito, Shrek, MIB, Rock Roller Coaster e a nova 

área inegualável de The Wizard World of Harry Potter – Diagon Alley®, onde iremos a curtir as duas 

novas atrações no Beco Diagonal. Após, ida ao Centro de Entretenimento da Universal, o Citywalk. 

 

5º dia 

Saída para o Disney 's Hollywood Studios®. No Disney’s Hollywood Studios, todos fazem parte do show. 

Cada experiência leva à ação e à emoção do cinema e da televisão. Traz a fascinação e o poder de 

Hollywood, fazendo você se sentir uma estrela.  

 

6º dia  

Saída para o Disney’s Animal Kingdom®. Animal Kingdom é um mundo animal como nunca se viu antes. 

Na área da África, com barreiras que não podem ser percebidas pelos visitantes, é possível realizar uma 

expedição fantástica pela vida animal. Ao embarcar num safári africano, em plena vila africana, e 

encontrar vários animais exóticos, reais, imaginários ou extintos, os animais deste reino envolverão os 

convidados em uma trilha de aventuras e mistérios. Após, ida ao Walmart. 

 

7º dia 

Saída para o Epcot®. Epcot® é um mundo de descobertas em crescente transformação. Para mentes 

curiosas, divertidas e cheias de imaginação, ele oferece experiências que divertem, impressionam e 

inspiram. Estimula a vontade de conhecer mais sobre as pessoas, os lugares e a tecnologia do mundo, ao 

celebrar as maiores conquistas da humanidade de maneira empolgante e divertida.  

 

8º dia 

Saída para o Tour de Compras. Ida ao Florida Mall. No Florida Mall teremos diversas marcas, tais como: 

Apple, Hollister, Abercrombie, Aeropostale, Victoria Secret´s, Armani, Carlos Bakery e muito mais!  

 

9º dia 

Saída para o Universal’s Island of Adventure®. No Island of Adventure você entra no mundo de 

aventuras do cinema com Jurassic Park, Elo Perdido, Parque dos Dinossauros, entre muitos clássicos 

cinematográficos.Vai se deparar ainda com a maravilhosa vila de The Wizard World of Harry Potter – 

Hogsmeade®, uma área igual a do filme.  

 

10º dia 

Após o café da manhã, saída para o Sea World® com guia acompanhante em todos os atrativos. O Sea 

World® é um incrível mundo submarino onde, além de muita diversão teremos contato com os mais 

incríveis animais desse mundo, dentre eles o espetáculo da Shamu. Além da radicalidade de montanhas-



russa como a Manta e a Kraken. Faremos uma viagem pelo Império dos Pinguins. 

 

11º dia 

Dia livre para atividades independentes em Orlando. 

 

12º dia 

Saída em horário apropriado para embarque com destino ao Brasil. 

 

Fim dos nossos serviços.  

*O roteiro está sujeito a alterações de acordo com as condições adversas. 

 

Valores por pessoa (USD) 

Single Duplo Triplo Quádruplo Criança 

U$ 5.199,00 

 

U$4.199,00 

 

U$4.099,00 

 

U$3.899,00 

 

U$3.699,00 

 

- Criança (Até 09 anos compartindo apto com 02 adultos pagantes)  

- Taxa de Embarque US$175,00 por pessoa.  

- Impostos já inclusos. 

 

*Valores sujeitos a alteração e disponibilidade. 

 


