DISNEY ECONÔMICO
ROTEIRO DE VIAGEM – JANEIRO/19

1º Dia – Brasil / EUA
Reunião no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para
embarque em voo com destino aos Estados Unidos. A equipe da
ENJOY TOUR estará aguardando sua chegada.

2º Dia – EUA / Orlando – Walmart / Almoço
de Boas Vindas (01 refeição incluída)
Chegada em Orlando com recepção da nossa equipe de
Coordenação. Faremos nossa 1ª visita ao WALMART, o maior
supermercado de ORLANDO onde iniciaremos nossas compras.
Em seguida teremos nosso almoço de boas vindas.
Check in no hotel.

3º Dia – Orlando – Disney’s Magic Kingdom
Café da manhã no hotel. Em seguida seguiremos para o REINO
MÁGICO DA DISNEY onde visitaremos o Castelo da Cinderela, Big
Thunder Railroad, Splash Mountain e o novo FANTASYLAND são
algumas das atrações deste fabuloso Parque. Registraremos o
encontro com os mais famosos Personagens da Disney podendo
tirar fotos ao lado deles, além de assistir a parada diurna e à
noite assistiremos à queima de fogos WISHES como grande
encerramento.

4º Dia – Orlando - Disney´s Hollywood
Studios

Café da manhã no hotel. Hoje é o dia do DISNEY´S HOLLYWOOD
STUDIOS onde participaremos do fantástico simulador de
GUERRA
NAS
ESTRELAS,
show
do
INDIANA
JONES,
despencaremos do elevador da TORRE DO TERROR, um tour em
alta velocidade com a banda Aerosmith na montanha russa
Rock´n Roller Coaster. Ao final do dia, assistiremos ao show
FANTASMIC com muitos fogos e raios laser.

5º Dia – Orlando - Disney´s Animal Kingdom
/ Jogo NBA (Opcional)
Café da manhã no hotel e seguiremos para o DISNEY´S ANIMAL
KINGDOM, onde apreciaremos o mundo animal em sua total
grandeza. Participaremos de atrações com Dinossauros,
realizaremos Safári, desceremos em Corredeiras e embarcaremos
na MONTANHA RUSSA EVEREST. Após a saída do parque, iremos
ao jogo de basquete da NBA do time de Orlando.

6º Dia – Orlando – Disney’s Epcot
Café da manhã no hotel. O dia será uma viagem ao MUNDO DO
FUTURO - DISNEY´S EPCOT. Suas atrações nos farão viajar pelo
tempo. Apertem o cinto e se preparem para o voo na MISSION SPACE
e para incrível experiência no CRASH TEST. Seremos encolhidos ao
tamanho de uma formiga na atração QUERIDA ENCOLHI A PLATEIA,
além do SOARIN - um simulador de asa delta que nos fará voar, sentir
o cheiro e ouvir sons de diversas partes do mundo. Diversos países
são incrivelmente retratados em seus mínimos detalhes na VITRINE
DO MUNDO. E como encerramento do dia de hoje, o ILLUMINATION
um inesquecível show de fogos, música, laser e águas dançantes.

7º Dia – Orlando - Discovery Cove (Opcional)/
Millenia Mall / Best Buy / Premium Outlet
Vineland / Florida Mall
Após café da manhã, teremos um dia livre para aproveitarmos o
Discovery Cove nadando com os golfinhos. Após o parque, iremos
a mais famosa loja de eletrônico BEST BUY. Após Almoço,
continuaremos nosso tour onde visitaremos o Shopping mais
chique de Orlando chamado Florida Mall. Lá encontraremos
marcas famosas como Victoria´s Secret, Apple, Mear’s, M & M’S.

8º Dia - Orlando - Island of Adventure
/ Disney Springs
Café da manhã no hotel. Logo após, iremos para UNIVERSAL
ISLANDS OF ADVENTURE onde teremos o HOMEM ARANHA em
3D, PARQUE DOS DINOSSAUROS, as corredeiras do POPEYE, as
montanhas russas de altíssima velocidade: DUELO DOS DRAGÕES
e a HULK, além da TERRA DO HARRY POTTER, com as atrações
como a VILA DE HOGSMEAD e o CASTELO DE HOGSWORTS. À
noite, iremos à Disney Springs onde visitaremos diversas lojas e
conheceremos a maior loja da Disney.

9º Dia – Orlando - Universal Studios / City
Walk / Hard Rock Café
Café da manhã no hotel e... LUZES, CÂMERA, AÇÃO! Iremos a
UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA, onde o cinema, televisão e a
realidade se fundem numa maravilhosa experiência. Clássicos do
cinema como TWISTER, ET, TUBARÃO, MEN IN BLACK são um dos
exemplos deste incrível parque e mais, andaremos na mais nova

montanha russa ROCK IT. Após o parque, iremos conhecer as
lojas famosas do Complexo Universal visitando o Hard Rock Café
considerado o restaurante de música mais famoso do mundo.

10º Dia - Tampa – Busch Gardens / Premium
Outlet International Drive
Café da manhã no hotel. Hoje viajaremos até Tampa Bay City,
onde está BUSCH GARDENS parque com mais de 300 acres, e
uma combinação de animais, montanhas russas e shows ao vivo,
tais como o famoso KATONGA. São 7 desafiadoras e
inesquecíveis montanhas russas que nos deixarão com saudades
e com vontade de quero mais. Após o retorno do parque, iremos
visitar o Premium OutletMall da International Dr.

11ºDia - Orlando – SeaWorld / Discoteca da
Disney e Jantar com Festa de aniversário (01
refeição incluída)
Café da manhã no hotel. Hoje seguiremos para o SEAWORLD,
parque dedicado à vida marinha. Vamos radicalizar na montanha
russa JOURNEY TO ATLANTIS, no helicóptero WILD ARTIC e
ainda, assistir ao show SHAMU ADVENTURE. Prepare-se para
levitar na Mega montanha russa KRAKEN e na MANTA inspirada
nos movimentos de Arraias onde vai enlouquecer quem gosta de
fortes emoções. Á noite, festa da Disney dos aniversariantes com
animada música, fotos com os personagens, DJ Brasileiro e um
delicioso jantar.

12º Dia - Orlando - Restaurante Brasileiro
para almoço de despedida / Brasil (01
refeição incluída)
Após café da manhã, tempo livre para arrumação e plastificação
das malas (opcional). Em seguida, faremos nosso almoço de
despedida e, em horário pré-determinado pelos guias,
seguiremos para o aeroporto para o vôo de volta ao Brasil.

13º Dia – Brasil - Chegada em nosso país
Já estaremos sentindo, durante o voo de volta, saudades das
amizades que fizemos nesta maravilhosa viagem programada
pela ENJOY TOUR, que agradece a preferência e espera tê-los
sempre conosco em próximas viagens.

OBS : O roteiro apresentado pode sofrer alterações para facilitar
a operação local, mas será integralmente cumprido.

Opcionais:
Plastificação de malas
Jogo NBA
Refeições

Discovery Cove
Festa Jam

