NOVIDADE!

A MAGIA DA DISNEY NO ALCANCE DE SUAS MÃOS
SAIDAS JANEIRO 2016
1ºDIA – Brasil (Embarque): Apresentação no Aeroporto International Tom Jobim para embarque com destino aos
Estados Unidos da América.
2º DIA – Chegada / Wal-Mart / Almoço no Mc Donald´s (incluído): Chegada, recepção da Equipe de Supervisores
da Novatour. Hoje teremos nosso primeiro tour de compras no maior e melhor hiper mercado americano. Logo
após teremos nosso almoço de boas vindas.
3º DIA – Epcot: Café da manhã continental no hotel. Conheceremos hoje o mundo da ciência e da tecnologia, uma
verdadeira visão do futuro. Você já imaginou como se sente um astronauta viajando pelo espaço até Marte? Chegou
a hora de descobrir! Aperte os cintos e prepare-se para o lançamento da mais eletrizante atração de Orlando: Mission
Space. No Future World, Spaceship Earth, Journey Into Imagination, The Land, Innoventions e Mission Space nos
permitirão apreciar o desenvolvimento da civilização humana, assim como suas necessidades, possibilidades e as
alternativas de um mundo melhor. Pisaremos fundo na pista de teste de automóveis na atração GM Test Track.
Depois, em torno do lago, conheceremos no World Show Case a cultura de vários países. À noite, o show
IllumiNations, “Reflections of Earth”, uma sinfonia de fogos, raio laser, música e águas dançantes capazes de
deslumbrar os mais de cem mil espectadores presentes todos os dias.
4º DIA – Magic Kingdom: Café da manhã continental no hotel. Após nosso café da manhã iremos visitar o Reino
Mágico da Disney e suas sete terras encantadas: O Capitão Jack Sparrow e os Piratas do Caribe, o foguete da
Montanha Russa Espacial, os desfiladeiros da Big Thunder Mountain Railroad, a descida em queda livre de 5
andares na Splash Mountain, It’s a Small World, a Mansão Assombrada, duelos a lazer com o Buzz Lightyear e
muitas outras atrações. Um parque para visitantes de todas as idades. À noite, assistiremos a maravilhosa parada dos
personagens Disney que em noites especiais apresenta o sensacional show noturno de fogos, música e cores do
espetáculo “Wishes”.
5º DIA –Sea World / Prime Outlet International: Café da manhã continental no hotel. Hoje, passaremos nosso dia no
Sea World. Pegaremos uma carona numa arraia gigante: MANTA que é uma espetacular montanha-russa, recéminaugurada. Levados por ela, de barriga para baixo, faremos vôos subaquáticos e celestiais. Iremos conhecer a
incrível montanha russa “Journey to Atlantis”! Assistiremos ao show da Shamu, dos golfinhos e do incrível leão
marinho Seamore. Conheceremos também a montanha russa Kraken, onde despencaremos de 45m a 105Km/h; é a
mais alta, longa, rápida e radical da Flórida. É um novo Sea World! Depois, teremos a oportunidade de fazer
compras no Prime, um dos Outlets de Orlando, onde lojas e preços incríveis nos esperam.
6º DIA – The Orlando Eye / Festa de 15 anos com passeio de Limousine: Café da manhã continental no hotel: Hoje
iremos conhecer uma das atrações mais comentadas de Orlando nos últimos tempos, nada mais nada menos do que
o Orlando Eye. Essa roda gigante já ficou famosa meses antes de inaugurar e trouxe um monte de outras atrações
legais em torno dela como Sea Life e Madame Tussauds. Para quem não conhece, o Orlando Eye é o principal
ícone do novo e muito comentado I-Drive 360. O Sea Life Orlando Aquarium, um aquário com túneis que passam

debaixo d’àgua e permitem uma visão 360° dos animais marinhos e uma unidade do famoso museu de cera Madame
Tussauds, entre outras coisas.
7º DIA – Universal Studios / NBA (incluído): Café da manhã continental no hotel. Hoje, o dia será dedicado ao
complexo cinematográfico da Universal: grandes atrações: Shrek 4D – uma aventura em 4D, Jimmy Neutron’s 3D,
Bob Esponja e sua turma nessa nova aventura. Incríveis simuladores como ET, Tubarão, Men in Black, O
Exterminador do Futuro em 3D, Terremoto, Twister, A Múmia! Vamos curtir a HOLLYWOOD RIP RIDE
ROCKIT montanha russa inaugurada recentemente que mistura alta tecnologia para nos levar à mais pura
adrenalina, ao som da música que escolhermos para o nosso percurso. E ainda, conheceremos City Walk: o
complexo de entretenimentos da Universal Orlando. Nele, encontram-se discotecas, restaurantes, bares e lojas onde
teremos o nosso jantar.
8º DIA – Aquática / Festa no Senor Frogs (com jantar incluído): Após o café da manhã iremos descer as corredeiras,
deslizar por tobogãs incluindo 2 tubos transparente s que atravessam uma lagoa repleta de golfinhos além das
piscinas de águas serenas e agitadas !! A noite comemoraremos os aniversariantes com muita música para embalar
nosso grupo.
9º DIA- Animal Kingdom / Premium Vineland Outlet: Café da manhã continental no hotel. Hoje, começaremos
nosso dia no Animal Kingdom. Lá, ficaremos em contato com animais selvagens de todos os tipos, além de
dinossauros e astros animados de filmes clássicos da Disney. Cinema 3D, corredeiras, safari, montanha russa,
shows… Reais, imaginários ou extintos, os animais deste reino envolverão os convidados em uma trilha de aventura
e mistérios. Conheceremos também a mais nova atração do parque: Expedição Everest -onde embarcaremos em
direção ao Monte Everest, passando por florestas de bambu, cachoeiras e campos glaciais, escalando mais e mais
pelos picos cobertos de neve !!! Depois teremos a oportunidade de fazer compras no Premium Outlet e suas 110
lojas: Armani, Coach, Versace, Tommy Hilfiger, Adidas, Bass, DKNY, Fendi, Levi’s, Zegna, Reebok e muito
mais!!!
10º DIA - Busch Gardens África: Café da manhã continental no hotel. Hoje teremos como destino a cidade de
Tampa, onde iremos conhecer Busch Gardens África, que é um parque de entretenimentos com 335 acres numa
combinação única de habitats naturais de animais, montanhas russas de arrepiar e shows ao vivo! Seis montanhas
russas radicais: Cheetah-Chase, Montu, Kumba, Scorpion, Gwazi e Sheikra. Fique ensopado e desafie as
correntezas: Congo River Rapid, Stanley Falls, Tidal Wave e muito mais. E apresentando as mais novas atrações: a
assustadora Haunted Lighthouse 4D; o show Katonga, dos mesmos criadores do Rei Leão da Broadway. Será um
dia inteiro de pura adrenalina!
11º DIA – Islands of Adventure: Café da manhã continental no hotel. Visitaremos o mais novo parque da Universal
Studios - Islands of Adventure, cujos brinquedos e atrações utilizam a tecnologia mais avançada do mundo para
desafiar todos os nossos sentidos. Nas 5 ilhas que compõem este parque - Marvel Super Hero Island, Toon Lagoon,
Jurassic Park, The Lost Continent e Seuss Landing – vamos fugir das mandíbulas de um T-Rex, dar uma volta pelo
mundo do Dr. Seuss, curtir as fantásticas montanhas russas e os excelentes simuladores. Conheceremos a TERRA
DO HARRY POTTER, com muitas atrações desde entrada da Vila de Hogsmeade até o CASTELO DE
HOGWARTS.
12º DIA – Downtown Disney/ Disney Market Place e West Side/ Almoço de Confraternização no Planet Hollywood
(refeição incluída): Café da manhã continental no hotel. Após o café, iremos conhecer e passear no maior complexo
de restaurantes e lojas da Disney.Poderemos visitar atrações como DISNEY QUEST E CIRQUE DU SOLEIL
(opcional- ingressos não incluídos).
13º DIA – Disney’s Hollywood Studios: Café da manhã continental. Cada experiência nesse parque nos levará
diretamente à ação e à emoção do cinema e da televisão. Entre muitas atrações, viajaremos pelo espaço no simulador
de Guerra nas Estrelas, mergulharemos no fundo do mar com a Pequena Sereia, participaremos das aventuras ao
vivo de Indiana Jones, embarcaremos numa assustadora viagem ao cair de uma altura de 13 andares na Torre do
Terror, e o que é pior... três vezes. Desafiaremos a gravidade acelerando de 0-95km/h em 2,8 segundos na montanha
russa Aerosmith Rock`n Roller Coaster, o 3D dos Muppet’s, A Bela e a Fera, O eletrizante show Lights, Motors,
Action – Um show feito pelos dublês do cinema que mistura motocicletas voadoras, carros envenenados, jet-skis e
muito mais. No fim do dia, assistiremos ao mais belo espetáculo de águas, luzes, raio lazer, música e Mickey
Mouse: Fantasmic!

14º DIA - Florida Mall / Toy´s Us/Best Buy: Café da manhã continental no hotel. Faremos nossas compras no
famoso Florida Mall, onde teremos oportunidade de comprar com qualidade, preço e variedade, em lojas como Saks
Fifth Av, JC Penney, Burdines, Sears, Gap, Banana Republic, Sephora, Oakley, Billabong, Apple,Abercombrie
,Aeropostale ,Hollister e mais de 260 lojas.
15º DIA - Hotel/ Aeroporto/Almoço de despedida (incluído): Café da manhã continental no hotel. Tempo livre para
arrumarmos as malas e nos prepararmos para nosso retorno ao Brasil. Cada minuto especial vivido ficará guardado
na mente de cada um de nós.
16º DIA - Chegada ao Brasil: Término da nossa viagem. Nosso guia estará dando a assistência necessária até que
todos estejam entregues a seus familiares. Vamos dizer – ATÉ BREVE......................

PREÇOS POR PESSOA DA PARTE TERRESTRE:
Parte aérea favor consultar
QDP
U$ 2.690,00

TPL
U$ 2.820,00

DBL
U$ 3.090,00

SGL
U$ 3.870,00

CHD (até 10 anos)
Desconto de U$ 100,00

O programa incluí:








13 noites de Hotel categoria turística
Café da manhã continental todos os dias
Ingressos para os parques como mencionados no programa
Kit de Viagem
Reunião antes da viagem
Guias especializados Novatour
Seguro viagem
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