DAY BY DAY

partiu para a

Disney com

1º dia: Embarque do Brasil com destino a Orlando.
2º dia: Chegada no aeroporto Internacional de Orlando e traslado para tour de compras (Dependendo do horário de chegada do voo). No dia da chegada teremos uma sessão de fotos com autógrafos
com nosso astro REZENDE EVIL.
3º dia: Logo após o café da manhã, seguiremos para o Parque Disney ‘s Magic Kingdom® e guia
acompanhante em todos os atrativos. Este parque é mágico, diferente de qualquer lugar do mundo. Ele proporciona uma maravilhosa experiência. Neste dia teremos uma sessão de fotos com o
REZENDE EVIL em frente ao castelo e o acompanhamento do REZENDE em algumas atrações. Após,
retorno o hotel.
4º dia: Logo após o café da manhã, seguiremos para o nosso TOUR DE COMPRAS. Em horário determinado, ida para o nosso jantar no Restaurante Camila´s. Neste dia teremos um jantar irado
com a presença do astro REZENDE EVIL. Após, retorno ao hotel. (Neste dia será possível escolher um
passeio opcional ao Sea World. Valores sob consulta. Com a escolha do passeio opcional ao Sea World, o
passageiro abre mão do tour de compras previsto para este dia).
5º dia: Logo após o café da manhã, seguiremos para o parque Disney ‘s Hollywood Studios® com
guia acompanhante em todos os atrativos. 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. Após, retorno ao hotel.
6º dia: Logo após o café da manhã, seguiremos para o parque Disney’s Animal Kingdom® com guia
acompanhante em todos os atrativos. 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, retorno para o hotel.
7º dia: Logo após o café de manhã, você poderá sair para o nosso último tour de compras. Em
horário determinado traslado para retorno ao hotel. (Neste dia será possível escolher um passeio
opcional ao Universal Studios. Valores sob consulta. Com a escolha do passeio opcional ao Universal
Studios, o passageiro abre mão do tour de compras previsto para este dia).
8º dia: Logo após o café da manhã, ida par o parque Epcot® com guia acompanhante em todos os
atrativos. 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. Após, retorno para o hotel.
9º dia: Em horário determinado pela coordenação, saída para o Aeroporto Internacional de Orlando para o voo com destino ao Brasil.
*Fim de nossos serviços.
O roteiro está sujeito a alterações de acordo com as condições adversas sem prejudicar as visitas aos locais.

