teremos FASTPASS garantido para as atrações mais concorridas!!!
À noite, mais uma super festa nos espera, a BLACKOUT by SR.
9º DIA: ORLANDO / EPCOT / ILLUMINATION
Hoje o dia será no Epcot curtindo atrações como o Soarin, Test Track e Mission Space. Mas o melhor do parque é o
World Show Case, uma verdadeira vitrine do mundo. Daremos uma volta inteira no planeta, passando por 11 países
em apenas um dia, conhecendo a cultura, gastronomia e produtos típicos de cada região. Mas temos que guardar
fôlego para a noite, quando acontece o deslumbrante Show Ilumination. Também FASTPASS garantido para
as atrações mais concorridas!!!

1º DIA: BRASIL/EUA
O grande dia chegou! O início de grandes emoções, eternas amizades e realização de sonhos. Reuniremos a nossa
galera no aeroporto para embarque com destino a terra do Mickey Mouse.
2º DIA: CHEGADA A ORLANDO / WALMART / RESTAURANTE BRASILEIRO
Chegada em grande estilo a Orlando. Partiremos para as primeiras compras no Walmart, tendo nossa primeira
refeição em restaurante brasileiro. Seguiremos para o nosso hotel em Orlando, o luxuoso Disney’s Port Orleans
Riverside, dentro do complexo Disney.
3º DIA: ORLANDO / SEA WORLD/ FESTA À FANTASIA
O Sea World é o maior parque de vida marinha da Flórida. Além de vários shows com animais, vamos conhecer as
emocionantes montanhas russas Journey to Atlantis, Manta, Kraken, e a MAKO, a maior da região. À noite, mais uma
super balada, a nossa FESTA À FANTASIA, divertidíssima!
4º DIA: ORLANDO / MAGIC KINGDOM + HAPPILY EVER AFTER
O dia vai ser emocionante. Vamos conhecer o Magic Kingdom, o parque inspirado por Walt Disney. É o reino
mágico, onde Mickey e sua turma nos esperam para incríveis aventuras. Um dia especial, de pura realização do
“SONHO DISNEY”. À noite, o espetáculo fica por conta do show de luzes Happily Ever After, com a tradicional
queima de fogos por trás do Castelo da Cinderella. Ahh, FASTPASS garantido para as atrações mais
concorridas!!!
5º DIA: ORLANDO / DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS / SHOW FANTASMIC
Hoje o dia será no complexo cinematográfico da Disney, o Hollywood Studios. Iremos despencar do 13º andar no
elevador da Torre do Terror e elevaremos a adrenalina na montanha russa do Rock’n Roller Coaster do Aerosmith,
além dos shows da Bela e a Fera e A Pequena Sereia. Para relaxar, o maravilhoso Show Fantasmic, show de fogos
e luzes com presenças de vários personagens Disney. FANTÁSTICO! FASTPASS garantido para as atrações mais
concorridas!!!
6º DIA: ORLANDO / PREMIUM OUTLET / SUNSET PARTY
Hoje é o dia do Premium Outlet LBV (Vineland), dia de aproveitar super descontos e promoções nas famosas
lojas como: Adidas, Nike, Banana Republic, Oakley, Puma, GAP, Ralph Lauren e outras. No Final da tarde, mais uma
balada, a festa Sunset Party by SR.
7º DIA: ORLANDO / DIA DE COMPRAS / MADAME TUSSAUDS / SEA LIFE AQUARIUM / ORLANDO EYE
Um dia inteirinho dedicado às compras. Vamos para lojas de perfumes, eletrônicos como o Best Buy, loja de
esportes e os principais Shoppings de Orlando, como o Florida Mall, onde encontram-se lojas da Apple, Forever 21,
GAP, Hollister, Banana Republic, Abercrombie & Fitch, Bloomindales, Macy’s, Calvin Klein, Victoria’s Secret, MAC,
Michael Kors, e várias outras. Depois é hora de conhecer o mais novo complexo de Orlando, o I-DRIVE 360,
visitando o museu de cera Madame Tussauds, o Aquário Sea Life e a mais famosa roda gigante do mundo, a
Orlando Eye. Ahhh, lógico que com todos os ingressos incluídos!
8º DIA: ORLANDO / ANIMAL KINGDOM / BALADA BLACKOUT
Hoje, uma grande aventura nos espera. Curtiremos a montanha russa Expedition Everest, faremos um verdadeiro
safari africano, voltaremos à pré-história convivendo com os dinossauros além de mergulharmos no mundo de
PANDORA, aproveitando a atração AVATAR FLIGHT OF PASSAGE no parque Animal Kingdom. Por aqui também

10º DIA: ORLANDO / DISCOVERY COVE / DISNEY SPRINGS / PLANET HOLLYWOOD
Um dia para ficar guardado em nossos corações. Hoje visitaremos o Discovery Cove (opcional). Oportunidade de
passarmos um dia entre piscinas naturais e praias de areia branca, e ainda ter a oportunidade de nadar com lindos
golfinhos, alimentar pássaros exóticos, mergulhar em recifes de corais entre milhares de peixes coloridos e arraias,
com todo equipamento e roupa de mergulho fornecido pelo parque. Um dia INESQUECÍVEL! Logo após, visitaremos
o Disney Springs, onde ficam a maior loja Disney do mundo, além de várias outras lojas, e o restaurante temático
Planet Hollywood, onde jantaremos.
11º DIA: ORLANDO / BUSCH GARDENS / PLAY PARTY
Muita adrenalina. Agora é a hora de se aventurar nas melhores montanhas russas do mundo no parque Busch
Gardens. Iremos à Kumba, Montu, Sheikra e a Cheetah Hunt. Ainda iremos na radical Falcon’s Fury. No final do dia
curtiremos nossa primeira balada em Orlando, a exclusiva PLAY PARTY, como muito Laser Tag Música e Vídeo
Game.
12º DIA: ORLANDO / VOLCANO BAY / PREMIUM OUTLET I-DRIVE / SKYCOASTER e IFLY (opcionais)
Começaremos o dia visitando o mais novo parque aquático da Flórida, o Volcano Bay,. Um dia de relaxarmos e
curtirmos nos tobogãs, piscina de onda e playground de 3 andares do parque. Visitaremos o Premium Outlet
International Drive, aproveitando promoções de lojas como Tommy Hilfiger, Nike, Victoria’s Secret, Ralph Lauren,
GAP.....Após as compras, opcionais ao Ifly e ao SkyCoaster. Jantar em restaurante brasileiro
13º DIA: ORLANDO / UNIVERSAL STUDIOS / HARD ROCK CAFÉ / CITY WALK
Hoje é dia de mudança de hotel, iremos para o luxuoso Lowe’s Royal Pacific, dentro do maravilhoso
complexo da Universal Studios. Universal Studios. Almoçaremos no mundialmente conhecido Hard Rock
Café. Em seguida vamos aproveitar bastante o nosso EXPRESS ILIMITDO, o “fura fila” educado do complexo do
Universal Studios, exclusivo para nós hospedes do complexo, não precisando esperar em filas para curtir as atrações
do parque Universal Studios, como o Homens de Preto, A Múmia, o divertido Shrek 4-D, a montanha russa Rockit,
e a atração 3D Transformers.. Iremos conhecer também o complexo de entretenimento Universal City Walk, com
restaurantes, lojas como Fossil, Billabong e Oakley.
14º DIA: ORLANDO / ISLANDS OF ADVENTURE / THE MALL AT MILENIA
O dia será no Islands of Adventure, também aproveitando bastante com o EXPRESS ILIMITADO. Incríveis
atrações nos esperam: O Homem Aranha, a Montanha Russa do Incrível Huck, Popeye and Bluto’s, além da incrível
atração Skull Island: Reign of Kong. No final do dia, iremos para o shopping mais exclusivo da cidade, o Mall at
Millenia.
15º DIA: ORLANDO / HARRY POTTER DAY / BALADA PRIME
Um dia EXCLUSIVO nos parques Universal Studios e Islands of Adventure dedicado para o bruxinho mais
famoso do mundo, o Harry Portter. Com o nosso EXPRESS ILIMITADO, iremos visitar o Beco Diagonal, dá uma
passada no Caldeirão Furado e ainda nos aventurar no simulador Harry Potter and the Escape from Gringotts. Em
seguida, iremos para a Plataforma 9 3/4, na estação King’s Cross pegar o Hogwarts Express para Hogsmead, onde
curtiremos o super simulador do castelo de Hogwarts. Ainda teremos bastante tempo para comprar varinhas no
Olivaras, experimentar a cerveja amanteigada e tirar bastante foto. Um dia INESQUECÍVEL!!! À noite, teremos a
nossa festa de despedida em Orlando, a Balada Prime, em uma mega boate fechada exclusivamente para nosso
grupo. Vai ser uma despedia emocionante!
16º DIA: ORLANDO / BRASIL
Nosso sonho chegando ao fim, e a saudade já está apertando o coração. Muitas lembranças, novas amizades,
momentos especiais para levar para o resto da vida. Em horário combinado, traslado ao aeroporto para embarque
com destino ao Brasil.

17º DIA: CHEGADA AO BRASIL.
Parabéns! Você acabou de realizar a aventura da sua vida na companhia da melhor equipe e com o mais completo e
exclusivo pacote Disney do mercado brasileiro. Nos encontraremos em outras futuras aventuras viagens.

PREÇO POR PESSOA: Para pré-compra até 31 de JuLho de 2019
Apartamento QUÁDRUPLO – De U$ 5.660 por U$ 5.544
Apartamento TRIPLO – De U$ 5.990 por U$ 5.924
Apartamento DUPLO – De U$ 6.510 por U$ 6.404
Criança menor de 09 anos* - De U$5.660 por U$ 5.044
* Compartilhando o apartamento com 2 ou 3 adultos, pagando em duplo ou triplo
INCLUSO:
• 3 noites de hospedagem no hotel Lowe’s Royal Pacific (ou similar), dentro do complexo da Universal
Studios;
• 11 noites de hospedagem no Disney’s Port Orleans (ou similar), dentro do complexo da Disney;
• Passagem aérea em classe econômica – Brasil/Miami ou Orlando/Brasil, excluindo taxas de embarque e
governamental – preço para saídas de todas as capitais do Brasil
• Exclusivo: PENSÃO COMPLETA - Café da manhã, almoço e jantar inclusos diariamente
• Traslados inclusos, sempre realizados em ônibus de luxo;
• Acompanhamento dos nossos monitores desde o Brasil, além dos coordenadores da equipe Soraya Resende
Turismo
E TEM AINDA:
• Visita aos parques: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios, Disney Springs, Islands of
Adventure, Universal Studios, mais 1 dia exclusive de visita as atrações do Harry Potter no Complexo do Universal
Studios, City Walk, Volcano Bay Water Park, Sea World, Busch Gardens, Madame Tussauds, Sea Life Aquarium e
Orlando Eye.
• Incluso 5 baladas: Festa a Fantasia + Play Party + BlackOut Paty + Sunset Party + Balada Prime
• Visita de compras: Mall at Millenia + Premium Outlet LBV + Premium Outlet I-Drive + Best Buy + Walmart +
Super Target + Florida Mall + Lojas brasileiras;
• Seguro de saúde e de bagagem, além de serviço de rondas médicas;
• Caneca Refil Disney, que dá direito a refrigerante e bebidas não alcoólicas no hotel do Complexo Disney;
• EXPRESS ILIMITADO o “fura fila” dos parques do complexo da Universal Resort Orlando;
• FASTPASS antecipado para as melhores atrações dos parques do complexo da Disney;
• Entrada antecipada (antes do parque abrir) para os parques Universal Studios e Islands Of Adventure (exclusivo
para quem está hospedado no complexo da Universal);
• Transmissão diária de fotos, vídeos e mensagens pela Internet, através do nosso site www.sorayaresende.com.br
ou de nossas redes sociais;
• DVD com fotos e foto oficial do grupo como recordação da nossa viagem;
• Kit Viagem Soraya Resende - 6 camisas, mochila, pochete, squeeze, capa de chuva, capa de passaporte, e etiqueta
de bagagem;
• Cartão de Débito Visa Travel Money para todos os participantes do nosso grupo, sem custo adicional de anuidades;
• Controle e identificação individual digital dos nossos passageiros por microchip (primeira agência brasileira a utilizar
este sistema)
EXCLUI:
• Despesas com documentação (passaporte e visto americano);
• Despesas extras de caráter pessoal;
• Excesso de bagagem e de peso;
• Taxa de embarque e governamental – U$ 250,00

FORMA DE PAGAMENTO:
Para inscrições até 31 de JuLho:
•
Parcelado em até 12 vezes com juros em cartão de crédito
•
Parcelado em boleto bancário, sendo a ultima parcela 10 de Junho de 2020
•
Visto Americano - Taxa de prestação de serviço no valor de R$ 200,00 + Taxa de emissão de visto (valor
cobrado pelo consulado americano – U$ 160,00)
•
OBS: Para pagamento À VISTA: 5% de desconto (promocional até 31 de Julho. Preço à vista,
parcelado em 3 x sem juros no boleto)
OPCIONAIS
•
SkyCoaster – U$ 100,00
•
iFLY – U$ 145,00
•
Discovery Cove – U$ 390,00
OBSERVAÇÕES:
•
Para conversão cambial, será utilizado o câmbio para venda em dólares espécie, mais impostos
governamentais (IOF + Imposto sobre transferência internacional).
•
Formas de pagamentos, prazos, valor do pacote, bem como taxas de embarque, segurança, combustível ou
qualquer outra taxa imposta pela companhia aérea ou pelo governo brasileiro ou americano, poderão sofrer
alterações sem prévio aviso.
•
Pacote com pensão completa, significa incluso café da manhã, almoço e jantar, nos horários e locais
determinados por nossa empresa, com cardápios pré-determinados. Não incluso qualquer tipo de bebida
alcoólica, independente da idade dos passageiros.

•

Pacote sujeito à disponibilidade e a modificações sem prévio aviso

