
O QUE ESTÁ INCLUSO?

Passagens aéreas de ida para 
Miami e volta de Orlando.

1 noite de hospedagem em 
Miami Beach - hotel categoria 
superior na beira da praia. 

11 noites de hospedagem em 
Orlando - hotéis da Disney/
Universal (categoria econômica).

Café da manhã incluso em 
todos os hotéis.  

City Tour em Miami.

Ingresso para 08 parques: Magic Kingdom, Animal Kingdom, EPCOT, 
Hollywood Studios, Islands of Adventure, Universal Studios, Busch Gardens e 

Sea World. Entrada antecipada nos parques Disney e Universal.

Transporte incluso para todas 
as atrações e parques. 

02 festas especiais com jantar e 
DJ brasileiro. 

Jantares no Camila’s Restaurant 
buff et brasileiro, Hard Rock 
Café e uma Pizza Party.

Tour de compras pelos 
principais Outlets de Orlando. 

Suporte financeiro e tesouraria 
aos adolescentes. 

Reunião pré-embarque. 

Kit Viagem (camisetas, 
mochila, ...). 

Seguro viagem - Cobertura de 
U$40.000,00 e para Covid. 

Ronda médica diária. 

Cartão VTM.

Cobertura da viagem nas redes 
sociais da Fantasy Way.

Guias com mais de 10 anos de 
experiência em viagens para 
Orlando. 

DATA prevista: de 18 de jULHO a 02 de agosto DE 2023de 18 de jULHO a 02 de agosto DE 2023

Suas férias de julho para Orlando como você 
nunca viu! Uma experiência cheia de emoção 
e fantasia com uma galera do seu jeito para 
compartilhar a melhor viagem da sua vida!

MANTA - SEA WORLD 
O carrinho coloca os passageiros na posição horizontal 
e tem o formato de uma arraia gigante. Você voará pelo 
céu e pelo mar. Atinge 90 km/h, num percurso com 04 
inversões.
BECO DIAGONAL - UNIVERSAL STUDIOS
Traz diversos restaurantes e lojas temáticos do mundo 
de Harry Potter, além do castelo banco de Gringotts, 
que possui um simulador que te leva para aventuras 
junto com Harry Potter. 
THE INCREDIBLE HULK - ISLAND OF ADVENTURE
Na largada, o carrinho é impulsionado de 0 a 65 km/h 
em apenas 2 segundos, fazendo com que o visitante 
sinta que está a bordo de um jato F-16.
DIAS EM MIAMI BEACH
Curtir a praia no encerramento da viagem, aproveitar 
os dias mais calmos e fazer comprinhas de última hora!

PANDORA - ANIMAL KINGDOM
Inspirada no mundo de Avatar, com montanhas, 
vegetação e animais exóticos vistos no fi lme.
GALAXY’S EDGE - HOLLYWOOD STUDIOS
Apresenta o planeta de Batuu, que trás a vida 
personagens, objetos e histórias dos fi lmes de Star 
Wars. Você pode pilotar a Millenium Falcon e fazer 
parte da Resistência  nos brinquedos deste planeta.
WORLD SHOWCASE - EPCOT
Pavilhões do México, Noruega, China, Alemanha, 
Itália, Estados Unidos, Japão, Marrocos, França, Reino 
Unido e Canadá. Em cada país você encontra lojas e 
restaurantes típicos. 
SHEIKRA - BUSCH GARDENS
O nome SheiKra é derivado da palavra “shikra”, 
um falcão asiático-africano que é conhecido por 
mergulhar verticalmente em busca de sua presa.

ATRAÇÕES IMPERDÍVEIS



NOSSOS DIFERENCIAIS

Fotos diárias em nossas redes sociais.

Guias bilíngues com mais de 10 anos de experiência, que acompanham 
o grupo desde a saída do Brasil. Quantidade é proporcional de 1 guia 
para aproximadamente 15 passageiros.

Grupo informativo no Whatsapp com os guias e familiares.

Plantão 24h para atendimento no Brasil e Estados Unidos durante a 
viagem.

Ronda médica – visita diária de equipe médica aos jovens. 

Seguro viagem - Cobertura de U$40.000,00 para despesas médicas  e 
hospitalares. Com cobertura Covid.

Experiência imersiva em Orlando. 

Reunião de informações, apresentação da equipe e entrega dos kits 
de viagem.

O melhor preço para a sua viagem de julho para Orlando em até 
12x sem juros! 



Passagens aéreas inclusas de ida de Porto Alegre para Miami e de volta de Orlando para 
Porto Alegre com acompanhamento de guia desde o aeroporto.

Chegada em Miami e 1 noite de hospedagem. Hotel em Miami Beach com café da manhã.

City Tour em Miami: visitaremos as atrações mais incríveis desta cidade maravilhosa.

Ida de Miami para Orlando e parada no Walmart para compras iniciais!

11 noites de hospedagem em Orlando - hotéis temáticos dentro do complexo Disney/
Universal. Disney’s All Star Music, Universal’s Endless Summer ou similares.

Café da manhã incluso em todos hotéis (Hotel de Miami, Disney e Universal - U$11/dia).

Iremos visitar 8 parques: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom, 
Universal Studios, Island of Adventure, Busch Gardens e Sea World.

Transporte incluso para todas as atrações.

02 festas especiais com jantar e DJ brasileiro. 

Jantares: 2 jantares no restaurante com comida brasileira buff et Camila’s, 1 jantar no 
Hard Rock Café do CityWalk da Universal e 1 Pizza Party no hotel. 

Passeios pelo Disney Springs e Universal CityWalk.

2 dias de Tour de compras: Premium Outlet, Florida Mall, Walmart e lojas de departamento.

Guias especializados e com experiência. Acompanham o grupo desde a saída do Brasil, 24 
horas por dia. Quantidade é proporcional de 1 guia para aproximadamente 15 passageiros.

PROGRAMAÇÃO

QUAL SERÁ MEU INVESTIMENTO?

Qto. Quádruplo
Qto. Triplo Qto. Duplo

Pagamento no cartão ou boleto em até 12x sem juros.
Programa deve estar quitado na data do embarque.
Câmbio defi nido de acordo com o dia do fechamento.
Consulte valor especial para crianças menores de 9 anos. 

U$4690 U$4890 U$5290

+ TAXAS (U$120)

+ TAXAS (U$120) + TAXAS (U$120)

/fantasywaycontato@fantasyway.com.br /fantasyway_orlando(51) 3508-4547
Número com WhatsApp


