DATA prevista: de 20 de janeiro a 1 de fevereiro DE 2023

O Disney Frozen é o nosso grupo para Orlando
no inverno americano. Uma época super
gostosa para curtir as atrações, os parques e as
festas durante as férias de janeiro do Brasil!

O QUE ESTÁ INCLUSO?
Passagens aéreas de ida e
volta de Orlando.

1 Jantar no Camilla’s - buffet
de comida brasileira.

10 noites de hospedagem
em Orlando - hotel categoria
superior (La Quinta ou similar).

Jogo de basquete NBA

Café da manhã no hotel
(Categoria Continental).
Transporte para todas as
atrações do roteiro.
1 festa com janta e DJ
brasileiro.

Seguro viagem - Cobertura de
U$60.000,00 e para Covid.
Tour de compras pelos
principais Outlets de Orlando.
Suporte ﬁnanceiro e tesouraria
aos adolescentes.

Reunião pré-embarque.
Kit Viagem (camisetas,
mochila, doleira, guia de
viagem).
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.

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

ATRAÇÕES IMPERDÍVEIS
PANDORA - ANIMAL KINGDOM
Inspirada no mundo de Avatar, com montanhas,
vegetação e animais exóticos vistos no filme.
GALAXY’S EDGE - HOLLYWOOD STUDIOS
Apresenta o planeta de Batuu, que trás a vida
personagens, objetos e histórias dos filmes 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.

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.
JOGO DE BASQUETE NBA
Os jogos do Orlando Magic acontecem no Amway
Center, um estádio que impressiona pela organização,
tecnologia e infra estrutura.

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 10 passageiros.
Grupo 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$60.000,00 para despesas médicas e
hospitalares. Com Cobertura Covid.
Cartão VTM – entregue na reunião pré-embarque.
Reunião de informações, apresentação da equipe e entrega dos kits
de viagem.
Parcelamento de 10x sem juros.

PROGRAMAÇÃO
Passagens aéreas Porto Alegre/Orlando/Porto Alegre.
Chegada em Orlando e passar no Walmart para compras iniciais.
10 noites de hospedagem em Orlando - hotéis categoria superior. La Quinta ou similar.
Café da manhã incluso no hotel (Categoria Continental).
Iremos visitar 8 parques: Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom, EPCOT,
Universal Studios, Island of Adventure, Busch Gardens, Sea World.
Jogo de basquete do Orlando Magic na NBA. Ir a uma partida da NBA é como estar
em um show: tem música, jogos, dança com as líderes de torcida propaganda, dirigível
voando por cima de todos no estádio, além do jogo em si. Pra quem curte o esporte o
jogo é muito emocionante, mas mesmo quem não curte se diverte pra caramba. Festa
para comemorar a viagem com jantar e DJ brasileiro. Uma das atividades que é super
buscada principalmente pelos adolescentes para comemorar seus aniversários e aproveitar
com os amigos! Para socializar e dançar bastante!
Jantar no restaurante Camilla’s. Um restaurante conhecido entre os famosos e entre os
brasileiros que viajam para Orlando. Serve um buffet super completo recheado de opções
para matar a saudade da nossa comida brasileira.
Passeios pelo Disney Springs e Universal CityWalk. Os centros de compras da Disney e
da Universal possuem diversas opções de entretenimento, restaurantes e lojas!
Transporte incluso para todas as atrações.
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 10 passageiros.

QUAL SERÁ MEU INVESTIMENTO?
Qto. Quádruplo
U$3870 + U$120

Criança até 9 anos: U$3770 + U$120

Qto. Triplo
U$3950 + U$120

Criança até 9 anos: 3850 + U$120

Qto. Duplo
U$4100 + U$120

Criança até 9 anos: 4000 + U$120

Pagamento no cartão ou boleto em até 10x sem juros;
Programa deve estar quitado na data do embarque;
Câmbio definido de acordo com o dia do fechamento.

Número com WhatsApp

contato@fantasyway.com.br

(51) 3508-4547

/fantasyway

/fantasyway_orlando

