
O QUE ESTÁ INCLUSO?

Passagens aéreas de ida e 
volta de Orlando.

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

Café da manhã no hotel 
(Categoria Continental).

Eventos especiais de 
Halloween: Mickey’s Not 
So Scary Halloween Party e 
Halloween Horror Nights.

Ingresso para 07 parques: Magic Kingdom, Sea World, Animal 
Kingdom, Islands of Adventure, Universal Studios, Hollywood Studios, 

Busch Gardens.

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

Transporte para todas as 
atrações do roteiro. 

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. 

DATA prevista: de 24 de outubro a 02 de novembro DE 2022de 24 de outubro a 02 de novembro DE 2022

O Scary Disney é o novo grupo da Fantasy Way. 
Ocorre no mês de outubro, para uma experiência 

imersiva no Halloween. Cheio de emoção, 
adrenalina, compras, surpresas e magia.

UNIVERSAL’S HALLOWEEN HORROR NIGHTS
Um dos eventos de Halloween mais conhecidos de 
Orlando, o Halloween Horror Nights acontece no 
Universal Studios. Surpreenda-se com assustadoras 
casas mal-assombradas, scare zones sinistras, 
sensacionais espetáculos ao vivo e algumas das atrações 
mais incríveis do Universal Studios.
*Nomeado Melhor Evento de Halloween, com o prêmio 
Golden Ticket Awards da Amusement Today, por 12 
anos (2006, 2008-2018).

MICKEY’S NOT SO SCARY HALLOWEEN PARTY
Festa temática que acontece após o fechamento do 
parque Magic Kingdom. Todo decorado, o parque fica 
com suas atrações abertas e algumas especiais montadas 
para o Halloween. Este evento é o único momento em 
que todos os visitantes podem ir fantasiados, crianças e 
adultos. Os personagens que podemos conhecer e tirar 
fotos também se vestem com roupas especiais, como o 
Pato Donald, que se veste de abóbora. 

EVENTOS DE HALLOWEEN



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.

O melhor preço para a sua viagem de Halloween! 



Passagens aéreas Porto Alegre/Orlando/Porto Alegre.

Chegada em Orlando e passar no Walmart para compras iniciais. 

9 noites de hospedagem em Orlando - hotéis categoria superior. La Quinta ou similar.

Café da manhã incluso no hotéis (Categoria Continental).

Iremos visitar 7 parques: Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Universal 
Studios, Island of Adventure, Busch Gardens, Sea World.

Festa de Halloween no Magic Kingdom: Mickey’s Not So Scary Halloween Party. Festa 
temática que acontece após o fechamento do parque Magic Kingdom. Todo decorado, o 
parque fica com suas atrações abertas e algumas especiais montadas para o Halloween. 
Este evento é o único momento em que todos os visitantes podem ir fantasiados, crianças 
e adultos. Os personagens que podemos conhecer e tirar fotos também se vestem com 
roupas especiais, como o Pato Donald, que se veste de abóbor a. 

Festa de Halloween no Universal Studios: Halloween Horror Nights.  Um dos eventos de 
Halloween mais conhecidos de Orlando, o Halloween Horror Nights acontece no Universal 
Studios. Surpreenda-se com assustadoras casas mal-assombradas, scare zones sinistras, 
sensacionais espetáculos ao vivo e algumas das atrações mais incríveis do Universal Studios.

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.

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.

PROGRAMAÇÃO

QUAL SERÁ MEU INVESTIMENTO?

Qto. Quádruplo

Criança até 9 anos: U$3205 + U$120
Pagamento no cartão ou boleto em até 8x sem juros;
Programa deve estar quitado na data do embarque;
Câmbio definido de acordo com o dia do fechamento.

U$3355 + U$120

Qto. Triplo
U$3420 + U$120
Criança até 9 anos: 3270 + U$120 Criança até 9 anos: 3400 + U$120

Qto. Duplo
U$3550 + U$120

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


