ORLANDO – DISNEY (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom)- UNIVERSAL (Universal Studios, Islands of Adventure

1º Dia – 11/10 – (DOM) – BRASÍLIA/ORLANDO –
Apresentação no Aeroporto Internacional de Brasília para
embarque com destino à ORLANDO, fazendo conexões.
Chegada em ORLANDO. Depois dos tramites legais de
imigração, recepção do transfer. Traslado ao hotel e
hospedagem. Caso haja tempo teremos compras no
Dollar Tree, Perfumeland.
2º Dia – 12/10 (SEG) – ORLANDO/MAGIC KINGDOM
Passeio de dia inteiro ao Reino Mágico. Castelo da
Cinderela, Space e Splash Mountain, Piratas do Caribe são
algumas das mais de 40 atrações deste parque temático.
Você poderá maravilhar-se também com os desfiles dos
personagens Disney, durante as paradas que acontecem
diariamente no parque. Encerraremos o dia com a incrível
Parada Elétrica e o fantástico show de fogos, em frente
ao Castelo, com direito a aparição da Fada Sininho.
3º Dia –13/10 (TER) - ORLANDO/HOLLYWOOD STUDIOS
Hollywood Studios é um parque voltado aos sucessos
estrondosos da MGM. Aqui o tempo voa. Rock n Roller
Coaster é uma montanha-russa animada pelo rock
vibrante da banda AeroSmith. The Twilight Zone Tower
of Terror é um elevador de um hotel mal-assombrado
que despenca de 13 andares. Tem ainda show ao vivo do
Indiana Jones, filme em 3-D dos Muppets, uma deliciosa
volta pelos cenários dos filmes em The Great Movie Ride
e o show da Bela e a Fera. Mas o mais fantástico ainda
está por vir: Lights, Motors, Action! Você não pode
imaginar o que estes dublês malucos fazem com seus
carros e motos envenenadas. E para finalizar o dia,
Mickey Mouse vai enfrentar os vilões da Disney em
Fantasmic, um espetáculo incrível de águas dançantes.
4º DIA – 14/10 (QUA) – ORLANDO - SHOPPINGS
Em horário determinado, saída para o dia inteiro de
compras no Shopping Premium Vineland ou (Parques
Opcionais).
5º Dia – 15/10 (QUI) – ORLANDO / UNIVERSAL ISLANDS
OF ADVENTURE
Passeio de dia inteiro ao fantástico parque da Universal
Orlando®, o lslands of Adventure com atrações como: a
montanha-russa Incredible Hulk; Spider Man, Jurassic
Park, Toon Lagoon, Marvel Super Hero Island e Popeye &

Bluto's Bilge-Rat Barges. E ainda falta conhecer o
fantástico mundo de Harry Potter. Inspirado nas
emocionantes histórias e personagens de J. K. Rowling,
possui visual e paisagens idênticas às apresentadas nos
filmes, The Wizarding World of Harry Potter, no Island of
Adventure, proporcionará aos visitantes uma experiência
única em múltiplas atrações, lojas e restaurantes. Esse
ambiente totalmente lúdico transcenderá gerações e
trará a fascinação e a magia dos livros e filmes do Harry
Potter para a vida real.
6º Dia – 16/10 (SEX) – ORLANDO / CRUZEIRO - Saída do
hotel as 09:00h para embarque no Porto Canaveral para
um cruzeiro de 03 (três) noites para as BAHAMAS. A
alimentação no navio será All Inclusive, exceto bebidas
alcoólicas e refrigerantes.
7º Dia –17/10 (SAB) - NASSAU, BAHAMAS - Bahamas é
um país que possui como capital a cidade de Nassau, o
território é constituído por um conjunto de
aproximadamente 700 ilhas que formam um arquipélago.
O país ocupa uma área de 13. 878 Km2 onde vivem cerca
de 340 mil pessoas que possuem como idioma oficial o
inglês. Chegada na ilha pela manhã e horário do retorno
definido pela empresa do Navio.
8º Dia – 18/10 (DOM) – COCOCAY, BAHAMAS - Chegada
na ilha pela manhã e horário do retorno definido pela
empresa do Navio. Cercada pelas águas translúcidas e
calmas do arquipélago das Bahamas, está a isolada ilha de
Coco Cay®. Com praias de areias brancas e meio
ambiente espetacular, CocoCay® é uma terra de
aventuras. Reservada exclusivamente para os passageiros
da Royal Caribbean.
9º Dia – 19/10 (SEG) – PORTO - ORLANDO - SHOPPING
Desembarque no Porto Canaveral pela manhã, traslado
para o hotel para deixarmos as malas e saída para as
compras no Florida Mall. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
10º Dia – 20/10 (TER) – ORLANDO/EPCOT
Passeio de dia inteiro ao Epcot - parque que celebra a
vida na Terra e o futuro. No fantástico Mundo do Futuro,
projetado por Walt Disney veremos parte da história da
humanidade na Spaceship Earth, voaremos de asa delta
pelo Soarin, apreciaremos a vida marinha no aquário de
Living Seas, faremos uma viagem interplanetária no

Misson Space, um teste de automóvel no Test Track e
muito mais. O dia se completa no Word Showcase
(réplicas de 11 países), culminando com o fantástico show
de fogos Illuminations-Reflections of Earth, fogos e lasers.
11º Dia – 21/10 (QUA) – SHOPPINGS
Em horário determinado, saída para o dia inteiro de
compras no Shopping Premium International Drive ou
(Parques Opcionais).
12º Dia – 22/10 (QUI) – ORLANDO /UNIVERSAL STUDIOS
- Dia todo de visita à Universal Studios. As atrações são
inspiradas nos mais famosos filmes do estúdio e
apresentam o que há de mais moderno em tecnologia:
Shrek 4D, Men in Black, The Simpsons Ride, E.T.
Adventure, 3-D Terminator, Twister e Desaster são as
principais. Para fechar com chave de ouro, arrisque-se na
escuridão da montanha-russa Revenge of the Mummy e
pelo embalo da mais nova montanha do parque: Rock-it
Ride. E ainda teremos tempo para dar uma voltinha no
City Walk para conhecer as lojas, o Hard Rock Café, o
Restaurante Nascar, etc.

13º Dia – 23/10 (SEX) – ORLANDO/DISNEY'S ANIMAL
KINGDOM
Passeio de dia inteiro ao Disney's Animal Kingdom Theme
Park. Kilimanjaro Safari é uma expedição emocionante a
bordo de um jeep, do qual veremos muitos animais da
África que vivem neste maravilhoso zoo. Its Tough to be a
Bug é um filme hilariante em 3-D; The Lion King e
Finding Nemo são shows que vão emocionar os mais
durões e prepare seu coração para voar pela Montanha
Proibida: Expedition Everest, uma montanha-russa muito
radical.
14º Dia – 24/10 (SAB) – ORLANDO / BRASILIA
Em horário determinado, Traslado do hotel para o
Aeroporto Internacional de Orlando. Embarque para o
Brasil com conexões.
Importante:
A seqüência dos parques poderá ter alterações para
melhor cumprimento do roteiro, mas todos os passeios
serão realizados.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE ROTEIRO
PREÇO INCLUI: Passagem aérea nos trechos do roteiro em classe econômica saindo de Brasília (com conexão) /

Hotéis categoria turística com banheiro privativo e apartamentos para duas, três ou quatro pessoas quando
solicitados. / Traslados com assistências / Ingressos Disney para 4 dias de parque /Ingressos Universal para 2 dias
de parques /Cruzeiro de 3 noites a Bahamas / Seguro viagem / Acompanhamento de representante da Osana Tur.
PREÇO NÃO INCLUI - Documentação pessoal (passaporte e vistos) / Bebidas e refeições que não constem no programa

/ Passeios ou parques opcionais / Extras de caráter pessoal (táxis, telefonemas, etc.)
Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) - VALORES EM REAIS
À VISTA

US$ 3.200,00 (Três mil e duzentos dólares).

À PRAZO

Entrada 30% + restante dividido até o mês de Outubro de 2015.

DADOS
BANCÁRIOS

BANCO ITAÚ – Agencia 4406 – Conta Corrente 29.546-1 / Titular: SPINDOLA HAMU TUR Ltda.

INFORMAÇÕES E RESERVAS
(61) 3631-1527

OSANA TUR–FORMOSA – GO
Rua Manoel Alves Ferreira n° 134-A - Centro - CEP: 73.801-250 Formosa-GO - BRASIL
e-mail: osanatur@gmail.com - www.osanatur.com.br

