
Um voo de asa-delta maravilhoso em Soarin com imagens pelo
mundo. Muita adrenalina em Test Track, Spaceship Earth, a montanha
russa Guardians of the Galaxy, que gira 360º (inauguração prevista até
julho 2022), World Showcase, show de fogos Harmonious e muito mais.

Dia de The Wizarding World of Harry Potter com suas empolgantes
atrações, além de Spider Man 3D, a vertiginosa montanha-russa do
Incredible Hulk, Skull Island: Reign of Kong, atração 3-D, Jurassic Park
com a nova atração Velocicoaster e Hagrid's Magical Creatures
Motorbike Adventure. Após iremos ao Shopping Florida Mall, 
onde está localizada a loja da Apple e outras grifes.

Muita adrenalina nos espera no parque das melhores montanhas-russa
da Flórida, Sheikra, com uma queda de 90 , Cheetah Hunt comº
arrancadas como se estivéssemos em um trem-bala, Falcon's Fury, 
uma torre sem limites, Montu, Kumba, a incrível Tigris e a nova
Iron Gwazi.

É hora de arrumar as malas e voltar para casa, saída para o 
aeroporto para embarque com destino ao Brasil, com conexão.

Chegada e conexão para Porto Alegre. Guardaremos para sempre os 
momentos que vivenciamos. É hora de entregarmos os presentes e 
de revermos os familiares. Esperamos todos em uma próxima viagem!

9º dia - Epcot®

10º dia - Universal Islands of Adventure™ / Shopping Florida Mall

11º dia - Busch Gardens®

12º dia - Orlando / Brasil

13º dia - Porto Alegre

Aqui começa nossa viagem inesquecível. Dia de embarcarmos para 
os Estados Unidos!! Voos com escalas e conexões.

Na chegada faremos as primeiras compras em um supermercado
Walmart e, após, nos hospedaremos no hotel.

A Árvore da Vida, a incrível montanha-russa Everest e a espetacular 
atração Avatar Flight of Passage 3D nos esperam. À tardinha iremos a
Disney Spring’s, complexo de lojas, restaurantes e de entretenimento.

Entraremos no mundo de Walt Disney, atrações maravilhosas como 

Pirate's Adventure com capitão Jack Sparrow, Splash Mountain, 

Haunted Mansion, Space Mountain e tantas outras nos encantarão

nesse mundo de magia.

Hoje teremos adrenalina com Mako a montanha-russa mais rápida e
mais longa, Manta uma montanha-russa de tirar o fôlego, Antarctica
Empire of the Penguin®, Kraken e a nova montanha-russa Ice Breaker
com 4 arremessos e a queda mais íngreme e vertical da Flórida. Após
iremos ao Shopping Premium Outlets, com seus descontos tentadores.

Entraremos nas atrações dos filmes da Universal. Revenge of the
Mummy, Transformers The Ride, The Simpsons Ride, a incrível
montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit, a 105km/h, com muita
música e Harry Potter Diagon Alley™. No final do dia curtiremos o
City Walk® com sua área de entretenimento, com Hard Rock Cafe
e muito mais.

2º dia - Orlando /  Walmart 

3º dia - Disney's Animal Kingdom® / Disney Springs® 

4º dia - Magic Kingdom® Park

5º dia - SeaWorld®/ Shopping Premium Outlets

6º dia - Universal Studios®/ City Walk®

1º dia - Porto Alegre / Orlando

É dia de emoção, Rock'n' Roller Coaster, a montanha-russa do 
Aerosmith, o elevador em Twilight Zone Tower of Terror, Toy 
Story e a nova área Star Wars Galaxy’s Edge são algumas das
atrações deste parque mágico. A noite espetáculo Fantasmic
encerra nosso dia.

7º dia - Disney's Hollywood Studios™
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Hoje teremos um dia refrescante no Aquática, com diversas atrações,
como piscinas, tobogãs, escorregadores e muito mais. A tardinha
teremos um tempo livre para descansar, curtir o hotel ou quem sabe
um outro passeio, sempre acompanhados por um guia.

8º dia - Aquática®



A PARTIR DE USD 4.490,00
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO QUÁDRUPLO 

PROPOSTA VÁLIDA PARA 7 DIAS DA PUBLICAÇÃO 
CONSULTE CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

TAXAS DE EMBARQUE NÃO INCLUSAS
PODERÁ SER NECESSÁRIO UM UPGRADE DE SEGURO PARA COVID

O que é preciso saber se você vai dividir o quarto:

Responsabilidades:

As reservas de passageiros isolados para ocupação de quartos compartilhados 
serão aceitas condicionalmente. Poderão ser acomodados com passageiros de 
outros ônibus/grupos ou até mesmo de outros roteiros no tipo de apartamento 
adquirido. 

Se, a qualquer momento, não for possível conseguir companhia para o tipo de 
apartamento escolhido, os passageiros inscritos deverão pagar de acordo com o 

que utilizarem. Os quartos possuem uma ou duas camas tipo casal, com limite de 
quatro pessoas por apartamento. 

Os quartos deverão ser desocupados até às 11hs no dia da saída.

No caso de adaptação dos programas às condições estipuladas pelas companhias
aéreas, serão devolvidos US$ 30 em quádruplo, US$ 45 em triplo e US$ 60 em 
duplo, por pessoa, por diárias não utilizadas, assim como serão cobrados os
mesmo valores quando houver diárias extras.

A organizadora e promotora das excursões UNEJOVEM TURISMO (Embratur 
23.075289.10.0001-9) declara explicitamente que serve de intermediária entre os 
clientes e as entidades ou pessoas chamadas a prestarem os serviços que constam 
no itinerário, ou seja, empresas de transportes, hotéis e parques.

O passageiro, ou seu representante legal, ficará obrigado a reparar quaisquer

A organizadora reserva-se o direito de desligar da excursão todo o participante
que, por comportamento indevido nos hotéis, aviões, ônibus ou atrações, 
prejudique o seu andamento ou perturbe o convívio com os demais 
passageiros/hóspedes.

Itens inclusos:

Passagem aérea de ida e volta com saída de Porto Alegre. Voos com conexões 

e/ou escalas em classe econômica, em companhias aéreas filiadas à IATA.

10 noites de hospedagem em Orlando (apartamentos com banho

privativo, TV, ar condicionado, e etc).

Café da manhã no hotel em Orlando.

09 Parques incluídos: Magic Kingdom® Park - Epcot® - Disney's Hollywood

 -Studios™  Disney's Animal Kingdom® Theme Park - Universal Studios®

Islands of Adventure™ - Aquática® - SeaWorld® - Busch Gardens®.

Entradas para os parques mencionados no roteiro, exceto nos programas 

opcionais.

Visita a Disney Springs®, Planet Hollywood, Universal City Walk®, Hard Rock 

Cafe, NBC Sports, em Orlando.

Parada para compras nas lojas brasileiras e no Walmart, em Orlando.

Parada para compras nos Shopping's Premium Outlets e Florida Mall em Orlando.

Equipe de terra em Orlando com vans, carros e telefones entre guias e

coordenadores 24hs.

Guia acompanhante desde Porto Alegre, inclusive nos dias livres e nos opcionais.

Serviço de tesouraria. 

Médico durante a excursão disponível no hotel em Orlando (sistema de ronda).

Kit de viagem: 1 mochila, 1 pochete, 3 camisetas, etiquetas de bagagem e

conselhos úteis. 

Recepção e traslados nos percursos mencionados (aeroportos, hotéis, parques e

opcionais).

Gorjetas e carregadores nos hotéis e aeroportos, exceto na saída e chegada do

Brasil.

Seguro saúde Basic (coberturas nas condições gerais da seguradora).

Reunião de apresentação da equipe antes do embarque em Porto Alegre.

O que é importante saber?

As conexões e/ou escalas poderão sofrer alterações. Os voos poderão ser diurnos e 

noturnos, fretados ou regulares.No caso de voos diurnos a chegada será no mesmo 

dia, portanto o número de dias sofrerá alteração, mas sempre prevalecendo o 

número de noites de hotel contratado. Nos casos em que chegarmos e/ou sairmos 

por Miami, os trechos Miami/Orlando/Miami poderão ser aéreos ou terrestres.

Ao inscrever-se para a excursão você estará inteiramente de acordo com cada uma 

das condições mencionadas em contrato firmado entre as partes.

Os preços da excursão foram calculados tendo em vista as tarifas das passagens 

aéreas, dos hotéis e taxa cambial vigentes no dia 01/02/2022, podendo ser 

modificados a qualquer momento, caso haja alteração no sistema cambial, mesmo 

nos casos já ultimados.

As datas, a programação, os voos e horários dos mesmos estão sujeitos a 

alterações sem aviso prévio. A ordem dos dias, parques, atrações em Orlando e 

etc, mencionados neste folheto poderão ser diferentes em virtude de condições 

técnicas. A comunicação das alterações será feita em tempo hábil.

Alguns eventos, como festa, teatros, museus, parques, shopping’s e etc, caso 

venham a sofrer algum tipo de restrição de acesso pelas autoridades locais em 

alguma data, estaremos verificando a possibilidade de alteração por outra atração 

que esteja em condições com intuito de não prejudicar a viagem. Também 

estaremos verificando a possibilidade de ressarcimento, porém não podemos 

garantir, em virtude dos ingressos terem prazo de validade.

Os preços referem-se à excursão em um grupo com um mínimo de vinte pessoas, 

estando sujeitos à alteração e a cancelamento se este número não for atingido, 

assim como o acompanhamento de somente um guia e o tipo de transporte ônibus 

ou vans.

Transporte de bagagens: no dia da reunião pré-embarque serão comunicadas as 

regras de cada companhia aérea e se terão algum custo para o passageiro.

Hotéis previstos:

Valores por pessoa:

Apto. Triplo: U$ 4.690,00.
Apto. Quádruplo: U$ 4.490,00.

Orlando: Rosen Inn, Best Western, La Quinta ou similar categoria turística.

Apto. Duplo: U$ 4.890,00.

O que não está incluso no pacote:

Que documentos você vai precisar?

Todas as demais despesas não relacionadas como incluídas.

Excesso de bagagem e indenização por perda.

Despesas com documentação (passaporte, visto americano, autorizações, etc).

Passeios opcionais.

Telefonemas locais, interurbanos, internacionais e internet.

Taxas aeroportuárias no Brasil, Estados Unidos, e demais países.

estrangeiro, deverão obter maiores informações de acordo com sua cidadania.
Os documentos necessários para a viagem, principalmente o visto americano,

Não nos responsabilizamos pela “não” concessão do visto.

agendamento e emissão do mesmo.

de identidade original atualizado. Os passageiros que viajam com passaporte

Passaporte brasileiro e visto americano válidos até a data do retorno da viagem.

completas sobre a documentação necessária para a viagem.

Os menores de idade, deverão ter uma autorização do juizado de menores, ou

deverão ser solicitados pelo passageiro com urgência em virtude das dificuldades de 

É de responsabilidade do passageiro obter as informações 

autorização no passaporte para viajarem desacompanhados, além do documento

Entradas em teatros, museus e etc.

Bebidas, almoço e jantar (exceto os incluídos no roteiro).

de acordo com as regras de cada local.
Vacinas ou testes de saúde: Próximo da viagem iremos informar

Testes de COVID no Brasil e no Exterior.Testes de COVID no Brasil e no Exterior, e qualquer tipo de Vacina.
Seguro COVID para internação, extensão da viagem, remarcação de passagem, etc. 

Para estes casos deverá ser adquirido um seguro específico para COVID.

danos que cause a hotéis, parques, lojas, a pessoas, cia aérea, etc.

Publicado em 01/02/2022. Sujeito a alterações.


