
DISNEY – JUNHO/2018 

 
 
15/06/2018 -  sexta-feira  -  Curitiba – Miami 
Apresentação no Aeroporto de Curitiba para embarque com destino a Miami 
 
16/06/2018 – sábado  – quarta-feira -  Miami - Orlando 
Chegada em Miami. Traslado rodoviário até Orlando.  Após chek-in visitaremos alguns outlets de 
Orlando. 
 
 17/06/2018 – domingo -  Orlando 
Café da manhã. Dia de visita a Universal Studios Florida, único local no mundo em que se pode pegar 
uma carona nos filmes. Neste estúdio cinematográfico de verdade, ainda em funcionamento, vá além da 
tela e vivencie uma variedade incrível de brinquedos, shows, estúdios de filmagem e atrações, que o 
colocam nas cenas prediletas de seus filmes favoritos. É o único lugar onde se pode salvar o planeta de 
invasores extraterrestres, no MEN IN BLACK-Alien Attack: um fascinante brinquedo interativo, baseado 
no sucesso de bilheteria Homens de Preto 3-D. TERMINATOR 2: Lance-se nessa aventura cibernética. 
TWISTER. Ride It Out: Segure-se bem ao ser carregado pelo tornado. Divirta-se pra valer no Woody 
Woodpecker's KidZone. Volte no tempo com a atração E.T. Adventure: saia pedalando sua bicicleta 
estelar e ajude o E.T. a salvar seu planeta em extinção. No Shrek 4-D: você poderá juntar-se ao Shrek, ao 
Burro e à Princesa Fiona na aventura de sua lua-de-mel, continuando a viver a história do filme "Shrek", 
premiado com o Oscar. Outra atração imperdível é a Revenge of the Mummy: mergulhe na escuridão 
total e enfrente escaravelhos, bolas de fogo e um exército de múmias guerreiras. E ainda teremos 
tempo para visitar a mais nova atração do parque The Simpsons Ride: Aventure-se ao lado de Homer, 
Marge , Bart, Lisa e Maggie nesse simulador com efeitos inéditos no gênero. Retorno ao hotel 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
Universal Studios Florida: 09am-10pm 
 
18/06/2018   - segunda-feira- Orlando 
Café da manhã. Dia inteiro dedicado para visita ao Magic Kingdom Park. Hoje será um dia memorável e 
inesquecível para os meninos que já sonharam ser um Pirata, para cada menina que sabe que é uma 
Princesa, para os que acreditam na terra do amanhã e para as crianças da Terra do Nunca, para os que 
acreditam na Fantasia e para os que simplesmente se deixam levar. Nele, a magia do Castelo da 
Cinderela se mistura com emocionantes atrações, como a incrível Space Mountain: Saia em disparada 
como um aventureiro espacial pelas galáxias distantes, deixando para trás estrelas cadentes e satélites 
em uma aventura pelo espaço sideral. O Pirates of the Caribbean: Viva a vida dos Piratas e embarque 
nesta tempestuosa aventura onde o Capitão Jack e seu pior inimigo, o Capitão Barbosa, aparecem entre 
alguns de seus corsários favoritos. É uma versão genial desta aventura clássica. Outras atrações se 
destacam: Splash Mountain, Mickey´s PhilharMagic, Dumbo The Flying Elephant, Buzz Lightyear´s Space 
Ranger Spin, The Haunted Mansion, Big Thunder Mountain Railroad, entre outras. Outra grande 
novidade é o Wishes Nighttime Spectacular, onde você poderá fazer um pedido para uma estrela e em 
seguida se maravilhar enquanto a noite se torna viva em um espetáculo de queima de fogos musical 
exclusivo Disney! Junte-se ao Grilo Falante enquanto ele guia Pinóquio, Cinderela, Ariel, Peter Pan e 
outros personagens Disney queridos através desta história fantástica contada entre as estrelas. 



"Wishes" apresenta um deslumbrante conjunto de fogos de artifício e efeitos pirotécnicos nunca vistos 
antes, criados especificamente para este show surpreendente. Retorno ao hotel e alojamento. 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
Magic Kingdom Park: 09am-10pm 
 
19/06/2018 - terça-feira - Orlando 
Café da manhã. Dia de visita ao fantástico parque SeaWorld Orlando. O SeaWorld Orlando é o principal 
parque de aventura marinha do mundo. Desfrutaremos de shows de qualidade internacional, encontros 
inesquecíveis com animais, milhões de visitantes já exploraram os mistérios do mar interagindo de perto 
com animais em experiências emocionantes. O parque ainda dispõe de brinquedos emocionantes, como 
a inovadora montanha-russa Manta: Uma arraia voadora que vai tirar o seu fôlego ao levar você para 
voar de barriga para baixo cortando os céus, deslizando sobre uma lagoa a 90 km por hora. A fantástica 
montanha-russa Kraken: Aventure-se nas costas de um monstro mitológico que o levará a uma queda 
de 15 andares e sete voltas de cabeça para baixo a 105 Km por hora. Não perca o Journey to Atlantis, o 
show Blue Horizons e o novo show com a Shamu One Ocean.  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
SeaWorl Orlando: 09am-06pm 
 
20/06/2018 - quarta-feira– Orlando 
Café da manhã.  Dia inteiro dedicado para visitar o EPCOT, onde é possível conhecer o mundo todo em 
um só dia! Não deixe de visitar suas magníficas atrações como: Soarin: Voe tão alto quanto a sua 
imaginação permitir e descubra as maravilhas naturais da Califórnia. Sinta o vento em seus cabelos, 
plane no ar a uma altura de 12 metros enquanto observa deslumbrantes paisagens, bosques e picos 
nevados. Sinta o que é voar! Aventure-se na Mission SPACE: Repleta de emoção, será a experiência que 
o deixará mais perto possível de uma decolagem para o espaço sem sair da Terra. Cada membro de sua 
equipe de astronautas tem um papel desafiador em uma missão cósmica, dinâmica e audaciosa 
escapando de meteoros e navegando por nebulosas. The Seas with Nemo & Friends: Percorra os mares 
em um "mariscomóvel"! Encontre todos os companheiros do Nemo enquanto eles nadam entre a vida 
marinha do aquário gigante. Vasculhe as partes mais profundas do oceano nesta história repleta de 
diversão, onde a natureza majestosa se encontra com a extravagante magia da Disney. No Test Track: 
você entrará em um mundo de arrepiar os cabelos e de parar o coração com os testes em automóveis 
em uma das corridas mais longas e rápidas da história da Disney! Aperte os cintos e prepare-se para 
correr em terrenos acidentados, cantar os pneus em curvas fechadas, acelerar em câmeras congelantes 
e correr em curvas com declive de 50 graus a 97 Km por hora. Ao anoitecer, assistiremos o emocionante 
IllumiNations Reflections of Earth: queima de fogos que simula um caleidoscópio, o céu entra em 
erupção com mais de 1.100 explosões pirotécnicas. O extraordinário Globo Terrestre flutua pela lagoa 
revelando maravilhas dos sete continentes. Deixe-se contagiar pela música original inspiradora, 
enquanto raios laser tornam o próprio céu uma obra de arte. Retorno ao hotel e alojamento. 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
EPCOT: 09am-09pm 
 
21/06/2018 - quinta-feira -  Orlando  
Café da manhã.  Dia inteiro de visita a Universal´s lslands of Adventure. Aventure-se em um mundo 
onde a mágica é real e as emoções não têm limites. Viaje pela vila de Hogsmeade, o castelo de 
Hogwarts, conheça brinquedos imersivos e atrações interativas, lojas, estabelecimentos e muito mais, 
no The Wizarding World of Harry Potter. Em seguida, desafie a gravidade em uma frenética volta em 
alta velocidade na montanha-russa Incredible Hulk Coaster. Escape das mandíbulas de um T-Rex faminto 
na Jurassic Park River Adventure. Enfrente a correnteza e cascatas fluviais em Popeye & Bluto's Bilge-Rat 
Barges. Dê um giro pelo mundo de travessuras do The Cat in the Hat.   
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
Universal´s lslands of Adventure: 09am-06pm 
 
22/06/2018 - sexta-feira - Orlando 
Café da manhã. Dia de visita ao Disney´s Animal Kingdom Park. A mais radical e nova atração desse 
parque é a Expedition Everest: uma viagem emocionante para crianças e adultos com curvas fechadas, 
altas velocidades, descidas arrepiantes e um encontro inesperado com o habitante inóspito da 
montanha, o misterioso e lendário... Yeti! Visitaremos a atração Kilimanjaro Safáris: a bordo de um 



veículo de safári com as laterais abertas, em uma expedição emocionante com animais da África 
vagando livremente pelas savanas, rios e morros rochosos. Fiquem alerta para as girafas, hipopótamos, 
rinocerontes, leões e invasores também! Em It's Tough to be a Bug: veja a vida através dos olhos de um 
inseto quando espiar pelo mundo hilariante e deslumbrante em 3-D de insetos surpreendentes e 
divertidos enquanto eles maravilham você com um show único no palco. Ria à vontade e surpreenda-se 
com os efeitos do próprio teatro como as aranhas gigantes suspensas! A única coisa que vai incomodá-lo 
é se você perder este show! Finding Nemo - The Musical: entre com tudo nessa história de peixe grande 
com muita música e dança! Transformado em um mundo submarino encantado, o recém inaugurado 
Theater in the Wild da Disney é o lar dos queridos personagens de "Procurando Nemo". Faça parte 
desta fantástica experiência teatral. A primeira vez que a Disney criou um musical a partir de um 
desenho não musical. Com atores reais, fantoches grandes e músicas e letras originais. Esta 
apresentação de 30 minutos certamente encantará sua família inteira!  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
Disney´s Animal Kingdom Park 09am-05pm 
 
23/06/2018 – sábado  - Orlando 
Café da manhã no hotel (Opcional).  Dia inteiro de visita a Disney´s Hollywood Studios, cujas atrações se 
destacam a Rock 'n' Roller Coaster . Starring Aerosmith: uma montanha russa que combina muita 
adrenalina ao som de AeroSmith, a The Twilight Zone Tower of Terror: um antigo hotel que, apesar de 
abandonado, não deve deixar de ser visitado, a Star Tours: a aventura continua para o Jedi que existe 
em todos nós. Uma atração totalmente nova e redesenhada transporta-o por galáxias distantes para 
visitar novos destinos, como o planeta Coruscant da saga Star Wars a bordo de um simulador 3D 
intergaláctico, Toy Story Mania: a bordo desta atração interativa de 4 dimensões com óculos 3D nas 
mãos, aponte e dispare em alvos virtuais com seu canhão de brinquedo. Uma fabulosa aventura 
inspirada no filme Toy Story da Disney Pixar. O Lights, Motors, Action! Extreme Stunt Show: Motores 
aceleram, pneus derrapam, e a adrenalina fica a flor da pele. Um grupo profissional de dublês altamente 
treinados e sincronizados pilotam carros especialmente desenhados, motocicletas, jet-skis e efeitos 
especiais surpreendentes lhe proporcionam uma visão por trás dos bastidores sobre como as acrobacias 
de ação são criadas nos filmes de ação. No final do dia assistiremos o Fantasmic: curta a diversão, a 
fantasia e medos do camundongo heróico e favorito de todos enquanto ele luta contra as forças que 
tornam seus sonhos vibrantes em um pesadelo cheio de vida. Mickey encara os vilões Disney em um 
espetáculo extraordinário de águas dançantes, músicas, fogos de artifício, lasers e muitas surpresas. 
Retorno ao hotel e alojamento. 
HORÁRIO DE FUNCONAMENTO DO PARQUE 
Disney´s Hollywood Studios: 09am-08pm 
 
24/06/2018 – domingo  - Orlando 
Café da manhã no hotel (Opcional).  Dia de visita ao parque Volcano Bay!  
É o mais novo parque aquático da Florida. Você curtirá os escorregadores e atrações radicais deste novo 
parque.  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE 
AQUÁTICA: 10am-05pm 
 
25/06/2018 - segunda-feira – Orlando - Miami 
Café da manhã. Saída para Miami as 07:00 da manhã. Traslado rodoviário até Miami.  
A tarde faremos um city tour pela cidade com um incrível passeio de barco, o qual dará a você a melhor 
oportunidade de aproveitar os pontos mais deslumbrantes de Miami. Desde os locais históricos em 
terra a ilhas artificiais da Biscayne Bay construídas por Carl Fisher, você passará um dia inteiro 
conhecendo Miami como nunca. Este é o passeio mais completo de toda a Miami.  Este passeio levará 
você por muitos locais deslumbrantes, rodeados de terra, incluindo: Art Deco District e Ocean Drive de 
South Beach; Centro de Miami e Brickell Avenue; Coconut Grove; Coral Gables, e então por Little Havana 
e Calle Ocho. Também está incluso em nosso City Tour um Passeio de Barco em Miami, um passeio 
turístico de barco totalmente narrado e bilíngue. Nosso passeio de barco passará pela Biscayne Bay, 
onde você verá todos os arranha-céus do centro de Miami, pelo Porto de Miami; com o distrito de 
barcos de passeio e de carga, pela Fisher Island, e então pela Millionaire’s Row, onde moram os ricos e 
famosos. Bebidas e lanches leves serão vendidos a bordo.   A noite  retorno para Curitiba. 
 



26/06/2018 – terça-feira - Curitiba 
Chegada em Curitiba. Fim de nossos serviços 
 
 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS NESTE ROTEIRO 
 
Passagem aérea  
09 noites de hospedagem no DoubleTree By 
Hilton Sea World 
Traslado de Chegada e saída em 
Miami/Orlando/Miami 
Ingressos e traslados para os parques 
temáticos: 
Magic Kingdom Park 
Epcot 
Disney´s Hollywood Studios 
Disney's Animal Kingdom Theme Park 
Universal Studios Florida 
Universal´s Islands of Adventure 
SeaWorld 
 

 
 
 
Volcano Bay 
2  Tour de compras 
1 guia acompanhante desde o Brasil 
 
NÃO INCLUI NO PROGRAMA 
- REFEIÇÕES NÃO MENCIONADAS  
- EXTRAS NOS HOTÉIS, COMO REFFEIÇÕES, 
TELEFONEMAS, ETC 
- EXCESSO DE BAGAGEM 
- DESPESAS COM PASSAPORTE E VISTO 
CONSULAR 
- NADA QUE NÃO ESTEJA ESPECIFICADO NO 
PROGRAMA ACIMA  
- SEGURO SAÚDE 

 

 

Valor por pessoa em apartamento duplo U$ 2.575,00 

Valor por pessoa em apartamento triplo U$ 2.439,00 

Valor por pessoa em apartamento quadruplo U$ 2.371,00 

 

Condições de pagamento: 25% entrada – saldo em 11x boleto bancário ou em 10x direto no cartão de 

crédito. 

 

 
 

Fone (47) 3622-1202  - (47) 9 9614-0166 
ticiana@erlitaturismo.com.br 

Rua Francisco de Paula Pereira, 654 
Centro – Canoinhas – Santa Catarina 

 

mailto:ticiana@erlitaturismo.com.br

