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RECEBA INCRÍVEIS DESCONTOS  
NAS MELHORES MARCAS
Confira os pacotes de compras em Orlando do  
Shop Orlando no VisitOrlando.com/portugues  
e encontre hoje seu sorriso.
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Não há nada como passar as férias em Orlando. Talvez seja 

o clima quente e ensolarado. Ou nossos parques e atrações 

conhecidos no mundo inteiro. Ou, quem sabe, aquela 

sensação de felicidade que toma conta de todos os nossos 

visitantes.

A magia especial de Orlando traz sorrisos mais radiantes, 

dias mais felizes e memórias mais duradouras. Tenha 

certeza de que, em Orlando, tudo pode acontecer. Você 

pode se tornar uma princesa, ou até mesmo um pirata! 

Você pode trocar feitiços com um bruxo adolescente.  

Ou fazer uma viagem pelo fundo do mar. Não importa 

como você escolha passar seus dias (e noites) em Orlando: 

as lembranças o farão sorrir por muitos anos.

Por isso, comece a planejar suas férias em Orlando... traga 

os sorrisos que nós garantimos a diversão!

Sorria, Brinque e Relaxe  
em Orlando

CONTEÚDO
	 4	 Magia

	 6	 Walt	Disney	World	Resort

	10	 Aventura

	12	 Universal	Orlando	Resort

	16	 Descoberta

	18	 SeaWorld	Parks	&	
Entertainment

	22	 Seja	Bem-vindo

	23	 Acomodações

	28	 Rejuvenescimento

	32		 Na	cidade

	38		 Dicas	de	Viagem	

40		 Sobre	Orlando

	42	 Atrações

	44	 Mapas	da	Área

	

©2011



4 • www.VisitOrlando.com/portugues

MAGIA
Suas férias começam onde a fantasia e a realidade se encontram.
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Combine os quatro parques do Walt Disney World Resort com dois parques 

cheios de ação no Universal Orlando® Resort e quatro parques cheios de 

aventura no SeaWorld Parks & Entertainment, e você descobrirá um destino 

espetacular para conhecer com quem você ama.

O Walt Disney World Resort leva os visitantes de todas as idades a uma 

jornada por um mundo de fantasia e imaginação sem fim, apresentando os 

clássicos personagens Disney. Os quatro parques temáticos Magic Kingdom 

Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e o Disney’s Animal Kingdom Theme 

Park, dois parques aquáticos, cinco campos de golfe, o ESPN Wide World of 

Sports Complex e o complexo de entretenimento Downtown Disney, além de 

mais de 20 hotéis, proporcionarão à sua família uma experiência de férias 

verdadeiramente fantástica.

Conheça os bastidores, além das telas, e mergulhe no mundo de ação dos 

filmes no Universal Orlando Resort. Conheça um estúdio real de TV e cinema e 

experimente modernas atrações e passeios que dão vida às suas histórias 

favoritas no Universal Studios Florida® e no Universal’s Islands of Adventure®. 

Enquanto estiver lá, fique hospedado em 

um dos três hotéis estilo resort e explore o 

Universal CityWalk® para obter o que há de 

melhor em termos de músicas, refeições, 

boates, compras, filmes e muito mais. 

Falando em cair na água, as atrações do 

SeaWorld Parks & Entertainment são 

garantia de alegria e entretenimento. 

Visite o SeaWorld® Orlando e mergulhe 

em um universo submerso sem se molhar 

(bem, na maioria das vezes). Nade com 

golfinhos brincalhões no Discovery Cove® 

Orlando. Dispute uma corrida ao descer 

nos emocionantes toboáguas no Aquatica™ 

– SeaWorld’s Waterpark, ou libere toda sua 

adrenalina nas radicais montanhas-russas 

do Busch Gardens® Tampa Bay.

Nada	deixará	sua	família	e	seus	amigos	mais	felizes	do	

que	conhecer	o	que	tornou	Orlando	tão	especial:	nossos	

espetaculares	parques	temáticos.

Viva uma Vida de Pirata

O capitão Jack Sparrow está 

recrutando marujos para o seu 

navio pirata. Faça sua maquiagem 

de pirata, adote um nome de pirata 

e faça seu juramento à Liga dos 

Piratas no Magic Kingdom Park, 

no Walt Disney World Resort.

©Disney
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O Walt Disney World Resort é um destino de férias completo. É um 
verdadeiro mundo à parte, onde você encontra magia por todo  
lugar. Dê continuidade à experiência dos famosos parques temáticos 
hospedando-se em um dos premiados hotéis do resort. Relaxe  
nos parques aquáticos Disney’s Blizzard Beach ou Disney’s Typhoon 
Lagoon. Curta a noite apreciando as refeições fabulosas e a agitação 
do Downtown Disney. Ou relaxe nos spas, campos de golfe ou 
aproveitando as inúmeras opções de recreação.

Magic Kingdom Park
Bem-vindo ao mundo onde elefantes voam, xícaras dançam e 
princesas existem de verdade.  Aqui também é o lar das montanhas-
russas mais altas da Flórida – as montanhas do Magic Kingdom.  

• Viaje na Big Thunder Mountain Railroad, decole na Space 
Mountain e sinta a queda de uma altura de 5 andares na 
Splash Mountain

• Dê uma volta fantasmagórica em um Doom Buggy na  
mansão mal-assombrada Haunted Mansion, e embarque 
no Pirates of the Caribbean com o capitão Jack Sparrow no 
comando da tripulação

Walt Disney World Resort

O Retorno do Captain EO

Após ficar desativado por 16 anos,  

o Captain EO está de volta ao  

Epcot, dando aos fãs a chance de 

conferir uma rara aparição de  

Michael Jackson nesta pioneira 

aventura futurística em 3D com 

duração de 17 minutos. 
*American Idol® is a registered trademark of 19 TV Ltd. and FremantleMedia North America, Inc. 
 **The Twilight Zone® is a registered trademark of CBS, Inc and is used with permission pursuant to 
a license from CBS, Inc. ©Disney/LucasFilm, Ltd.

Magic Kingdom Park



Epcot
Combinando a magia da imaginação e da inovação com a  
emocionante experiência de viajar no tempo, o Epcot conquista 
os corações e as mentes dos visitantes a cada ano, com suas 
incríveis atrações.

• Viaje no Soarin’, uma simulação de passeio de asa-delta 
sobre a magnífica paisagem da Califórnia

• Deixe-se envolver por uma das mais antigas e velozes atrações 
da Disney – o Test Track, uma pista emocionante de alta 
octanagem, que testa a habilidade do carro e do passageiro

Disney’s Hollywood Studios
Você adora o glamour de Hollywood?  Então prepare-se para ficar 
encantado com a beleza dos filmes, a agitação da TV e com o 
espetáculo da Broadway.

• Viva o sonho do The American Idol Experience®* - é a sua 
chance de sentir a emoção como se estivesse no programa

• Prepare sua mira e embarque no Toy Story Mania, uma 
aventura interativa em 4-D sem igual! 

• A Torre está no controle na The Twilight Zone Tower of 
Terror™**. Por isso, a experiência aterrorizante dentro do 
elevador sempre será uma surpresa

FASTPASS da Disney  
Aproveite	as	vantagens	do	serviço	gratuito	
FASTPASS	da	Disney	nos	quatro	parques.	
Passe	antes	nas	atrações	mais	populares	para	
receber	um	ingresso	com	a	hora	marcada.	
Você	poderá	voltar	mais	tarde	sem	precisar	
enfrentar	a	fila!

©Disney

©Disney

©Disney
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Haunted Mansion

Expedition Everest

A MÁGICA DOS BASTIDORES
Os	passeios	especiais	nos	bastidores,	como	
o	tour	Segway	do Epcot,	a	visita	às	áreas	de	
tratamento	dos	animais	do	Disney’s Animal 
Kingdom	Theme	Park	e	o	Keys	to	the	Kingdom	
Tour	do	Magic Kingdom	Park,	são	uma	van-
tagem	incrível	para	quem	é	verdadeiramente	
apaixonado	pela	Disney.	Os	preços	dos	tours	

são	a	parte	e	é	necessário	fazer	reserva.
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Os personagens que você encontrará

Desde a princesa do seu conto de fadas 

favorito até o próprio Mickey Mouse, 

você nunca imagina o encontro mágico 

que o aguarda no Walt Disney World 

Resort. Se estiver planejando fazer 

refeições com personagens, não deixe 

de fazer reservas com antecedência.

©Disney

©Disney

Kilimanjaro Safaris

Disney’s Animal Kingdom Theme Park
Ásia, África, explorações marítimas e encontros pré-históricos, 
tudo isso aguarda os aventureiros que viajam para este parque 
temático.

• Experimente uma jornada em um trem de alta velocidade 
que anda para frente e para trás pelo traiçoeiro e desconhe-
cido Himalaia, onde se esconde o temido Yeti, na Expedition 
Everest – Legend of the Forbbiden Mountain

• Explore mais de 98 acres de savana africana no Kilimanjaro 
Safaris, cercado por animais selvagens andando livremente 
em seu habitat natural 

Downtown Disney Area
Em Downtown Disney a diversão continua muito além dos parques.  
Descubra a diversão da cidade grande em uma área repleta de  
entretenimento, compras, refeições e shows, que inclui: 

• La Nouba™ do Cirque du Soleil®, uma combinação 
espetacular de acrobacia, artes circenses e animação  
de rua, que você precisa ver para crer

• Voo com personagens em um passeio em balão de ar  
quente que o levará a 122 metros de altura sobre  
Downtown Disney

©Disney  WDWSALES-10-16828

E l e  v e i o  v e s t i n d o  u m a  c a m i s a  e  u m  c h a p é u .
E l e  s a i u  v e s t i n d o  u m  s o r r i s o . 

Todos sabem o tesouro que as memórias podem trazer. 

E as memórias da Disney? Elas são coisas mágicas que 

podem durar para sempre. Então não espere mais. 

Existe uma Lembrança da Disney aguardando por você. 

Aguardando... no Walt Disney World Resort. 

Consulte o seu Agente de Viagens ou visite disneyworld.com.br/parques.

WDWSALES-Port.indd   1 1/21/11   3:18 PM
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AVENTURA
Se o que você busca é uma aventura de tirar o fôlego, não procure mais!
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Dirija um carro de corrida a 270 km/h no Richard Petty Driving Experience ou 

no Indy Racing Experience. Sinta o vento em seus cabelos enquanto faz um 

voo livre em ambiente fechado no iFly Orlando. Sobrevoe os céus em uma 

tirolesa no Forever Florida ou no ZOOm Air Adventure Park, no Central 

Florida Zoo, ou teste suas asas no Wallaby Ranch Hang Gliding Flight Park.

O clima ensolarado durante o ano todo proporciona muitas oportunidades 

de aproveitar as ótimas opções de lazer ao ar livre com a família, no estilo de 

Orlando. Observe jacarés e outros animais selvagens durante um passeio de 

aerobarco. Vá pescar em qualquer um dos 2.000 lagos, rios e nascentes de 

Orlando. Veja Orlando do alto, a bordo de um helicóptero ou em um tour em 

um bimotor da Segunda Guerra Mundial em excelente estado. Deslize 

lentamente com um caiaque, passando por peixes-boi, ou se aventure no 

esqui aquático ou no wakeboarding. 

Faça seu coração bater mais forte ao caçar 

jacarés no Gatorland.  Faça um passeio pelos 

campos selvagens da Flórida em um ATV 

(veículo para todos os tipos de terrenos) com 

Revolution The Off-Road Experience, ou 

explore a natureza montando a cavalo no 

Horse World Riding Stables. Passe o dia no 

Old Town ou no Fun Spot Action Park 

pilotando carros de kart com as crianças e 

visite o Dinosaur World se estiver buscando 

um pouco de diversão educacional. Passeie 

ao ar livre para pegar um pouco de sol – há 

muito mais para conhecer em Orlando.

Para	aqueles	que	já	abrem	um	sorriso	ao	ouvir	a	palavra	

aventura,	Orlando	está	esperando	para	fazer	você	sorrir.

Hollywood Rip Ride RockitSM

Faça um passeio musical na 

Hollywood Rip Ride Rockit! 

A única montanha-russa que 

permite que você escolha a trilha 

sonora enquanto câmeras gravam 

todo o percurso, em volta e pelo 

Universal Studios Florida®.
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Você fará mais coisas extraordinárias em um único dia no 
Universal Orlando® Resort do que a maioria das pessoas  
experimenta em toda uma vida. O Universal Orlando Resort 
oferece não apenas um, mas dois parques temáticos incríveis  
lado a lado, vida noturna ininterrupta e hotéis de alta qualidade. 
Desde montanhas-russas de alta velocidade a moderníssimas 
atrações em 4D, divertidos shows para a família, jantares  
excepcionais com o melhor em entretenimento ao vivo,  
o Universal Orlando Resort é um dos destinos de férias em  
família mais emocionantes de Orlando.

Universal Studios Florida
Vá além das telas e mergulhe no mundo da ação de seus filmes  
e programas de TV favoritos no parque temático baseado nos 
principais programas de TV e filmes do mundo. 

• Faça um passeio incrível por toda Krustyland no  
radical e hilariante The Simpsons Ride™

• Faça um passeio musical na Hollywood Rip Ride 
RockitSM, a montanha-russa mais interativa e 
personalizada de todos os tempos

Universal Orlando Resort

Dica de Viagem
Hospede-se em um dos três hotéis 

Universal Orlando e aproveite o 

acesso especial Universal ExpressSM. 

Use a chave de quarto para ter acesso 

mais rápido* a seus shows e atrações 

favoritos, proporcionando ainda mais 

tempo para aproveitar os parques.

Loews Portofino Bay Hotel



• Sinta a diversão e a emoção do Revenge of the Mummy®, 
MEN IN BLACK™ Alien Attack™ e muito mais 

Universal’s Islands of Adventure
Sinta a descarga de adrenalina conforme experimenta 
emoções inovadoras e aventuras inesperadas da Universal’s 
Islands of Adventure®. Faça uma viagem por ilhas temáticas 
únicas, onde as montanhas-russas e atrações mais modernas 
do mundo desafiam todos os seus sentidos. 

• Entre na magia e emoção do The Wizarding World of 
Harry Potter™

• Lute contra os vilões em 3D, na primeira atração desse 
tipo, no The Amazing Adventures of Spider-Man®, e 
desafie a gravidade na montanha-russa The Incredible 
Hulk Coaster® 

• Fuja das mandíbulas de um T-rex faminto no Jurassic 
Park River Adventure®, enfrente corredeiras em Popeye 
& Bluto’s Bilge-Rat Barges® ou dê uma volta pelo 
mundo brincalhão de The Cat in the Hat™

The Wizarding World of Harry 
Potter™ somente no Universal 
Orlando® Resort - Agora aberto
Desde	feitiços	a	criaturas	mágicas,	de	vilões		
malignos	a	heróis	audaciosos,	tem	de	tudo	aqui,		
no	The	Wizarding	World	of	Harry	Potter™	da		
Universal’s	Islands	of	Adventure®.	Experimente		
passeios	emocionates	como:

•	Dragon	Challenge,	montanhas-russas	gêmeas	
que	se	unem	em	uma	perseguição	de	alta		
velocidade	pelos	céus.

•	Flight	of	the	Hippogriff,	uma	montanha-russa	
adequada	para	famílias,	que	gira	em	parafuso,	
mergulha	ao	redor	da	plantação	de	abóboras	e	
desce	passando	pela	cabana	de	Hagrid.

•	Harry	Potter	and	the	Forbidden	Journey,	aqui	
você	pode	passear	pelas	salas	de	aula	e	corre-
dores	de	Hogwarts	e	então	sobrevoar	por	todo		
o	castelo	em	uma	inovadora	nova	atração	que	
permite	que	você	se	una	a	Harry	Potter™	e	seus	
amigos	em	uma	emocionante	e	inesquecível	
aventura.	

Ou	passeie	pelas	ruas	de	Hogsmeade	e	visite	as		
comunidades	mais	conhecidas	do	mundo	dos	bruxos:

•	Faça	uma	refeição	no	Three	Broomsticks	ou	
desfrute	uma	refrescante	Butterbeer	(cerveja	
amanteigada)	no	pub	Hog’s	Head.

•	Pegue	alguns	suprimentos	para	bruxos	em	
Dervish	and	Banges	ou	visite	a	loja	Zonko’s		
Joke	Shop.

•	Entre	na	Ollivanders,	onde	você	pode	comprar	
uma	varinha	exclusiva,	selecione	uma	réplica		
de	varinha	de	personagem	de	Harry	Potter™		
ou	compre	um	kit	de	colecionador.	

Tudo	isso	espera	por	você	em	The	Wizarding	World	
of	Harry	Potter™,	somente	no	Universal	Orlando®	
Resort.

www.VisitOrlando.com/portugues • 13

*Express ride access not valid at Harry Potter and the Forbidden Journey™ and other select attractions. On-site 
hotel privileges good for hotel stay as indicated on the room key card. Only good for the number of guests staying 
in the room. Paid theme park admission required. Express ride access available during normal theme park operat-
ing hours only. Some attractions excluded. Not valid for separately ticketed special events. Additional restrictions 
may apply and benefits are subject to change without notice. Access may be restricted during certain times at 
certain attractions.
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Universal CityWalk
Desfrute o melhor em música ao vivo, refeições elegantes e casuais,  
dança, compras, filmes e muito mais no Universal CityWalk®, a capital  
do entretenimento de Orlando. Aproveite uma variedade gastronômica, 
desde o Emeril’s® Restaurant Orlando ao Jimmy Buffett’s® Margaritaville® 
e o maior Hard Rock Cafe® do mundo. 

Hotéis do Resort
Hospede-se perto da diversão em um dos três excelentes hotéis Loews  
no Universal Orlando ® Resort, incluindo o Hard Rock Hotel®, o Loews 
Portofino Bay Hotel e o Loews Royal Pacific Resort. Além disso, des-
frute estes benefícios reservados para hóspedes do hotel:

• Entrada antecipada† para o Universal’s Islands of Adventure®,  
para experimentar algumas de suas atrações favoritas,  
incluindo todos os três passeios no The Wizarding World of 
Harry Potter™ uma hora antes da abertura do parque!

• Use o acesso especial Universal ExpressSM e não enfrente 
as filas* das atrações participantes em ambos os parques  
temáticos da Universal Orlando!

• Transporte gratuito por todo o resort 

Blue Man Group

No Universal CityWalk, redefina  

entretenimento com o Blue Man 

Group, uma mistura curiosa e  

cativante de música ao vivo  

exclusiva, humor inovador e  

muita cor!

PHOTO BY JAMES PORTO
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Com dois incríveis parques temáticos – Universal Studios Florida® e Universal’s Islands of Adventure®, 
lar do The Wizarding World of Harry Potter™ – vida noturna ininterrupta e três hotéis de alta 

categoria no complexo, Universal Orlando Resort é um universo inteiro de ação, atrações e diversão 
para todos os membro da família.

HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.
(s10)

 
Marvel Super Hero character names and likenesses: TM & © 2010 Marvel © 2010 Universal Studios. Hard Rock Hotel ® Hard Rock Cafe International (USA), Inc. Universal elements and all related indicia TM & © 2010 Universal Studios. All rights reserved. 246423/0810/UK

†Requires paid theme park admission. Early Park Admission begins one hour prior to Universal’s Islands of Adventure® regular opening hour for On-site Hotel guests and is valid 7 days a week for travel 6/19/10 – 12/31/11, valid only 
at Harry Potter and the Forbidden Journey™, Flight of the Hippogriff™, Dragon Challenge™ and The Cat in the Hat™. If technical problems arise or the opening of an attraction is delayed another Islands of Adventure attraction will 
open for Early Park Admission. Universal ExpressSM ride access is not valid during Early Park Admission. Additional restrictions may apply and the foregoing benefits are subject to change without notice.

The Wizarding World of Harry Potter™ Butterbeer™ beverage. HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.
(s10)

THE SIMPSONS RIDE TM Twentieth Century Fox Film Corporation. The SimpsonsTM & © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. © 2010 Viacom International Inc. All rights reserved. © 2010 Viacom In-
ternational Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, The Adventures of Jimmy Neutron Boy Genius, Jimmy Neutron’s Nicktoon Blast and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. Men In Black 
& Alien Attack TM & © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. Marvel Super Hero character names and likenesses: TM & © 2010 Marvel © 2010 Universal Studios. Dr. Seuss properties TM & © 2010 Dr. Seuss 
Enterprises, L.P. All rights reserved. Jurassic Park, Jurassic Park River Adventure ® Universal Studios/Amblin. All Popeye characters TM & © 2010 KFS, Inc. TM Hearst Holdings, Inc. Hard Rock Hotel, Hard Rock Cafe, Hard Rock Live 
® Hard Rock Cafe International (USA), Inc. © 2010 BMG. Latin Quarter TM Latin Quarter Entertainment, Inc. Emeril’s ® Emeril Lagasse. Jimmy Buffett’s ® Margaritaville ® Jimmy Buffett. Pat O’Brien’s, Hurricane Glass logo, Have Fun! 
and Iron Grill Design ® Pat O’Brien’s Bar, Inc. © 2010 Pat O’Brien’s Bar, Inc. All rights reserved. NASCAR®, NASCAR Sports GrilleSM are trademarks of the National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. Universal elements and 
all related indicia TM & © 2010 Universal Studios. All rights reserved. 246423/0910/UK
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DESCOBERTA
Viva momentos de diversão da e aprenda ainda mais sobre o mundo e sobre você mesmo!
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Descubra seu lado aventureiro ao fazer um passeio de balão sobre 

a cidade. Construa sua própria montanha-russa no WonderWorks 

ou no DisneyQuest Indoor Interactive Theme Park. Ou participe de 

uma emocionante jornada no Shuttle Launch Experience no 

Kennedy Space Center Visitor Complex.

Fique cara a cara com um dinossauro e faça sua própria escavação 

antropológica no Orlando Science Center. Explore o desconhecido 

no Ripley’s Believe It or Not! Orlando Odditorium. Descubra os 

sabores da região com tours na cervejaria Orlando Brewing ou na 

vinícola Lakeridge Winery and Vineyards. Encante-se com o mundo 

submerso de nossas águas, ricas em vida 

marinha, em um passeio de barco com 

piso de vidro em Silver Springs. Ou faça 

uma caminhada pelo centro de Orlando.

Saiba o que tornou esse destino tão 

especial. Tente algo novo e você pode 

acabar descobrindo um pouco mais 

sobre si mesmo e sua família. 

Experimente a emoção da descoberta 

enquanto explora as maravilhas do 

nosso mundo.

Por	meio	de	divertidas	aventuras	distribuídas	

por	toda	parte,	você	encontrará	em	Orlando	

novas	maneiras	de	se	conectar	com	a	sua	família.

SeaWorld Parks & Entertainment

Aproveite quatro parques repletos de 

aventuras emocionantes: SeaWorld® 

Orlando, Discovery Cove® Orlando, 

Aquatica™ – SeaWorld’s Waterpark e 

Busch Gardens® Tampa Bay.

SheiKra
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Venha conhecer o mundo da descoberta. No SeaWorld® Orlando, 
experimente as maravilhas e  o poder do mar em encontros com 
a incrível vida marinha e em atrações emocionantes. Celebre 
diferentes culturas no Busch Gardens® Tampa Bay. Torne-se 
parte da vida marinha no Discovery Cove® Orlando e também no 
Aquatica™ – SeaWorld’s Waterpark. Venha comemorar e junte- 
se ao nosso mundo.

SeaWorld Orlando
O SeaWorld Orlando leva você para conhecer como é a vida  
no fundo do oceano, superando todas as expectativas por  
meio de experiências de contato com os animais a espetáculos  
emocionantes.

Entretenimento de Alta Qualidade
Shows incríveis apresentam os astros do mar que cativam e mara-
vilham:

• One OceanSM – Mergulhe na alegria do oceano em nosso 
novo show da Shamu e desperte em você a vontade de 
fazer a diferença

SeaWorld Parks &  
Entertainment

Você Sabia?
Seu ingresso no Discovery Cove Orlando 
dá direito a entrada ilimitada por 14 
dias consecutivos no SeaWorld Orlando 
ou Aquatica ou Busch Gardens Tampa 
Bay. Ou ainda, faça um upgrade para o 
Pacote Ultimate e além de passar um 
dia no Discovery Cove receba ingressos 
para os três outros parques (ingresso 
válido por 14 dias consecutivos para 
entradas múltiplas).

Discovery Cove

Manta



•  Blue Horizons® – Apresentando um elenco de mergulhadores, 
golfinhos acrobatas e pássaros este show inesquecível levará 
você para onde o mar encontra o céu

Emoção para Todas as Idades
O SeaWorld oferece algumas das montanhas-russas mais radicais 
de Orlando, incluindo:

•  Manta® – A montanha-russa voadora do SeaWorld – Uma 
combinação sem precedentes entre a experiência do contato 
próximo com animais e a adrenalina de uma montanha-russa 
inspirada no formato de uma arraia e que leva os passageiros 
de barriga para baixo

• Journey to Atlantis® – Explore os mistérios da cidade perdida 
nesta emocionante montanha-russa aquática

Descubra Ainda Mais
Aqueles que realmente desejam conhecer ainda mais sobre os 
animais marinhos podem participar dos programas de interação  
do SeaWorld:

• Beluga Interaction Program

• Marine Mammal Keeper

• Sharks Deep Dive

Aquatica – SeaWorld’s  
Waterpark
Aquatica™ – um parque aquático exótico  

e único, onde um rio tranquilo leva você  

para um passeio no mundo submerso dos 

peixes coloridos e um outro rio de águas 

agitadas diverte e desafia. Ainda há  

golfinhos brincalhões, pássaros coloridos  

e muitos outros animais. 

• Divirta-se em ondas tranquilas ou 

radicais na enorme piscina de ondas 

dupla 

• Aventure-se nos toboáguas em quedas 

que deixam qualquer um encharcado, 

incluindo a incrível atração principal do 

parque, o Dolphin Plunge®

• Experimente o Omaka Rocka, uma 

atração totalmente nova, de altíssima 

velocidade e tubos em forma “U” que  

os farão deslizarem por gigantes  

paredes molhadas

• Aproveite a possibilidade de observar  

os peixes coloridos no Loggerhead Lane

• Relaxe ao sol (ou em uma sombra 

refrescante) na praia de areia branca

www.VisitOrlando.com/portugues • 19
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Para descobrir mais sobre nossos parques na Flórida, consulte seu 
agente de viagens ou visite nosso website seaworld.com

©201  SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. All Rights Reserved.1

Busch Gardens Tampa Bay
Busch Gardens® Tampa Bay, localizado a apenas uma hora de viagem a partir de 
Orlando, apresenta uma combinação entre montanhas-russas velozes, um dos 
maiores zoológicos dos Estados Unidos e espetáculos de alto nível. Os fanáticos 
por montanhas-russas e os amantes dos animais não vão querer perder essa 
experiência incrível:

•  Com inauguração prevista para a primavera americana de 2011, a Cheetah 
HuntSM será uma nova geração em velocidade. Essa mega-atração fará a 
harmonia perfeita entre uma montanha-russa de lançamentos rápidos  
e uma área dedicada ao encontro com o animal terrestre mais rápido do 
mundo, o guepardo. 

•  Observe zebras, antílopes, rinocerontes e girafas no Serengeti Safari®

•  Fique bem perto dos animais exóticos e ameaçados de extinção no Jungala®

•  Conheça seus personagens favoritos e divirta-se nas atrações para crianças 
do Sesame Street® Safari of Fun

Discovery Cove Orlando
Descubra um novo conceito em férias. Desfrute de um dia repleto de aventuras 
leve isso na sua memória para sempre! O seu dia all-inclusive terá:

• Uma experiência de 30 minutos de interação e nado com os golfinhos

•  Café da manhã continental, almoço, bebidas e snacks ilimitados

•  Mergulho com milhares de peixes tropicais e arraias no Tropical Reef e 
alimentação de pássaros exóticos em um aviário onde eles voam livremente

Relaxe e Desfrute ao Máximo 

Você não terá que enfrentar filas no 

Discovery Cove® Orlando, já que esse 

parque tem restrição no número de 

visitantes por dia. É necessário fazer 

reservas antecipadamente.

Jungala
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Para descobrir mais sobre nossos parques na Flórida, consulte seu 
agente de viagens ou visite nosso website seaworld.com

©201  SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. All Rights Reserved.1
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Infinitas Opções

Com quase 440 hotéis e resorts e 

mais de 23.000 casas para alugar  

a sua escolha, fica fácil encontrar  

a opção perfeita de estada para as 

suas férias em Orlando.

Não há lugar como nosso lar após um longo dia de aventuras 

em Orlando. Com tantas opções para escolher, você encontrará 

o local perfeito para relaxar, descansar e se preparar para mais 

um dia repleto de diversão em Orlando.

Um Lar Longe de Casa Aguarda por Você
A riqueza de detalhes de um hotel quatro estrelas. Um resort 

all-suite para famílias. Uma espaçosa casa de férias para 

alugar com quarto para os amigos. As luxuosas comodidades 

de um hotel com o conforto de uma casa de férias. Um hotel 

com tarifas acessíveis em uma ótima localização. Não importa 

que tipo de acomodação você procure, você encontrará o que 

deseja em alguma das cinco áreas principais de Orlando:

• Área da International Drive/Universal Orlando® Resort/

SeaWorld Orlando®

• Área do Walt Disney World Resort/Lake Buena Vista

• Área do Florida Mall

• Downtown Orlando/North Orlando/Seminole County

• Osceola County/Lake County/Polk County

Seja Bem-vindo
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Mais de 200 casas disponíveis online. 
Casas para temporada de 2 a 7 quartos em 
South Orlando, Kissimee e nos arredores 
de Celebration. Totalmente equipadas, 
com cozinha completa e piscina. São as 
mais próximas do Walt Disney World 
Resort. Por que ficar em um hotel, se você 
pode ter uma casa inteira?

1400 West Oak Street, Suite J
Kissimmee, FL 34741

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.FloridaSunshine.com

Alexander Florida  
Holiday Homes, Inc.

O Blue Heron é um resort localizado às 
margens de um lago, com apartamentos 
em condomínio de um ou dois quartos, 
a menos de 1,6 quilômetro da entrada 
do Walt Disney World Resort. Todos os 
apartamentos têm vista para o Lake 
Bryan e possuem sala de estar, cozinha 
completa, máquina de lavar e secar, 
e dois banheiros. Serviços incluem 
transporte para Walt Disney World Resort 
e SeaWorld® Orlando.

13428 Blue Heron Beach Drive
Lake Buena Vista, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.BlueHeronBeachResort.com

Blue Heron  
Beach Resort O Buena Vista Suites é o destino perfeito 

para as suas férias em Orlando, localizado  
a apenas 2,5 quilômetros do Walt Disney 
World Resort. Desfrute de um buffet de 
café da manhã tipicamente americano  
e traslado para os parques temáticos  
Walt Disney World Theme Parks, incluídos 
na diária de qualquer um dos 279 
apartamentos de dois quartos. O 
estacionamento é gratuito e não são 
cobradas taxas adicionais de hospedagem. 

8203 World Center Drive
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.thecaribeorlando.com/ 
buena-vista-suites/

Buena Vista Suites

O Caribe Royale All-Suite Hotel é o destino 
perfeito para as férias em família, com 
apartamentos para até quatro adultos 
e duas crianças e villas para até seis 
adultos e duas crianças. Localizado a 
apenas 2,5 quilômetros dos parques 
temáticos Walt Disney World Theme Parks.  
O estacionamento é gratuito e não são 
cobradas taxas adicionais de hospedagem.

8101 World Center Drive
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente de 
viagens ou visite o site  

www.thecaribeorlando.com/caribe-royale/

Caribe Royale  
All-Suite Hotel

A apenas 1,6 quilômetro do Universal 
Orlando® Resort e com transporte gra-
tuito para o Universal Orlando® Resort, 
SeaWorld Parks & Entertainment e Walt 
Disney World Resort, nossas acomodações 
estabelecem o melhor padrão, a começar 
pela cobiçada localização e por suas 
amenidades e serviços de hotel de alta 
qualidade, no coração da cidade.  Desfrute 
da elegância da Park Avenue e o charme 
de South Beach.

7800 Universal Boulevard
Orlando, FL 32819

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.cporlando.com

Crowne Plaza Orlando 
Universal

Official Walt Disney World Good Neighbor 
(bom vizinho oficial do Walt Disney World), 
com 22,3 acres. O portão de entrada fica a 800 
metros de Downtown Disney. 640 quartos 
bem equipados. Totalmente renovado em 
2010; com frigobar, microondas, cafeteira, 
cofres para laptops e acesso Wi-Fi gratuito. 
Refeições gratuitas para crianças. Bar & Grille, 
minimercado, sala de jogos 24 horas, novo 
playground aquático. Translado gratuito para o 
Walt Disney World Resort, SeaWorld® Orlando, 
Universal Studios® Florida e shoppings.

8442 Palm Parkway
Lake Buena Vista, FL 32836

Para reservas, consulte seu agente de viagens 
ou visite o site www.clarionLBV.com/holiday

Clarion Inn  
Lake Buena Vista
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Localização privilegiada, ótimas tarifas, 
situado bem próximo a International Drive. 
Suítes estilo resort com cozinhas completas 
e varandas privativas, acomodam até seis 
pessoas. Piscina aquecida coberta, duas 
piscinas ao ar livre, quadras de tênis, 
academia e Sky Kids’ Club. Café da manhã 
estilo Grab ‘n Go – pegue para viagem –  
incluído, e transporte gratuito com horário 
marcado para o Universal Orlando® Resort, 
SeaWorld® Orlando e Wet’ n Wild - Orlando.

6165 Carrier Drive
Orlando, FL 32819

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.EnclaveSuites.com/holidayguide

Enclave Suites  
Orlando

Respire com facilidade em nosso hotel 
100% não fumante!  Saboreie nosso café 
da manhã continental cortesia e relaxe  
na piscina externa e na hidromassagem.  
Apenas a alguns minutos de todas as 
atrações, shoppings e restaurantes de 
Orlando.  Oferecemos serviço de transporte 
gratuito para determinadas atrações.  
Mencione o código RSID para obter tarifa 
International Resident Rate com desconto!

7495 Canada Avenue
Orlando, FL 32819

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  
www.marriott.com/mcosl

Fairfield Inn & Suites  
by Marriott Orlando 
International Drive

Convenientemente localizado na Inter-
national Drive, o The Fountains Resort 
oferece acomodações de dois quartos e 
dois banheiros com cozinhas completas 
(para até seis pessoas) e varanda privativa.  
Nova área aquática possui toboáguas e 
um clube que conta com piscina coberta 
restaurantes, loja de souvenir, atividades 
diárias e vídeo games. Resort onde você 
pode preparar sua própria refeição a alguns 
minutos de todas as atrações.  

12400 South International Drive
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.bluegreenrentals.com/holiday

The Fountains 
Resort

Localizado a apenas 3 quilômetros 
ao sul do SeaWorld® Orlando, na 
International Drive, esse luxuoso 
resort apresenta Grand Suites de dois 
e três quartos com cozinha completa, 
sala de jantar, sala de estar e varanda. 
O Orlando Premium Outlets Vineland 
Ave está a apenas alguns passos 
resort. O resort também oferece 
transporte gratuito para um parque 
temático diariamente.

12550 Floridays Resort Drive
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.floridaysresortorlando.com

Floridays Resort
Orlando

O mais novo hotel 4 Diamantes de Orlando, 
localizado no Walt Disney World Resort 
em uma área de 482 acres de preservação 
natural, que oferece um premiado 
restaurante, piscina em estilo lagoa com  
rio de águas calmas e serviços para toda  
a família.  O resort tem 12 opções de 
restaurantes, incluindo o La Luce (eleito o 
restaurante com a melhor carta de vinhos 
de 2010 pela Wine Spectator), além de 
transporte para o Walt Disney World Resort.

14100 Bonnet Creek Resort Lane
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.hiltonbonnetcreek.com

Hilton Orlando  
Bonnet Creek

Com uma reforma de US$ 35 milhões, o 
Doubletree Resort Orlando – Interna-
tional Drive, antigo International Plaza 
Resort & Spa, foi recentemente renova-
do. Localizado a uma curta distância do
SeaWorld® Orlando, os visitantes podem 
desfrutar de amenidades, que inclui 
novos quartos, três piscinas, mini-golfe, 
serviço completo para todos os tipos de 
refeições, academia e spa.

10100 International Drive
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.doubletreeorlandoidrive.com

Doubletree Resort 
Orlando -  

International Drive
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Um resort de alta qualidade em Orlando, 
próximo aos principais parques temáticos. 
Este premiado hotel é a peça central dos 
1.500 acres do resort Grand Cypress.  Um 
destino em si, o hotel oferece quartos 
totalmente renovados, opções exclusivas de 
refeições, campo de golfe com Jack Nicklaus 
Signature Design, serviços de spa e boutique, 
lago e praia particulares, piscina em estilo 
lagoa, quadra de tênis, esportes aquáticos e 
atividades infantis.

One Grand Cypress Boulevard
Orlando, FL  32836

Para reservas, consulte seu agente 
de viagens ou visite o site 

www.hyattgrandcypress.com

Hyatt Regency  
Grand Cypress

No coração da vibrante International Drive, 
experimente uma das melhores ofertas  
de férias de Orlando. Vá andando até  
lojas famosas, restaurantes e centros de 
entretenimento, e aproveite o transporte 
gratuito para os parques temáticos da 
área. O resort completo oferece quartos  
de hóspedes espaçosos para toda a 
família, uma grande piscina tropical, Tiki 
Bar, lounge, restaurante, serviço de quarto, 
academia e concierge.

6515 International Drive
Orlando, FL 32819

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.internationalpalms.com

International Palms  
Resort

A apenas alguns minutos das mundialmente 
famosas atrações de Orlando. Luxuosos  
apartamentos de dois, três ou quatro quartos 
com cozinhas completas, varandas, lavadora 
e secadora e banheiras estilo jacuzzi. Ame-
nidades incluem piscina com o tema Pirate’s 
Plunge, Sky Kids’ Club, restaurantes, spa de 
relaxamento, academia, lojas. Transporte 
gratuito para os parques temáticos Walt 
Disney World Resort, Universal Orlando® 
Resort e SeaWorld® Orlando.

8113 Resort Village Drive
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.LBVOrlandoResort.com/holidayguide

Lake Buena Vista Resort 
Village & Spa

Localizado a 2,4 quilômetros do Walt Disney 
World Resort, este resort com 2.000 quartos 
oferece um espetacular complexo aquático 
com seis piscinas, incluindo duas infantis, 
toboágua de 32 metros, cachoeiras, 
piscinas de hidromassagem, playground 
com areia e atividades diárias na área da 
piscina.  E ainda, 10 restaurantes/lounges, 
torneio de golfe dentro da propriedade, spa 
com serviço completo, quadras de tênis, 
vôlei e basquete.

8701 World Center Drive
Orlando, FL  32821

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.marriottworldcenter.com

Orlando World Center 
Marriott Resort

Hotel boutique, all-suite em Orlando, 
convenientemente localizado na 
Universal Boulevard, a um quarteirão da 
International Drive, o corredor principal 
para os turistas. O resort oferece suítes 
estúdio, suítes de um e dois quartos 
com cozinhas completas, lavadora e 
secadora de roupas, varandas com vista 
para a piscina aquecida, jacuzzi ao ar 
livre e academia de ginástica. Transporte 
gratuito para os parques temáticos.

7389 Universal Boulevard
Orlando, FL 32819

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.thepointorlando.com

The Point Orlando  
Resort Com 800 quartos e suítes, o Rosen 

Plaza estabelece um impressionante 
padrão de hospitalidade, serviço e 
preço em uma conveniente localização. 
Oferecendo algo para todos, o Rosen 
Plaza oferece uma piscina tropical, 
jacuzzi com cascata, academia, opções 
de restaurante gourmet e delicatessen, 
e casa noturna e bar esportivo, em um 
destino de férias de alta qualidade.

9700 International Drive
Orlando, FL 32819

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.RosenPlaza.com

Rosen Plaza Hotel
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É como ter sua própria casa de férias 
(exceto por ser um hotel)! Hotéis de luxo 
oferecendo espaçosas suítes de um e dois 
quartos, dois banheiros, localizado a 
apenas alguns minutos dos parques 
temáticos, restaurantes e shoppings.   
Os serviços e amenidades incluem 
gratuitamente buffet de café da manhã 
servido diariamente, transporte para 
parques temáticos selecionados, recepção 
de gerência nos dias de semana, piscina 
aquecida, Jacuzzi e internet sem fio.

Lake Buena Vista e International Drive
Para reservas, consulte seu agente 

de viagens ou visite o site 
www.sborlando.com

Staybridge Suites  
Hotels

No coração do Walt Disney World Resort, 
esse premiado resort é o portão de 
entrada para os melhores parques 
temáticos e atrações da Flórida Central. 
Aproveite quartos de hóspedes com 
camas Westin’s Heavenly Bed®, o luxuoso 
Mandara Spa, 17 restaurantes e lounges, 
cinco piscinas, uma praia de areias 
brancas, dois clubes de ginástica, 
transporte gratuito para o Walt Disney 
World Resort e muito mais!

1500 Epcot Resorts Boulevard
Lake Buena Vista, FL 32830

Para reservas, consulte seu agente 
de viagens ou visite o site 
www.swandolphin.com

Walt Disney World
Swan and Dolphin Resort

WorldQuest Resort é um dos mais 
novos e mais luxuosos resorts all-suite 
de Orlando, oferecendo elegantes 
acomodações para hospedagem de uma 
única noite ou estadas mais longas. 
Suítes com dois ou três quartos com 
cozinha completa, varanda privativa com 
tela e lavadora e secadora.  Esse seguro 
resort, com portaria de entrada, fica a 
apenas 1,6 quilômetro do Walt Disney 
World Resort. 

8849 WorldQuest Boulevard
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente 
de viagens ou visite o site 

www.worldquestorlando.com

WorldQuest
Resort

O premiado resort de alta qualidade de 
Orlando, localizado dentro do Walt Disney 
World Resort, construído em 481 acres 
de natureza intacta.  As amenidades de  
alta qualidade incluem um clube de golfe 
profissional, eleito o “2009 Best New Public 
Golf Course” pela Golf Digest e Guerlain® 
spa, sete opções de restaurantes, duas 
piscinas com cabanas particulares e 
transporte para o Walt Disney World Resort.

14200 Bonnet Creek Resort Lane
Orlando, FL 32821

Para reservas, consulte seu agente 
de viagens ou visite o site 

www.waldorfastoriaorlando.com

Waldorf Astoria  
Orlando

Localizado a 9,6 quilômetros do Walt Disney 
World Resort, com transporte gratuito. 
Quartos de hotel com wi-fi cortesia e café 
da manhã completo, em um luxuoso e 
privativo resort de 400 acres que oferece 
apartamentos de um a quatro quartos com 
ótimas tarifas por noite! Cinco piscinas, 
lago com esportes aquáticos, mini-golfe, 
playground aquática, restaurante no local, 
bar com restaurante com tema exótico e 
muito mais!

17805 US Highway 192
Kissimmee, FL  34714

Para reservas, consulte seu agente  
de viagens ou visite o site  

www.summerbayresort.com

Summer Bay  
Resort
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Mais valor. Mais diversão.
Aproveite incríveis descontos em uma grande variedade de atrações locais, restaurantes e 
lojas com o Orlando Magicard, o cartão de desconto gratuito de Orlando. Adquira o seu hoje 
mesmo, em VisitOrlando.com/portugues e comece a planejar suas férias em Orlando.
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REJUVENESCIMENTO
Faça uma pausa na diversão sem fim.
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Com tanta coisa para ver e fazer em Orlando, você desejará planejar um 

tempinho para relaxar.  Não tenha medo: relaxar aqui está longe de ser 

entediante. Na verdade, você tem à sua escolha opções de relaxamento 

que o deixarão descansado e pronto para o restante da sua estada em 

Orlando.

Planeje uma visita a um de nossos incríveis spas, para uma massagem 

relaxante ou um tratamento corporal diferenciado. Se o relaxante barulho 

do mar o acalma, vá até a praia mais próxima (a menos de uma hora de 

distância) para uma pequena terapia de sol e areia, ou refresque-se à beira 

da piscina em seu resort ou em um de nossos incríveis parques aquáticos. 

Sua terapia favorita é fazer compras? Vá até um shopping ou centro de 

outlet e descubra marcas de designers famosos 

por preços excelentes, para sentir-se 100% 

revigorado. Ou talvez você prefira estar em 

contato com a natureza na vastidão de um 

campo de golfe. Seja qual for sua definição de 

rejuvenescimento, você encontrará um refúgio 

perfeito para relaxar aqui em Orlando.

Depois de passar um dia na praia, no campo 

de golfe ou em um tratamento de spa, 

você estará pronto para voltar ao agito de 

suas férias em Orlando. Então faça a sua 

escolha — Orlando oferece infinitas oportu-

nidades para recarregar a energia da mente 

e do corpo.

Relaxe.	Em	Orlando,	você	pode	fazer	muito	ou	pouco	—	

do	jeito	que	quiser.

Uma Breve Viagem ao Mar

As praias mais próximas de Orlando 

ficam a 45 minutos de carro. Locali-

zada na costa do Atlântico, na Flórida, 

você encontrará a famosa Cocoa Beach 

e, bem próximo, as praias da Space 

Coast.
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Mergulhe na diversão

Com praias a leste e a oeste, mais de 

2.000 rios, lagos e nascentes e incon-

táveis incríveis piscinas de resort, você 

descobrirá, com certeza, motivos de 

sobra para curtir uma tarde na água.

Entre na Onda das Praias de Orlando

Ao planejar uma visita a Orlando, talvez você não se dê conta 

de que, a apenas uma pequena distância de carro a leste ou 

oeste das atrações e resorts mundialmente conhecidos, estão 

algumas das melhores praias da Flórida e do país.

• Adquira todos os acessórios de praia de que precisa ou 

alugue uma prancha de surfe na Ron Jon Surf Shop, em 

Cocoa Beach, aberta 24 horas

• Vá para Ponce Inlet ou New Smyrna Beach, próximo 

à Daytona Beach, para conhecer alguns dos melhores 

points de surfe da região

• Descubra lindas conchas ao longo das praias em  

St. Petersburg/Clearwater 

• Alugue um barco e explore as pequenas ilhas costeiras  

de West Coast, na Flórida

Caia na água

Se tudo o que você precisa para relaxar é um local à beira da 

piscina, seu destino pode estar em uma das incríveis piscinas 

ou parques aquáticos do resort. Desça para a piscina do hotel 

para pegar um pouco de sol ou puxe um banquinho no Tiki 

Ritz-Carlton, Grande Lakes Orlando
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Bar à beira da piscina e saboreie um coquetel tropical. Ou vá 

para um de nossos excelentes parques aquáticos para se divertir 

na água. 

• Desça em velocidade pelos melhores toboáguas de  

Orlando nos parques aquáticos Disney’s Blizzard Beach e 

Disney’s Typhoon Lagoon

• Não perca as mais incríveis piscinas de resorts no CoCo Key 

Water Resort ou no Orlando World Center Marriott

• Deslize pelas ondas da piscina de 1.580 metros quadrados 

do Wet ‘n Wild® – Orlando

• Reserve uma cabana refrigerada por ventiladores no  

Aquatica™ – SeaWorld’s Waterpark, e sinta-se no seu 

próprio oásis particular 

No Verde

O clima ensolarado durante o ano inteiro faz de Orlando um  

local favorito para jogadores de golfe. Traga seus tacos ou 

alugue alguns enquanto estiver aqui, para testar sua habilidade 

em nossos campeonatos. 

• Teste suas habilidades em um dos nossos 176 campos de 

golfe projetados por alguns dos maiores nomes do ramo, 

como Jack Nicklaus, Arnold Palmer e Greg Norman, entre 

outros

• Melhore seu jogo com uma aula em uma de nossas  

23 academias de golfe que contam com nomes famosos, 

como Annika Sorenstam, Brad Brewer e David Leadbetter

• Entre na galeria de nossos dois eventos anuais da PGA 

TOUR para ver alguns dos melhores jogadores de golfe do 

mundo atuando

Divinos Destinos: Spas

Ainda que a estadia em um luxuoso resort ou hotel já seja 

rejuvenescedor por si só, vários dos melhores hotéis de Orlando 

oferecem cuidados especiais nos day spas internos, incluindo:

• Mandara Spa® no Walt Disney World Swan e Dolphin 

Resort, ou o Loews Portofino Bay Hotel no Universal 

Orlando®

• Disney’s Grand Floridian Spa

• The Ritz-Carlton Spa Orlando, Grande Lakes

•  The Spa at Shingle Creek

• Waldorf Astoria Spa by Guerlain®
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Arthur Murray Dance School performs during 
“Cocktails & Cosmos” at the Orlando Science Center

Photo courtesy of Photolocity.com

NA CIDADE
A vida noturna de Orlando promete uma noite cheia de diversão.
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Com uma grande variedade de casas noturnas, restaurantes e bares, 

Orlando ganha vida à noite com os letreiros e sons de uma vibrante 

metrópole. Relaxe com um coquetel em um sofisticado lounge. Ou 

descubra inúmeros clubes em um complexo de entretenimento.

Vá além de nossos incríveis parques temáticos e você descobrirá que 

nossa comunidade artística e cultural também oferece entretenimen-

to de alto nível. Shows itinerantes da Broadway fazem temporadas 

regulares em Orlando de setembro a maio, dividindo o palco com a 

aclamada companhia de balé e a orquestra filarmônica de Orlando. 

Obras de mestres dividem as paredes com artistas locais nas 

exposições ecléticas dos museus e galerias de arte de Orlando. 

Vá além dos parques temáticos para descobrir um lado inesperado 

de Orlando.

Prove algo especial. De fast food a restaurantes cinco estrelas, 

Orlando oferece uma seleção internacional 

de opções de culinária. Se você deseja uma 

experiência única saboreando o prato de um 

chefe de fama internacional, ou dando às 

crianças uma refeição inesquecível com uma 

princesa de contos de fadas, ou degustando 

vinhos mundialmente premiados servidos 

por um sommelier local, Orlando oferece um 

banquete para todos os gostos.

Orlando pode ser a capital mundial dos 

parques temáticos, mas as compras são a 

atividade principal para muitos visitantes. 

E não é de se admirar; os incríveis e elegan-

tes shoppings de Orlando, centros de outlet 

e modernas lojas de marca oferecem uma 

variedade de opções para todos os consumidores.

Assim	que	o	sol	se	põe,	a	vida	noturna	de	Orlando	

começa.	

Você Sabia?

Orlando tem 9,6 milhões de metros 

quadrados de shopping; o equivalente 

a 676 campos de futebol oficiais da 

Copa do Mundo alinhados lado a lado.

Arthur Murray Dance School performs during 
“Cocktails & Cosmos” at the Orlando Science Center

Photo courtesy of Photolocity.com

The Mall at Millenia



34 • www.VisitOrlando.com/portugues

Jantar e Vida noturna
Área do Walt Disney World Resort/ 
Downtown Disney 

Na área do Walt Disney World Resort/Downtown Disney, 

a diversão não pára quando o sol se põe. Desde bons 

restaurantes, com culinária global inspirada por chefes 

famosos, a shows de tirar o fôlego e apresentações ao 

vivo, você não se decepcionará.

• Kouzzina por Cat Cora no Disney’s BoardWalk, 

com culinária do mediterrâneo

• La Luce® por Donna Scala no Hilton Orlando Bonnet 

Creek, com gastronomia italiana de dar água na boca

• La Nouba™ por Cirque du Soleil® no Downtown 

Disney, com talento artístico fantástico

• House of Blues Orlando, com apresentações  

de seus artistas favoritos

Área da International Drive/Pointe Orlando/
SeaWorld Parks & Entertainment

A International Drive é o coração da região turística de 

Orlando. Repleta de atrações e lojas para toda a família  

é também o local para um ótimo jantar e vida noturna.

• Oceanaire Seafood Room, Cuba Libre e The Capital® 

Grille em Pointe Orlando, para um jantar de alta  

qualidade

• Café Tu Tu Tango, para comida servida no estilo 

“tapas” em um loft no estilo arte boêmia

• B.B. King’s Blues Club®, para uma noite de blues  

e dança no estilo americano

Área do Universal Orlando Resort/City Walk

A emoção vibrante dos incríveis parques temáticos de 

Universal Orlando® combinada à vida noturna cheia de 

energia do resort. Com jantar e entretenimento de alta 

qualidade, você se sentirá como uma celebridade.

• Emeril’s® Orlando em Universal CityWalk® e Emeril’s® 

Tchoup Chop no Loews Royal Pacific Resort, com 

comida saborosa do renomado chefe americano

• The Palm Restaurant no Hard Rock Hotel®, com 

deliciosos steaks e frutos do mar
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• Blue Man Group no Universal CityWalk, com  

participação do público no que há de melhor –  

e mais azul!

• CityWalk’s Rising Star, para seu momento de  

destaque no karaokê – com uma banda e cantores 

de backing-vocal

Sand Lake Road/“Restaurant Row”

A poucos minutos da International Drive, o Sand Lake 

Road tornou-se o destino predileto de restaurantes para 

os moradores locais e visitantes. De fato, as excelentes 

opções de restaurantes da área mereceram o apelido de 

“Restaurant Row” (corredor de restaurantes).

• Seasons 52, com o menu de estação mais saudável, 

preparado para ser tão delicioso quanto saudável

• Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar ou Ruth’s 

Chris Steakhouse, para uma experiência de steak-

house de alta qualidade

• Vines Grille & Wine Bar, onde o jazz ao vivo todas as 

noites é um maravilhoso complemento para a 

impressionante lista de vinhos e a saborosa comida

Downtown Orlando/Winter Park

Quando o dia de trabalho termina, o centro de Orlando 

fervilha com restaurantes modernos e badaladas casas 

noturnas. 

Se quiser ver como vivem os moradores locais, planeje 

uma noite no centro.

• 310 Lakeside, com seu menu New American  

e a vista incrível do Lake Eola

• Ceviche Tapas Bar & Restaurant, na histórica  

Church Street Station

• Vintage Lounge, por sua atmosfera intimista  

e dança cheia de energia

AUTORIZADA NÚMERO 1 DO MUNDO
3770 37th Street | Orlando, FL 32805 | 407.423.0346 | www.OrlandoHarley.com

REVENDEDORA DA FÁBRICA HISTÓRICA 

MOTOCICLETAS 
ALUGUeIS 
ACESSoRIOS PARA
MOTOCICLISTAS

MELHORES
PREcOS 
GARANTIDOS!

Pontos da Moda
A melhor e mais nova opção 

para jantar é o Dellagio Town 

Center, na Sand Lake Road, 

também conhecida como 

“Restaurant Row”, com opções 

modernas, incluindo o  

Big Fin Seafood Kitchen,  

BRAVO! Cucina Italiana e 

Cantina Laredo.
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Compras
Muitas Ofertas
O clima quente da Flórida Central é a temperatura perfeita 

para a grande variedade de centros de outlet de Orlando, 

lojas especializadas, boutiques e shoppings, que oferecem 

algumas das marcas populares mais famosas do mundo. 

Com serviços de transporte gratuitos dos hotéis locais aos 

destinos de compras mais importantes da região, fica fácil 

planejar um incrível passeio de compras. 

Desde a maior seleção de produtos e souvenires com a 

marca dos parques temáticos, até a moda saída direto  

das passarelas, você poderá encontrar exatamente o que 

procura, e alguns itens dos quais você nem sabia que 

precisava. Na verdade, talvez você precise trazer uma  

mala extra para levar todas as compras para casa! 

Shoppings, Outlets e Boutiques
Compradores sofisticados não podem perder os requinta-

dos shoppings da área, incluindo:

• The Mall at Millenia, onde marcas tradicionais,  

como Chanel e Louis Vuitton dão boas vindas as 

recém-chegadas Christian Audigier e Tory Burch

• The Florida Mall — o maior shopping da região,  

com mais de 250 lojas e restaurantes que agradam  

a todos os gostos

• Festival Bay Mall™ na International Drive, com sua 

exclusiva seleção de lojas, restaurantes e 20 salas  

de cinema

Aproveite as grandes ofertas dos centros de outlet de uma 

seleção de estilistas de Orlando. Estes conhecidos outlets 

apresentam as marcas mais famosas diretamente das 

páginas da sua revista de moda favorita, com um custo 

bem mais acessível. Escolha entre:

• Orlando Premium Outlets® International Drive, com 

mais de 170 lojas que oferecem uma mistura de 

marcas populares e estilistas famosos

• Orlando Premium Outlets® Vineland Avenue, onde 

você encontrará uma atmosfera perfeita para as 

compras, com 150 lojas de sua preferência

• Lake Buena Vista Factory Stores, com mais de 30 lojas 

de marcas conhecidas

Passeio Mensal pela 
Galeria

Junte-se aos moradores locais 

na primeira e na terceira 5ª feira 

de cada mês para um Gallery 

Walk. Esses divertidos eventos 

noturnos apresentam exibições 

especiais nas melhores galerias 

de Orlando, além de música, 

comida e muito mais.   

Acesse VisitOrlandoArts.com 

para obter detalhes.

COMPRE A VONTADE. BANANA REPUBLIC FACTORY STORE, BCBGMAXAZRIA, DIESEL, 
DIOR, J.CREW, LACOSTE. DUAS LOCALIZAÇÕES EM ORLANDO. LUCKY BRAND, MICHAEL 
KORS, TAG HEUER, TRUE RELIGION E MAIS. DESCONTOS DE 25% A 65% TODOS OS DIAS.

MARCAS RENOMADAS.  VARIEDADE  DE  COLEÇÕES .  EXCELENTES DESCONTOS.
ORLANDO PREMIUM OUTLETS - INTERNATIONAL DR

180 STORES   I   I-4, EXIT 75A - UNIVERSAL EXIT   I   (407) 352-9600
ORLANDO PREMIUM OUTLETS - VINELAND AVE

150 STORES   I   I-4, EXIT 68   I   (407) 238-7787
PREMIUMOUTLETS.COM
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Shoppings  
especializados

Descubra raridades exclusivas 

na Park Avenue do Winter 

Park, onde você encontrará 

lojas exclusivas, galerias e lojas 

de marcas famosas por toda  

a histórica avenida. Ou siga 

para o Thornton Park, para 

descobrir lojas especializadas, 

perfeitas para se visitar  

durante a tarde.

Artes e Cultura
Artes Criativas e Cultura Incomparável
Relaxe e desacelere enquanto descobre o lado cultural e 

criativo de Orlando. Você pode se surpreender com o 

que vai encontrar.

Downtown Orlando
O Downtown é uma área em que os visitantes não 

podem deixar de:

• Explorar a história local no Orange County  

Regional History Center

• Assistir a uma apresentação no Bob Carr  

Performing Arts Centre, onde o Orlando Ballet  

e a Orquestra Filarmônica se apresentam

• Planejar uma parada no CityArts Factory, onde 

artistas e atores locais demonstram seus trabalhos

Loch Haven Park
Bem ao norte de Downtown, você encontrará um oásis 

cultural localizado entre três lagos, incluindo:

•  Orlando Museum of Art

•  Orlando Science Center

•  Mennello Museum of American Art

•  Orlando Shakespeare Theater

Planeje uma parada no Harry P. Leu Gardens, na esquina 

do Loch Haven Park, para se maravilhar com as mais 

belas obras de arte da Mãe Natureza.

Winter Park
A alguns quilômetros mais ao norte, pela Interstate 4, 

descubra algumas preciosidades culturais locais  

exclusivas:

•  Charles Hosmer Morse Museum of American Art

•  Albin Polasek Museum & Sculpture Gardens

• Winter Park Scenic Boat Tour 

•  Hannibal Square Heritage Center

Para visualizar a programação cultural completa de 

eventos culturais e apresentações especiais, acesse 

VisitOrlando.com/portugues. 

9101 International Drive #2500 * Pointe Orlando Mall * Orlando, Florida U.S.A.
+(407) 264-0200 * Info@TharooCo.com * www.TharooCo.com
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DICAS DE VIAGEM
Use estas dicas de viagem para economizar tempo para começar a planejar.



www.VisitOrlando.com/portugues • 39

É	Fácil	Chegar	Aqui
Graças ao crescimento do Orlando International Airport (MCO) e do Orlando 

Sanford International Airport (SFB), o destino é acessível de qualquer lugar 

do mundo.

Orlando International Airport (MCO):

• Conta com mais de 30 companhias aéreas regulares com serviço 

ininterrupto para mais de 100 destinos em todo o mundo

• Eleito entre os melhores 25 aeroportos do mundo

Orlando Sanford International Airport (SFB):

• Localizado a 29 quilômetros ao norte de Orlando e a aproximadamente 

45 minutos da área de atrações

• Atende vários destinos dos Estados Unidos e internacionais, de variadas 

companhias aéreas e voos charters

Informações de Visto e Passaporte

Se você não for utilizar um agente de viagens para reservar sua viagem, 

verifique no Consulado Americano local os 

requisitos atuais para a obtenção do visto e 

passaporte. Ou visite www.travel.state.gov 

para obter informações atualizadas.

Cheques de Viagem e Cartões de Crédito

Cheques de viagem são aceitos na maior 

parte das atrações, hotéis, restaurantes, 

locadoras de automóveis e estabelecimentos 

comerciais. O passaporte ou a carteira de 

motorista são necessários para descontar os 

cheques de viagem; e alguns bancos podem 

cobrar uma pequena taxa por esse serviço.

Câmbio de Moeda Estrangeira

Valores podem ser trocados no terminal 

principal do Orlando International Airport 

e em vários bancos de Orlando. Alguns hotéis, 

as principais atrações e o Official Visitor Center 

de Orlando também oferecem a possibilidade 

de câmbio de moeda estrangeira.

Precisa de informações sobre 

Orlando?

A amigável e poliglota equipe do 

Official Visitor Center pode ajudá-lo a 

circular facilmente por Orlando. Conve-

nientemente localizado no número 

8723 da International Drive e aberto 

diariamente das 08h30 às 18h30, 

exceto no dia 25 de dezembro. Você 

também pode entrar em contato com 

um dos consultores de viagens pelo 

telefone 1-407-363-5872.

DICAS DE VIAGEM
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SOBRE ORLANDO
O guia Orlando At-A-Glance foi desenvolvido para facilitar o planejamento das suas atividades enquanto estiver 
visitando Orlando. A legenda a seguir utiliza relógios para demonstrar aproximadamente o tempo necessário para 
aproveitar cada atração. Cada relógio indica um período diferente; por exemplo, você deveria reservar de 9 a 12 horas 
para explorar o Disney’s Animal Kingdom Theme Park.

2 HORAS 
OU MENOS

2 A 4 
HORAS

4 A 6 
HORAS

6 A 9 
HORAS

9 A 12 
HORAS

ExCURSõES AéREAS, BALõES DE AR QUENTE,  
PASSEIOS DE HELICóPTERO 

BOB’S BALLOON FLIGHTS & 
ADVERTISING PROMOTIONS
www.bobsballoons.com 

INTERNATIONAL HELI-TOURS 
www.internationalhelitours.com 

MAGIC SUNRISE BALLOONING 
www.magicsunriseballooning.com 

ORLANDO BALLOON RIDES 
www.orlandoballoonrides.com 

WALLABy RANCH HANG GLIDING FLIGHT PARK 
www.wallaby.com 

WARBIRD ADVENTURES, INC. 
www.warbirdadventures.com 

GALERIAS DE ARTE 
BATERByS ART AUCTION GALLERy -  
POINTE ORLANDO 
www.Baterbys.com 

CITyARTS FACTORy 
www.cityartsfactory.com 

MILLENIA FINE ART 
www.MilleniaFineArt.com 

ATRAçõES E PARQUES TEMÁTICOS 
BLUE MAN GROUP ORLANDO
www.uogroupsales.com 

BOK TOWER GARDENS 
www.boktowergardens.org 

BUSCH GARDENS TAMPA BAy 
www.seaworld.com 

CIRQUE DU SOLEIL 
www.disneyworld.com/lanouba 

DAyTONA 500 ExPERIENCE 
www.Daytona500Experience.com 

DINOSAUR WORLD 
www.dinoworld.net 

DISCOVERy COVE ORLANDO 
www.seaworld.com 

DISNEyQUEST INDOOR INTERACTIVE THEME PARK 
www.disneyquest.com 

DISNEy’S ANIMAL KINGDOM THEME PARK 
www.disneyworld.com.br/parques 

DISNEy’S HOLLyWOOD STUDIOS
www.disneyworld.com.br/parques 

EPCOT 
www.disneyworld.com.br/parques 

FANTASy OF FLIGHT 
www.fantasyofflight.com 

FLORIDA ECOSAFARIS AT FOREVER FLORIDA 
www.FloridaEcoSafaris.com 

FUN SPOT ACTION PARK 
www.FunSpotAttractions.com 

GATORLAND 
www.gatorland.com 

GREEN MEADOWS PETTING FARM 
www.greenmeadowsfarm.com 

THE HOLy LAND ExPERIENCE 
www.holylandexperience.com 

IFLy ORLANDO INDOOR SKyDIVING 
www.iflyorlando.com 

INDy RACING ExPERIENCE 
www.indyracingexperience.com 

KENNEDy SPACE CENTER VISITOR COMPLEx 
www.KennedySpaceCenter.com 

MAGIC KINGDOM PARK 
www.disneyworld.com.br/parques 

MAGICAL MIDWAy 
www.magicalmidway.com 

ORLANDO KART CENTER 
www.orlandokartcenter.com 

ORLANDO SCIENCE CENTER 
www.osc.org 

REVOLUTION THE OFF ROAD ExPERIENCE 
www.revolutionoffroad.com 

RICHARD PETTy DRIVING ExPERIENCE AT 
WALT DISNEy WORLD SPEEDWAy 
www.drivepetty.com 

RIPLEy’S BELIEVE IT OR NOT!  
ORLANDO ODDITORIUM 
www.ripleysorlando.com 

SEAWORLD ORLANDO 
www.seaworld.com 

TITANIC - THE ExPERIENCE 
www.titanictheexperience.com 

UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA 
www.universalorlando.com 

UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE 
www.universalorlando.com 

WONDERWORKS 
www.wonderworksonline.com 

BARCOS & TURISMO ECOLóGICO
A ULTIMATE AIRBOAT RIDES
www.aorlandoairboats.com 

A-AWESOME AIRBOAT RIDES 
www.airboatride.com 

AAA BOAT AND jET SKI RENTAL 
www.321boatclub.com 

ADVENTURE LAKES OF ORLANDO 
www.adventurelakes.com 

AIRBOAT RIDES - SPIRIT OF THE SWAMP 
www.spiritoftheswamp.com 

AIRBOAT RIDES AT MIDWAy
www.AirBoatRidesAtMidWay.com 

AIRBOAT RIDES ‘OLD FASHION’ 
www.airboatrides.com 
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BASS ONLINE FISHING OUTFITTER 
www.bassonline.com 

BIG TOHO AIRBOAT RIDES 
www.bigtohoairboatrides.com 

BLACK HAMMOCK AIRBOAT RIDES 
www.TheBlackHammock.com 

BOGGy CREEK AIRBOAT RIDES 
www.bcairboats.com 

CyPRESS LAKE AIRBOAT TOURS 
www.CypressLakeAirboatTours.com 

FUN 2 DIVE SCUBA AND MANATEE  
SNORKELING TOURS
www.fun2dive.com 

INDIAN RIVER QUEEN/ISLAND BOAT LINES 
www.indianriverqueen.com 

KISSIMMEE SWAMP TOURS 
www.kissimmeeswamptours.com 

LAKE COUNTy’S PREMIER BOAT TOURS 
www.doracanaltours.com 

SAMMy DUVALL WATERSPORTS 
www.sammyduvall.com 

SCENIC BOAT TOUR, WINTER PARK
www.scenicboattours.com 

WILD WILLy’S AIRBOAT TOURS
www.wildwillysairboattours.com 

RESTAURANTES TEMÁTICOS & ENTRETENIMENTO 

ARABIAN NIGHTS 
www.arabian-nights.com 

CAPONE’S DINNER & SHOW 
www.alcapones.com 

DISNEy’S SPIRIT OF ALOHA DINNER SHOW 
www.disneyworld.com.br/parques 

HOOP-DEE-DOO MUSICAL REVUE 
www.disneyworld.com.br/parques 

MEDIEVAL TIMES DINNER & TOURNAMENT
www.medievaltimes.com 

THE OUTTA CONTROL MAGIC  
COMEDy DINNER SHOW 
www.outtacontroldinnershow.com 

PIRATE’S DINNER ADVENTURE 
www.piratesdinneradventure.com 

SEAWORLD - MAKAHIKI LUAU, POLyNESIAN  
FEAST AND CELEBRATION 
www.seaworld.com 

SLEUTHS MySTERy DINNER SHOWS 
www.sleuths.com 

WANTILAN LUAU 
www.universalorlando.com/hotels 

COMPLExOS DE ENTRETENIMENTO  
E SHOPPINGS
DISNEy’S BOARDWALK 
www.disneyworld.com.br/parques 

DOWNTOWN DISNEy 
www.disneyworld.com.br/parques 

FESTIVAL BAy MALL AT INTERNATIONAL DRIVE 
www.shopfestivalbaymall.com 

THE FLORIDA MALL 
www.simon.com 

LAKE BUENA VISTA FACTORy STORES 
www.lbvfs.com 

THE MALL AT MILLENIA 
www.mallatmillenia.com 

ORLANDO PREMIUM OUTLETS INTERNATIONAL DR. 
www.premiumoutlets.com 

ORLANDO PREMIUM OUTLETS VINELAND AVE. 
www.premiumoutlets.com 

POINTE ORLANDO 
www.pointeorlando.com 

RON jON SURF SHOP 
www.ronjons.com 

UNIVERSAL CITyWALK 
www.universalorlando.com 

MUSEUS & PARQUES
ALBIN POLASEK MUSEUM & SCULPTURE GARDENS 
www.polasek.org 

THE CHARLES HOSMER MORSE 
MUSEUM OF AMERICAN ART 
www.morsemuseum.org 

CORNELL FINE ARTS MUSEUM 
www.rollins.edu/cfam/ 

FLORIDA’S NATURAL GROWERS 
GROVE HOUSE VISITOR CENTER
www.floridasnatural.com 

HANNIBAL SQUARE HERITAGE CENTER 
www.hannibalsquareheritagecenter.org 

HARRy P. LEU GARDENS
www.leugardens.org 

MAITLAND ART CENTER 
www.maitlandartcenter.org 

THE MENNELLO MUSEUM OF AMERICAN ART 
www.mennellomuseum.org 

MUSEUM OF ARTS & SCIENCES 
www.moas.org 

ORANGE COUNTy REGIONAL 
HISTORy CENTER AND HERITAGE SQUARE
www.thehistorycenter.org 

ORLANDO MUSEUM OF ART 
www.omart.org 

THE WELLS’ BUILT MUSEUM OF 
AFRICAN AMERICAN HISTORy & CULTURE 
www.pastinc.org 

WINTER PARK HISTORICAL  
ASSOCIATION AND MUSEUM 
www.wphistory.org 

ZORA NEALE HURSTON NATIONAL  
MUSEUM OF FINE ARTS 
www.zoranealehurstonmuseum.com 

PARQUES AQUÁTICOS
ADVENTURE ISLAND 
www.adventureisland.com 

AQUATICA - SEAWORLD’S WATERPARK 
www.seaworld.com 

COCO KEy WATER RESORT 
www.cocokeywaterresort.com 

DISNEy’S BLIZZARD BEACH WATER PARK 
www.disneyworld.com.br/parques 

DISNEy’S TyPHOON LAGOON WATER PARK 
www.disneyworld.com.br/parques 

WET ‘N WILD - ORLANDO 
www.wetnwildorlando.com 

RESERVAS NATURAIS & ZOOLóGICOS

BREVARD ZOO 
www.brevardzoo.org 

CENTRAL FLORIDA ZOO &  
BOTANICAL GARDENS 
www.CentralFloridaZoo.org 
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Experimente o “verdadeiro” interior da 
Flórida, em uma emocionante aventura 
narrada de aerobarco, pela vida selvagem.  
Deslize sobre os pântanos e florestas de 
ciprestes dos pantanais da Flórida Central; 
veja crocodilos, águias, cemitérios indígenas 
e muito mais.  Segure um filhote de 
crocodilo!  Exibições de répteis, pássaros 
exóticos e colméia de abelhas na loja de 
presentes. Aerobarcos com inspeção de 
segurança da U.S.C.G. (Guarda Costeira dos 
Estados Unidos). Aberto diariamente.

28501 East Colonial Drive
Christmas, FL 32709

Para mais informações, por favor, visite 
www.AirBoatRidesAtMidWay.com

AirBoat Rides  
At MidWay

Férias na Florida’s Space Coast – as praias 
do Atlântico mais próximas de Orlando. 
As praias mais próximas dos parques 
temáticos de Orlando estão na Florida’s 
Space Coast onde você pode surfar 
na legendária Cocoa Beach, conhecer 
astronautas no Kennedy Space Center 
Visitor Complex, passear de caiaque 
entre a maior população de peixes-boi 
do mundo e fazer um cruzeiro em Port 
Canaveral. 

430 Brevard Avenue, Suite 150
Cocoa, FL 32922

Para mais informações, por favor, visite 
www.space-coast.com

Space Coast  
Office of Tourism

Empresa de destino para matrimônio 
mais segura e confiável de Orlando. 
Organizamos casamentos para casais 
que desejam casar em Orlando. Desde 
pacotes a opções personalizadas. 
Apenas vocês dois ou um grupo, desde 
a cerimônia até a recepção. 

7031 Grand National Drive, Suite 103
Orlando, FL 32819

Para mais informações, por favor, visite 
www.getmarriedinflorida.com

Get Married  
In Florida

Como você mede um parque aquático? 
No Wet ‘n Wild, tudo se resume a EPL 
(“emoção por litro”). É por isso que você 
encontrará mais atrações temáticas, 
mais aventuras em grupo e mais 
adrenalina do que em qualquer outro 
parque aquático. Porque em matéria 
de emoção, ninguém chega ao nível do 
original - Wet ‘n Wild!

6200 International Drive
Orlando, FL 32819

Para mais informações, por favor, visite 
www.wetnwildorlando.com

Wet ‘n Wild – Orlando
Um parque de diversões para a mente, 
com mais de 100 obras interativas. 
Pilote um avião de caça, deite em 
uma cama de pregos, crie sua própria 
montanha russa, pratique esportes 
virtuais e muito mais! Atrações 
especiais: simulador radical em 4D, 
três andares de percurso coberto de 
cordas, laser tag e o jantar temático 
Outta Control.

9067 International Drive
Orlando, FL 32819

Para mais informações, por favor, visite 
www.wonderworksonline.com

WonderWorks

O Kissimmee Swamp Tours é um narrado 
passeio de aerobarco pela vida selvagem, 
não apenas um tour. A única empresa de 
aerobarco localizada no Lago Kissimmee 
na Flórida Central, com 35.000 acres 
de natureza selvagem na Flórida. Sem 
casas e sem desenvolvimento. Apenas a 
Flórida selvagem em sua melhor forma. 
Experimente a diferença a bordo de 
verdadeiros aerobarcos.

4500 Joe Overstreet Road
Kenansville, FL 34739

Para mais informações, por favor, visite 
www.kissimmeeswamptours.com

Kissimmee  
Swamp Tours
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Alugue uma scooter ou uma cadeira 
de rodas em Orlando. Viaje com 
estilo e conforto, pois entregamos os 
equipamentos diretamente em seu hotel, 
resort ou centro de convenções. Aluguéis 
diários e semanais disponíveis.  Também 
oferecemos aluguéis de mobilidade na 
maioria dos locais e parques temáticos  
da Flórida. Ninguém aluga mais scooters 
em Orlando do que a Scootaround.

11300 Space Boulevard, Suite 2A
Orlando, FL  32837

Para mais informações, por favor, visite 
www.scootaround.com

Scootaround Wheelchair 
and Scooter Rentals

O Morse Museum abriga a maior 
coleção do mundo de obras do artista 
e designer americano Louis Comfort 
Tiffany, coleção esta que inclui a 
joalheria Tiffany, cerâmicas, pinturas, 
arte em vidro, vitrais e luminárias, e 
o interior da capela que ele mesmo 
projetou em 1893 para a exposição 
World’s Columbian Exposition em 
Chicago.

445 N. Park Avenue
Winter Park, FL 32789

Para mais informações, por favor, visite 
www.morsemuseum.org

The Charles Hosmer 
Morse Museum  
of American Art O Mennello Museum está localizado 

em uma antiga mansão amarela, que 
foi a residência particular de Howard 
Phillips, no coração de Downtown 
Orlando, na Flórida. Onde encontra- 
se o trabalho gênio Earl Cunningham 
(1893-1977), o museu apresenta as 
obras de St. Augustine e sua tentativa 
em capturar as memoráveis paisagens 
da Flórida.

900 East Princeton Street
Orlando, FL 32803

Para mais informações, por favor, visite 
www.mennellomuseum.org

The Mennello Museum 
of American Art

O melhor da praia no coração de 
Orlando! Se esta é sua primeira 
experiência de férias na praia, ou se 
você já está habituado com a vida 
praiana, você encontrará tudo de 
que precisa na Ron Jon Surf Shop® 
Nós oferecemos grandes marcas e 
variedades em moda praia, roupas 
casuais, pranchas de surfe, skates e 
acessórios para a praia.

5160 International Drive
Orlando, FL 32819

Para mais informações, por favor, visite 
www.ronjons.com®

Ron Jon Surf Shop
Orlando

Deseja conhecer as últimas  
novidades, ofertas especiais  

e as melhores dicas e promoções 
em Orlando?

Entre na lista!

Visite 
VisitOrlando.com/portugues

hoje e inscreva-se para receber  
o boletim informativo de  

Orlando e obter o máximo  
de suas férias em Orlando!

Entregue-se a um destino de compras  
de primeira classe com uma seleção 
encantadora de lojas internacionais, 
incluindo Louis Vuitton, Gucci e Chanel,  
e varejistas americanos da Apple, 
Abercrombie & Fitch, Tiffany & Co., 
Finish Line/Nike Shop e Victoria’s Secret.  
Lojas de departamentos: Neiman 
Marcus, Bloomingdale’s e Macy’s. 
Restaurantes como o The Cheesecake 
Factory e o elegante lounge de coquetel 
do Blue Martini aperfeiçoarão sua 
experiência.

4200 Conroy Road
Orlando, FL 32839

Para mais informações, por favor, visite 
www.Mallatmillenia.com

The Mall at Millenia
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Horário: 08:30h às 18:30h (exceto 25 de dezembro) • 8723 International Drive, Suite 101, Orlando, FL

Administrado pelo Visit Orlando®

Parada do 
I-Ride Trolley

OFFICIAL VISITOR CENTER
Nossos gentis e poliglotas Consultores de Viagens estão disponíveis para 
ajudá-los no Offi  cial Visitor Center de Orlando. Os serviços incluem:

■  Ingressos para atrações com descontos (08:30h – 18:00h)

■  Folhetos gratuitos de hotéis da região, restaurantes e mais de 95 atrações

■  Assistência gratuita para localizar acomodações de última hora

■ Indicações de endereços, guias e mapas gratuitos

■ Agora oferecemos câmbio de moeda estrangeira

VisitOrlando.com/portugues • 1-407-363-5872


