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SAÍDA: 14/10/2020

Ÿ Translado para todas as atrações 

inclusas;

Ÿ Ingressos para 2 parques Universal: 

Universal Studios e Islands of Adventure;

Ÿ Halloween da Disney - Mickey's not So 

Scary Halloween Party;

Ÿ 10 noites em hotel, com café da manhã;

Ÿ  Passagem aérea saindo de Guarulhos;

Ÿ Ingressos para 4 parques Disney: Magic 

Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e 

Animal Kingdom;

 O pacote inclui:

Ÿ Guia Movetur acompanhando desde o 

embarque.

Ÿ Kit viagem com mochila e camiseta;

Ÿ Seguro viagem;

PARA CONTRATAR ENTRE EM CONTATO:
contato@movetur.com.br | www.movetur.com.br
 (51) 3013-9400 | (51) 98202-0202 | (51) 98286-7400

Entrada de R$ 2.725,80 + 24x de R$ 545,16 no boleto, com juros 

Entrada de R$ 2.725,80 + 10x de R$ 1.090,32 no cartão ou

Entrada de R$ 3.257,80 + 10x de R$ 1.303,12, no cartão ou

Entrada de R$ 3.257,80 + 24x de R$ 651,56, no boleto, com juros

Entrada de R$ 3.035,80 + 08x de R$ 1.517,90 no boleto, sem juros ou

Entrada de R$ 3.035,80 + 24x de R$ 607,16, no boleto, com juros 

Ÿ Duplo:

Entrada de R$ 2.725,80 + 08x de R$ 1.362,90 no boleto, sem juros ou

Ÿ Triplo:
Entrada de R$ 3.035,80 + 10x de R$ 1.214,32 no cartão ou

Valores e formas de pagamento:

Entrada de R$ 3.257,80 + 08x de R$ 1.628,90, no boleto, sem juros ou

Ÿ Quádruplo:

VEJA O ROTEIRO PRÉVIO NA PRÓXIMA PÁGINA



VIAJE EM 2020!VIAJE EM 2020!

ROTEIRO PRÉVIO

PARA CONTRATAR ENTRE EM CONTATO:
contato@movetur.com.br | www.movetur.com.br
 (51) 3013-9400 | (51) 98202-0202 | (51) 98286-7400

A primeira coisa que faremos será as comprinhas básicas, 

é claro! Iremos ao supermercado Walmart, onde você 

poderá comprar itens de higiene, pequenos lanches para 

serem levados ao parque, água mineral, brinquedos, 

maquiagens e lembrancinhas. Após as primeiras 

compras, iremos à loja de eletrônicos Yes Brasil, onde 

você poderá encontrar chip pro celular, celulares e video 

games, malas, produtos de beleza e tudo o que nós 

brasileiros amamos.

Compras, compras, compras!! Iremos ao Premium 

Outlets International Drive e ao Florida Mall. Prepare-se 

1º DIA - CHEGADA: Walmart e Yes Brasil! 

2º DIA - EPCOT  

3º DIA - ANIMAL KINGDOM e Disney Springs

Hoje é o nosso primeiro dia de parque e nada melhor do 

que começar com uma volta ao mundo no parque mais 

cultural da Disney. Além de aprendermos sobre a história 

da comunicação no Spaceship Earth (ou "a bola", como 

também é conhecida), sobrevoarmos as 7 maravilhas do 

mundo, participarmos de uma simulação de voo a Marte 

e testar um carro para a GM, teremos a oportunidade de 

conhecer 11 países (tem até a Torre Eiffel) que ficam em 

volta de um lago! É uma fantástica volta ao mundo! E 

terminaremos nosso dia assistindo a um lindo show de 

fogos.

Vamos ao Animal Kingdom, que é um grande zoológico, 

o maior parque da Disney! Vamos andar em um 

simulador da era dos dinossauros, na montanha russa 

E v e r e s t ,  a s s i s t i r  a o  m u s i c a l  d o  R e i  L e ã o , 

sobrevoar Pandora montado em um banshee, andar em 

um safári de verdade, e muito mais!! Ao final do dia 

iremos ao complexo de compras da Disney, é lá que está 

localizada a maior loja da Disney do mundo!

4º DIA - HOLLYWOOD STUDIOS 

No Hollywood Studios vamos curtir a montanha russa do 

Aerosmith, o tão temido "elevador", e atrações do Toy 

Story, show de efeitos especiais do Indiana Jones, e entre 

várias atrações da saga Star Wars, andaremos em um 

super simulador 4D, Star Tours. Já poderemos conhecer a 

nova área de Star Wars!

5º DIA - COMPRAS: Outlets  

É nesse dia que iremos a Ross, Dollar Tree, Best Buy, Florida 

Mall e Perfumeland. UFA! Serão muitas e muitas lojas para 

você encontrar tudo aquilo que está procurando. Loja de 1 

dólar, loja de eletrônicos, loja de perfumes e muitas outras.

9º DIA - MAGIC KINGDOM 

Hoje iremos aproveitar o halloween nem tão assustador do 

Mickey, que é a festa fofinha em comemoração ao 

Halloween, é um espetáculo à noite. Prepare sua fantasia e 

venha pedir os doces ou travessuras! 

11º DIA - VOLTA PARA CASA 

10º DIA - HALLOWEEN NA DISNEY 

Hoje é dia de arrumar as malas e voltar para nossas casas. A 

viagem será incrível e temos certeza que será inesquecível 

para todos os que participarem. Esperamos nos ver em 

breve!!

6º DIA - UNIVERSAL STUDIOS e Ross (opcional) 

para um dia cheio de lojas das melhores marcas. Tem loja 

da Nike, Adidas, Gap, Victoria's Secrets... Não esqueça de 

levar sua mala para carregar as compras ;)

Hoje é dia de curtir o parque mais mágico da Disney, onde 

você vai poder assistir aos tão famosos desfiles (ou paradas), 

tirar fotos com os personagens, embarcar em aventuras 

como a Splash Mountain, a Space Mountain, a Mansão Mal 

Assombrada, a montanha russa da Branca de Neve e os 7 

anões, assistir ao show de fogos à noite e muito mais!

No Islands of Adventure vamos conhecer a área de 

Hogsmeade, a vila bruxa de Harry Potter, além disso, vamos 

passear pelas ruas das histórias em quadrinhos na Marvel 

Super Hero Island e até viver uma aventura na selva de 

Jurassic Park. Finalizaremos o nosso dia com um incrível 

show de luzes no castelo de Hogwarts.

7º DIA - ISLANDS OF ADVENTURE  

É nesse parque que você se sentirá dentro dos seus filmes 

preferidos. Lá vamos conhecer o Beco Diagonal, no The 

Wizarding World of Harry Potter, passear por Springfield, 

andar nos simuladores incríveis do parque. Ah, nós 

também poderemos fazer o trajeto do Expresso de 

Hogwarts ;) Teremos tempo para ir a queridinha Ross 

(opcional).

8º DIA - COMPRAS 
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