
 

 
 

ROTEIRO DIA A DIA 
 
DIA 1 - CHEGADA E WALMART 
Chegaremos em Orlando na parte da tarde (voos a confirmar), e iremos direto para o Walmart para fazer 
as primeiras comprinhas. Lá compraremos lanches pra levar para os parques, e o que mais quisermos 
deixar no hotel. O Walmart também é ótimo pra comprar maquiagem com preço muito bom, material 
escolar e de escritório, lembrancinhas e até roupas! Já prepara a listinha pra ir focada. 
 
DIA 2 - ROSS + DOLLAR TREE + YES BRASIL + EPCOT 
Começaremos os dias nas compras! A Ross é uma loja de departamentos com absolutamente TUDO que 
você possa imaginar, com preços remarcadíssimos. É o lugar ideal pra comprar roupas (se você estiver 
disposto a garimpar), meias, sapatos, vestidos, coisas pra casa, coisas pra pet! Do lado da Ross tem a 
Dollar Tree, onde tudo (sim, tudo!) custa apenas 1 dólar. Depois vamos dar uma passadinha na Yes Brasil, 
onde tem tudo que a gente gosta. De JBL, a Instax, a laptops, a telefones. Depois das compras vai chegar 
a hora do nosso primeiro parque Disney! O Epcot é um parque de coisas futuristas, com as atrações 
Mission Space, Test Track, Soaring, Spaceship Earth (a bola!) e o World Showcase, com 11 pavilhões de 
países diferentes, onde faremos uma verdadeira volta ao mundo. 
 
DIA 3 - HOLLYWOOD STUDIOS + JANTAR 
No Hollywood Studios vamos curtir a montanha russa do Aerosmith, o tão temido "elevador", atrações do 
Toy Story na novíssima Fantasy Land, show de efeitos especiais do Indiana Jones, um sing along do 
Filme Frozen, e entre várias atrações da saga Star Wars, andaremos em um super simulador 4D, Star 
Tours. No final do dia, assistiremos ao espetáculo Fantasmic, que é um show de luzes e fogos pelo 
maravilhoso mundo da imaginação. À noite ainda teremos o nosso jantar de confraternização (incluso!). 
 
DIA 4 - COMPRAS NAS OUTLETS + DISNEY SPRINGS 
Os shoppings de outlets em Orlndo são gigantes, e nós iremos no maior e maior: Premium Outlets 
International Drive. São mais de 180 lojas e teremos praticamente um dia inteiro para explorar as que mais 
amamos. Depois das compras, uma passada no hotel pra nos recuperarmos, e então iremos ao Disney 
Springs, o complexo de gastronomia e entretenimento da Disney. E hoje é dia de balada! 
 
DIA 5 - ANIMAL KINGDOM + FLORIDA MALL 
Vamos ao Animal Kingdom, que é o maior parque da Disney! Vamos andar em um simulador da era dos 
dinossauros, na montanha russa Everest, assistir ao musical do Rei Leão, sobrevoar Pandora montado em 
um banshee, andar em um safári de verdade, e muito mais!! No final do dia iremos ao Florida Mall, seja 
pra comprar muito, ou só passear, essa é uma parada obrigatória em Orlando. 
 
DIA 6 - CAFÉ DA MANHÃ COM PERSONAGENS + MAGIC KINGDOM 
E chegou o dia mais mágico de todos! Vamos começar com um café da manhã com os personagens 
(incluso para os primeiros 10 inscritos) e depois curtir muito! Vamos 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! 
 
DIA 7 - UNIVERSAL STUDIOS 
Hoje vai ser um dia incrível! Tem Beco Diagonal, tem simulador dos Simpsons, dos Transformerss, 
Velozes e Furiosos, Jimmy Fallon, montanha russa da Múmia, e a tão temida Rock It! Uma montanha 
russa imperdível que te leva às alturas ao som do seu rock and roll preferido. Venha preparado! Teremos 
noite livre pra passear, sair pra jantar ou simplesmente curtir a International Drive. 
PS: Quem quiser ter o dia seguinte livre, pode fazer o Islands of Adventure nesse dia também! 
 
DIA 8 - ISLANDS OF ADVENTURE 
No segundo parque da Universal tem uma viagem incrível de vassoura dentro do castelo de Hogwarts, 
tem Jurassic Park, simulador do King Kong, atrações que molham, simulador 4D do Homem Aranha e 
muito mais. Se você fez os dois parque da Universal em um dia, vai ter esse dia livre pra fazer o que 
quiser! 
 
DIA 9 - DIA LIVRE 
Esse é aquele dia especial em que você vai poder fazer o que quiser vontade! Pode ser uma volta só sua, 
pode ser uma combinação do grupo todo ir pro mesmo lugar! Deixamos em aberto para que você possa 
deixar a viagem com a sua cara. 
 
DIA 10 - MALL AT MILENNIA + VOLTAR PARA O BRASIL 
E chegou o dia triste de dizer adeus. Tristes por estar voltando pra casa mas imensamente felizes por 
voltar com tantos sonhos realizados e histórias pra contar. Só temos a agradecer por terem escolhido 
realizar esse sonho conosco!! 
 
 
 


