ORLANDO DREAM – JULHO 2015
ROTEIRO
1° DIA - BRASIL - ESTADOS UNIDOS
Chegou o grande dia! Apresentação para o check-in, onde nossa equipe estará aguardando a
todos para o embarque com destino aos Estados Unidos.
2° DIA - CHEGADA – WALMART
Chegada em Orlando. Recepção e transporte para o Hotel com acomodação imediata (early
check- in). À noite, após todos terem descansado da viagem, visita ao hipermercado Walmart,
para as primeiras compras.
3° DIA - MAGIC KINGDOM
Hoje conheceremos o Magic Kingdom, o parque dos sonhos e da fantasia. Almoço especial no
Crystal Palace com a Turma do Ursinho Pooh (incluso). No final do dia assistiremos ao
'Wishes', um espetáculo de queima de fogos musical no melhor estilo Disney.
4º DIA – BLIZZARD BEACH + CAMILA’S + BRAZIL CENTER + ICE PARTY
Pela manhã iremos nos refrescar no mais 'gelado' dos parques aquáticos da Disney: Blizzard
Beach, cheio de emoções de tirar o fôlego. Após, compras na Brazil Center e almoço no
Restaurante Brasileiro Camilla's (incluso). À noite saída em Limousine para nossa primeira
festa especial: Ice Party Gratur, uma super festa temática no Icebar Orlando, onde você vai se
divertir, dançar e tirar muitas fotos em um Bar de Gelo de verdade!
5° DIA –PERFUMELAND + THYPOON + CIRQUE DU SOLEIL
Café da manhã especial no Restaurante Vittorio's. Após o café iremos às compras na
Perfumeland (a tradicional loja brasileira de perfumes, cosméticos e eletrônicos). Mais tarde,
iremos nos resfrescar no parque aquático Typhoon Lagoon. Almoço especial na Churrascaria
Fogo de Chão. À noite assistiremos ao espetáculo La Nouba, do Cirque du Soleil (opcional).
6° DIA - EPCOT
Hoje nosso dia começará com um delicioso e encantador Café da manhã com as Princesas
da Disney (incluso). Após o café conheceremos o Epcot, o parque sobre as tecnologias, o
futuro, e a integração dos povos de todo o mundo. À noite assistiremos ao inesquecível
espetáculo de lasers e fogos 'IllumiNations'.
7° DIA – ANIMAL KINGDOM + DISNEY QUEST + DOWNTOWN DISNEY
Café da manhã com os Personagens Clássicos da Disney (incluso). Após o café, vamos
conhecer o Animal Kingdom, o parque sobre a vida animal. No final da tarde, iremos até
Downtown Disney, onde vamos conhecer o Disney Quest, o incrível parque de jogos virtuais e
interativos. Jantar no Planet Hollywood (incluso).

8° DIA - DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS
Hoje vamos entrar no mundo dos filmes e das animações Disney! Atrações surpreendentes
como a Torre do Terror (o elevador que despenca no escuro) e a Rock’n Roller Coaster, (a
montanha-russa ao som do Aerosmith) estarão à sua espera neste parque. No final do dia,
assistiremos ao Fantasmic, um espetáculo de som e lasers que emocionará a todos.
9° DIA – BUSCH GARDENS + BEST BUY + FLORIDA MALL
Hoje conheceremos o Busch Gardens, o mais radical dos parques temáticos da Flórida com
suas incríveis montanhas- russas. No final do dia, compras no Best Buy, a mega loja de
eletrônicos e no Florida Mall, o maior e mais completo de Orlando. A noite, chegaremos ao
Universal’s Cabana Bay Beach Resort, onde passaremos o restante de nossos dias em Orlando.
10° DIA – PREMIUM I DRIVE + HARD ROCK + BLUE MAN GROUP
Hoje iremos às compras no Premium Outlets I-Drive, o maior Outlet de Orlando, onde você
encontrará marcas famosas com ótimos preços! No final da tarde vamos passear pela
CityWalk, uma área com lojas, restaurantes e várias opções de entretenimento. Jantar no Hard
Rock Cafe (incluso). Após o jantar assistiremos ao show do Blue Man Group (opcional).
11° DIA – SEA WORLD + FESTA NO BECO DIAGONAL
Hoje é dia de conhecermos o Sea World, o parque sobre a vida marinha onde iremos assistir a
shows de golfinhos e da baleia Shamu. A noite, teremos a incrível festa no Beco Diagonal no
Mundo Mágico de Harry Potter, no parque Universal Studios. (Jantar Incluso).
12° DIA – MANHÃ LIVRE + GILSON’S + PREMIUM VINELAND
Manhã Livre. Almoço no restaurante brasileiro Gilson’s. Após o almoço, compras no Premium
Outlets Vineland, outro super shopping de ponta de estoque onde você encontrará muitos
produtos a preços incríveis.
13° DIA – ISLANDS OF ADVENTURE + TARGET + MALL AT MILLENIA
Hoje viveremos nossas melhores aventuras em Islands of Adventure, o incrível parque da
Universal onde está localizado parte do Mundo Mágico de Harry Potter. A tarde, iremos até a
Target, Mega Loja de departamento, e ao Mall at Millenia, o mais sofisticado shopping de
Orlando.
14° DIA – AQUATICA + FESTA
Pela manhã conhecermos o Aquatica, onde você poderá deslizar debaixo d’água e flutuar em
um rio de curvas sinuosas através de uma gruta cheia de peixes tropicais. À noite preparemse!! Abusem da criatividade para nossa Festa à Fantasia (com premiação para melhor
fantasia) exclusiva para os grupos da Gratur!
15° DIA – UNIVERSAL STUDIOS
Hoje vamos conhecer o parque Universal Studios, o parque projetado por Steven Spielberg,
onde faremos parte dos mais famosos filmes e estúdios de cinema e do Beco Diagonal do
Mundo Mágico de Harry Potter.

16° DIA - RETORNO AO BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque e início de
nossa viagem de retorno ao Brasil.
17° DIA - CHEGADA AO BRASIL
Chegada ao Brasil. Agora é hora de matar as saudades da família, dos amigos, e relembrar
cada momento mágico da viagem!
Obs: A ordem do Roteiro poderá sofrer alterações para melhor aproveitamento da viagem.

INCLUSO NO PROGRAMA













07 Noites em hotel moderado Disney;
07 Noites no hotel Universal’s Cabana Bay Beach Resort;
Early check-in: entrada antecipada no hotel no dia da chegada;
12 Parques: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Busch
Gardens, Sea World, Universal Studios, Islands of Adventure (Mundo de Harry Potter),
Blizzard Beach, Typhoon Lagoon, Aquatica e Disney Quest;
Refeições Inclusas:
o Café da manhã diário no hotel;
o 01 café especial com as Princesas Disney;
o 01 café especial com os Personagens Disney;
o 01 café especial no Restaurante Vittorio's;
o 01 almoço com a Turma do Ursinho Pooh;
o 01 almoço ou jantar no Planet Hollywood;
o 01 almoço ou jantar no Hard Rock Cafe;
o 01 almoço ou jantar no Restaurante Camilla's;
o 01 almoço ou jantar no Restaurante Gilson's;
o 01 almoço ou jantar na Churrascaria Fogo de Chão;
o 01 Jantar durante a Ice Party Gratur;
o 01 Jantar durante a Gratur Dance Party;
o 01 Jantar durante a Festa à Fantasia;
Caneca Disney Mug;
Passeio de Limousine: um sofisticado e divertido passeio pelos bairros mais
charmosos de Orlando;
Festas Exclusivas:
o Ice Party Gratur no BAR DE GELO;
o Gratur Dance Party no Beco Diagonal do Mundo Mágico de Harry Potter;
o Festa à Fantasia (Super Premiação: Um iPhone para o primeiro lugar e um iPad
para o segundo lugar);
Tours de compras: The Florida Mall, Premium Outlets I-Drive, Premium Outlets,
Vineland, Mall at Millenia, Best Buy, Walmart; Target e Perfumeland;


















Fast Pass: ticket especial para não ficar em filas nas atrações mais cheias dos parques
da Disney;
Entrada Antecipada no Mundo Mágico de Harry Potter, nos parques Universal Studios
e Islands of Adventure;
Acompanhamento da viagem pela Internet:
Fotos diárias dos grupos em nosso site;
TV Gratur - reportagens e mensagens dos passageiros durante a viagem;
Endereço eletrônico para receber e-mails do Brasil durante a viagem, com entrega
diária das mensagens recebidas;
Equipe Especializada:
o Dream Makers Gratur - Guias especializados, acompanhando os grupos 24h,
desde o embarque até o retorno ao Brasil;
o Coordenadores próprios em Orlando;
o Plantão para atendimento aos pais no Brasil.
o Médicos brasileiros em Orlando, para atendimento exclusivo aos passageiros
Gratur, hospedados no mesmo hotel que os grupos;
o Maleteiros e motoristas no aeroporto/hotel;
o Carros de apoio;
o Serviço de tesouraria e Suporte financeiro;
Seguro de viagem internacional com cobertura de até US$ 100 mil em assistência
médica;
Seguro Stop Trip para cancelamento ou interrupção da viagem por motivo de saúde do
passageiro e/ou seus parentes em primeiro grau, com cobertura de até US$ 5,000.00
por pessoa.
Kit de viagem completo;
01 DVD com imagens do grupo;
01 Foto do Grupo em frente ao Castelo da Cinderela;
Reunião pré-embarque (consultar cidades);
Qualidade Gratur Operadora: certificada como Especialista Disney pela Walt Disney
Company.

PREÇOS POR PESSOA
Parte Terrestre
Quádruplo:

US$ 3,329.00

Triplo:

US$ 3,536.00

Duplo:

US$ 3,932.00

Individual:

US$ 5,147.00

Criança*:

US$ 2,663.00

* Criança até 09 anos compartilhando apartamento com dois adultos em Duplo ou três adultos em Triplo.

Passeios Opcionais
Cirque du Soleil: US$ 125.00 (adulto) e US$ 100.00 (criança até 09 anos).
Blue Man Group: US$ 90,00 por pessoa

Parte Aérea
Consulte-nos sobre as tarifas de acordo com a cidade de saída.

Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. Somente o fechamento do pacote garante
lugares e valores.

