IMERSÃO E DIVERSÃO JULHO 2015
Utilizando a metodologia comunicativa, a qual defende a ideia de comunicação real,
através da qual o aluno aprende estratégias naturais para adquirir uma segunda língua,
professores americanos conduzirão as aulas de forma que todos os alunos possam
aprender somando teoria e prática no ambiente natural e adequado para aprendizagem
do inglês em atividades das mais diversas: exercícios escritos, conversação, entrevistas,
apresentações individuais, dinâmicas de grupo, entre muitas outras abordagens para o
ensino e aperfeiçoamento do idioma inglês.
Como as aulas serão todas temáticas, os alunos aprenderão em sala de aula o que
estarão prestes a praticar do lado de fora, num programa realizado 100% em inglês,
mesmo durante o dia-a-dia nos parques, shoppings e demais atividades propostas no
roteiro, que tem por objetivo proporcionar uma verdadeira imersão na cultura e idioma
dos EUA.
A turma será dividida em dois níveis: básico, para quem ainda está começando, e
intermediário/avançado, para quem quer se aperfeiçoar. Tal divisão acontecerá antes da
viagem através de testes de nivelamento.
Todos os alunos contarão com material didático próprio, a ser entregue em Orlando em
nossa primeira orientação. As aulas serão divididas em dois momentos: nas primeiras 2
horas serão aplicados os conteúdos teóricos, adaptados para cada nível de
conhecimento e direcionados conforme o desenvolvimento dos alunos. Nas 2 horas
restantes a turma se junta para atividades coletivas, o que promove a interação entre os
passageiros e maior vivência dos aprendizados.
Aprender se divertindo, essa é a proposta do Imersão e Diversão!

ROTEIRO
02 DE JULHO – QUINTA-FEIRA - EMBARQUE
Prepare-se, o sonho vai começar! Nossa equipe estará aguardando a todos para o início
de nossa viagem. Here we go!
03 DE JULHO – SEXTA-FEIRA – CHEGADA, ACOMODAÇÃO E VISITA AO WAL MART
Chegada aos EUA e traslado até o Sheraton Vistana Village Resort, onde ficaremos
hospedados - um super resort onde nos sentiremos em casa, mesmo fora de casa. Ao
chegarmos, faremos um tour para conhecer a estrutura de nosso hotel, além de
atividades de integração para que todos se conheçam e possam fazer novas amizades,
desde os primeiros momentos. Depois disso, faremos uma visita ao Walmart, a maior
rede de supermercados do país. Lá compraremos itens para nossa alimentação,
especialmente para os cafés da manhã que serão feitos dentro do apartamento. A noite
será livre para descanso, merecido depois de um longo dia de viagem.
04 DE JULHO – SÁBADO – PRIMEIRA ORIENTAÇÃO E JOGO DE BASEBALL
Começaremos o dia com nosso primeiro GET TOGETHER, no qual nossa equipe de
professores fará a primeira orientação. No restante do dia celebraremos o '4 de Julho',
feriado que comemora a Independência dos EUA por todo o país com muitas
festividades. Mergulharemos fundo na cultura americana para aprender um pouco mais
sobre sua história. Para fechar este dia especial com chave de ouro, iremos à um Jogo
de Baseball, um dos esportes preferidos dos norte-americanos.
05 DE JULHO – DOMINGO – MAGIC KINGDOM
Hoje teremos um dia inteiro dedicado à fantasia no Magic Kingdom, o parque onde a
magia do Castelo da Cinderela se mistura com emocionantes atrações, como a Space
Mountain, Splash Mountain, Piratas do Caribe e Mickey’s PhilharMagic. Para encerrar o
dia assistiremos ao Wishes Nighttime Spectacular, uma apresentação de música e fogos
de artifício que emocionará a todos.
06 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE E COMPRAS NA BEST BUY,
BRAZIL CENTER E FLORIDA MALL
Pela manhã, aulas de inglês na universidade. Após o almoço, faremos nossas primeiras
compras passando pelas lojas Brazil Center e Best Buy, lugares perfeitos para quem
pretende adquirir eletrônicos. Em seguida, iremos ao Florida Mall, o maior shopping de
Orlando e onde poderemos encontrar lojas como: Apple, Victoria´s Secret, Abercrombie,
Hollister, Gap, entre várias outras marcas mundialmente conhecidas.
07 DE JULHO – TERÇA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE E SEA WORLD
Pela manhã, aulas de inglês na universidade. Após o almoço visitaremos o Sea World, o
incrível parque sobre a vida marinha. Veremos de perto golfinhos, focas, pinguins,
tubarões, arraias e a famosa baleia Shamu. Para quem gosta de atrações radicais, as
atrações Kraken, Atlantis e Manta são um prato cheio!

08 DE JULHO – QUARTA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE E COMPRAS NO PREMIUM
OUTLETS LAKE BUENA VISTA
Pela manhã, aulas de inglês na universidade. Após o almoço, faremos compras no
Premium Outlets Lake Buena Vista, um outlet com grandes marcas onde poderemos
encontrar roupas, acessórios, calçados e lembranças, e onde fica uma das maiores lojas
Forever 21 da cidade.
09 DE JULHO – QUINTA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE E VISITA A DOWNTOWN
DISNEY
Pela manhã, aulas de inglês na universidade. No período da tarde, aproveitaremos a
estrutura de nosso hotel para cuidar de nossas roupas: é hora da lavanderia! Em seguida,
passeio por Downtown Disney, uma belíssima área de entretenimento e compras dentro
do complexo Disney, onde está localizado o Cirque du Soleil, espetáculo imperdível para
quem gosta de arte, música e diversão – ingresso vendido separadamente.
10 DE JULHO – SEXTA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE, AMERICAN BARBECUE E
GAME NIGHT
Pela manhã, aula de inglês na universidade. Como já está na hora de encher a geladeira
de novo, após o almoço iremos ao Publix, um supermercado cheio de ótimas opções de
alimentação. Em seguida, faremos um típico AMERICAN BARBECUE, um delicioso
churrasco no estilo americano, com direito a piscina, jogos e brincadeiras. Vamos
aproveitar o clima descontraído para nossa primeira game night, na qual testaremos os
conhecimentos adquiridos em sala de aula até aqui.
11 DE JULHO – SÁBADO – EPCOT
Hoje conheceremos o Epcot, o parque que celebra o futuro e a integração dos povos. Lá
estão as fantásticas atrações Spaceship Earth, Mission Space, Test Track e Soarin.
Aproveite o período da tarde para conhecer os países que circundam o lago em uma
celebração cultural de gastronomia, compras e lazer de todo o mundo. Ao final do dia
assistiremos ao inesquecível espetáculo de lasers e fogos Illuminations, Reflections of
Earth.
12 DE JULHO – DOMINGO – DISNEY´S HOLLYWOOD STUDIOS
Após café da manhã, dedicaremos nosso dia ao mundo do cinema no parque Disney’s
Hollywood Studios. Neste parque, vamos voar na Rock n’Roller Coaster Aerosmith,
despencar da Twilight Zone Tower of Terror, e assistir ao Musical da Bela e a Fera. Para
encerrar o dia assistiremos ao Fantasmic, um espetáculo de som e lasers no melhor
estilo Disney!
13 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE E UNIVERSAL STUDIOS
Pela manhã, aulas de inglês na universidade. Depois seguiremos para o complexo
Universal Orlando Resort, onde teremos um delicioso almoço no mundialmente
conhecido restaurante Hard Rock Café. Em seguida, visitaremos o parque Universal
Studios, onde nos sentiremos dentro dos famosos estúdios de cinema e faremos parte
de produções como Shrek, MIB, Twister, Os Simpsons e Meu Malvado Favorito –

ficaremos neste parque até o final do dia, para aproveitarmos também a novíssima área
do Beco Diagonal, mais uma novidade do Mundo Mágico de Harry Potter.
14 DE JULHO – TERÇA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE E ISLANDS OF ADVENTURE
Pela manhã, aulas de inglês na universidade. Após o almoço seguiremos com destino ao
parque Islands of Adventure, onde viveremos nossas melhores aventuras! Neste parque
vamos nos divertir em fantásticas atrações como Spider Man, Incredible Hulk Coaster,
Jurassic Park e o Mundo Mágico de Harry Potter. Para encerrar a noite, passeio em City
Walk, um lugar cheio de energia e ótimas opções de alimentação, onde também acontece
o espetáculo Blue Man Group, um show imperdível que vai mexer com seus sentidos.
15 DE JULHO – QUARTA-FEIRA – AULA NA UNIVERSIDADE, VISITA AO TARGET E
PICNIC
Pela manhã, aulas de inglês na universidade. Após o almoço, visitaremos o Target, um
supermercado com produtos dos mais variados, de alimentos a itens de decoração e
jardinagem. Em seguida, vamos passear pela cidade de Orlando e curtir um saboroso
picnic, com direito a toalha xadrez, muitas guloseimas e um visual incrível que só quem
participa deste programa pode conhecer.
16 DE JULHO – QUINTA-FEIRA – NASA E FESTA EXCLUSIVA PARA OS GRUPOS GRATUR
Hoje dedicaremos o nosso dia para conhecer o Kennedy Space Center – NASA, uma
experiência inusitada: visitaremos as instalações espaciais, encontraremos com
astronautas e assistiremos a lançamentos de foguetes e filmes especiais no IMAX®. À
noite, vamos dançar e nos divertir na festa especial exclusiva para os grupos da Gratur
no Beco Diagonal do Harry Potter!
17 DE JULHO – SEXTA-FEIRA – MANHÃ LIVRE E ATIVIDADES DE IMERSÃO
Depois de uma super festa, nada como uma manhã livre para repor as energias. Todos
revigorados? Então aproveitaremos o restante do dia para atividades de imersão na
cidade de Orlando: vamos conhecer a área da International Drive e suas atrações, um dos
lugares mais visitados da região.
18 DE JULHO – SÁBADO – BUSCH GARDENS E COMPRAS NO MALL AT MILLENIA
Hoje partiremos bem cedo rumo ao Busch Gardens, o mais radical dos parques temáticos
da Flórida, com suas incríveis montanhas-russas Montu, Gwazi, Kumba, Cheetah Hunt e
a incomparável Sheikra, conhecida por sua altíssima queda a uma velocidade de 112
km/h. Em seguida, faremos uma visita ao shopping The Mall at Millenia, o mais
sofisticado local de compras de Orlando e casa da Cheesecake Factory, restaurante que
serve os mais deliciosos cheesecakes de toda a cidade!
19 DE JULHO – DOMINGO – AQUATICA E COMPRAS NA PERFUMELAND E PREMIUM
INTERNATIONAL DRIVE
Já está com saudades da nossa comidinha? Que tal um café da manhã típicamente
brasileiro? Hoje faremos essa refeição especial no Vittorio’s, um restaurante que fala a
nossa língua. Aproveitaremos a visita para compras na Perfumeland, uma loja
especializada em cosméticos dos mais diversos. Em seguida, vamos nos refrescar nas

piscinas do Aquatica, onde poderemos ver animais marinhos enquanto descemos de um
super tobogã. De lá partiremos para o Premium Outlets International Drive, o maior outlet
de Orlando e onde teremos um delicioso jantar no restaurante italiano Vinito Tuscan
Tavern.
20 DE JULHO - SEGUNDA-FEIRA – DISNEY’S ANIMAL KINGDOM
Vamos curtir nosso último dia de parque visitando o Disney’s Animal Kingdom, o parque
que celebra a vida selvagem e nos leva a conhecer animais como elefantes, leões, zebras
e girafas. Os mais corajosos poderão conhecer a Expedition Everest, um passeio pela
Montanha Proibida em um trem em alta velocidade! A noite será livre para organizarmos
nossos pertences e começarmos a aprontar as nossas malas.
21 DE JULHO – TERÇA-FEIRA – DIA DE PRAIA E GRADUATION NIGHT
Hoje é dia de fugir do comum e ver de perto o que os americanos fazem para se divertir:
vamos para a praia! Passeremos o dia com o pé nas areias de Daytona Beach, uma das
praias mais famosas do estado da Flórida. E para comemorar o término de nossas aulas,
um super jantar de formatura em nossa Graduation Night – surpresas esperam por você!
22 DE JULHO – QUARTA-FEIRA – EMBARQUE PARA RETORNO AO BRASIL
Após o café da manhã, deixaremos o nosso hotel e nos despediremos da cidade de
Orlando, é hora de voltar para casa.
23 DE JULHO – QUINTA-FEIRA – CHEGADA AO BRASIL
Nossa viagem acabou, então é hora de matar as saudades da família, dos amigos, e
relembrar cada momento mágico que vivemos.
Obs: A ordem do Roteiro poderá sofrer alterações para melhor aproveitamento da viagem.

INCLUSO NO PROGRAMA









Aulas University of Central Florida – Rosen College of Hospitality;
21 dias de hospedagem no hotel Sheraton Vistana Villas (ou Similar);
Traslados de chegada e de partida, aeroporto/hotel/aeroporto;
Serviço de maleteiros para maior comodidade dos passageiros na hora de
carregar as malas;
Transporte para todas as atrações do programa;
Ingresso para as seguintes atividades: Magic Kingdom, Epcot, Disney´s
Hollywood Studios, Disney´s Animal Kingdom, Universal Studios, Islands of
Adventure, Sea World, Busch Gardens, Aquatica, Kennedy Space Center, Jogo de
Baseball, Passeio com PicNic, Dia de praia em Daytona Beach, Atividades
especiais em comemoração ao 4 de Julho, dia da Independência dos EUA;
Fast Pass: agendamento especial para não ficar em filas nas atrações mais
cheias dos parques da Disney;

















Tours de compras: Best Buy, Wal Mart, Target, Publix, Florida Mall, Mall at Millenia,
Premium Outlets International Drive, Premium Outlets Lake Buena Vista, Brazil
Center, Perfumeland, Downtown Disney, Universal CityWalk;
Festa especial exclusiva para os grupos Gratur;
Graduation Night com jantar especial de formatura;
Refeições Inclusas:
o 01 Café da manhã com as Princesas da Disney;
o 01 Jantar no restaurante italiano Vinito Tuscan Tavern;
o 01 Almoço no restaurante brasileiro Camilla’s;
o 01 Almoço ou jantar no Hard Rock Café;
o 01 Café da manhã no restaurante brasileiro Vittorio’s;
o 01 Jantar durante a festa especial exclusiva para os grupos Gratur;
o 01 Jantar durante a Graduation Night;
Comunicação:
o Notícias e informações sobre a viagem através das mídias sociais da
Gratur;
o Fotos dos passageiros publicadas diariamente no site da Gratur;
o Endereço eletrônico para receber e-mails do Brasil com entrega diária das
mensagens;
o Orientação pré-embarque através de reuniões presenciais (verifique as
cidades disponíveis);
Equipe especializada:
o Dream Makers Gratur – guias especializados acompanhanho os
passageiros do embarque até o retorno ao Brasil;
o Coordenadores próprios em Orlando;
o Equipe de suporte no Brasil com atendimento 24h;
o Médico brasileiro em Orlando;
Estrutura e segurança:
o Escritório local;
o Carros de apoio;
o Serviço de tesouraria para menores desacompanhados;
o Serviço de suporte financeiro para emergências;
o Seguro de viagem internacional com cobertura de até U$ 100.000,00 em
assistência médica e hospitalar;
o Seguro Stop Trip em caso de cancelamento ou interrupção da viagem por
motivo de saúde do passageiro e/ou parentes em 1º grau, com cobertura
de até U$ 5.000,00 por passageiro pagante;
Kit viagem Gratur com 5 camisetas, mochila, pochete, porta-documentos, portavalores, etiquetas de bagagem, capa para passaporte, capa de chuva e manual
com dicas e orientações de viagem.
Qualidade Gratur Operadora: certificada como Especialista Disney pela Walt
Disney Company

PREÇOS POR PESSOA
Parte Terrestre
Quádruplo:
Triplo:
Duplo:
Individual:

US$ 3,311.00
US$ 3,473.00
US$ 3,788.00
US$ 4,771.00

OBS: Cada apartamento conta com 1 quarto quadruplo (ou triplo), 1 quarto duplo, 2 banheiros (1 por quarto)
e sala e cozinha a serem compartilhados entre os dois quartos.

Opcionais
Cirque du Soleil: US$ 125.00 (adulto) e US$ 100.00 (criança até 09 anos).
Blue Man Group: US$ 90.00
Certificado “Disney Youth Education Series”: U$ 70.00

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.

