
  
  

DETALHES – ORLANDO MANIA 
  

18 DE JANEIRO DE 2020 – 13 DIAS 

www.rdctour.com 
           +33 6 63 36 46 39 



  
  

Voos da American Airlines: (Rio / Miami / Orlando / Miami / Rio) 

 

SAÍDA: 18 DE JANEIRO DE 2020 

AA 904S 18JAN 7 GIGMIA*HK25 2230  0520    

AA 260S 19JAN 7 MIAMCO*HK25 0900  1011    

AA 588S 29JAN 3 MCOMIA*HK25 1000  1111    

AA 905S 29JAN 3 MIAGIG*HK25 2250  0910  

  

- CHD: ATÉ 10 ANOS INCOMPLETOS  DESCONTO  DE US$ 

100,00  

 
 



  
  

 
 Observações:  
 
1 - O café continental nos EUA inclui: café, chá, leite, 2 tipos de 
sucrilhos, 2 tipos de suco, pão de forma branco e integral, bolo 
tipo muffins, uma ou duas frutas frescas , manteiga,  geleia e 
mel.  

  
2 - O ROTEIRO ABAIXO SERVE COMO BASE NA PROGRAMAÇÃO 
QUE SERÁ TOTALMENTE CUMPRIDA, PODENDO  ENTRETANTO 
SOFRER  ALTERAÇÕES NOS DIAS E HORÁRIOS DAS 
PROGRAMAÇÕES PARA UMA MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO 
DO MESMO. 

  
  



  
  

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA: 
 
1º DIA – BRASIL / EUA / ORLANDO - Reunião no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro para embarque em voo com destino aos Estados Unidos. Você será 

recepcionado  pela nossa equipe, que irá efetuar um embarque tranquilo e seguro.   

  

2º DIA - ORLANDO -  WALMART -  Chegada em Orlando onde seremos 

recepcionados pela nossa equipe de Coordenação. Visitaremos uma loja de 

eletrônicos, relógios, óculos e perfumes e sugerimos uma parada para almoço (NÃO 

INCLUÍDO) Antes de voltar ao hotel passaremos pelo  WALMART, um dos maiores 

supermercados de Orlando para fazermos nossas primeiras comprinhas.  

  

3º DIA - ORLANDO – DISNEY´S  MAGIC KINGDOM  (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o 

café da manhã teremos um dia inteiro dedicado ao REINO MÁGICO DE DISNEY onde 

visitaremos suas  terras mágicas, incluindo a NOVA FANTASYLAND, onde 

conheceremos a vila da Pequena Sereia e da Bela e a Fera, além da nova Montanha -

Russa dos 7 Anões. Conheceremos também  as famosas atrações como Piratas do 

Caribe, Big Thunder Railroad, Splash Mountain, Mansão Mal Assombrada entre muitas 

outras que nos deixarão encantados com tanta magia... Poderemos tirar  fotos em  

frente ao Castelo da Cinderela. Lembre-se que no Mundo Disney os visitantes voltam a 

ser crianças e teremos certeza disso ao ver a belíssima parada com  

Personagens Disney, além da queima de fogos, músicas e cores no Happily  

Ever After, que acontece em frente ao Castelo.   



  
  

4º DIA - ORLANDO -  ISLANDS OF ADVENTURE  (CAFÉ DA MANHÃ) - 

Após o café da manhã, visitaremos  a UNIVERSAL STUDIOS ISLANDS OF 

ADVENTURE, o parque temático do século XXI, desafiando você a vivenciar 

a aventura! Com o HOMEM ARANHA faremos um percurso incrível, com a 

maior tecnologia 3D, participaremos das corredeiras do POPEYE e  da 

atração do JURASSIC PARK. Poderemos experimentar a montanhas-russas 

de altíssima velocidade HULK, além da TERRA DO HARRY POTTER, com 

muitas atrações desde a entrada da Vila de Hogsmeade até o CASTELO DE 

HOGWARTS, onde veremos a principal atração considerada uma 

experiência 360º, unindo tecnologia avançada com personagens ao vivo!   

  

5º DIA – ORLANDO – SEAWORLD - Após o café da manhã seguiremos 

para  o SEAWORLD. Radicalizaremos numa montanha-russa aquática, 

JOURNEY TO ATLANTIS, além da  mais nova montanha-russa MAKO, 

inspirada num Tubarão perseguindo sua presa, que chegou para bater todos 

os recordes de Orlando, com seus 1450 metros. Continuaremos nossa visita 

num  passeio de  helicóptero no  WILD ARTIC ou assistindo ao show SHAMU 

ADVENTURE. É um novo SEA WORLD! Prepare-se para levitar a quase 110 

km/h na mega montanha-russa KRAKEN, agora com óculos de realidade 

virtual , além da MANTA, uma montanha russa radical a bordo de 

uma gigante arraia, que não vai desapontar quem gosta de voar sobre  

trilhos!   



  
  

6º DIA - ORLANDO - PREMIUM OUTLET  INTERNATIONAL (CAFÉ DA 

MANHA) - Após o café da manhã, seguiremos para conhecer o Shopping 

PREMIUM INTERNATIONAL OUTLET MALL, onde lojas com Victoria’s 

Secret, Aeropostale, Nike, Adidas, Guess, Tommy, Forever XXI, entre muitas 

outras nos esperam com preços incríveis!   

  

7º DIA – ORLANDO -  ANIMAL KINGDOM (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o 

café da manhã, visitaremos o parque DISNEY´S ANIMAL KINGDOM, onde o 

mundo animal é mostrado em sua magnitude. Participaremos de atrações 

como  Dinossauros, Insetos, Safári e a montanha russa Everest, onde 

passaremos por florestas, cachoeiras e campos glaciais, escalando até o 

mais alto pico de neve! Vamos conhecer o mundo do Avatar, onde 

desceremos o rio sagrado e voaremos sobre Pandora. 

  

8º DIA - ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS (CAFÉ DA MANHA) - Após o 

café da manhã teremos um dia de luzes, câmera e ação. Visitaremos a 

UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA, onde os limites e a televisão adquirem 

vida e criam experiências deslumbrantes e inesquecíveis. Viajaremos em 

diversos filmes como: ET, MUMIA, SHREK 4D, OS SIMPSONS, MEU 

MALVADO FAVORITO, Transformers e uma radical montanha-russa -   

ROCK IT, além da atração – JIMMY FALLON, dentro de um teatro  

voador!  



  
  

9º DIA – ORLANDO - DISNEY´S HOLLYWOOD  STUDIOS (CAFÉ DA MANHÃ) - 

Após o café da manhã visitaremos o parque cinematográfico da Disney, DISNEY´S 

HOLLYWOOD Studios onde participaremos de guerras espaciais como no simulador 

de GUERRA NAS ESTRELAS, despencaremos no elevador da TORRE DO TERROR, 

curtiremos a ROCK´N ROLLER COASTER e visitaremos a mais nova terra TOY 

STORY LAND, uma experiência que fará com que os visitantes “diminuam” para o 

tamanho de um brinquedo junto a personagens como Woody, Jessie e Buzz Lightyear, 

que estarão no quintal de Andy. Entre as atrações haverá a montanha-russa Slinky 

Dog Dash, com capacidade para até 18 pessoas, e um brinquedo galáctico com os 

alienígenas verdes da Planet Pizza.  Ainda poderemos visitar as atrações como a 

Pequena Sereia, os Muppets e A Bela e a Fera. Terminaremos nosso dia assistindo ao 

FANTASMIC um show de música, laser, fogos e personagens Disney que com certeza 

nos encantarão com tanta magia! 

 

10º DIA - ORLANDO – DISNEY´S EPCOT (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da 

manhã, visitaremos o esplendoroso EPCOT, onde o MUNDO DO FUTURO nos 

aguarda com atrações que nos farão viajar no tempo. Aperte os cintos e prepare-se 

para um lançamento no espaço na atração, Mission Space ou para sermos voluntários 

no incrível simulador de carros  TEST TRACK  ou no SOARIN AROUND THE WORLD 

- um simulador que nos fará voar sobre um mundo de paisagens, sons e até cheiros!!  

Após nossa refeição dentro do parque visitaremos a VITRINE DO MUNDO onde estão 

representados 11 países. Poderemos assistir na Noruega o FROZEN  

EVER AFTER, num passeio de barco pelo Reino de Arandelle. E para terminar  

este dia assistiremos o novo espetáculo EPCOT FOREVER, um show  

deslumbrante de fogos, laser e musicas, ao redor do lago.  



  
  

11º DIA - ORLANDO –  FLORIDA MALL / DISNEY SPRINGS (CAFÉ DA MANHÃ) -  

Após o café da manhã, sairemos para nosso último dia de compras. Visitaremos o 

charmoso Shopping de Orlando, o FLORIDA MALL, onde encontraremos mais de 260  

lojas de marcas e grifes conhecidas, como:  Abercrombie, Hollister,  Apple, Banana 

Republic, Victoria’s Secret, Forever 21, MAC  e muito mais ... Seguiremos para o novo 

Disney Springs, com mais de 70 opções de entretenimento e compras, com lojas como 

Zara, Sephora, MAC e muitas outras e os Famosos  Restaurantes, como o T Rex, o 

Rainforest Café.  

  

12º DIA – ORLANDO / BRASIL (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã, tempo 

livre para arrumar as malas. Em horário pré-determinado  seguiremos para o aeroporto 

para embarque em voo de volta ao Brasil.   

 

 13º DIA - BRASIL - Chegada em nosso país! Ficaremos com saudades 

desta viagem inesquecível e das amizades tão importantes que fizemos.  A 

RDC Tour agradece a sua preferência e espera  tê-lo conosco sempre  

nos momentos mais agradáveis da sua vida! 

www.rdctour.com 
           +33 6 63 36 46 39 



  
  

VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL COM A           

 
 
 

Estamos esperando o seu contato! 

www.rdctour.com 
           +33 6 63 36 46 39 


