Disney para Adultos 2019

Saída: 08/11 (12 DIAS)

O Mundo da Fantasia não tem idade, por isso a ALCANCE leva você a Disney num grupo exclusivamente para adultos, com um
ritmo mais tranquilo, conhecendo as atrações mais interessantes, com maior conforto e segurança. Atreva-se!!
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BRASIL/MIAMI:
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
MIAMI
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
MIAMI
Visita a cidade. Tarde livre.
MIAMI/ORLANDO:
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Orlando. Chegada, recepção e traslado ao
hotel. Hospedagem.
ORLANDO: MAGIC KINGDOM
Saída para o mais emocionante parque da Disney: MAGIC KINGDOM, neste dia teremos oportunidade de ver de perto os personagens
mais famosos como Mickey, Pateta, Pluto, Minie, Donald e outros como também poderemos desfrutar de atrações inimagináveis.
Regresso ao hotel após a queima de fogos no castelo da Cinderela.
ORLANDO: ANIMAL KINGDOM
Saída para o parque Animal Kingdom para apreciar a vida nas florestas e a mais nova atração AVATAR.
ORLANDO: DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS
Saída para o parque DISNEY HOLLYWOOD Studios, para relembrar a historia do Cinema com os filmes mais importantes desde o inicio
da atividade cinematográfica ate nossos dias. A noite assistiremos o espetáculo FANTASMIC com fogos e muita animação.
ORLANDO:
Dia livre para compras ou atividades pessoais.
ORLANDO: UNIVERSAL STUDIOS e ISLAND OF ADVENTURE
Saída para visita ao Parque UNIVERSAL STUDIOS, onde poderemos apreciar cenas de filmes, sets e estúdios
de gravações, cenografias e muitas atrações dos mais famosos filmes de Hollywood. A tarde visitaremos
ISLAND OF ADVENTURE para conhecer as atrações mais interessantes tais como a Vila de Harry Potter,
Jurassic Park e o Homem Aranha. Regresso ao hotel.
ORLANDO: EPCOT
Hoje o dia será para visitar o parque temático EPCOT, um dos mais interessantes da Disney com várias alternativas de brinquedos
temáticos da ciência e tecnologia, como assim também os Pavilhões dos Países. Regresso ao hotel no fim do dia.
ORLANDO: COMPRAS!
Traslado ao outlet PREMIUM para fazermos compras.
ORLANDO/BRASIL:
Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa parte TERRESTRE:
Em DUPLO: USD 2.889,00 Em TRIPLO: USD 2.716,00 Em SINGLE: USD 3.640,00
Parte Aérea: Favor consultar
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Primeira.
Ingressos aos parques mencionados
Traslados diários de/para os parques.
Nossos preços Não incluem:
Café da manhã
Gorjetas
Extras pessoais

