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1 – Brasil (Embarque)
Reunião do grupo no aeroporto internacional para partida com destino à Flórida. Você será recepcionado pela equipe da NEW IT,
que irá efetuar um embarque tranquilo e seguro.
2 – Orlando (Chegada) / Almoço de Boas Vindas (incluído) / Best Buy / Walmart
Café da manhã no hotel. Chegada com recepção da Equipe de Supervisores da NEW IT. Após nosso maravilhoso almoço de
boas-vindas, iremos ao Best Buy, a mais famosa loja de eletrônicos da cidade, e ao Walmart, uma das maiores lojas de departamentos
de Orlando, onde nos abasteceremos de comida, bebidas e tudo o que poderemos precisar na nossa viagem ou depois dela.
3 – Magic Kingdom / Refeição (incluída)
Café da manhã no hotel. Após o café, teremos como destino o Reino Mágico da Disney e suas terras encantadas. Conheceremos
o Castelo da Cinderela, o capitão Jack Sparrow e os Piratas do Caribe, a Space Mountain, os desfiladeiros da Big Thunder Mountain
Railroad, a Splash Mountain, It’s a Small World, a Mansão Assombrada e seus 999 fantasmas, duelos a laser com Buzz Lightyear e
muitas outras atrações. Conheceremos a área de Fantasyland, onde vamos visitar a vila da Ariel, da Bela e da Fera, a montanha-russa
dos Sete Anões e muito mais! À noite assistiremos a um sensacional show de fogos de artifício, música e cores, no espetáculo Happily
Ever After Nighttime Espectacular. Refeição incluída.
4 – Islands of Adventure / Premium Outlets International Dr / Refeição (incluída)
Café da manhã no hotel. Hoje iremos ao Islands of Adventure, onde eventos eletrizantes e originais nos guardam. Conheceremos
a nova atração Skull Island - Reign of Kong: Uma expedição por uma misteriosa ilha repleta de predadores pré-históricos e um
encontro com o próprio Kong. Uma atração multissensorial e multidimensional inesquecível. Na ilha dos heróis Marvel, testaremos o
radical simulador 3D do Homem Aranha, o Fearfall do Dr. Destino que nos arremessa a mais de 45m de altura; a frenética montanharussa do Hulk e mais. No Continente Perdido, veremos as Ruínas do templo de Poseidon, Jurassic Park e o seu playground préhistórico; Toon Lagoon, a corredeira do Popeye e mais! Terminaremos nosso dia fazendo compras, iremos ao Premium Outlets
International Dr, onde lojas como 2b Bebe, Adidas, Aeropostale, Bath & Body Works, Bose, Forever XXI, Guess, Juicy Couture, Tommy
Hilfiger, Victoria's Secret, entre outras nos esperam com preços incríveis. Refeição incluída.
5 - Disney’s Hollywood Studios / Refeição (incluída)
Café da manhã no hotel. Hoje iremos ao complexo cinematográfico Disney´s Hollywood Studios. Cada experiência nos levará
diretamente à ação e à emoção do cinema e da televisão. Mergulharemos no fundo do mar com a Pequena Sereia, embarcaremos
numa assustadora viagem ao cairmos de uma altura de 13 andares na Torre do Terror, e o que é pior... várias vezes! Desafiaremos a
gravidade na montanha-russa - Aerosmith Rock’n Roller Coaster e veremos o espetáculo A Bela e a Fera. Iremos interagir com os
anfitriões em Mickey & Minnie Runaway Railroad, como se estivéssemos dentro de um desenho animado. Na terra de Toy Story,
acertaremos todos os alvos de Midway Mania e embarcaremos nas molas do Slinky Dog Dash para uma grande aventura.
Desfrutaremos da novíssima Star Wars Galaxy Edge, o mais esperado lançamento do ano! Embarcaremos na Millenium Falcon e
viajaremos pelo espaço em um simulador para vivenciarmos uma guerra numa galáxia distante, posando no planeta Batuu em Star
Wars: Smugglers Run e Star Tours: a Aventura Continua. Passearemos pelo mercado Black Spire Outpost e combateremos a Primeira
Ordem em uma batalha em Star Wars: Rise of Resistence. A galáxia será pequena para nós! No fim do dia, assistiremos ao mais belo
espetáculo de águas, luzes, raio laser, música e Mickey Mouse – Fantasmic! E fecharemos nossa noite com o show “Maravilhoso
Mundo da Animação”, em homenagem aos 90 anos dos Estúdios Disney! Refeição incluída.
6 – Sea World / Florida Mall / Refeição (incluída)
Café da manhã no hotel. Hoje passaremos nosso dia no Sea World Orlando, onde conheceremos a nova montanha-russa que
chegou para quebrar os recordes da cidade. Inspirada no tubarão Mako perseguindo sua presa, ela é a mais alta, a mais rápida e a
mais longa atração de Orlando, com 1450 metros. Iremos nos aventurar na montanha-russa aquática Journey to Atlantis e nas
incríveis corredeiras com direito a uma grande queda: Infinity Falls! Decolaremos em um simulador de helicóptero no Wild Artic, onde
chegaremos perto de ursos polares, morsas e baleias belugas. Assistiremos ao show da Shamu e dos incríveis golfinhos.
Aproveitaremos também a nova Kraken, onde despencaremos de 45m a 105Km e a Manta: uma montanha-russa radical a bordo da
maior de todas as arraias. Conheceremos também as atrações TurtleTrek, que é uma experiência de cinema 3D em uma cúpula de
360º que leva você a incrível jornada de uma tartaruga marinha, e o Empire of the Penguin onde seremos transportados para um
mundo gelado como você nunca viu antes, explorando o misterioso Polo Sul através dos olhos dos pinguins. É um novo Sea World!
Também faremos compras no famoso Florida Mall, onde teremos oportunidade de comprar com qualidade, preço e variedade, em lojas
como Saks Fifth Av, JCPenney, Abercrombie & Fitch, Sears, Banana Republic, Sephora, Hollister Co., Oakley, Billabong e mais de 260
lojas. Refeição incluída.
7 – Epcot / Refeição (incluída)
Café da manhã no hotel. Hoje iremos explorar os vários mundos de Epcot: você já imaginou como se sente um astronauta
viajando pelo espaço até Marte? Chegou a hora de descobrir! Aperte o cinto e prepare-se para a mais eletrizante atração de Orlando:
Mission Space. No GM Test Track, seremos voluntários em um incrível simulador de carro. Embarcaremos no voo da Soarin – um
simulador multisensorial, que levará a todos através de um mundo de paisagens, sons e até cheiros! Circularemos pelo World
Showcase com seus 11 pavilhões, onde teremos a oportunidade de conhecer em um só dia Itália, China, México, Inglaterra, França,
Japão, Canadá, Noruega, Alemanha, Marrocos e EUA. À noite, um espetáculo digno do mais exigente viajante: ao redor do lago,
assistiremos ao Epcot Forever: um espetáculo épico de fogos de artifício, raios laser, música e efeitos especiais capazes de deslumbrar
uma infinidade de espectadores presentes todos os dias. Refeição incluída.

8 – Universal Studios/ Premium Outlets Vineland Ave / Refeição (incluída)
Café da manhã no hotel. Hoje o dia será dedicado ao complexo da Universal: grandes atrações e shows com as maiores estrelas do
cinema: Shrek! – A continuação desse premiado desenho em uma aventura em 4-D. Incríveis simuladores de filmes como ET, Men in
Black, Meu Malvado Favorito, Os Simpsons, Múmia e Transformers. Seguiremos Jimmy Fallon a bordo de um teatro voador e
conheceremos os lugares mais famosos de New York. Também conheceremos uma montanha-russa radical: a Rock It. Participaremos
de uma corrida contra o tempo em Velozes e Furiosos, a mais nova atração do parque! Entraremos no Mundo Mágico de Harry Potter:
Desde a entrada da Vila de Hogsmeade, até o enorme castelo de Hogwarts, esta área está repleta de atrações: embarcaremos na
motocicleta de Hagrid, que nos leva a uma montanha russa com experiência imersiva, iremos a Harry Potter e a Jornada Proibida, que
começa no torneio tribruxo e termina em um simulador 360º. São atrações que unem personagens de carne e osso, tecnologia
avançada e inovações cinematográficas, desenvolvidas especialmente para esta área. Também voltaremos a Universal Studios no
Hogwarts Express, um trem que liga Hogsmeade e Londres, para conhecer o Beco Diagonal, onde invadiremos o banco de Gringotes e
conheceremos as demais atrações. Fortes emoções nos esperam na Universal Studios. De lá iremos fazer compras no Premium Outlets
Vineland Ave: são 110 lojas, como Armani, Coach, Versace, Forever 21, Tommy Hilfiger, Adidas, Bass, DKNY, Fendi, Levi’s, Zegna,
Reebok, com muita qualidade e preço baixo! Refeição incluída.
9 – Animal Kingdom / Refeição (incluída)
Café da manhã no hotel. Hoje iremos conhecer o Animal Kingdom. Lá, ficaremos em contato com animais selvagens de todos os tipos,
além de dinossauros e astros animados de filmes clássicos Disney. Cinema 3D, corredeiras, safári, montanha-russa, shows… Reais,
imaginários ou extintos, os animais deste reino envolverão os convidados em uma trilha de aventura e mistérios. Conheceremos
também a Expedição Everest - onde embarcaremos em direção ao Monte Everest, passando por florestas de bambu, cachoeiras e
campos glaciais, escalando mais e mais pelos picos cobertos de neve! Vamos nos transportar para o mundo de Avatar, com suas
plantas bioluminescentes e montanhas flutuantes, onde desceremos o rio sagrado e voaremos em um Banshee sobre Pandora. À noite
assistiremos ao show noturno Rios de luz, com muitos efeitos especiais. Refeição incluída.
10 – Disney Springs / Almoço de Despedida no Planet Hollywood / Aeroporto (embarque)
Café da manhã no hotel. Hoje, estaremos deixando Orlando. Mas não antes de conhecermos a maior área de entretenimentos e
compras da Disney: Disney Springs – mais de 70 opções de entretenimento, compras e refeições, onde entre outras coisas, iremos à
maior loja Disney do mundo! Tudo é claro, com a qualidade Disney. Alegria, agitação, compras, cores e diversão em um só lugar.
Teremos nossa de despedida dessa cidade de sonhos com um delicioso almoço no Planet Hollywood e logo após, a equipe da NEW IT
irá acompanhá-los ao aeroporto, onde nosso voo vai levá-los de volta para casa.
11 – Brasil (chegada)
Agora prepare-se para contar suas histórias. Temos certeza que você deve estar querendo viajar novamente. A NEW IT agradece
por ter passado estes agradáveis dias com você, esperando poder estar sempre ao seu lado.
Obs: Este roteiro serve apenas como base para a programação. O mesmo será integralmente cumprido, porém, poderá
sofrer alterações na ordem das atrações, para uma melhor operação!

SAÍDA: 20 de Fevereiro / CHEGADA: 01 de Março



Acompanhante New It desde/até o Brasil.

PROGRAMA

11 Dias
+ Taxa de Remessa








•VOANDO: American

SGL
$3.499,00
$110

DBL
$3.249,00
$94

TPL
$3.149,00
$88

QDP
$3.099,00
$85

Preços acima discriminados em dólares americanos (US$).
Chd até 10 anos incompletos: favor descontar U$100,00 do preço publicado acima.
OBS 1: Sgl e Dbl = 01 Cama de casal // Tpl e Qdp = 2 Camas de Casal.
OBS 2: Todos os nossos serviços, inclusive o transporte, são Privativos!
OBS 3: Idade mínima para menores desacompanhados: 14 anos

FORMA DE PAGAMENTO:
Em Maio, financiamento TOTAL do programa (aéreo + terrestre) em 10x sem juros (1+9) no cheque-pré
ABN (+ tx de embarque e taxa de remessa internacional paga no primeiro cheque). A partir de Junho, passa
para 9x (1+8), e assim sucessivamente.
O prazo para quitação do programa é de 120 dias antes do embarque
IMPORTANTE:
 O programa inclui: Tkt aéreo, 8 noites no hotel categoria turística, entradas para os parques mencionados, traslados,
café da manhã Buffet no hotel + 9 refeições; seguro viagem e bagagem, kit viagem, e supervisão da equipe NEW IT
em Orlando.
 O pacote não inclui: taxa de embarque, taxa de remessa internacional, visto americano e extras pessoais.

Endereço: R. Sete de Setembro, 99 / 8º andar – Centro – Rio de Janeiro
Tel: (21) 3077– 0200 Fax: (21) 3852 – 0199 // atendimento@newit.com.br // www.newit.com.br

