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13 DE MAIO DE 2020 – 12 DIAS 
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Voos da American Airlines: (Rio / Miami / Orlando / Miami / Rio) 

 

SAÍDA: 13 DE MAIO DE 2020 

AA 904   13MAY GIGMIA  HK25 2040 0440     

AA2657  14MAY MIAMCO HK25 0655 0805     

AA 1194 25MAY MCOMIA HK25 1935 2046                                                   

AA 905   25MAY  MIAGIG  HK25 2255 0820   

 

 

 
 



  
  

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA: 
 
 

1º DIA – BRASIL / EUA - Reunião no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para 
embarque em voo com destino aos Estados Unidos.  
  

2º DIA – EUA / MIAMI – ORLANDO – WALMART (1 REFEIÇÃO)  -  Chegada em 
Orlando (check-in após 15:00h).  Partiremos para nossas primeiras compras e 
teremos um almoço incluído em Restaurante Brasileiro. Visitaremos o Walmart,  um 
dos maiores supermercados de Orlando. Retorno ao hotel e acomodação. À noite 
sugerimos uma caminhada na movimentada International Drive ou uma visita ao 
novo complexo turístico, ICON 360, na International Drive, onde poderemos visitar o 
Museu de Cera MADAME TUSSAUDS e a andar na Roda Gigante ORLANDO EYE. 
(INGRESSO NÃO INCLUÍDO). 
  

3º DIA – ORLANDO - DISNEY´S HOLLYWOOD  STUDIOS (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o 
café da manhã visitaremos o parque cinematográfico  DISNEY´S HOLLYWOOD Studios 
onde participaremos de guerras espaciais como simulador de GUERRA DAS 
ESTRELAS, assistiremos o show do INDIANA JONES, despencaremos no elevador da 
TORRE DO TERROR, além das atrações com a Pequena Sereia e a Bela e a Fera. 
Visitaremos ainda a recém inaugurada Terra do TOY STORY, onde teremos  
várias atrações temáticas, entre elas uma montanha russa SLINKY DOG  
DASH para todas as idades.  Para encerrar o dia assistiremos ao show  
FANTASMIC, com muito laser, músicas e fogos.  



  
  

4º DIA – ORLANDO - LOJAS ROSS, BED BATH & BEYOND, TJMAX, DOLAR TREE / 

PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL (CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO) - Após o café da 

manhã, teremos nosso primeiro dia de compras em lojas conhecidas dos brasileiros com 

preços arrasadores e seguiremos para  o Premium Outlet International, onde muitas lojas 

famosas nos aguardam com descontos imperdíveis, como GAP, Ralph Lauren, NIKE, 

Adidas, Puma, Victoria’s Secret, Lacoste e muito mais... Teremos nossa refeição numa 

cantina italiana VINITTO para encerrar o dia.  

  

5º DIA – ORLANDO – DISNEY´S EPCOT / (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã 

sairemos em seguida para visitar 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... Visitaremos a VITRINE DO MUNDO onde estão 

representados 11 países do mundo, além do SOARIN - um simulador que nos fará voar 

sobre um mundo de paisagens, sons e até cheiros!  À noite um show de fogos, musica, laser 

e fontes de águas dançantes, ILLUMINATION encerrará em grande estilo este dia 

inesquecível. 

 

6º DIA – AULA DE HIDROGINASTICA / FLORIDA MALL  (CAFÉ DA MANHÃ + 1 

REFEIÇÃO) -   Após o café da manhã, antes de sairmos para o shopping, teremos uma aula 

de hidroginástica para alongamento e relaxamento. Seguiremos para o FLORIDA MALL, um 

charmoso shopping com muitas lojas conhecidas e uma ótima Praça de Alimentação onde 

teremos um voucher para uma refeição. Poderemos escolher entre comida chinesa, 

pizzas, hambúrgueres ou uma massa no Spoletto que é a opção que sempre  

sugerimos.  

    



  
  

7º DIA - ORLANDO –  WINTER GARDEN   (CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO + BINGO)  - 

Após o café da manhã seguiremos para visitar WINTER GARDEN, uma charmosa cidade 

localizada a 30 minutos de Orlando, às margens do Lago Apopka, onde faremos um passeio 

de barco (ingresso incluído). O centro de Winter Park fica na rua principal, a Plant Street, 

que apresenta arquitetura histórica e muitos restaurantes e o Plant Street Market com várias 

opções de pizzas, sushis, hamburgers, pratos veganos e cerveja artesanal . À noite teremos 

um jantar num restaurante brasileiro e antes de voltar ao hotel teremos um BINGO com 

prêmios temáticos dos parques que visitaremos.  

 

8º DIA – ORLANDO -  ISLANDS OF ADVENTURE/UNIVERSAL STUDIOS / UNIVERSAL 

CITYWALK (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã visitaremos os parques da  

UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA, onde os limites e a televisão adquirem vida e criam 

experiências deslumbrantes e inesquecíveis. Viajaremos em diversos filmes como ET, 

SHREK 4D, OS SIMPSONS,  MEU MALVADO FAVORITO. Passaremos para 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, 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! 

No final da tarde, voltaremos à Universal Studios no Hogwarts Express, um trem que liga 

Hogsmeade e Londres, para conhecer o Beco Diagonal.  Na saída passaremos pelo  

UNIVERSAL CITY WALK, um complexo de restaurantes. Teremos um tempo para visitar o 

UNIVERSAL CITYWALK , suas lojas e restaurantes famosos e temáticos como 

HARD ROCK CAFÉ, BUBBA GUMP, o restaurante do Forest Gump e a  

FÁBRICA DE CHOCOLATE onde poderemos tomar um sorvete  

maravilhoso  ou simplesmente entrar para conhecer. 



  
  

9º DIA – ORLANDO - AULA DE HIDROGINASTICA / DISNEY SPRINGS  

(CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO) - Após o café da manhã, teremos uma 

aula de hidroginástica na piscina do hotel, para alongarmos e relaxarmos 

antes de começar o dia. (Não esqueçam de levar roupa de banho)   

visitaremos o novo DISNEY SPRINGS com suas Lojas, como Zara, Sephora, 

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

Rainforest Café e o  famoso Planet Hollywood  onde teremos nossa refeição 

do dia.  

   

10º DIA – ORLANDO (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, música e cores no  

Happily Ever  After,  que acontece em frente do Castelo. 

    



  
  

11º DIA –  ORLANDO / BRASIL  (CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO)  - 

Após o café da manhã tempo livre para arrumar as malas. Em horário 

pré-determinado, teremos nosso almoço de despedida e seguiremos 

para o aeroporto para embarque em voo de volta ao Brasil.   

  

12º 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! 

 

 Observação: O roteiro acima serve como base da programação. O 

mesmo será totalmente cumprido, podendo entretanto sofrer alterações 

nos dias e horários das programações para uma melhor 

operacionalização do mesmo. Para saída com Guia desde o Brasil o 

grupo deverá ter, no mínimo, 20 pessoas. 
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VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL COM A           

 
 
 

Estamos esperando o seu contato! 
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