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PROGRAMAÇÃO DIÁRIA:  
 
1º Dia:  Brasil / EUA - Reunião no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro para embarque em voo com destino aos Estados Unidos. 

Você será recepcionado pela equipe, que estará presente para que 

seu embarque seja tranquilo. 

 

2º Dia : EUA / Los Angeles / Anaheim - Chegada em Los Angeles. 

Seguiremos para Anaheim nossa primeira parada na Califórnia. 

Check in no hotel (após as 15 horas). Tarde livre para caminharmos 

nas redondezas do hotel. 

 



  
  

3º Dia: Anaheim / DISNEYLAND (CAFÉ DA MANHÃ) -  Após o café 

da manhã, visitaremos o 1º parque temático construído por Walt 

Disney. Teremos um dia dedicado a Disneyland, o lugar onde tudo 

começou. Visitaremos as áreas temáticas cheias de atrações 

inesquecíveis, entretenimento e surpresas em cada esquina: Main 

Street USA: uma réplica de uma cidade clássica americana do século 

XIX, Adventureland: com atrações fantásticas, Frontierland: uma 

cidade antiga do Oeste Americano, Fantasyland: onde vamos ver os 

personagens de Disney ao vivo, Tomorrowland: uma visão no futuro.  

 

Não importa quantas vezes se visite este parque, sempre será uma 

experiência nova e um lugar onde os sonhos se tornam realidade há 

mais de 5 décadas. Atrações imperdíveis como Pirates of the 

Caribbean, Small World, A Casa Mal Assombrada entre outras, farão 

deste dia, um dia de muita Magia... E visitaremos a mais nova área 

deste parque, recém inaugurada a STAR WARS GALAXY´S EDGE, 

onde teremos a atração Millenium Falcon, uma experiência 

única de dirigir uma nave numa missão que nos será dada. 



  
  

4º Dia: Anaheim / DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE (CAFÉ DA MANHÃ) 

- Após o café da manhã, seguiremos para fazer nossa visita ao outro parque 

da Disney que fica bem na frente do Disneyland Park, e é neste parque onde 

as histórias da Disney se tornam realidade através de shows e atrações 

imperdíveis como: Toy Story Mania, Torre do Terror, Soarin´ Over Califórnia, 

um simulador que nos fará voar sobre um mundo de paisagens, além da 

Cars Land, onde nos divertiremos em alta velocidade, na mais nova atração 

inspirada no filme Carros da Disney. Finalizaremos o dia com um lindo 

espetáculo noturno de água, fogos e luz, ao som envolvente dos 

inesquecíveis temas musicais da Disney, World of Color finalizará nosso 

último dia de viagem cheio de magia, luzes e cores. 

 

5º Dia: Anaheim / Los Angeles (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da 

manhã, check out e seguiremos para Los Angeles onde faremos um city tour 

e visitaremos muitos pontos turísticos, fazendo algumas paradas. 

Conheceremos o Hollywood Boulevard com o famoso Teatro Chinês onde 

tem as impressões de mãos das celebridades na Calçada Fama. 

Passaremos pelo legendário Roosevelt Hotel, onde aconteceu a primeira 

Festa do Oscar. Continuaremos nosso tour em direção ao bairro chique de 

Beverly Hills onde faremos uma parada na famosa Rua Rodeo Drive, 

onde foi filmado “ Pretty Woman” . Seguiremos em direção a praia  

de Santa Mônica onde poderemos jantar (não incluído). 



  
  

6º Dia - Los Angeles / SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN / GARDEN GROVE 

OUTLET (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã, seguiremos para visitar o 

parque Six Flags Magic Mountain, onde teremos tempo para descobrir as 

atrações radicais e muitas montanhas russas que fazem deste parque um lugar 

de muita emoção e adrenalina! Na saída visitaremos um Outlet, o GARDEN 

GROVE OUTLET para umas comprinhas. 

 

7º Dia - Los Angeles / UNIVERSAL STUDIOS / UNIVERSAL CITYWALK (CAFÉ 

DA MANHÃ) - Após o café da manhã, teremos um dia dedicado a Universal 

Studios em Hollywood, os maiores estúdios cinematográficos do mundo. Você vai 

assistir a espetáculos ao vivo, relembrando os grandes momentos de Hollywood. 

Atrações como A Múmia, Transformers 3-D, King Kong, Shrek 4-D, Os Simpsons 

e Jurassic Park, tirarão nosso fôlego. Além da mais nova atração THE WIZARD 

WORLD OF HARRY POTTER , aberta em abril de 2016, com atrações que 

incluem uma reprodução do Beco Diagonal, do castelo de Hogwarts e do vilarejo 

de Hogsmeade, uma montanha-russa ao ar livre chamada Voo do Hipogrifo e 

uma aventura 3D batizada de "Harry Potter and the Forbidden Journey" (Harry 

Potter e a jornada proibida). Além de pontos de alimentação que servem as 

comidinhas típicas do mundo bruxo, como a cerveja amanteigada e do  

sapo de chocolate. Na saída teremos um tempo para conheceremos o  

Universal  CityWalk com seus bares, restaurantes e lojas . 



  
  

8º Dia: Los Angeles / CAMARILLO OUTLET / San Diego (CAFÉ DA 

MANHÃ) -  Após o café da manhã, check out e a caminho de San Diego 

visitaremos um dos Shoppings Outlets com muitas lojas de grifes com preços 

promocionais. Chegada em San Diego, uma das cidades mais admiradas 

pelos jovens. Passaremos por alguns pontos turísticos da cidade com La 

Jolla, uma das praias mais badaladas da cidade. 

 

9º Dia: San Diego / SEAWORLD (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da 

manhã, teremos um dia dedicado ao SeaWorld San Diego que é um parque 

temático animal, oceanario, aquário ao ar livre com animais do mundo inteiro, 

incluindo morsas, leões marinhos, ursos polares e pinguins. Embarque em 

muitas aventuras, incluindo a MANTA, uma montanha-russa de alta 

tecnologia que vai te girando, mergulhando e dando voltas como uma arraia. 

 

10º Dia: San Diego / Los Angeles / Brasil - Em horário pré-determinado, 

seguiremos para o aeroporto de Los Angeles, para embarque em voo de 

volta ao Brasil. 
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11º Dia: Brasil - Chegada em nosso país - Chegada em nosso pais. 

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! 

 

 

Obs: 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. 



  
  

VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL COM A           

 
 
 

Estamos esperando o seu contato! 
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