
  
  

DETALHES – DISNEY / UNIVERSAL´S ENDLESS 

SUMMER TEEN COM DISCOVERY COVE 
12 DE JANEIRO – 16 DIAS 

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



  
  

VOOS AMERICAN AIRLINES (Rio / Miami / Orlando / Miami / Rio) 

  

AA 904K 12JAN 7 GIGMIA*HK48 2230  0420      

AA2657K 13JAN 1 MIAMCO*HK48 0655  0805     

AA1194V 26JAN 7 MCOMIA*HK48 1935  2046     

AA 905V 26JAN 7 MIAGIG*HK48 2250  1010     

  

- CHD: ATÉ 10 ANOS INCOMPLETOS  DESCONTO  DE US$ 

100,00  

 

- SUPLEMENTO DE 13 REFEIÇÕES = U$ 250,00  

 

     Nossas refeições serão bem diversificadas de acordo com a nossa 

programação do dia. O suplemento de 13 refeições, será oferecido  

para as refeições dentro dos parques com giftcards  da Disney e 

Universal, Meal Vouchers SeaWorld Parks ou Shoppings.   

 
       



  
  

DISCOVERY COVE  - Dolphin-Swim 

Experience  
 

      Imagine um lugar onde você e sua família podem 

tocar e nadar com golfinhos, desvendar misteriosas 

arraias, mergulhar entre milhares de espécies de peixes 

de águas tropicais e relaxar nas privativas praias. Onde, 

atravessando uma majestosa cachoeira, você pode 

alimentar a mão pássaros exóticos em um fantástico e 

amplo aviário. Onde você pode admirar-se, ouvir e 

interagir com esses incríveis animais. Discovery Cove: um 

all-inclusive dia de aventura com todas as refeições, 

bebidas, acessórios e memórias para toda a vida.   
 



  
  

DISCOVERY COVE  - Dolphin-Swim Experience  
 
O PARQUE INCLUI:  
  
- Experiência de nado com golfinhos - Ilimitado acesso ao Recife de Corais, Lagoa das 
Arraias, Piscina do Resort, Tropical River e Aviário - Todas as refeições e bebidas 
durante o dia, incluindo um café-da-manhã continental, almoço e vários produtos 
Anheuser-Busch - Uso de equipamentos de Snorkel, roupa de banho, toalhas e 
lockers.  
  
- Passageiros devem ter, pelo menos 6 anos de idade, para participar da experiência 
nado com golfinhos e entre 6-12 anos deverão estar acompanhadas por um adulto 
participando do Dolphin-Swim Experience.  
  
- É PROIBIDO O USO DE BRINCOS, COLARES, ANÉIS E PIERCING NA HORA DO NADO.  

 
- Serão oferecidos pacotes opcionais de fotos e filmagem com preços diversificados  
pela equipe de fotógrafos profissionais do parque que registram a experiência do 
nado com os golfinhos.  
  
    Obs: Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.  



  
  

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA:  
 

CAFÉ DA MANHÃ + 14 REFEIÇÕES: 

 
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 (1 REFEIÇÃO  INCLUÍDA) - Chegada em Orlando 

onde seremos recepcionados pela nossa equipe de Coordenação. Teremos nosso 

almoço de boas vindas e logo após visitaremos o  WALMART, um dos maiores 

supermercados de Orlando para fazermos nossas primeiras comprinhas.  

  

3º DIA - ORLANDO – DISNEY´S  MAGIC KINGDOM  (CAFÉ DA MANHÃ + 1 

REFEIÇÃO  INCLUIDA) - 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 ao Castelo.   



  
  

4º DIA  – ORLANDO – DISCOVERY COVE / PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL 

(CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO INCLUÍDA) - Hoje será um dia de descobertas e 

lembranças para toda a vida!  Visitaremos o parque DISCOVERY COVE, onde poderemos 

tocar e nadar com golfinhos, arraias e mergulhar entre milhares de espécies de peixes 

tropicais. Poderemos relaxar  nas praias privativas e alimentar pássaros exóticos num 

amplo aviário. DISCOVERY COVE é  um parque ALL-INCLUSIVE, um dia de aventura com 

todas as refeições, bebidas, petiscos e acessórios incluídos (equipamento e roupa de 

mergulho, toalhas, armário e filtro solar). Os únicos itens que você terá que pagar a parte 

são fotos, vídeos e produtos que desejar comprar nas lojas do parque. 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!  

  

5º DIA  – ORLANDO  - UNIVERSAL´S VOLCANO BAY / FESTA DE 15 ANOS EM EPCOT 

(CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO INCLUÍDA) - Após o café da manhã seguiremos para 

o  Universal's Volcano Bay™, o mais novo parque aquático temático do Universal 

Orlando™. Imagine um lugar encantado, cheio de emoções para quem é aventureiro, mas 

que também quer sossego para relaxar. Tudo isso à beira de um enorme vulcão tropical. 

Neste parque você não precisa ficar em filas enormes e nem esperar por boias. A diversão 

começa quando você quiser. Isso significa, mais tempo para navegar em um rio de 

correnteza suave, saltar do alto do grande vulcão Waturi e cair em uma maravilhosa 

piscina de águas cristalinas.  Voltaremos para o  hotel para nos arrumarmos para   

grande Festa de 15 anos numa área exclusiva de EPCOT.  Assistiremos aos  

fogos numa área VIP para grupos das Agências de Viagens, teremos um delicioso  

jantar, bolo, Personagens Disney e  um DJ muito animado, que farão desta  

comemoração uma data inesquecível! 



  
  

6º DIA  - ORLANDO -  ISLANDS OF ADVENTURE / PREMIUM OUTLET VINELAND  (CAFÉ 

DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO  INCLUÍDA) - 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! Seguiremos para 

conhecer um dos maiores Shopping Outlet em Orlando, o PREMIUM OUTLET VINELAND, 

onde encontraremos 110 lojas de grifes famosas com preços de ponta de estoque como: 

Armani, Coach, Puma, Tommy, Adidas, Reebok, Nike, Levi´ , etc. 

  

7º DIA  – ORLANDO – SEAWORLD / FESTA À FANTASIA / LIMOUSINE (CAFÉ DA MANHÃ 

+ 1 REFEIÇÃO  INCLUÍDA) - 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!  À noite  teremos nossa refeição incluída na nossa Festa à Fantasia , com  

DJ brasileiro e muita animação ! Não esqueça de colocar sua fantasia na mala! 

Nossa ida para festa será de LIMOUSINE !!!   



  
  

8º DIA  – ORLANDO -  ANIMAL KINGDOM/ DISNEY SPRINGS (CAFÉ DA 

MANHÃ +  1 REFEIÇÃO  INCLUIDA) - 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.  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.  

  

9º DIA  - ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS / JOGO DE BASQUETE NBA 

(CAFÉ DA MANHA + 1 REFEIÇÃO  INCLUÍDA) - 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! 



  
  

10º DIA  – ORLANDO - DISNEY´S HOLLYWOOD  STUDIOS (CAFÉ DA 

MANHÃ +  1 REFEIÇÃO  INCLUIDA) - 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! 

  

11º DIA  - ORLANDO – BEST BUY / FLORIDA MALL (CAFÉ DA MANHÃ + 

1 REFEIÇÃO  INCLUÍDA) - Após o café da manhã 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  além da  

famosa loja de eletrônicos, a BEST BUY, onde faremos uma parada.  



  
  

12º DIA  - ORLANDO – DISNEY´S EPCOT (CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO  

INCLUIDA) - 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 do mundo. Poderemos 

assistir na Noruega o FROZEN EVER AFTER, num passeio de barco pelo Reino de 

Arandelle.  

  

  13º DIA  - ORLANDO – RETORNO UNIVERSAL E  ISLANDS / UNIVERSAL´S 

CITYWALK (CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO  INCLUÍDA) - Após o café da manhã 

retornaremos a Universal´s Islands of Adventure, onde hoje a principal atração é Harry 

Potter e o Castelo de Hogwarts com toda a tecnologia avançada e inovações 

cinematográficas, desenvolvidas especialmente para essas atrações. Também 

voltaremos a Universal Studios no Hogwarts Express, um trem quem liga Hogsmeade 

e Londres, para conhecer o Beco Diagonal e as outras conheceremos a mais nova 

atração SKULL ISLAND – REIGN OF KONG, uma experiência multissensorial e 

multidimensional onde encontraremos predadores pré-históricos e o próprio Kong.  

Na saída passaremos pelo UNIVERSAL CITY WALK, um complexo de  

restaurantes, bares e lojas situado na frente da entrada dos parques. 



  
  

14º DIA  - TAMPA - BUSCH GARDENS / FESTA GLOW  (CAFÉ DA 

MANHÃ + 1 REFEIÇÃO  INCLUÍDA) - Após o café da manhã 

seguiremos para Tampa onde visitarmos BUSCH GARDENS, um 

parque com 335 acres numa combinação única de habitats naturais 

de animais, montanhas russas e shows ao vivo. São grandes 

Montanhas-Russas: MONTU, KUMBA, SCORPION  e a SHEIKRA, 

com uma subida de 60 metros, uma queda livre de 90º e mais de 3 

minutos de emoção! Vamos curtir também a CHEETAH HUNT, a 

montanha-russa inspirada no guepardo, animal mais veloz do mundo, 

além das atrações, o FALCON´S FURY onde você vai girar 360º e a 

montanha-russa COBRA´S CURSE. À noite teremos nossa última 

festa, uma FESTA GLOW onde teremos nossa refeição do dia e  DJ 

para animar!  

  

15º DIA  - ORLANDO / BRASIL (CAFÉ DA MANHÃ + 1 REFEIÇÃO 

INCLUÍDA) - 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.    



  
  

16º 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! 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

1 -  O ROTEIRO ACIMA SERVE COMO BASE DA PROGRAMAÇÃO QUE 

SERÁ TOTALMENTE CUMPRIDA, PODENDO  ENTRETANTO SOFRER  

ALTERAÇÕES NOS DIAS E HORÁRIOS DAS PROGRAMAÇÕES PARA 

UMA MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DO MESMO;   

 

2 - PARQUE AQUÁTICO SUJEITO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E EM 

CASO DA IMPOSSIBILIDADE DA VISITA, SERÁ TROCADO POR OUTRA 

PROGRAMAÇÃO;   

 

3 – CASO DURANTE A PERMANÊNCIA DO GRUPO EM ORLANDO NÃO 

HAJA JOGO DA NBA, O PASSEIO SERÁ TROCADO POR UMA VISITA 

AO MUSEU DE CERA MADAME TUSSAUDS.  



  
  

VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL COM A           

 
 
 

Estamos esperando o seu contato! 

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


