Disney
O nosso compromisso...
Ao longo destes 25 anos no turismo de entretenimento, adquirimos bastante experiência no transporte
de jovens aos EUA, onde muitos deles estão realizando a sua primeira viagem ao exterior sem a
companhia da família. É por isso que somos especialistas na organização de viagens de alto conteúdo
humano, seguro, feliz e divertido.
Nós da Luna Turismo dedicamos 24 horas à atenção e cuidado em cada detalhe, em cada passo, em
cada decisão e sem improvisação. Segurança em primeiro lugar, esse é o nosso primeiro compromisso,
não só para os nossos passageiros, mas com a vida e a nós mesmos. O nosso Departamento de
Operações e Coordenação acompanham, monitoram e controlam 24 horas cada situação da viagem,
cada movimento, cada refeição, cada preocupação, cada visita, tudo enfim.
Estamos gerando ambientes saudáveis, alegres, momentos emocionantes e inesquecíveis, sabendo
que, nesta fase da vida estas lembranças durarão para sempre.
Nosso espírito de show, entretenimento, atenção VIP, glamour, emoções inesperadas, criatividade sem
limites e surpresas inovadoras vai fazer a sua viagem única, irrepetível e indescritível...

Conheça o Pacote
A Luna planejou visitas a vários lugares de lazer e emoção, e oferece uma série de diferenciais para
tornar sua viagem ainda mais interessante. Conheça o melhor dos dois mundos com Discovery Cove:

Diferenciais do Pacote
* Passagens aéreas;
* 09 noites de hospedagem no Disney’s All Star Resort / 05 noites no Cabana Bay Beach Resort;
* 10 $ para Café da Manhã + CANECA DISNEY REFIL / CABANA BAY REFIL para bebidas ilimitadas;
* Traslados e ingressos para MAGIC KINGDOM (2 dias), EPCOT, DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS,
ANIMAL KINGDOM, UNIVERSAL STUDIOS, ISLANDS OF ADVENTURE (2 dias), incluindo a TERRA
DO HARRY POTTER, SEAWORLD, BUSCH GARDENS, AQUATICA, ORLANDO EYE, MADAME
TUSSAUDS E SEA LIFE;
* Discovery Cove - Parque ALL INCLUSIVE com nado com golfinhos;
* Visita à DOWNTOWN DISNEY e UNIVERSAL CITYWALK;
* Visita aos Shoppings: PREMIUM OUTLET, FLORIDA MALL, WALMART e BEST BUY;
* Uma FESTA EXCLUSIVA para adolescentes, para comemoração dos 15 anos no DISNEY EPCOT
com DJ brasileiro, jantar e muita animação;
* 14 REFEIÇÕES INCLUÍDAS (almoços, jantares ou lanches);
* Refeições especiais:
- 1 café da manhã no TUSKER HOUSE em ANIMAL KINGDOM com PERSONAGENS CLÁSSICOS
DISNEY;
- 1 jantar no HARD ROCK CAFE;
- 1 jantar em PLANET HOLLYWOOD;
* Guia especializado desde o Brasil equipados para comunicação com a Coordenação em Orlando e no
Brasil;
* Reunião de passageiros antes da data de embarque;

* Equipe de Coordenação própria LUNA TURISMO e TEACHER RÚBIA 24 horas;
* Seguro Viagem e Kit de Viagem;
* Auxiliamos na preparação de toda a documentação necessária para a viagem;
* Preço por pessoa / acomodação em USD:
- QUÁDRUPLO: US$ 3999,00
- TRIPLO: US$ 4199,00
- DUPLO: US$ 4499,00
- Menor 12 anos: US$ 3723,00
* desconto à vista de 7%
* parcelamento em 10x sem juros
* taxa de embarque USD 100,00

Day by Day
01. Brasil / Orlando (18/07/2016)
Saída de Resende em horário a ser informado para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para
embarque em voo AMERICAN AIR LINES com destino aos Estados Unidos. A nossa equipe se
encarregará pelo embarque para uma viagem tranquila e segura.
02. Orlando – Walmart (Almoço Restaurante Brasileiro + Jantar) (19/07/2016)
Chegada em Orlando e recepção de nossa Equipe de Coordenação. Teremos nosso almoço de Boas
Vindas no Camilas no final da tarde iremos ao WALMART para as primeiras compras.
03. Orlando – Disney´s Magic Kingdom (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída) (20/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, teremos um dia inteiro dedicado ao reino mágico da DISNEY, MAGIC
KINGDOM. Iremos fazer várias atrações como: Piratas do Caribe, Small World, Big Thunder Mountain
Railroad, Splash Mountain, Mansão Mal-Assombrada entre muitas outras que nos deixarão
encantados com tanta magia e diversão. Faremos muitas fotos no Castelo da Cinderela e da Bela .
Lembre-se que no Mundo Disney o visitante volta a ser criança e teremos certeza disso ao assistirmos
a belíssima parada com os Personagens Disney e a queima de fogos Wishes que acontece em dias
especiais em frente ao Castelo da Cinderela.
04. Orlando - Universal Studios (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída) (21/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, teremos um dia de luzes, câmera e ação. Visitaremos a UNIVERSAL
STUDIOS FLORIDA, onde encontraremos uma incrível variedade de shows, sets de filmagem e
atrações. Iremos atrás das cenas... além da tela e pularemos direto para a ação dos nossos filmes
preferidos como, ET, MEN IN BLACK, A MÚMIA, SHREK 4-D, OS SIMPSONS, MEU MALVADO
FAVORITO, TRANSFORMERS 3D e a mais nova montanha russa RIP RIDE ROCKIT.
05. Orlando – Aquatica / Premium Outlet (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída) (22/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, visitaremos o mais novo parque aquático de Orlando, AQUATICA BY
SEAWORLD, onde poderemos descer as corredeiras, deslizar por toboáguas, incluindo 2 tubos
transparentes que atravessam uma lagoa repleta de golfinhos – Commerson, além das piscinas de
águas serenas e agitadas!! À tarde visitaremos um dos maiores Shoppings Outlet de Orlando, o
PREMIUM OUTLET VINELAND, onde encontraremos muitas lojas de grifes famosas com preços de
ponta de estoque como: Armani, Coach, Puma, Tommy, Adidas, Nike, Levi's...
06. Orlando – Disney
Após um café da manhã muito especial em TUSKER HOUSE, onde encontraremos os Personagens
Clássicos da Disney, visitaremos o maior parque temático de animais do mundo, DISNEY'S ANIMAL
KINGDOM. Participaremos de atrações como: Dinossauros, Insetos, Safari, e a Montanha Russa
Everest, onde passaremos por florestas, cachoeiras e campos glaciais, escalando até o mais alto pico

de neve! No final do dia visitaremos DOWNTOWN DISNEY com suas Lojas e Restaurantes, como o
famoso Planet Hollywood onde teremos o nosso Jantar.
07. Tampa – Busch Gardens Tampa Bay / Best Buy (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída)
(24/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, seguiremos para Tampa onde visitaremos BUSCH GARDENS, um
parque com 335 acres numa combinação única de habitats naturais, montanhas russas e shows ao
vivo, como o famoso KATONGA. São 6 grandes montanhas russas: MONTU, KUMBA, SCORPION,
GWAZI, CHEETAH HUNT e a SHEIKRA. Essa última com uma subida de 60 metros e queda livre em
90° em mais de 3 minutos de pura emoção!!! E a CHEETAH HUNT é a mais nova montanha russa
inspirada nos movimentos de um guepardo, animal mais veloz do mundo. Outras atrações como
CONGO RIVER, TIDAL WAVE e STANLEY FALLS nos deixarão ensopados para finalizar este dia
radical! Ao retornarmos para Orlando, visitaremos a famosa loja de eletrônicos, BEST BUY e após as
compras jantaremos em um restaurante na International Drive.
08. Orlando Eye / Madame Tussauds / Sea Life / (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída) (25/07/2015)
Após o café da manhã as novas atrações de Orlando, na International Drive 360 nos espera, um
complexo recém inaugurado na International Drive, visitaremos o Museu de Cera Madame Tussauds,
e a nova roda gigante Orlando Eye onde teremos uma visão diferente da cidade de Orlando e para
fecharmos o nosso dia vamos conhecer o Sealife Aquarium o novo aquário de Orlando.
09. Orlando – Discovery Cove (ALL INCLUSIVE) / Cirque Du Soleil – La Nouba (opcional)
(26/07/2016)
Após o café da manhã especial que acontecerá no DISCOVERY COVE, visitaremos esse moderno
parque 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. Será um dia de muita aventura e
relaxamento, onde não precisará se preocupar com filas e despesas extras, pois todas as refeições,
bebidas, sorvetes, petiscos e acessórios estão inclusos (equipamento e roupa de mergulhos, 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. Após esse dia relaxante iremos a noite passear no
Downtow's Disney Planet onde poderemos assistir a apresentação La Nouba no Cirque du Soleil.
10. Orlando – Disney's Hollywood Studios (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída) (27/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, visitaremos o parque cinematográfico da Disney, DISNEY'S
HOLLYWOOD STUDIOS onde participaremos de guerras espaciais como no simulador de GUERRA
NAS ESTRELAS, assistiremos ao show do INDIANA JONES, despencaremos no elevador da TORRE
DO TERROR. Curtiremos a montanha russa ROCK 'N' ROLLER COASTER no ritmo de uma trilha
sonora muito especial de AEROSMITH. Além de muitas outras atrações como a da Pequena Sereia,
dos Muppets e A Bela e A Fera. À noite iremos assistir FANTASMIC, um show de música, laser, fogos
e muitos Personagens Disney.
11. Orlando – Islands of Adventure / Hard Rock Cafe (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída)
(28/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, 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 mais avançada tecnologia 3D, participaremos das corredeiras do
POPEYE e da atração do JURASSIC PARK. Poderemos experimentar as montanhas russas de
altíssima velocidade como a do HULK e a DUELO DOS DRAGÕES. À noite jantaremos no HARD
ROCK CAFE na área de CityWalk.

12. Orlando – Disney's Epcot (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída) (29/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, visitaremos o esplendoroso EPCOT, onde o MUNDO DO FUTURO
nos aguarda com atrações que nos farão viajar no tempo. Apertem os cintos e preparem-se para um
lançamento no espaço na atração Mission Space ou para sermos voluntários no incrível simulador de
carros TEST TRACK, entre outras.... Após nossa refeição dentro do Parque, visitaremos a VITRINE
DO MUNDO onde estão representados 11 países, além da atração SOARIN – um simulador que nos
fará voar sobre um mundo de paisagens, sons e até cheiros!
13. Orlando - Seaworld / Festa 15 Anos no Disney Epcot (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída)
(30/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, seguiremos para o SEAWORLD, um parque dedicado a vida marinha.
Radicalizaremos na montanha russa aquática JOURNEY TO ATLANTIS, no helicóptero de 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 que vem para quebrar todos os recordes
da Flórida, além da MANTA, uma montanha russa radical a bordo de uma arraia gigante, que não vai
desapontar quem gosta de voar sobre trilhos! À noite seguiremos para uma animada festa DE 15
ANOS no DISNEY EPCOT, assistiremos a queima de fogos em uma área reservada e após seremos
recepcionados pelos personagens Disney, onde teremos jantar incluído e muita animação ao som de
um DJ Brasileiro.
14. Orlando – Retorno Islands e Universal (Café da Manhã + 2 Refeições Incluídas) (31/07/2016)
Após o café da manhã no hotel, teremos a oportunidade de voltar aos Parques da UNIVERSAL e
ISLANDS para aproveitarmos a TERRA DE HARRY POTTER, começando no Beco Diagonal e
terminando nossa aventura na VILA DE HOGSMEADE até o CASTELO DE HOGWARTS. No fim da
tarde visitaremos o complexo do UNIVERSAL CITYWALK, com suas lojas e restaurantes famosos.
15. Orlando – Retorno Disney's Magic Kingdom (Café da Manhã + 1 Refeição Incluída) (01/08/2016)
Após o café da manhã no hotel, teremos a manhã livre e logo após o almoço retornaremos ao
DISNEY, MAGIC KINGDOM. Será nossa oportunidade de rever várias atrações como: Piratas do
Caribe, Small World, Big Thunder Mountain Railroad, Splash Mountain, Mansão Mal-Assombrada
entre muitas outras que nos deixarão encantados com tanta magia e diversão
16. Orlando / Brasil (Café da Manhã + Almoço) (02/08/2016)
Após o café da manhã no hotel, tempo livre para arrumar as malas. Após nosso almoço de despedida
no Camilas, em horário pré-determinado, seguiremos para o aeroporto para embarque em voo de
volta ao Brasil.
17. Brasil – Chegada em nosso país
Chegada em nosso país! Após o desembarque no aeroporto Internacional do Rio de Janeiro,
seguiremos para Resende. Ficaremos com saudades desta viagem inesquecível e das amizades tão
importantes que fizemos. A LUNA TURISMO e TEACHER RÚBIA agradecem a sua preferência e
esperamos tê-los conosco sempre nos momentos mais agradáveis de sua vida!
* OBSERVAÇÃO *
O roteiro serve como base na programação que será totalmente cumprida, podendo, entretanto, sofrer
alterações nos dias e horários das programações para uma melhor operacionalização do mesmo.
Parques aquáticos sujeitos às condições climáticas.

