
 

 

O Sonho de todo brasileiro é visitar a Disney, famosa por seus parques e diversões que atendem a todas as idades! 

O nosso objetivo não é apenas mostrar o que os parques tem a oferecer, mas também ensinar para esses jovens toda 

a historia e conquista de um sonhador que acima de tudo acreditou nos seus sonhos e realizou o que é hoje o local 

mais visitado do planeta. 

Esse Roteiro pode ser alterado conforme a data da chegada, pois é montado conforme o horário de abertura dos 

parques e buscando sempre os melhores horários para visitação. 

Roteiro dos Sonhos: 

1º Dia - Embarque em São Paulo com Destino a Orlando. 

2º Dia – Magic Kingdom 

 

 

Magic Kingdom é o primeiro dos quatro parques da Walt Disney World, inaugurado em 1971, é o mais lúdico de todos e 

também o que tem mais atrações. Será um dia repleto com visitação aos piratas do Caribe, Splash Montain, shows noturnos 

Wishes e a famosa Parada  "Disney Dreams Come True Parade", um desfile de 30 minutos de duração, parte da Frontierland e 

vai até a Main Street' (Rua Principal) de luzes que  alegóricos cobertos de lâmpadas miniatura, fadas, sereias e todos os 

personagens Disney.  

3º Dia - Animal Kingdom 

 

Animal Kingdom inaugurado em abril de 1998, o Animal Kingdom (Reino Animal) é portanto o mais novo parque da Walt 

Disney World, com uma área cinco vezes maior que o primeiro parque, o Magic Kingdom. Seu intuito é celebrar a história de 

todos os animais: reais, imaginários e extintos. São sete áreas diferentes dentro do parque, que consegue criar 

um clima bastante natural e ao mesmo tempo apresentar atrações da mais alta tecnologia, como Dinosaur!, uma aventura no 

mundo dos dinossauros que é feita em tecnologia de Audio-Animatronics. Ao mesmo tempo que o parque apresenta atrações 
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para diversão existe uma preocupação real com os animais, que pode ser vista principalmente na área Conservation Station, 

onde é mostrado como são criados os diversos animais do Animal Kingdom. Passeio no WALMART 

 

4º Dia - Disney-Hollywood Studios[ 

Esse parque é a a história cinematográfica dos estúdios Walt Disney. O parque Disney-Hollywood é diversão garantida 

para crianças, jovens e adultos que se interessam por cinema, sem contar que o Disney Studios é um dos parques 

mais famosos do Walt Disney World Resort. A idéia é celebrar os anos dourados de Hollywood, das décadas de 

1930 e 1940 e também mostrar bastidores de produções que já foram feitas pelo estúdio, além das que estão em 

processo de desenvolvimento. Para finalizar a noite assistiremos o  "Fantasmic",show, que acontece em um anfiteatro 

para 7.000 pessoas e mostra diariamente um sonho da imaginação do Mickey Mouse, que tem seu sonho 

transformado em pesadelo pelos vilões. O ponto alto do show é quando o Mickey luta contra a Malévola em forma 

de dragão. Jantar no CAMILAS e visita a loja de brasileiros Yes Brasil 

5º Epcot 

 

Spaceship Earth, o símbolo doEpcot. 

Epcot é a sigla de Experimental Prototype Community of Tomorrow (Protótipo de Comunidade Experimental do Amanhã) e na 

verdade era a ideia inicial de Walt Disney para a Walt Disney World, em 1966. Nessa comunidade de sonhos de 

Disney, nações coexistem em perfeita harmonia e paz sobrevivendo do milagroso progresso do desenvolvimento tecnológico e 

o Epcot nunca estaria ultrapassado, pois sempre anda sendo atualizado. A comunidade em si nunca existiu, apesar da 

empreitada recente da Walt Disney Co. de criar uma cidade fechada, a cidade de Celebration. O Epcot é um parque com uma 

preocupação com a educação e, apesar do paradoxo, é um parque muito bem sucedido. O Epcot é dividido em duas 

partes, Future World, uma parte com atrações bem "high-tech" e World Showcase, outra parte que tem a ver com as nações 

do mundo, separadas por uma grande lagoa, a World Showcase Lagoon, onde toda noite acontece o show IllumiNations: 

Reflections of Earth (IlumiNações: Reflexos da Terra), de som, luzes e fogos de artifício. 

 

O espetáculo pirotécnicoIllumiNations: Reflections of Earth, noEpcot. 

Bons restaurantes e atrações interessantes fazem deste o parque preferido dos adultos. Nos últimos anos o parque 

recebeu diversas novas atrações. Uma delas é inspirada no filme da Disney-Pixar, "Procurando Nemo" que se 

chama "The Seas with Nemo and Friends" em que pessoas entram em "mariscomóveis" e viajam para baixo do mar e 

vêem Nemo e seus amigosem projeções super realísticas, além de outras surpresas, como um dos 

maiores aquários de água doce do mundo. Outra atrações que merecem destaque: "Soarin", um simulador de vôo 

de asa delta que você sente a brisa, os cheiros e a imagem parece que você está voando sob o estado 

da Califórnia. "Mission: Space" que parece que você é um astronauta e você pode escolher em fazer um passeio "light" 

ou radical. A última atração fora desenvolvida em parceria da HP e com a Nasa, para poder gerar um simulador tão 

forte quanto uma saída da atmosfera sentida pelos astronautas. 
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6º Dia - A Universal Studios é  considerado um dos grandes estúdios de cinema americanos, Com muito 

entretenimento e atrações os jovens passam o dia visitando esse parque com uma cenografia incrível onde o ponto alto 

é a Harry Potter com o Diagon Alley e atrações de filmes como Meu Malvado Favorito, Shrek, Múmia, Simpsons dentre 

outros. O Universal Studios Florida abriu em 7 de Junho de 1990. O tema do parque é fazer com que os visitantes se 

sintam dentro de famosos filmes da Universal Studios, ao andarem nas atrações, ou assistindo os espetáculos que 

acontecem no parque. O parque está dividido em seis partes temáticas: Hollywood, Produção Central, New York, San 

Francisco/Amity, Feira Mundial e KidZone. Mais do que as atrações, todo o cenário do complexo é inspirado no mundo 

do cinema. Pinturas enormes que representam cidades cenográficas, lojas com letreiros luminosos e até os 

restaurantes são réplicas perfeitas de ambientes encontrados em Nova York, São Francisco, Hollywood e muitos 

outros, que geralmente encontramos nas produções norte-americanas. Saída com destino ao Premium Outlet, para as 

famosas compras em Orlando. Com lojas multimarcas é atração garantida para todas as idades. 

 

7º Dia - Islands of Adventure 
  

 

Atração no Island of Adventures 

O Islands of Adventure abriu em Maio de 1999. É composto por seis distritos "ilhas", cada um com o seu próprio tema. 

Os visitantes começam a sua viagem ao parque no Port of Entry, podendo depois escolher o seu caminho pelas ilhas-

Marvel, Ilha dos Super-Heróis, Toon Lagoon, Parque Jurássico, Continente Perdido e Seuss Landing. Uma nova "ilha" 

temática foi anunciada em Maio de 2007, com o tema dos populares filmes e livros do Harry Potter. A noite Jantar no 

Vitorios e passagem pela loja  PERFUMELAND. 

 

8º Dia - SeaWorld Orlando (ou SeaWorld Florida como é conhecido) é um parque temático e zoológico baseado 

principalmente na vida marinha, Com montanhas russas incríveis os jovens se divertem e ainda apreciam o famoso 

Show da Shamu, dos Golfinhos e muitas outras atrações. Jantar no Camilas e passada por Brasil Center Store. 

9º Dia – Aquática é um parque aquático repleto de aventura pois conta com toboaguas e atrações divertidas para crianças e 

jovens de todas as idades. Um momento de curtir os amigos e relaxar na piscina de onda, nos tobogãs e corredeiras que 

circundam o parque. Jantar no Planet Hollywood em Downtown Disney 

10º Dia – BUSH GARDENS, localizado em Tampa, há uma hora de Orlando, esse parque é a grande atração para os 

jovens que não podem ficar sem a adrenalina das montanhas russas que esse parque oferece. Sheikra com queda 

livre de 90º, Kumba, Cheetah Hunt entre outras garantem a diversão dos amantes por montanhas russas radicais. 

Visita ao Point Mall e jantar no Pizza Hut. 

11º Dia – FLORIDA MALL – para não se queixar só das aventuras um dia repleto de compras nesse Mall que tem tudo 

que os jovens buscam: Albercrombie, Forever 21 dentre outras lojas. Saida para São Paulo 

12º Dia – Chegada prevista em Guarulhos. Voo TAM direto. 
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