
Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

1

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

2 3

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

FlóridaQuem Somos ? 
O Grupo FLYTOUR, presente no mercado desde 1974, criou a FLYTOUR Viagens, 
empresa especializada na venda de viagens a lazer, que conta com todas as vantagens 
criadas pelas empresas que constituem o Grupo. Por isso, oferecemos, desde já, 
produtos e programações de lazer com qualidade, confiabilidade, segurança e, por que 
não dizer, o melhor custo benefício. 

A nova empresa do Grupo FLYTOUR é formada por profissionais  experientes, aptos a 
desenvolverem as melhores opções em viagens a lazer no Brasil e no mundo. Viajar com a 
FLYTOUR Viagens significa confiar nos 40 anos do Grupo FLYTOUR, líder de mercado em 
seu seguimento. 

Dispomos de mais de 1.000 roteiros de lazer preparados carinhosamente para satisfazer o 
seu sonho de viajar, seja pelo Brasil ou pelo mundo. Em nossos folhetos ou catálogos de 
viagens, você descobrirá desde roteiros clássicos a inéditos, que certamente você e sua 
família irão adorar.    
 
Nossa equipe de colaboradores selecionaram cuidadosamente os roteiros descritos neste 
caderno, procurando elaborar a viagem dos sonhos. Por esses motivos, com a gente, 
cada viagem torna-se uma experiência particular e inesquecível.

Trabalhamos para transformar os seus maiores desejos 
de viagens a lazer pelo Brasil e pelo mundo 
em recordações para a vida toda.

Edição 2015



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

4

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

5

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Índice Flórida
Uma experiência única...

Flórida

Orlando ......................................................................... 6

Orlando Easy .... ............................................................. 8

Orlando Pura Diversão .................................................. 10

Orlando para Enxoval de Bebê ....................................... 12

Compras ...................................................................... 13

Hotéis  .......................................................................... 14

Parques em Orlando ...................................................... 16

Dicas de viagem ............................................................ 21

Miami ........................................................................... 22

Viaje para Miami ........................................................... 23

Miami para Enxoval de Bebê .......................................... 24 

Hotéis ........................................................................... 26

Principais pontos turísticos .............................................. 27

Compras ...................................................................... 30

Passeios e excursões em Miami ....................................... 31

Dicas de viagem ............................................................ 32



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

6 7

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Imagine um lugar onde é possível realizar todas as 
suas vontades. Orlando é assim. Uma cidade ideal 
para todas as idades e todos os tipos de viajantes, de 
famílias a grupos de amigos. Só lá é possível vivenciar 
o mundo encantado da Disney, tomar café da manhã 
com o Mickey e sua turma, aventurar-se nas famosas 
montanhas-russas da Universal e do Busch Gardens, 

conhecer mais sobre a vida marinha no Sea World, 
aproveitar os descontos dos famosos Outlets e ainda 
poder desfrutar de toda a infraestrutura e lazer de 
uma enorme cidade.

Orlando conta com sete dos vinte maiores parques 
do mundo, grandes responsáveis pelos mais de 51 

Orlando 
Se está pensando em uma viagem para relaxar, 
se divertir e fazer compras, o lugar certo é Orlando.

milhões de visitantes que a cidade recebe anualmente, 
se tornando o destino mais visitado por brasileiros nos 
Estados Unidos. Além de todas as fantásticas atrações 
oferecidas, a cidade é hoje mundialmente conhecida 
por ter se tornado um paraíso das compras e dispõe 
de diversos shoppings com preços arrasadores.

A Flytour Viagens leva você para desfrutar de todo 
esse universo de compras, fantasia e diversão.
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Roteiro
1° dia - ORLANDO
Chegada ao destino. A diária inicia às 16h. Restante do 
dia livre. Hospedagem.

2º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite para fazer 
um passeio pelo maravilhoso parque temático Disney’s 
Hollywood Studios®. É um olhar por trás das cenas de 
Hollywood, ação com shows ao vivo e eventos especiais. 
Sinta-se como a estrela do seu próprio filme, você pode 
brincar pelas ruas e seções do parque que se misturam 
como um grande set de filmagem. Hospedagem.

3º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite para fazer 
um passeio pela Universal Studios Florida®, conhecendo 
suas atrações e os cenários voltados aos filmes e famosas 
séries dos Estados Unidos. Hospedagem.

4º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos um dia 
de compras. À noite, desfrute de um jantar no Planet 
Hollywood, localizado no interior de uma enorme estrutu-
ra no formato do globo terrestre . O restaurante oferece 
uma decoração muito interessante onde você verá inúme-
ros artefatos utilizados nos famosos filmes de Hollywood. 
As refeições: frango, saladas, carnes, pizzas, massas e 
fantásticas sobremesas. Hospedagem.

5º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Que tal passar o dia no 
SeaWorld? Você terá contato com a vida marinha por meio 
das suas atrações que buscam informar aos visitantes o 
quanto é importante a preservação dos nossos oceanos. 
Você sente uma deliciosa sensação de relaxamento e 
bem-estar. Espetáculos com golfinhos, orcas, leões-marinhos, 
focas e uma enorme variedade de animais. São 200 acres 
de atrações, shows, emocionantes montanhas-russas e 
inesquecíveis encontros com animais. Hospedagem.

6º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite um dia im-
perdível no parque temático Magic Kingdom®. Entreteni-
mento encantador, atrações clássicas, personagens que-
ridos da Disney, desfiles espetaculares e fogos de artifício 
em um lugar onde os sonhos de contos de fadas podem 
se tornar realidade. Hospedagem.

Orlando Easy 

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
9 noites de hospedagem com sistema de alimentação 
de acordo com o hotel escolhido; Completa assistência 
da equipe Flytour Viagens em Orlando com atendimento 
em português; Assistência de Viagem Internacional.

10
DIAS

7º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite para conhe-
cer outro parque temático, o Disney’s Animal Kingdom®. 
O símbolo deste parque é a Árvore da Vida, uma árvore 
que tem mais de 200 animais esculpidos em seu tronco. 
É o maior de todos os parques, é mágico, exótico, cheio 
de fantasia e adrenalina, voltado principalmente para os 
amantes da natureza. Hospedagem.

8º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite mais um 
dia nos parques temáticos, agora no Epcot®. Atrações 
e entretenimento dedicados à inovação tecnológica e à 
cultura de 11 países. À noite, curta a queima de fogos 
que encerra o dia de diversão no parque. Hospedagem.

9º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite para 
conhecer o parque temático Busch Gardens Tampa Bay, 
esse parque combina encontros com animais exóticos, 
montanhas-russas radicais e espetáculos ao vivo. Explore 
o mundo do gelo no novo show Iceploration. Alcance 

100km/h na montanha-russa Cheetah Hunt. Fique a 
poucos metros de distância dos guepardos, animal mais 
rápidos do mundo, na Cheetah Runt. Curta com seus 
amigos e familiares um parque repleto de diversão para 
todas as idades. Hospedagem.

10º Dia – ORLANDO/BRASIL
Dia livre para atividades pessoais (a diária termina às 11h). 
Embarque com destino ao Brasil (bilhete aéreo não incluído).

Importante:

*CONSULTE NOSSAS OPçõES DE PACOTE ORLANDO EASY DE 10 
  A 14 NOITES.

*CONSULTE NOSSOS BLOQUEIOS AÉREOS.

*A SEQUêNCIA DE VISITAS AOS PARQUES PODERÁ SER ALTERADA 
 PARA O MELHOR APROVEITAMENTO DOS PASSEIOS.

*DESCRITIVO DOS PARQUES NAS PÁGINAS 16 A 20.

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

09

Orlando

Noites

Roteiros exclusivos Flytour



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

10 11

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Hogwarts Express, onde o trem faz a travessia entre Diagon 
Alley e Hogsmead. Retorno ao hotel e hospedagem.

7º Dia - ORLANDO
Saída para o Island of Adventure®: Parque da Universal 
Studios voltado à adrenalina e emoção. Viajar pelo 
fantástico cenário do Mundo Mágico de Harry Potter 
é impressionante. Nesse parque você encontrará 
maravilhosos simuladores, com uma perfeição incrível. 
Oferecem atrações para todas as idades. Hospedagem.

8º Dia - ORLANDO
Saída para visita ao parque Sea World. Você terá 
contato com a vida marinha por meio das suas 
atrações que buscam informar aos visitantes o quanto 
é importante a preservação dos nossos oceanos. Você 
sente uma deliciosa sensação de relaxamento e bem-
estar. Espetáculos com golfinhos, orcas, leões-marinhos, 
focas, e uma enorme variedade de animais. São 200 
acres de atrações, shows, emocionantes montanhas-
russas e inesquecíveis encontros com animais. Retorno 
ao hotel e hospedagem.

9º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. À noite, saída para 
jantar no Planet Hollywood. Localizado no interior de 
uma enorme estrutura - no formato do globo terrestre . 
Oferece uma decoração muito interessante onde você 
verá inúmeros artefatos utilizados nos famosos filmes 
de Hollywood. As refeições: frango, saladas, carnes, 
pizzas, massas e fantásticas sobremesas. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

10º Dia – ORLANDO
Saída para tour de compras de dia inteiro com uma pa-
rada (Premium Outlet). Retorno ao hotel e hospedagem.

Roteiro
1º Dia - BRASIL/ ORLANDO
Chegada ao destino. A diária inicia às 16h. Restante do 
dia livre. Hospedagem.

2º Dia - ORLANDO
Saída para um dia imperdível no parque temático: 
Magic Kingdom®. Entretenimento encantador, atrações 
clássicas, personagens queridos da Disney, desfiles 
espetaculares e fogos de artifício em um lugar onde os 
sonhos de contos de fadas podem se tornar realidade. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

3º Dia - ORLANDO
Saída para curtir mais um dia nos parque temáticos: 
Epcot®. Atrações e entretenimento dedicado à inovação 
tecnológica e à cultura de 11 países. Na noite de réveillon 
aproveite a queima de fogos do espetáculo Illuminations, 
o encerramento perfeito para um dia inesquecível.  
Retorno ao hotel e hospedagem.

4º Dia - ORLANDO
Saída para um dia inteiro ao maravilhoso parque 
temático: Disney’s Hollywood Studios®. É um olhar por 
trás das cenas de Hollywood, ação com shows ao vivo e 
eventos especiais. Sinta-se como a estrela do seu próprio 
filme, como você brincar pelas ruas e seções do parque 
que se misturam como um grande set de filmagem. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

5º Dia - ORLANDO
Saída para outro parque temático: Disney’s Animal 
Kingdom®. O símbolo deste parque é a Árvore da Vida, 
uma árvore que tem mais de 200 animais esculpidos 
em seu tronco. É o maior de todos os parques, é 
mágico, exótico, cheio de fantasia e adrenalina, voltado 
principalmente para os amantes da natureza. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

6º Dia - ORLANDO
Saída para o parque Universal Studios Florida®, aproveite 
as atrações e os cenários voltados aos filmes e famosas 
séries dos Estados Unidos. É nesse parque que está a mais 
nova atração, chamada The Wizarding World of Harry 
Potter – Diagon Alley (O Mundo Mágico de Harry Potter 
- Beco Diagonal). A atração oferece novas aventuras 
baseadas nas áreas típicas de Londres, do Diagon Alley 
(Beco Diagonal) e também da Knockturn Alley (Travessa 
do Tranco). Os visitantes chegarão ao local a bordo do 

Orlando Pura Diversão

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
10 noites de hospedagem com sistema de alimentação 
de acordo com hotel escolhido; 1 Ingresso 4 dias básicos 
da Walt Disney World; 1 Ingresso 2 dias Park to Park da 
Universal Orlando; 1 Ingresso 1 dia básico do SeaWorld; 
Traslados para os parques; 1 Tour de compras; 1 Jantar 
no Planet Hollywood com traslados; Completa assistência 
da equipe Flytour em Orlando com atendimento em 
português; Assistência de Viagem Internacional.

11
DIAS

11º Dia - ORLANDO/BRASIL
Dia livre para atividades pessoais (a diária termina às 
11h). Embarque com destino ao Brasil (bilhete aéreo 
não incluído).

Importante:

*CONSULTE NOSSAS OPçõES DE PACOTE ORLANDO EASY DE 10 
  A 14 NOITES.

*CONSULTE NOSSOS BLOQUEIOS AÉREOS.

*A SEQUêNCIA DE VISITAS AOS PARQUES PODERÁ SER ALTERADA 
 PARA O MELHOR APROVEITAMENTO DOS PASSEIOS.

*DESCRITIVO DOS PARQUES NAS PÁGINAS 16 A 20.

Roteiros exclusivos Flytour

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

10

Orlando

Noites
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Roteiro
1º Dia - ORLANDO
Recepção no aeroporto de Orlando, para traslado até o 
hotel escolhido. Restante do dia livre.

2º Dia - ORLANDO
Saída para tour de compras de dia inteiro com 2 paradas 
(Macrobaby e ToysRus). Retorno ao hotel e hospedagem.

3º Dia - ORLANDO
Saída para tour de compras de dia inteiro com 2 paradas 
(Premium Outlets e Carter’s). Retorno ao hotel e hospe-
dagem.

4º Dia - ORLANDO
Saída para tour de compras de dia inteiro com 2 paradas 
(Target e Babies Rus). Retorno ao hotel e hospedagem.

5º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.

6º Dia - ORLANDO
Dia livre para atividades pessoais (a diária termina 
às 11h). Em horário pré determinado, traslado ao 
aeroporto para embarque com destino ao Brasil (bilhete 
aéreo não incluído).

Compras
Premium Outlet: Orlando possui dois Outlets Premium 
que são os preferidos dos brasileiros para fazer 
compras, o Outlet Premium Vineland e o Outlet Premium 
International Drive. Os dois são praticamente iguais e 
possuem apenas algumas lojas de diferença, mas ambos 
contam com marcas famosas, como Tommy Hilfiger, GAP, 
Michael Kors, Lacoste, Nike, Adidas, entre outras. Os 
preços são incríveis em todas as lojas. 

Orlando para Enxoval de Bebê 

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados; 5 noites de hospedagem com sistema de 
alimentação de acordo com o hotel escolhido; 3 Tours 
de compras com 2 paradas (MacroBaby, Florida Mall, 
Ross / Babies R Us / Toys R Us, Target, Walmart e Outlet 
Premium); Completa assistência da equipe Flytour 
Viagens com atendimento em português; Assistência de 
Viagem Internacional.

6
DIAS

Roteiros exclusivos Flytour

Florida Mall: O Florida Mall é o maior e mais completo 
shopping de Orlando. Ele foi inaugurado em 1986 e 
atualmente é administrado pelo Simon Property Group, 
mesmo grupo que controla os famosos Premium Outlets. 
Possui mais de 250 lojas.

Macrobaby: Uma das maiores lojas especializadas em 
bebês e gestantes , possui mais de 30 mil produtos e mais 
de 90 marcas. A nova sede em Orlando conta com mais 
de 6 mil metros quadrados e fica localizada em frente ao 
shopping Florida Mall.

Toys “R” Us: A Toys “R” Us é mais do que uma loja de 
brinquedos… É a loja de brinquedos. Lá é possível 
encontrar todos os tipos de brinquedos, para todas as 
idades, em um ambiente acolhedor. A loja está no 
mercado a mais de 63 anos.

Carter´s: A Carter’s é o paraíso para as mamães e papais 
que desejam comprar o enxoval de seu bebê. Suas lojas 
não são gigantescas, mas vendem centenas de  produtos 
de ótima qualidade com preços incríveis. 

Babies “R” Us: Babies “R” Us é uma marca da Toys “R” Us 
focada no mundo pré-natal e dos recém-nascidos, sendo 
possível encontrar artigos de higiene, roupas, brinquedos, 
mobiliário, entre outros produtos. 

Supermercados: Os supermercados nos Estados Unidos 
são uma atração a parte para brasileiros. Imagine entrar 
em um supermercado duas vezes maior que os do Brasil 
e com comidas, bebidas e doces que você nunca viu na 
vida? Dá vontade de comprar tudo para experimentar. Os 
supermercados mais famosos em Orlando são: Target, 
Walmart e Whole Foods. 
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WeStgAte LAkeS ReSORt & SpA
Turística Superior
Este resort instalado em uma aérea repleta de lagos ofe-
rece  serviço de traslado gratuito para a Disney, Universal 
Studios e Sea World. A propriedade apresenta um spa com-
pleto, 7 piscinas ao ar livre, além de academia, minigolfe 
e quadras esportivas. Os 1900 apartamentos dispõem de 
cozinha compacta, TV a cabo com DVD player e cofre.
http://www.westgateresorts.com/lakes

WeStgAte VAcAtION VILLAS
Turística Superior
O Westgate Vacation Villas oferece o aconchego de um apar-
tamento em uma localização conveniente e a tranquilidade 
que você deseja em suas férias. O hotel possui 3100 aparta-
mentos equipados com ar-condicionado, TV, telefone, cofre, 
cozinha completa e secador de cabelos.
westgateresorts.com/vacation-villas

WeStgAte BLue tRee ReSORt
Turística Superior
Localizado próximo ao Downtown Disney o hotel conta 
com 311 aptos que podem usufruir de 4 piscinas ao ar 
livre, 2 jacuzzis e 1 piscina infantil além de quadras espor-
tivas. Os apartamentos oferecem ar condicionado, frigo-
bar, micro-ondas e TV a cabo. O hotel oferece também 
traslado gratuito para os principais parques de Orlando.
www.wgbluetree.com

WeStgAte pALAce
Turística Superior
Situado na famosa avenida International Drive, o hotel fica 
próximo aos parques da Universal Studios e dispõem de 
academia, piscina, sauna e quadra esportiva além de oferecer 
traslado cortesia para os parques da Walt Disney World, 
Universal Studios e Sea World. Seus 408 apartamentos são 

Hotéis
ceLeBRAtION SuIteS At OLD tOWN
Turística
O hotel está localizado ao lado do Complexo de Entreteni-
mento Old Town e a poucos minutos do Walt Disney World, 
oferece acomodações espaçosas em estilo suíte e acesso fácil 
as demais atrações da cidade. Conta com 600 apartamentos, 
com ar-condicionado, TV, telefone, cofre, cozinha completa, 
acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.suitesatoldtown.com 

RAmADA kISSImmee gAteWAy
Turística
Próximo aos parques do Walt Disney World, o hotel está 
localizado no condado de Kissimmee e oferece estaciona-
mento gratuito além de traslado cortesia para os principais 
parques de Orlando. Seus apartamentos incluem ar condi-
cionado, frigobar, cafeteira, TV a cabo e secador de cabelo.
www.ramadagateway.com

cLARION INN LAke BueNA VIStA
Turística
O hotel está próximo ao complexo Walt Disney World e 
com fácil acesso as demais atrações da cidade. São 640 
apartamentos, com ar-condicionado, TV, telefone, cofre, 
frigobar, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.clarionlbv.com 

the FLORIDA hOteL & cONFeReNce ceNteR
Turística Superior
Ligado ao Florida Mall, o hotel está localizado próximo 
ao aeroporto internacional de Orlando. Os 510 quartos 
estão equipados com ar condicionado, frigobar, cafetei-
ra, TVs de tela plana, escrivaninha, telefones, secadores 
de cabelo e cofre.
www.thefloridahotelorlando.com

Orlando

equipados com TV a cabo, frigobar, micro-ondas e cofre.
www.wgpalace.com

ROSeN ceNtRe hOteL
Turística Superior
Situado na International Drive, próximo as principais 
atrações da cidade. O hotel tem 1334 apartamentos, 
equipados com ar condicionado, TV, telefone, acesso 
à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.rosencentre.com 

WALt DISNey WORLD SWAN AND DOLphIN
Primeira
Bem no coração do Walt Disney World® Resort, o premiado 
Walt Disney World Swan and Dolphin® é o seu passaporte 
para o parque de diversões com as maiores e mais famosas 
atrações da Flórida. Conheça lugares mágicos e experimente 
um atendimento superior, luxuosas instalações e quartos re-
modelados. Curta o novo Mandara Spa, 17 restaurantes e 
bares espetaculares, cinco piscinas, uma praia de areia bran-
quinha, duas academias, quadras de tênis, campo de golfe 
nas imediações e inúmeros benefícios especiais da Disney, 
incluindo transporte gratuito para todas as atrações e parques 
temáticos do Walt Disney World®, além de contar com as 
vantagens da Extra Magic Hours.
www.swandolphin.com

ROSeN ShINgLe cReek
Primeira
Um campo de golfe de primeira, um Spa completo e diver-
sos restaurantes gourmet estão disponíveis neste resort. Situ-
ado sobre 93 hectares, este resort de Orlando fica a poucos 
minutos da International Drive e conta com 1500 aparta-
mentos, equipados com ar-condicionado, TV, telefone, co-
fre, minibar, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.rosenshinglecreek.com 

NIckeLODeON SuIteS ReSORt
Turística Superior
Este hotel de suítes em Orlando fica a poucos minutos da 
Disney e suas suítes incluem uma cozinha compacta. É um 
hotel familiar que oferece dois parques aquáticos, um Spa 
infantil e entretenimento ao vivo. Constituído de 777 apar-
tamentos equipados com ar condicionado, TV, telefone, 
cofre, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.nickhotel.com

uNIVeRSAL’S ORLANDO cABANA BAy BeAch ReSORt
Primeira
Este resort está localizado na região central na Universal 
Orlando Resort e oferece entrada antecipada e exclusiva 
para os parque da Universal, para os hóspedes com in-
gresso. Nesse resort com tema de praia, você pode rela-
xar nas duas piscinas com entrada tipo praia. São 1800 
apartamentos equipados com  ar condicionado, TV, tele-
fone, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.universalorlando.com

LOeWS ROyAL pAcIFIc ReSORt At uNIVeRSAL ORLANDO
Primeira
Explore uma ilha repleta de conforto, estilo e sofistica-
ção. Maravilhe-se com as ilhas paradisíacas de Fiji, Bali e 
Havaí. Desde a paisagem exuberante até as piscinas que 
parecem lagoas rodeadas de areia branca, você estará 
imerso em um ambiente exótico e tentador. O hotel tem 
1000 apartamentos, todos com ar-condicionado, TV, te-
lefone, cofre, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.loewshotels.com 

LOeWS pORtOFINO BAy hOteL At uNIVeRSAL ORLANDO
Primeira Superior
Viaje até a incrível vila costeira de Portofino, na Itália, no 
Loews Portofino Bay Hotel no Universal Studios. 
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Parques em Orlando
WALt DISNey WORLD ReSORt®

Magic Kingdom® Park. Este é o primeiro parque do Walt 
Disney World e ocupa uma área de 43,3 hectares. Foi 
inaugurado em 1º de outubro de 1971 para encantar 
crianças e adultos, que podem vivenciar muito da fan-
tasia vista apenas na imaginação infantil e nos livros de 
contos  de fadas. Este é o berço da fantasia que levou seu 
criador a projetar um mundo de diversão para todas as 
idades. Dos sons das canções que marcaram os clássicos 
Disney no cinema aos sabores de caramelos e confeitos, 
tudo no Magic Kingdom transporta seus visitantes aos so-
nhos e desejos de entrar nas fábulas e ser parte delas. 
Este é o portão de entrada da fantasia Disney e onde 

Orlando

Das ruas calçadas com paralelepípedos aos cafés ao ar 
livre, você poderá até esquecer em que país você está. O 
hotel possui 750 elegantes apartamentos equipados com 
ar-condicionado, TV, telefone, cofre, frigobar, acesso à 
internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.loewshotels.com 

hARD ROck hOteL At uNIVeRSAL
Primeira Superior
É a combinação perfeita entre música e diversão. É 
elegante, mas informal. Animado e ao mesmo tempo 
tranquilo. Você vai achar que está em cima de um palco, 
rodeado de música, vivendo de perto o estilo de vida 
rock’n roll. O hotel tem 650 apartamentos equipados 
com ar condicionado, TV, telefone, cofre, frigobar, acesso 
à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.hardrockhotelorlando.com

fantasia e adrenalina, voltado principalmente para os 
amantes da natureza.

Disney’s Blizzard Beach Water Park e Disney’s Typhoon La-
goon Water Park. O Blizzard Beach, inaugurado em 1995, 
é o mais original. O tema e a arquitetura do parque é uma 
estação de esqui (baseado na hipótese de que devido a uma 
alteração e desequilíbrio climático, ocorre uma tempestade 
de neve), daí o nome “Blizzard”, que significa tempestade. 
Conta ainda com teleféricos e escorregadores com queda 
livre de até 36 metros, sendo o Summit Plummet o maior 
do parque. Uma praia com areia branquinha ajuda a dei-
xar ainda mais estranho o divertido ambiente do complexo. 
O Typhoon Lagoon, por sua vez, tem como cartão postal 
um enorme barco pesqueiro cravado no pico de um vulcão 
enorme. Storm Slides é a melhor atração para quem precisa 
descarregar um pouco a  adrenalina antes de cair na água. 
Com praias artificiais e uma das maiores piscinas de onda 
do mundo, o complexo também é uma boa pedida para se 
refrescar no verão fortíssimo de Orlando.

Downtown Disney® Area. Área de entretenimento, tudo o 
que uma cidade pode ter de bom está lá. São restauran-
tes, bares, cinemas e lojas, enfim uma programação de 
lazer indicada para pessoas de todas as idades.

World of Disney: a maior loja Disney do mundo.

Disney Quest: edifício de cinco andares, com jogos eletrôni-
cos e atrações interativas.

Planet Hollywood: inspirado no mundo dos filmes e da te-
levisão, esse restaurante esférico está caracterizado com 
mais de 300 peças e fotos da memória cinematográfi-
ca de Hollywood. O restaurante-bar de Schwarzenegger, 
Bruce Willis e Stallone conquistou o mundo.

cIRQue Du SOLeIL®

La Nouba. É um espetáculo fascinante e extraordinário de cir-
co realizado pelo Cirque du Soleil exclusivamente na área de 
Downtown Disney. Está em um teatro excepcional construído 
especialmente para o Cirque du Soleil. O elenco internacio-
nal do show conta com acrobatas, atletas e artistas, incluindo 
mais de 65 profissionais que juntos representam 15 países. 
La Nouba significa festejar, viver intensamente, e este tema é 
evidente nas performances intensas, nos trajes coloridos e na 
música e movimentos ao vivo. Junte-se aos milhares de fãs 
que deixam esta apresentação do Cirque du Soleil admirados 
pela beleza. Esse show torna o impossível, possível. Sinta a 
magia de perto ao assistir uma apresentação de La Nouba.

eXpeRIÊNcIA DISNey
WALT DISNEY WORLD RESORT®

Bibbidi Bobbidi Boutique. É um mágico salão de beleza 
onde qualquer menina pode realizar o sonho de se tornar 
uma princesa, com a ajuda de sua própria aprendiz de fada 
madrinha. Cada menina poderá escolher seu penteado, 
maquiagem, esmalte, acessórios e fantasia de Princesa 
Disney, da forma como desejar. A Bibbidi Bobbidi Boutique 
tem duas localizações convenientes: dentro do Castelo da 
Cinderela, no Magic Kingdom Theme Park e na loja World 
of Disney, no Downtown Disney Marketplace.

Básico: Este ingresso permite entrada a um dos quatro 
parques temáticos do Walt Disney World Resort por dia.

Park Hopper:  Este ingresso permite entrada aos quatro 
parques temáticos do Walt Disney World Resort no mesmo 
dia para cada dia de seu ingresso.

fica o famoso castelo da Cinderela, que ganhou novas 
atrações ligadas ao universo das princesas e ficou ainda 
mais fascinante.

Epcot®. Em 1º de outubro de 1982, foi inaugurado o 
segundo parque. Em lugar do projeto original de Walt 
Disney, que seria um local onde pessoas de todos os lu-
gares iam viver em paz, em uma cidade viva, que nunca 
ia parar de crescer, seus sucessores, preocupados com 
a viabilidade deste megaprojeto, optaram por construir 
um parque temático mantendo suas ideias e princípios. 
Infelizmente, Walt Disney não viveu o suficiente para ver 
realizado seu projeto de uma cidade do futuro. A dinâmi-
ca de Epcot (Protótipo Experimental da Comunidade do 
Amanhã) segue o conceito original, demonstrando mo-
dernas invenções nas áreas da comunicação, transpor-
te, saúde e energia. Na parte dos pavilhões, trabalham 
pessoas descendentes dos próprios países. O símbolo do 
parque é a Geosfera.
 
Disney – Hollywood Studios®. Inaugurado em 1º de maio 
de 1989, ocupa uma área de 62,3 hectares, com um tra-
çado peculiar ao glamour e brilho de Hollywood, hospe-
da os estúdios de filmagem e produção de televisão. Esse 
é o terceiro grande parque do complexo Disney, cons-
truído para mostrar aos visitantes o que há nos bastido-
res, mergulhando no universo da sétima arte. O visitante 
descobre atrações para todas as idades em um parque 
que combina grandes musicais, truques cinematográficos 
e fortes emoções.

Animal Kingdom®. O símbolo deste parque é a Árvore 
da Vida, uma árvore que tem mais de 200 animais es-
culpidos em seu tronco. O parque foi inaugurado em 22 
de abril de 1998 e ocupa uma área de 202,3 hectares. 
Maior de todos os parques, é mágico, exótico, cheio de 
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Parque Aquático e Mais Diversão: Este ingresso permite 
entrada aos parques aquáticos Disney´s Blizzard Beach e 
Disney´s Typhoon Lagoon, ao DisneyQuest, ao ESPN Wide 
World of Sports e aos campos de golfe Disney´s Oak Trail, 
Disney´s Fantasia Gardens e Disney´s Winter Summerlard.

uNIVeRSAL StuDIOS ReSORt
Universal Studios Florida®. Um estúdio de verdade. Os cená-
rios proporcionam mais de 50 diferentes montagens, abran-
gendo desde uma aldeia na Nova Inglaterra à beleza panorâ-
mica de São Francisco, ou da Hollywood Boulevard. Todos os 
cenários são baseados em cenas de filmes com personagens 
vestidos em coloridas fantasias, imitando os que trabalham 
nos filmes e desenhos animados. É nesse parque que está 
a mais nova atração inaugurada em 2014, chamada The 
Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley (O Mundo 
Mágico de Harry Potter - Beco Diagonal). A atração oferece 
aventuras baseadas nas áreas típicas de Londres, do Beco 
Diagonal e também da Knockturn Alley (Travessa do Tranco). 
Os visitantes chegam ao local a bordo do Hogwarts Express. 
O trem que faz a travessia entre Diagon Alley e Hogsmead. 

Island of Adventure®. Parque da Universal Studios voltado 
à adrenalina e emoção. Viajar pelo fantástico cenário do 
Mundo Mágico de Harry Potter é impressionante. Nesse 
parque você encontrará maravilhosos simuladores, com uma 
perfeição incrível. Oferecem atrações para todas as idades. 

City Walk®. Muita música ao vivo, bares, restaurantes, 
casas noturnas e muitas compras.

Blue Man Group At Universal Orlando® Resort. Sua 
exclusiva forma de entretenimento combina música, 
comédia e teatro multimídia para criar uma atmos-
fera festiva que pessoas de todas as idades concor-
dam ser uma experiência totalmente estarrecedora.  

Conhecidos mundialmente pelos seus shows ao vivo, Blue 
Man Group apresenta seu mix eclético de música ao vivo, 
fantásticos instrumentos de percussão, humor e muito 
mais. O único lugar na cidade em que você vai encontrar 
um show incrível é na Universal Orlando Resort.®

Wet’N Wild®. O Parque Wet’n Wild de Orlando é 
simplesmente o maior parque aquático do mundo. É um 
parque que mistura descanso e tranquilidade com aventura 
e adrenalina. Oferece a maior variedade de atrações para 
se divertir junto com a família e os amigos. A variedade de 
atrações e brinquedos aquáticos impressiona qualquer um.

2 dias Park to Park: Este ingresso permite acesso ilimitado 
durante 2 dias aos parques temáticos Universal Studios Flori-
da® e Universal’s Islands of Adventure® e 14 dias consecu-
tivos de entrada às casas noturnas do Universal CityWalk®.
 
3 dias Park to Park: Este ingresso oferece acesso ilimitado 
durante 3 dias aos parques temáticos Universal Studios Flori-
da® e Universal’s Islands of Adventure® e 14 dias consecu-
tivos de entrada às casas noturnas do Universal CityWalk®.

2 Park Bonus Ticket: Este ingresso oferece acesso ilimita-
do durante 14 dias consecutivos aos parques temáticos 
Universal Studios Florida® e Universal’s Islands of Adven-
ture® e às casas noturnas do Universal CityWalk®.

3 Park Bonus Ticket: Este ingresso oferece acesso ilimitado 
durante 14 dias consecutivos aos parques temáticos Univer-
sal Studios Florida® e Universal’s Islands of Adventure®, ao 
parque aquático Wet’n Wild e às casas noturnas do Univer-
sal CityWalk®.

SeA WORLD pARkS & eNteRtAINmeNt
SEAWORLD®

É o principal parque da vida marinha do mundo, com 81 
hectares. Explora os mistérios das profundezas, combinando 
divertimento com conscientização de preservação. As 
principais atrações são: The Shamu Adventure: One Ocean é 
um espetáculo que demonstra o poder da família de baleias 
Orca. Um documentário vivo que explora as muitas faces 
e reputação, além da complexa personalidade da baleia; 
Kraken: Este parque abriga a segunda montanha-russa mais 
longa, com 1.273 metros. Uma montanha-russa de tirar o 
fôlego; Manta: famosa montanha russa, onde você vai de 
barriga pra baixo para imitar a posição de uma arraia.

BUSCH GARDENS®

Fica em Tampa. O parque é uma mini reprodução da África 
com uma área de entretenimento tradicional, onde há uma 
combinação perfeita entre natureza e brinquedos de tirar o 
fôlego. Famoso pelas espetaculares montanhas russas as 
mais concorridas são: Cheetah Hunt: inspirada no disparo 
de um guepardo em busca de sua presa, com explosões 
de velocidade em arremessos múltiplos que impulsionam 
os seus visitantes a altura de 31 metros;  Sheikra: com 60 
metros de altura e 90 graus de inclinação cuja velocidade 
chega a 112 km/h; Montu: uma das mais altas e longas 
invertidas do mundo; Kumba: Montanha- russa com 7 
loopings; The Scorpion: montanha-russa com 1 looping; 
The Python: montanha - russa com 2 loopings.

AQUÁTICA®

É um dos principais parques aquáticos da Flórida, possui 
diversos brinquedos aquáticos e atrações incríveis, como 
35 tobogãs, 5 piscinas sendo uma com onda, mais de 5 
mil metros de praia e seis rios incríveis. Além das atrações 
radicais e dos brinquedos, o parque aquático possui uma 
paisagem e uma beleza natural de deixar qualquer um de 

queixo no chão. O parque fica na famosa International 
Drive, uma das principais avenidas de Orlando.

DISCOVERY COVE®

Desfrute de muita tranquilidade, cercado por muito 
verde exuberante e azuis profundos. E sinta a sedução 
das lagoas cintilantes, dos recifes e das cavernas. Não 
existem multidões ou filas. Experimente força e diversão 
ao nadar sozinho com um golfinho nariz-de-garrafa. 
Compartilhe sorrisos com o seu novo amigo, em 
meio à sua força e graça, à medida em que deslizam 
pelas ondas. Esse é o ponto alto de sua visita e traz 
uma sensação inesquecível. Desde o momento de sua 
chegada no Discovery Cove, tudo está pronto esperando 
por você e incluído em seu ingresso diário - todos os 
lanches e bebidas do dia, incluindo um delicioso café 
da manhã continental.

 

Ingresso de um dia: SeaWorld®: Válido para entrada no 
parque Sea World, por um dia).

Ingresso de um dia: Busch Gardens®: Válido para entrada 
no parque Busch Gardens, por um dia.

Ingresso 2 parques: SeaWorld® & Busch Gardens®: 
Válido para entradas ilimitadas nos parques Sea World e 
Busch Gardens, por 14 dias consecutivos, começando no 
primeiro dia de uso.
 
Ingresso 2 parques: SeaWorld® &  Aquática®: Válido 
para entradas ilimitadas nos parques Sea World e 
Aquática, por 14 dias consecutivos, começando no 
primeiro dia de uso.

Orlando
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Flórida a sua maneira

Ingresso 3 parques: SeaWorld Orlando®, Busch Gardens & 
Aquática®: Válido para entradas ilimitadas nos parques Sea 
World, Busch Gardens e Aquática por 14 dias consecutivos, 
começando no primeiro dia de uso.

Discovery Cove regular (com e sem nado): Este ingresso 
oferece uma entrada ao Discovery Cove e acesso ilimitado 
durante 14 dias consecutivos aos parques Sea World e 
Aquatica. A opção com nado dá direito a experiência de 
interagir com golfinhos durante 30 minutos.

Discovery Cove ultimate (com e sem nado): Este ingresso 
oferece uma entrada ao Discovery Cove e acesso 
ilimitado durante 14 dias consecutivos aos parques Sea 
World, Busch Gardens e Aquatica.  A opção com nado dá 
direito a experiência de interagir com golfinhos durante 
30 minutos.

Orlando Flex Ticket
Este ingresso oferece acesso ilimitado durante 14 dias 
consecutivos aos parques Universal Studios Florida®, 
Universal’s Islands of Adventure®, Sea World® Orlando, 
Aquatica™, Wet’n Wild® e às casas noturnas do Universal 
CityWalk®.

Orlando Flex Ticket Plus
Este ingresso oferece acesso ilimitado durante 14 dias 
consecutivos aos parques Universal Studios Florida®, 
Universal’s Islands of Adventure®, Sea World® Orlando 
e Busch Gardens® Tampa Bay, Aquatica™, Wet’n Wild® 
e às casas noturnas do Universal CityWalk®.

LegOLAND pARkS 
LEGOLAND®:

Esse parque da Lego está localizado em Winter Haven, 
apenas 45 minutos de Orlando. É um parque inteiro da 

cabines com capacidade para 15 pessoas em cada uma e a 
experiência durará cerca de 25 minutos.

Madame Tussauds: Museu de cera com várias personalidades 
como Leonardo di Caprio, Rihanna, Brad Pitt, Angelina 
Jolie e muitos outros famosos.

Sea Life Aquarium: Aquário com túneis que passam debaixo 
d’água e permitem uma visão de 360° dos mais de 5 mil ani-
mais marinhos como tubarão, peixes, tartarugas entre outros.

Dicas de Viagem
Documentação. Cidadãos brasileiros precisam de passa-
porte com validade mínima de 6 meses e visto de turismo 
para visitar os Estados Unidos. 

Clima. No hemisfério norte o clima é sempre o contrário 
do Brasil (quando aqui é verão, nos Estados Unidos é inver-
no). O inverno de Orlando não é tão rigoroso (por volta de 
12°C). No verão, as temperaturas podem chegar a 40°C, 
mas é muito úmido.

Roupas de viagem. Ideal levar roupas leves e descontraídas 
para o parques e outlets como camisas, camisetas, shorts, 
regatas e jeans, além de protetor solar. Não esqueça de 
levar sapatos confortáveis, recomenda-se tênis para a maio-
ria dos dias. Nos meses de inverno, é importante levar ou 
comprar roupas mais quentes, como um casaco.

Aparelhos elétricos. A voltagem em Orlando é de 110 
V/60 Hz. Na grande maioria, as tomadas dos hotéis acei-
tam pinos chatos.

Moeda local. A moeda corrente é o dólar americano. 
Para sacar dinheiro utilize os vários caixas automáticos 
espalhados por toda a cidade, os chamados ATM: nos 

Lego que foi inaugurado em Outubro de 2011, e por isso 
as atrações e a estrutura do parques estão ótimas e são 
super recentes. O parque Legoland Flórida é o paraíso 
de qualquer criança e de qualquer adulto que já passou 
a infância brincando de Lego. São mais de 50 milhões de 
peças de Lego que formam esculturas, personagens, cidades 
e grandes e famosas construções do mundo todo.

1 Dia Legoland Ticket: Este ingresso é válido para uma 
entrada ao parque LEGOLAND.

1 Dia Legoland com Legoland Water Park Combo: Este 
ingresso é válido para uma entrada no parque Legoland 
e uma entrada no parque aquático da Legoland.

14 Dias Legoland Ticket: Este ingresso é válido para entradas 
ilimitadas ao parque Legoland durante 14 dias consecutivos.

14 Dias Legoland mais Water Park Combo: Este ingres-
so dá acesso ilimitado aos parques Legoland e Legoland 
Parque Aquático por 14 dias consecutivos.

Orlando

NOVAS ATRAçõES

I-Drive 360°: com inauguração prevista para maio de 2015, 
o I-Drive 360° será o mais novo centro de entretenimento de 
Orlando, localizado no coração da International Drive. O lo-
cal irá abrigar 3 novas atrações, além de restaurantes e lojas.

As 3 principais atrações do local serão:

Orlando Eye: Roda Gigante com 120 metros de altura que 
permite ter uma visão 360° da cidade de Orlando. São 30 

bancos, supermercados e grandes lojas. Todos os ATMs 
exibem as bandeiras com as quais trabalham. A maio-
ria dos bancos cobra US$1.50 e demais locais US$2.00 
para estas transações. Os cartões de crédito são ampla-
mente utilizados em Orlando, mas atualmente incide taxa 
de IOF sobre as faturas pagas no Brasil. Outra opção 
muito utilizada é o cartão pré-pago no Brasil em dólar 
para compras e saques em moeda estrangeira. Prático e 
seguro, você escolhe o valor, faz a carga e aproveita a 
sua viagem com tranquilidade.

Hora local. O fuso horário de Orlando é de 1 a 3 horas 
a menos do Brasil, dependendo do horário de verão de 
cada país.

Idioma. O idioma oficial é o inglês, mas o espanhol é mui-
to utilizado, e as placas geralmente trazem informações 
nos dois idiomas.

Ligações para o Brasil. Podem ser feitas de telefones públi-
cos com cartões: os Phonecards, comumente encontrados 
nas delis e bancas de jornais com um custo de  5 ou 10 
dólares. 

Para quem prefere o serviço em português, pode utilizar o 
BrasilDireto, da Embratel: 1800 344 10 55, 1800 283 10 
55 ou 1800 809 22 92.

Alguns telefones públicos também aceitam cartão de crédi-
to. Para utilizar seu celular em  Orlando, verifique com sua 
prestadora de serviços no Brasil se o seu celular está habi-
litado para os EUA. O mesmo serve para uso da internet 
através de seu aparelho. Os hotéis em Orlando cobram 
uma taxa para efetuar ligações a cobrar.

Compromissos no Brasil. É importante não marcar com-
promissos importantes para o dia do retorno. Atrasos de 
voos por problemas técnicos, meteorológicos e outros po-
dem ocorrer.
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Roteiro
1° dia - mIAmI
Chegada ao destino e traslado ao hotel. A diária inicia 
às 16h. Restante do dia livre. Aproveite para conhecer e 
desfrutar o que seu hotel oferece.

2º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo com hotel/regime escolhidos) 
e dia livre. Aproveite para fazer um tour de compras no 
Aventura Mall, shopping bem grande, com preços e lojas 
variadas e ótima praça de alimentação.

3º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo com hotel/regime escolhidos) 
e dia livre. Aproveite para fazer um tour de compras no 
Sawgrass, que fica a 50 quilômetros de Miami, em Fort 
Lauderdale, é um shopping imenso.

4º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo ao hotel / regime escolhidos) 
e dia livre. Aproveite para conhecer o Seaquarium, um 
paraíso tropical com vistas espetaculares do horizonte 
de Miami. É um local onde golfinhos andam sobre a 
água, orcas voam pelo ar, leões marinhos distraem 
crianças de todas as idades e as tartarugas marinhas e os 
peixes-boi ameaçados de extinção encontram um refúgio 
seguro. Cada dia apresenta oito shows surpreendentes 
de animais marinhos, além da exposição permanente 
da fauna marinha. Uma atração de destaque nos EUA, 

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados; 05 noites de hospedagem com sistema 
de alimentação de acordo com o hotel escolhido; 
Assistência de viagem internacional.

Viaje para Miami

Miami
Foi-se o tempo em que Miami era uma das cidades mais visitadas 
por brasileiros apenas para compras. O destino tornou-se muito 
maior do que isso, sendo uma junção de belas paisagens, mar 
cristalino, calor, gente bonita e excelente infraestrutura. Enfim, é um 
lugar completo e que satisfaz a todos os estilos de viajantes, com 
muitas atrações e diversas praias.

Famosa por seus shoppings e outlets, a cidade possui lojas das 
marcas mais glamorosas de roupas, maquiagens, eletrônicos e 
todo tipo de produto. Miami também conta com linda arquitetura e 
espaços para arte de rua, museus e galerias, além de ser a detentora 
de um dos maiores portos de cruzeiros turísticos.

6
DIAS

conhecida por sua luta pela conservação e reabilitação 
da vida selvagem. Comida, bebida, e souvenir estão 
convenientemente localizados em todo o parque. Miami 
Seaquarium® é um lugar de inspiração, educação e 
diversão. 

5º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo com hotel/regime 
escolhidos) e dia livre. Se estiver cansado de compras, 
faça um passeio panorâmico pelos principais pontos 
turísticos da região, passando por Miami Beach, Coral 
Gables e Coconut Grove. Se não, aproveite para mais 
compras.

6º Dia - mIAmI/BRASIL
Café da manhã e em horário determinado, traslado até o 
aeroporto para embarque com destino ao Brasil.

Importante:

*CONSULTE NOSSOS BLOQUEIOS AÉREOS.

Roteiros exclusivos Flytour
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Flórida a sua maneiraMiami para Enxoval de Bebê 

Roteiro
1° dia - mIAmI
Traslado do aeroporto de Miami ao hotel escolhido, e 
restante do dia livre. Aproveite para conhecer e desfrutar 
do que o seu hotel oferece!

2º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo ao hotel / regime escolhidos) e 
saída para tour de compras de dia inteiro com 2 paradas 
(Buy Buy Baby e Walmart). Retorno ao hotel e hospedagem.

3º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo ao hotel / regime escolhidos) 
e saída para tour de compras de dia inteiro com 1 parada 
no Sawgrass. Retorno ao hotel e hospedagem.

4º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo ao hotel / regime escolhidos) e 
dia livre. Se estiver cansado de compras, faça um passeio 
panorâmico pelos principais pontos turísticos da região, 
passando por Miami Beach, Coral Gables e Coconut 
Grove. Se não, aproveite para comprar mais! Hospedagem.

5º Dia - mIAmI
Café da manhã (de acordo ao hotel / regime escolhidos) 
e saída para tour de compras de dia inteiro com 2 para-
das (Ross e Babies R us). Retorno ao hotel e hospedagem.

6
DIAS

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados; 05 noites de hospedagem com sistema de 
alimentação de acordo com o hotel escolhido; 1 Tour 
de compras com 2 paradas (Buy Buy Baby e Walmart); 
1 Tour de compras com 2 paradas (Ross e Babies R 
Us); 1 Tour de compras com 1 parada (Sawgrass); 
Assistência de Viagem Internacional.

6º Dia - mIAmI/BRASIL
Café da manhã (de acordo ao hotel / regime escolhidos) e 
dia livre para atividades pessoais (a diária termina às 11h). 
Em horário pré determinado, traslado ao aeroporto para em-
barque com destino ao Brasil (bilhete aéreo não incluído).

Importante:

*CONSULTE NOSSOS BLOQUEIOS AÉREOS.

Roteiros exclusivos Flytour
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Principais pontos turísticos 
pRINcIpAIS pRAIAS em mIAmI e ARReDOReS 

Bal Harbor: Situada no bairro homônimo conhecido pela 
sofisticação, a praia possui linda paisagem e mar morno 
e é ideal para quem gosta de tranquilidade.  Aproveite 
para conhecer as lojas do local.

Boca Raton: Ao norte de Miami está essa que é uma das 
maiores e mais bonitas da cidade, com clima quente e 
águas cristalinas. Vale a pena dar uma volta pela região 
para conhecer os canais, pontes e lojas.

Hollywood Beach: Também indicada para pessoas que 
apreciam ambientes mais calmos, é uma das mais procu-
radas por famosos, cantores e atores dos Estados Unidos.

Keys: Região que contém um arquipélago composto por 
mais de 1700 ilhas, com impressionantes mudanças 
de tonalidade do mar,  é ligada a uma estrada que 
proporciona a sensação de viajar sob o mar. Um dos 
mais famosos é o Key Biscayne, listada como uma das 
melhores atrações dos Estados Unidos e que abriga 
diversos resorts e casas de luxo. Nesse key destacam-
se as praias Hobie Beach, Crandon Park, Bill Baggs e 
Cape Florida. Outro bastante indicado é o Key West, com 
praias paradisíacas e ótimo cenário.

Matheson Hammock Park: Parque próximo ao Coral 
Gables e que contém uma piscina natural com água 
do mar. Localizado entre as melhores praias de Miami 
e, pelo fato de não ser tão conhecido, é mais visitado 
por residentes, além de poder ser bastante atrativo 
aos turistas.

South Beach: Uma das mais procuradas praias de Miami, é a 
área de agito e badalação. Está localizada entre as famosas 
avenidas Ocean Drive e Collins e é um paraíso, com muita 
gente bonita, águas limpas e de temperaturas amenas.

pRINcIpAIS BAIRROS e OutRAS AtRAçõeS

Miami Beach: Referência para quem deseja conhecer a ci-
dade, Miami Beach é o litoral com mais de 20 quilômetros 
de belíssimas praias e muita badalação. Os principais hotéis 
à beira-mar disponibilizam guarda-sol, cadeiras e alguns até 
comidas e bebidas.  Na altura de South Beach, nos arredores 
é possível alugar jetskis, caiaques, barcos e até ter aula de 
surfe. É nessa região também que são encontrados inúmeros 
prédios em Art Deco, tradicional segmento artístico local, que 
tem como base o estilo decorativo no qual predominam as 
formas geométricas e o design abstrato. As luzes coloridas 
acesas à noite tornam os edifícios ainda mais bonitos.

Miami Art Museum (MAM): É um dos maiores da cidade. 
Inaugurado em 1984, era chamado de Centro de Belas Ar-
tes, desde então abriga mais de 600 quadros, obras e escul-
turas focadas em arte contemporânea. Em dias e horários 
específicos, o local também conta com professores de arte 
que guiam os visitantes.

Britto Central Art Gallery: A galeria do famoso artista bra-
sileiro, Romero Britto, funciona também como uma loja 
que disponibiliza desde seus quadros a lembrancinhas, 
como livros infantis, mini esculturas, malas e espelhos. 

Calle Ocho: É a rua mais conhecida de “Little Havana”, 
bairro vizinho de Miami. A região é conhecida dessa ma-
neira em função da grande concentração de cubanos em 
Miami. Nessa rua há uma Calçada da Fama, com nomes 
de celebridades que nasceram em Cuba.

Hotéis
ReD ROOF INN mIAmI AIRpORt
Turística
O hotel está próximo ao aeroporto de Miami e do centro da 
cidade. Possui 200 apartamentos equipados com ar-condicio-
nado, TV, telefone, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.redroof.com 

hILtON mIAmI DOWNtOWN
Turística
Este hotel luxuoso está estabelecido na região central de 
Miami, ao longo da baía de Biscayne, e está ligado ao 
Metro Mover. A estação de metrô Mover oferece um aces-
so fácil ao Bayside Marketplace e a várias lojas. São 527 
apartamentos equipados com ar-condicionado, TV, tele-
fone, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.hiltonmiamidowntown.com 

mIAmI BeAch ReSORt & SpA
Turística 
Localizado na Avenida Collins, na costa de Miami Beach. Ofe-
rece uma academia, Spa e uma piscina ao ar livre. O hotel 
conta com 424 apartamentos constituídos por ar condiciona-
do, TV, telefone, acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.miamibeachresortandspa.com 

DeAuVILLe BeAch ReSORt
Turística
Estabelecido na Collins Avenue, em Miami Beach, a pou-
cos passos do Parque Alisson. Sua área social  conta com 
piscina, sauna, restaurante e bar. São 490 apartamentos 
equipados com ar condicionado, TV, telefone, acesso à 
internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www..deauvillebeachresort.com 

cOuRtyARD By mARRIOt AVeNtuRA mALL
Turística Superior
Situado próximo ao Parque Founders e ao Aventura Mall. 
Constituído por 166 modernos apartamentos, com ar 
condicionado, TV, telefone, cofre, acesso à internet Wi-Fi 
e secador de cabelo.
www.marriott.com 

gRAND BeAch hOteL
Primeira
Este hotel de Miami Beach tem vista para o mar e está 
próximo ao centro de convenções de Miami Beach. Possui 
430 apartamentos, com ar condicionado, TV, telefone, 
acesso à internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.miamihotelgrandbeach.com 

gRAND BeAch hOteL SuRFSIDe
Primeira
O hotel está localizado na praia em Surfside (North 
Beach, entre Miami Beach e Bal Harbour). Próximo às 
lojas de Bal Harbour e Haulover Park Marina. Abrange 
343 modernos apartamentos constituídos por ar condi-
cionado, TV, telefone, acesso à internet Wi-Fi e secador 
de cabelo.
www.grandbeachhotelsurfside.com 

FONtAINeBLeAu mIAmI BeAch
Primeira Superior
Este hotel à beira-mar tem uma vista incrível para o ocea-
no e dispõe de 6 piscinas ao ar livre, rodeadas por caba-
nas privativas. Possui 2 casas noturnas e vários restauran-
tes. Constituído por 1504 apartamentos equipados com 
ar condicionado, TV, telefone, frigobar, cofre, acesso à 
internet Wi-Fi e secador de cabelo.
www.fontainebleau.com
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Coconut Grove: Também conhecido como The Grove, 
é um bairro sofisticado onde residem muitas celebrida-
des  e  foi cenário de diversos filmes. É um ponto forte 
no que diz respeito à diversão noturna e arte, como no 
Bahamas Goombay Festival, um conhecido carnaval 
de rua.

Downtown: Centro comercial e financeiro de Miami, re-
pleto de edifícios luxuosos, museus, parques, palácios, 
atrações culturais, shoppings, mercados, restaurantes, 
bares e uma infinidade de atrações para aproveitar. No 
bairro opera o Metromover, sistema de transporte gra-
tuito que funciona com linhas circulares entre o centro e 
é, além de funcional, uma ótima opção para conhecer 
o bairro.

Children Museum: Edifício localizado entre  Downtown e 
South Beach com mais de 10 galerias, salas de brincadei-
ras e diversos programas interativos para crianças.

Surfside: Com praias de águas cristalinas próprias 
para banho e areias brancas, é uma vila situada ao 
norte de Miami que abriga uma extensa comunidade 
de imigrantes latino-americanos, com destaque para 
brasileiros e venezuelanos.

American Airlines Arena: Estádio do Miami Heat, um dos 
times da NBA mais famosos. Além dos jogos você tam-
bém pode assistir a shows de grandes bandas nesse espa-
ço. O local por si só já vale o passeio. 

Vizcaya Museum & Gardens. Grande terreno com uma 
casa repleta de histórias, lendas, mitologias e uma linda 
arquitetura ao estilo renascentista italiano. O local foi 
residência de James Deering, um milionário aposentado 
que sofria de uma anemia. Para ajudar no tratamento 
os médicos recomendaram que ele vivesse em um local 
com bastante sol e temperatura quente. Vizcaya foi o 
local escolhido por ele e foi lá que ele morou até o fim 
da vida. 

Jungle Island: Jungle Island é um parque e ao mesmo 
tempo um zoológico que permite aos visitantes interagi-
rem com os animais, pois o que os separam das pessoas 
são apenas pequenas grades. 

Everglades National Park: É a melhor maneira para se ter 
contato com a natureza e com os animais, além de ser 
ideal para caminhadas, trilhas ou passeios em bondes 
e canoas. No parque há animais nativos, como jacarés, 
garças e águias, também é rica em flora, com plantas e 
elementos exóticos, como pântanos, lagos e mangues.

Miami

Wynwood: Para quem aprecia street art, pode visitar as 
mais de 80 galerias de arte e muitos muros grafitados. Há 
grafites até dos famosos brasileiros, Os Gêmeos. 

Margulies Collection: Se você gosta de fotografia, conhe-
ça  essa galeria que aborda a reflexão do ser humano 
em meio ao caos cotidiano. O espaço que antes apenas 
armazenava as fotografias do artista Margulies foi trans-
formado em uma espécie de exposição. 

Miami Science Museum: Completamente educativo e 
perfeito para as crianças, o Museu de Ciências possibilita 
que o visitante desfrute de um lindo planetário, workshops 
e apresentação de animais, tudo direcionado a experiên-
cias práticas e interativas.

South Florida Museum: O Museu do Sul da Flórida abri-
ga móveis, utensílios e documentos que recontam toda a 
história dessa região desde a época dos espanhóis. Tudo 
isso permite que o visitante relacione o passado e o pre-
sente dessa região dos Estados Unidos.

Lummus Park: É outra opção bacana para quem deseja ver-
de e ar fresco durante a caminhada em uma das melhores 
praias da Avenida Ocean Drive. 

Flamingo Park: Localizado em Miami Beach, é um parque 
fechado com muitas opções de lazer, como quadras es-
portivas, piscinas, áreas para piqueniques, além de contar 
com grande diversidade botânica e um trenzinho que leva 
os visitantes para conhecer as exóticas plantas, animais e 
aves ali existentes. 

Coral Gables: Famoso bairro da cidade e sede da Uni-
versidade de Miami, é um bairro histórico, projetado na 
década de 1920. Chama a atenção pela arquitetura me-

diterrânea, que mescla ambientes rústicos com toques 
modernos. A dica é passear pelas mansões, fontes, pra-
ças e pelos luxuosos hotéis.

Biltmore Hotel: É outra atração de Coral Gables. O luxu-
oso hotel, conhecido mundialmente, já hospedou perso-
nalidades históricas e destaca-se por sua beleza  e estru-
tura oferecida aos hóspedes, como o grande campo de 
golfe, os diversos restaurantes e cafés, a piscina exterior 
com direito a bar, academia, entre outros atrativos que  
transformam o local em um ponto bastante procurado, 
inclusive para visitas. Ideal para os dias de calor intenso 
de Miami. Na mesma região está localizada a Venetian 
Pool, maior piscina de água doce dos Estados Unidos. 
A água refrescante da piscina é renovada diariamente 
por meio de um poço artesiano.
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Compras
Miami é o paraíso das compras e um dos destinos mais 
procurados para essa finalidade, já que proporciona a 
oportunidade de desbravar variadas opções de lojas, pre-
ços e estilos. E para isso o que não faltam são shopping 
centers, lojas de departamentos, outlets, loja de eletrônicos, 
esportes, além de outros diversos locais para compra de 
enxoval de bebê, vestidos, artigos de festas, brinquedos etc.
As melhores localizações são no centro (Downtown) 
e em Miami Beach.

Dica: Alugue um carro. A distância entre um ponto e outro 
da cidade é algo a ser levado em consideração, além de 
facilitar no manejo de suas novas aquisições.

Aventura Mall: Um dos shoppings mais bonitos de Miami. 
Mesmo que você não queira comprar nada, com certeza é 
um passeio que vale a pena. Conta com lojas específicas, 
como Burberry, Diesel e Ferrari, além de outras cobiçadas, 
como Bloomingdale’s, Macy’s e Sears.  É um shopping 
completo, com grande praça de alimentação e diversas 
opções de entretenimento para toda a família.

Bal Harbour Shops: Bastante procurado, é um shopping 
a céu aberto e caracteriza-se pelo luxo e beleza. Para 
quem está acostumado com a movimentação dos gran-
des shoppings se sentirá em casa. E os brasileiros não 
sentirão dificuldade com o idioma.

As pessoas que buscam por cosméticos, há algumas 
das lojas mais indicadas e que comportam  um le-
que maior de marcas e constantemente promovem 
promoções, como a Macy’s, Sephora e Ulta Beauty.  
Com exceção da Macy’s, que também vende roupas 
e artigos para casa e banho, todas oferecem variadas 
opções de marcas de maquiagens e produtos para o 
corpo e cabelo.

Lá você encontrará marcas renomadas, como Versa-
ce, Gucci, Prada, Bulgari, Hermès, Chanel, Valentino 
e Louis Vuitton.

CocoWalk: Pequeno, charmoso  e repleto de palmeiras, 
é uma boa pedida para quem deseja mesclar compras, 
passeio e fazer um lanche pelos arredores. As principais 
lojas são The Gap, Victoria’s Secret, The Cheesecake 
Factory, Starbucks e a Paragon Grove, uma luxuosa sala 
de cinema.

Lincoln Road: Localizado em Miami Beach, entre as ave-
nidas Lenox e Washington, esse calçadão possui lojas de 
variados segmentos. Assim como a maioria das lojas de 
Miami, é bem interessante passear por esse espaço e co-
mer em bons restaurantes.

Dolphin Mall: Localizado próximo  ao aeroporto, o Shop-
ping Dolphin Mall Miami é um outlet procuradíssimo para 
quem deseja variedade de ofertas. São mais de 200 lojas 
das mais variadas marcas.

Algumas das mais buscadas são Ross, Marshalls e T.J.Maxx, 
lojas de departamento e outlets que são referências tam-
bém no quesito quantidade e possuem roupas em ponta de 
estoque de diversas marcas.
Além de tudo isso, o visitante terá acesso a um centro de 
lazer, com restaurantes e cinemas.

The Falls: Shopping a céu aberto e um dos mais completos, 
com mais de 90 lojas de departamento e especializadas, 
ótimos restaurantes e um cinema de 12 telas.

Bayside Marketplace: Pequeno, porém bastante frequenta-
do centro de compras, com mais de 100 lojas e outlets, 
além de restaurantes, bares e saídas para passeios a barco.

Village of Merrick Park: Também ao ar livre, o shopping 
possui arquitetura ao estilo mediterrâneo e mais de 90 lo-
jas, como Gucci, Arfacto, Carolina Herrera, Tiffanny & Co, 
Pea in the Pod, Furla, entre outras.

Sawgrass Mills: Separe um dia para visitar esse imenso 
shopping. São mais de 300 lojas de estilos distintos, como 
Burbery, Armani, Adidas, Gap e Banana Republic.

Passeios e excursões em Miami 
Passeio panorâmico por Miami (mínimo 4 passageiros): 
Este passeio panorâmico foi preparado para você ex-
plorar Miami e seus imperdíveis pontos turísticos, como 

Miami
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Miami Beach, passando pela Lincoln Road e Ocean Dri-
ve, Downtown, Little Havana, Brickell Avenue, Coconut 
Grove e Coral Gables, com visita ao Biltmore Hotel e 
Venetian Pool. 
Duração: 4 horas 

Tour de compras em Fort Lauderdale (1 shopping): Escolha 
onde deseja fazer suas compras. Os shoppings em Fort 
Lauderdale são: Sawgrass Mills, Galeria Mall ou Las Oslas.
Duração: 6 horas

Tour de compras em Miami (1 shopping): Escolha onde de-
seja fazer suas compras. Os shoppings em Fort Lauderdale 
são: Aventura Mall, Dolphin Mall, Bayside ou Dadeland Mall.
Duração: 6 horas

Dicas de viagem
Documentação. Cidadãos brasileiros precisam de passa-
porte com validade mínima de 6 meses e visto de turismo 
para visitar os Estados Unidos. 

Clima. O clima tropical favorece excelentes temperatu-
ras durante quase  o ano inteiro, com médias de 30ºC, 
mas com  a vantagem de ter o ar úmido. As estações do 
ano são exatamente opostas as do Brasil. Quando aqui 
está frio, lá está calor.

Miami

Aparelhos elétricos. A voltagem em Miami é de 110 
V/60 Hz. Na grande maioria, as tomadas dos hotéis 
aceitam pinos chatos.

Moeda local. A moeda corrente é o dólar americano. 
Para sacar dinheiro utilize os vários caixas automáticos 
espalhados por toda a cidade, os chamados ATM. En-
contrados em bancos, delis, supermercados e grandes 
lojas. Todos os ATMs exibem as bandeiras com as quais 
trabalham. A maioria dos bancos cobra US$1.50 e os 
demais estabelecimentos US$2.00 para estas transa-
ções. Os cartões de crédito são amplamente utilizados 
em Miami, mas atualmente incide taxa de IOF sobre as 
faturas pagas no Brasil. Outra opção muito utilizada é 
o cartão pré-pago em dólar, adquirido no Brasil, para 
compras e saques em moeda estrangeira. Prático e se-
guro, você escolhe o valor, faz a carga e aproveita a sua 
viagem com tranquilidade.

Hora local. Durante o verão americano, a diferença 
em relação a Brasília é de apenas uma hora a me-
nos e, no inverno, três horas. Em Miami também há 
horário de verão, com início em março e término em 
novembro. 

Idioma. O idioma oficial é o inglês, mas o espanhol é mui-
to utilizado, e as placas geralmente trazem informações 
nos dois idiomas.

Ligações para o Brasil. Ligações para o Brasil podem ser 
feitas de telefones públicos com cartões: os Phonecards, 
comumente encontrados nas delis e bancas de jornais com 
um custo de  5 ou 10 dólares.

Para quem prefere o serviço em português, pode utilizar o 
Brasil Direto, da Embratel: 1800 344 10 55, 1800 283 10 
55 ou 1800 809 22 92. 

Alguns telefones públicos também aceitam cartão de cré-
dito. Para utilizar seu celular em Miami, verifique com sua 
prestadora de serviços no Brasil se o seu celular está habi-
litado para os EUA. O mesmo serve para uso da internet 
através de seu aparelho. Os hotéis em Miami cobram uma 
taxa para efetuar ligações a cobrar.

Compromissos no Brasil. É importante não marcar com-
promissos importantes para o dia do retorno. Atrasos de 
voos por problemas técnicos, meteorológicos e outros 
podem ocorrer.
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da Flórida...

...especialmente para você



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

36

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Consulte as informações dos serviços/produtos antes da contratação.


