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ORANGE COUNTY
CONVENTION CENTER

DISNEY 
SPRINGS

I-DRIVE 360
POINTE 

ORLANDO

UNIVERSAL
CITYWALK

RESTAURANT
ROW Nossas vidas são conjuntos de histórias. E nenhum lugar é tão capaz de inspirar histórias incríveis quanto Orlando. Aqui, as férias são 

repletas de imaginação, curiosidade e aventuras épicas. Aqui, sua história sem fim começa.

Para muitas pessoas, essas experiências começam com os lendários parques temáticos de Orlando, onde há infinitas oportunidades de 
viver momentos inesquecíveis. Por exemplo, basta ver a alegria no rosto de uma criança quando ela corre para abraçar seu personagem 
preferido. Ou sentir a ansiedade que surge quando você entra em uma nova atração que dispara a adrenalina.

E, é claro, existem muitos outros capítulos para explorar. Desde aventuras aquáticas, experiências relaxantes, opções de compras 
extraordinárias a delícias da gastronomia, Orlando é um destino onde você pode preencher seu dia com experiências únicas.

Então prepare-se. Esteja aberto a surpresas, pois lembranças valiosas geralmente não são planejadas e começam com momentos 
inesperados, em que nos conectamos com aqueles que amamos.

Há tanta coisa para descobrir em Orlando – o lugar onde lembranças são criadas e histórias são dignas de serem contadas.
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I-DRIVE 360
Um novo complexo de lojas, restaurantes e entretenimento 
localizado na International Drive inclui a roda-gigante de 
observação de 123 metros (400 pés) de altura, Coca-Cola Orlando 
Eye, as atrações de cera do Madame Tussauds e o SEA LIFE 
Orlando Aquarium. O projeto é cercado por diversas lojas 
e restaurantes, como a Sugar Factory Orlando, Yard House, 
Cowgirls Rockbar Orlando e Tin Roof.

DISNEY SPRINGS
Lojas e outras experiências exclusivas superantecipadas 
transformaram o que era conhecido como Downtown Disney 
na nova Disney Springs. Até o final de 2016, o distrito de 
lojas, restaurantes e entretenimento do Walt Disney World 
Resort dobrará o número de lojas e restaurantes. Alguns dos 
restaurantes mais famosos abertos, recentemente, incluem o 
Morimoto Asia, uma criação do Chef Masaharu Morimoto, do 
Iron Chef America e o The BOATHOUSE, que oferece uma 
experiência luxuosa com jantar à beira d’água. 

MANGO’S TROPICAL CAFE
Aproximando você do calor da South Beach de Miami, o 
restaurante e o entretenimento noturno de 55 mil pés quadrados 
do Mango’s ficam no coração da International Drive. O Mango’s 
é uma atração cheia de talentos internacionais, boa gastronomia 
e entretenimento. As apresentações familiares com dançarinos 
latinos oferecem diversão para a noite inteira.

SKULL ISLAND: REIGN OF KONG™  
NO UNIVERSAL ORLANDO® RESORT
Encare os perigos de uma expedição dos anos 1930 em meio 
a um confronto entre criaturas pré-históricas e o gorila mais 
colossal que já existiu na Terra – King Kong. Enquanto eles lutam 
entre si, você só pensará em lutar para sobreviver. Inaugurada 
em julho de 2016, é a mais nova, monstruosa, multissensorial 
e multidimensional atração da sua vida. Skull Island: Reign of 
Kong™, no Universal’s Islands of Adventure®.

LOEWS SAPPHIRE FALLS RESORT  
NO UNIVERSAL ORLANDO® RESORT
Recém-inaugurado, o mais novo hotel da Universal, o Loews 
Sapphire Falls Resort fará você e sua família relaxarem como 
se estivessem no Caribe. Com cascatas azuis, uma enorme 
piscina com areia de praia, você se sentirá como se estivesse 
desembarcando em seu próprio oásis tropical para uma aventura 
inesquecível.

NOVA MONTANHA-RUSSA  
NO SEAWORLD® ORLANDO
Conheça a emoção da caça ao voar com a graça e agilidade do maior 
predador do oceano. Mako™, uma nova montanha-russa de 61 metros 
(200 pés) de altura, inaugurada em junho de 2016 no SeaWorld®.

Orlando no verão de 2016, juntamente com uma praça do tema 
tubarão, de 0,80 hectare (2 acres). Levando o nome de um dos 
tubarões mais rápidos do oceano, ela é hoje a mais alta, mais 

rápida e mais longa montanha-russa de Orlando, alcançando 
uma velocidade de 117 km/h (73 mph) no percurso de 1.450,8 
metros (4.760 pés) de trilhos de aço.

FROZEN EVER AFTER  
NO WALT DISNEY WORLD RESORT
O Walt Disney World Resort continua surpreendendo os visitantes 
com ainda mais expansões com inauguração para 2016, com a nova 
atração “Frozen Ever After” no pavilhão da Noruega do Epcot. A 
atração leva os visitantes a Arendelle durante o Festival de Inverno 
do reino, apresentando os personagens favoritos e a música do 
filme, tudo com tecnologia de ponta.

EXPERIÊNCIAS NOTURNAS NO DISNEY’S 
ANIMAL KINGDOM THEME PARK
Desde a primavera de 2016, o Disney’s Animal Kingdom Theme 
Park ganha vida à noite com o novo “Rivers of Light” – um show 
noturno inovador e multissensorial que combina apresentações 
ao vivo, lanternas flutuantes, telas d’água e imagens vertiginosas 
de animais. Os visitantes também podem passear no Kilimanjaro 
Safaris, uma das atrações originais mais famosas do parque, que 
estará aberta para uma aventura noturna. A savana africana incluirá 
efeitos aprimorados de iluminação e duas novas apresentações de 
animais com os cães selvagens africanos e as hienas.

NOVO PARQUE DO Universal Orlando™ 
Resort:  
UNIVERSAL’S VOLCANO BAY™
Água é Vida. Vida é Diversão. Durante séculos, esse foi o mantra 
de um lendário povo nativo que vivia numa ilha do Pacífico, 
os Waturi. E agora, você poderá viver a mesma filosofia no 
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.

O que há de novo  
e o que virá em breve
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Universal Orlando™ Resort
O Universal Orlando™ Resort é um universo inteiro de ação, adrenalina e emoção para toda a família. Lá você encontrará dois incríveis parques 
temáticos lado a lado - serão três parques a partir de junho de 2017 -, cinco hotéis espetaculares dentro do Complexo e uma vida noturna 
exclusiva, tudo a alguns passos de distância. Conheça as montanhas-russas mais velozes. Encontre seus personagens favoritos do cinema e da 
TV. Assista a incríveis atrações envolventes em 3D. Aproveite o melhor do entretenimento ao vivo, comida excepcional e muito mais.

Se suas férias em Orlando não incluírem tudo isso, você não estará fazendo a coisa certa.

DICA DE VIAGEM
Fique em um dos hotéis no Complexo Universal Orlando™ 
e aproveite a Entrada antecipada† ao parque temático uma 
hora antes da abertura normal. Além disso, os hóspedes 
de hotéis selecionados do complexo também recebem, 
GRATUITAMENTE^, o ingresso Universal ExpressSM 
(necessário ingresso válido para o parque temático) para evitar as 
fi las normais das atrações participantes.

Loews Portofi no Bay Hotel
Uma recriação da cidade mediterrânea de Portofi no, Itália.

Hard Rock Hotel®

TODOS OS TIPOS DE MARAVILHAS

Universal Studios Florida™
Conheça o que há por trás das telas e participe da ação dos seus 
fi lmes e programas de TV favoritos, visitando o melhor parque 
temático sobre cinema e televisão do mundo todo.

• Explore toda a magia e animação do The Wizarding World of 
Harry Potter™ – Diagon Alley™.

• Uhu! Visite Springfi eld, cidade da família animada mais querida 
dos Estados Unidos, The Simpsons™.

• Salve a raça humana ao lado de Optimus Prime e dos Autobots 
no TRANSFORMERS: The Ride – 3D.

• Junte-se a Gru, suas fi lhas e os travessos Minions na emocionante 
e hilariante atração em 3D: Despicable Me Minion Mayhem®.

• Brinque nas ruas com o Bob Esponja, Dora, Diego e outros 
personagens populares da Nickelodeon na Universal’s 
Superstar Parade®.

• Aventure-se na montanha-russa mais radical de Orlando: 
Hollywood Rip Ride Rockit.

• Reviva os 100 anos da magia do cinema da Universal Pictures 
no show noturno Universal’s Cinematic Spectacular®.

Universal’s Islands of Adventure™
Sinta sua adrenalina aumentar ao experimentar as atrações 
inovadoras e as aventuras surpreendentes do Universal’s Islands 
of Adventure™, votado como o parque de diversões nº 1 do 
mundo por milhões de viajantes no “TripAdvisor Traveller’s 
Choice Awards” 2015. Aventure-se por ilhas temáticas exclusivas, 
onde atrações super-radicais, shows e brinquedos interativos vão 
desafi ar todos os seus sentidos.

• Explore as salas de aula e os corredores do castelo de Hogwarts™ 
no The Wizarding World of Harry Potter™ – Hogsmeade™.

• Combata vilões nas alturas na atração The Amazing 
Adventures of Spider-Man® no impressionante 3D de alta 
defi nição, e aprecie a fúria da nova e aprimorada The Incredible 
Hulk Coaster® recém-inaugurada no verão de 2016.

• Fique cara a cara com o incrível e colossal King Kong na 
novíssima atração Skull Island: Reign of Kong

• Fuja das mordidas de um T-Rex faminto no Jurassic Park River 
Adventure®, encare terríveis correntezas no Popeye & Bluto’s Bilge-Rat 
Barges® ou dê um giro pelo divertido mundo do The Cat in the Hat™.

Além disso, você poderá pegar o trem Hogwarts™ Express entre a 
Hogsmeade™ Station no Universal’s Islands of Adventure™ e a King’s 
Cross Station no Universal Studios Florida™ com um ingresso “Universal 
Orlando™ Explorer/ Bonus/ Park-to-Park” (restrições se aplicam).

Universal CityWalk®
Aproveite o que há de melhor em música ao vivo, restaurantes 
casuais e sofi sticados, casas noturnas, lojas, cinemas, golfe em 
miniatura e muito mais no Universal CityWalk®.

• Explore os novos restaurantes, incluindo o novo restaurante The 
Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, o NBC 
Sports Grill & Brew, Hot Dog Hall of Fame®, VIVO Italian Kitchen, 
The Cowfi sh® e o Antojitos Authentic Mexican Food.

• Dance a noite toda no The Groove SM, cante no karaokê com 
uma banda ao vivo no CityWalk’s Rising Star ou, simplesmente, 
participe da festa sem fi m nas ruas do complexo*.

• Assista ao Blue Man Group, o fenômeno superconhecido que 
oferece uma experiência inesquecível, multissensorial. Venha 
participar dessa noite maravilhosa de entretenimento**.

Veja uma coleção inestimável de artigos do rock

Loews Royal Pacifi c Resort
Semelhante às ilhas exóticas dos mares do sul

Universal’s Cabana Bay Beach Resort
Hotel com o tema dos anos 1950 e 1960 que oferece quartos 
com capacidade para até seis pessoas.

Loews Sapphire Falls Resort
Um refúgio caribenho cheio de cores, com uma lagoa 
tropical e cascatas.
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Skull Island: Reign Of Kong™
À medida que você se aprofunda em uma ilha misteriosa, sua 
expedição dos anos 1930 é cercada por criaturas pré-históricas. 
Sua única esperança é o gorila mais colossal de todos os tempos. 
Enquanto eles lutam entre si, você só pensará em lutar para 
sobreviver. Skull Island: Reign of Kong™ – Uma nova atração 
multissensorial e multidimensional para sua vida.

Universal’s Volcano Bay Water  
Theme Park
Em erupção em 2017, o Universal Orlando™ Resort está 
reinventando o parque aquático e criando uma experiência 
completamente nova de entretenimento. O Universal’s Volcano 
Bay trará atrações radicalmente inovadoras e emocionantes, 
além de paisagens que proporcionarão momentos pacíficos 
de relaxamento. Os visitantes entrarão em um ambiente de 
paisagens belíssimas, inspirado nas ilhas tropicais perfeitas  
dos cartões-postais.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s16) 
© 2016 MARVEL. Cabana Bay Beach Resort © 2016 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Universal elements and all related indicia ™ & © 
2016 Universal Studios. © 2016 Universal Orlando. All rights reserved. 1512542/JL

Dois incríveis parques temáticos com as mais emocionantes atrações, 
espetaculares hotéis no complexo, restaurantes e entretenimento único 
no Universal CityWalk™, e muito mais. Universal Orlando Resort™,
o lugar certo para as suas férias.

O MÁXIMO EM

FÉRIAS.

Compre os seus ingressos antes de viajar 
e economize. Para mais informações, 
contate o seu agente de viagens ou acesse 
UniversalOrlando.com.br  

NOVA ATRAÇÃO EM 2016 
SKULL ISLAND: REIGN OF KONGTM

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s16)
^Paid theme park admission required. Benefi t not valid for guests staying at Universal’s Cabana Bay Beach Resort or Loews Sapphire Falls Resort; available for purchase only. 
Not valid at Harry Potter and the Forbidden Journey™, Harry Potter and the Escape from Gringotts™, and other select attractions. Not valid at Hogwarts™ Express. Only valid for 
the number of guests staying in the room for the length of hotel stay as indicated on the Universal ExpressSM Unlimited pass. Available during normal theme park operating 
hours only. Not valid for separately ticketed special events or Wet ‘n Wild. Additional restrictions may apply and benefi ts are subject to change without notice. †Paid theme park 
admission required. Early Park Admission begins one (1) hour prior to regularly scheduled park opening to one (1) Universal Orlando theme park as determined by Universal 
Orlando. Valid at select attractions at each park. Universal Orlando Resort reserves the right to open alternative attractions in the event that a technical problem arises or an 
attraction opening is delayed. Additional restrictions may apply. *Some venues require ages 21 or older and a cover charge for admission. Valid Photo ID required. **Separately 
ticketed show. TRANSFORMERS and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2016 Hasbro. All Rights Reserved. © 2016 
DreamWorks L.L.C. and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. THE SIMPSONS RIDE TM Twentieth Century Fox Film Corporation. The Simpsons TM & © 2016 
Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. © 2016 MARVEL. Dr. Seuss properties TM & © 2016 Dr. Seuss Enterprises, L.P. All rights reserved. Jurassic Park 
River Adventure® Universal Studios/Amblin. All Popeye characters TM & © 2016 KFS, Inc. TM Hearst Holdings, Inc. © 2016 Viacom International Inc. Nickelodeon, SpongeBob 
SquarePants, Dora the Explorer, Go, Diego, Go! and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by 
Stephen Hillenburg. Sapphire Falls Resort TM & © 2016 UCF Hotel Venture III. All Rights Reserved. Hot Dog Hall of Fame is a registered trademark of Creative Attractions, 
LLC. The Cowfi sh and all related logos TM The Cowfi sh Sushi Burger Bar, LLC. All rights reserved. Loews Portofi no Bay Hotel and Loews Royal Pacifi c Resort logos © 2016 
UCF Hotel Venture. All rights reserved. Cabana Bay Beach Resort © 2016 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Hard Rock Hotel, Hard Rock Cafe International (USA), Inc. 
© 2016 BMP. Universal elements and all related indicia TM & © 2016 Universal Studios. All rights reserved.

UM RESUMO DAS NOVAS ATRAÇÕES
O Universal Orlando™ Resort está revelando experiências novas e animadas aos nossos visitantes, em um ritmo impressionante. Desde atrações 
emocionantes e restaurantes a um novíssimo parque aquático temático e um hotel incrível, o Universal Orlando™ está cada vez mais épico.

Race Through New York  
Starring Jimmy Fallon
Em 2017, Jimmy Fallon – um dos maiores nomes da cultura 
pop  – será a estrela de uma nova e hilária atração no parque 
Universal Studios Florida, chamada “Race through New York 
Starring Jimmy Fallon”.  A aventura terá início com a entrada dos 
visitantes nos estúdios do “Tonight Show”, onde Jimmy desafiará 
os visitantes a participar de uma corrida cheia de adrenalina. Os 
visitantes vão girar, rodar e rir ao mesmo tempo em que aceleram 
pelas ruas e céus da Big Apple, encontrando pontos turísticos, 
túneis do metrô – e o que mais vier à mente de Jimmy.

Loews Sapphire Falls Resort
Inaugurado em junho de 2016, o Loews Sapphire Falls Resort fará 
você e sua família relaxarem como se estivessem no Caribe. Com 
cascatas azuis, uma enorme piscina com areia de praia, você 
se sentirá como se tivesse desembarcado em seu próprio oásis 
tropical para uma aventura inesquecível.

NOVA ATRAÇÃO JÁ ABERTA
SKULL ISLAND: REIGN OF KONG™
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Walt Disney  
World Resort
QUATRO GRANDES PARQUES, UM MUNDO DE SONHOS
É como viver um sonho. Os quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort deixam o mundo real bem longe, e o faz de conta 
tão real quanto o sorriso no seu rosto. Existem o lugar da mágica e o lugar da descoberta. Um de aventura e outro de espetáculos.  
Esses são os lugares onde a ingenuidade renasce, as lembranças são criadas e a diversão, imaginação e empolgação cercam os jovens  
e também os jovens de coração.

DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS

Onde a ação acontece  
no palco principal
Luzes... câmera... e muita ação! Entre no mundo dos filmes, música e 
shows no Disney’s Hollywood Studios, onde a verdadeira estrela é 
você. Com tantas coisas para ver e fazer, você vai precisar de bis!

EPCOT

Descubra infinitas possibilidades
No Epcot, a diversão de alta tecnologia e a imaginação da Disney 
são combinadas com a maravilha da diversidade de culturas em 
dois mundos distintos, cheios de emoção e empolgação – Future 
World e World Showcase. Você encontrará algo impressionante e 
incrível a cada novo passo.

EVENTOS TEMPORÁRIOS
É claro que, durante as épocas especiais do ano, há ainda 
MAIS magia a descobrir no Epcot – já incluso no seu 
ingresso para o parque temático – como o incrivelmente 
refrescante Epcot International Flower & Garden Festival, 
onde você poderá celebrar toda a beleza da primavera. Nesse 
evento inesquecível, você pode admirar os jardins locais e 
os arbustos podados na forma de personagens da Disney, 
músicas especialmente selecionadas, receitas inspiradas nos 
jardins em diversas cozinhas ao ar livre e muito mais.

Então, venha conhecer os sabores do mundo durante o 
outono no Epcot International Food & Wine Festival, onde 
você conhecerá mais de 25 estandes de pratos e bebidas 
internacionais, experiências exclusivas de jantar com chefs 
renomados, demonstrações culinárias e seminários sobre 
vinhos. Venha também aos shows ao vivo do Eat to the Beat 
Concert Series, com apresentações noturnas de famosos 
criadores de grandes sucessos.

MAGIC KINGDOM PARK

Acredite no faz de conta
Bem-vindo(a) ao Magic Kingdom Park – seis áreas encantadas 
cheias de magia, aventura, emoções e momentos inesquecíveis. 
Esse é o lugar para todos que já sonharam em ser um pirata 
aventureiro ou uma princesa da realeza, ou para aqueles que já 
desejaram voar em um foguete pelo espaço ou decolar em um 
tapete mágico. Essa é sua Terra do Nunca, cheia de desfiles, 
fogos de artifício, shows ao vivo e dezenas de atrações exclusivas.

The Twilight Zone® is a registered trademark of CBS, Inc. and is used with permission pursuant to a license from CBS, Inc. ©Disney/CBS, Inc.
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Com quatro parques temáticos           

         unicamente mágicos, dois 

parques aquáticos incríveis, mais 

de 25 resorts encantadores e infinitas 

opções de compras, entretenimento, 

e gastronomia, nunca houve melhor 

momento para planejar sua viagem 

ao Walt Disney World Resort. Além 

disso, os ingressos para vários dias 

oferecem uma excelente relação 

custo-benefício para sua família 

descobrir tudo o que o Walt Disney 

World Resort tem a oferecer.

Um mundo de magia e

Procure um agente de viagem para fazer sua reserva.

memórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemórimemóriass
Disney Animal Kingdon Theme Park Epcot Disney’s Hollywood Studios Walt Disney World Resort Hotels

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM 
THEME PARK

Crie uma aventura selvagem
A diversão fi ca por conta da vida selvagem no Disney’s Animal 
Kingdom Theme Park. Explore o reino das criaturas que vivem 
em nosso mundo... e na nossa imaginação... e crie sua própria 
aventura para uma experiência que ruge de emoção. Será uma 
aventura selvagem e cheia de diversão como nenhuma outra. E é 
você quem irá explorá-la.

HOTÉIS RESORT DISNEY

Fique no meio da magia
O Walt Disney World Resort conta com mais de 20 resorts únicos 
com todos os temas que você pode imaginar. Viaje para a África, 
relaxe na paradisíaca Polinésia ou entre nas cenas de seus fi lmes 
favoritos da Disney. Seja qual for sua opção, há um quarto para 
famílias de todos os tamanhos e orçamentos para manter você 
em meio à magia. Além disso, os hóspedes dos Hotéis Resort 
Disney recebem uma variedade enorme de benefícios, inclusive 
traslado gratuito entre o hotel, o aeroporto e horário estendido de 
funcionamento e a vantagem de reservar atrações e experiências 
FastPass+ com até 60 dias de antecedência.

Disney Springs
Bem-vindo(a) ao Disney Springs! Venha relaxar e aproveitar o 
dia nessa mistura eclética de butiques exclusivas, restaurantes 
extraordinários e entretenimento surpreendentes. Nossos quatro 
bairros fascinantes têm tantas novidades que será difícil decidir 
por onde começar.

PARQUES AQUÁTICOS DA DISNEY

Um grande banho de magia
Os parques aquáticos da Disney superam as praias. Eles deixam 
as piscinas para trás. São o máximo da diversão em parque 
aquático. Não importa se o que você deseja é passear, refrescar-
se, relaxar ou brincar até não poder mais. Aqui, você e sua família 
podem fazer tudo isso e muito mais, porque aqui, a imaginação 
vem junto com as ondas.

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park
O Disney’s Typhoon Lagoon Water Park traz a maior lagoa 
artifi cial de surfe da Flórida. Qualquer um pode fazer manobras 
de surfe incríveis nesse paraíso tropical.

Disney’s Blizzard Beach Water Park
A Disney construiu um resort de esqui na Flórida. E ele 
derreteu… imagine só. O que restou foi o Disney’s Blizzard Beach 
Water Park. Com pistas para principiantes até pistas para os mais 
experientes, esse parque aquático é cheio de trilhas de descida 
e várias maneiras de se refrescar, seja você do tipo discreto ou 
daqueles que gostam de um grande mergulho.

Os parques aquáticos podem fechar para reformas ou por 
mudanças climáticas e sazonais.

As to Disney artwork, logos, and properties: ©Disney
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SeaWorld Parks & Entertainment®
Você terá experiências inesquecíveis em quatro parques temáticos: SeaWorld Orlando, Aquatica, Discovery Cove e Busch Gardens 
Tampa Bay. Os parques oferecem diversas experiências inesquecíveis como encontros com animais, espetáculos e atrações radicais. 
Entretenimento que educa e inspira toda a família.

MAKO™
Sinta o poder do predador! Inaugurada em 2016, a Mako é mais alta 
(61m), rápida (117km/h) e longa montanha-russa de Orlando (1.450m). 
A nova atração do SeaWorld é também uma das poucas hypercoasters  
de mundo, um tipo de montanha-russa caracterizada por velocidades 
extremas, quedas íngremes, subidas e descidas repentinas que 
proporcionam a sensação de gravidade zero! Enquanto os carrinhos 
deslizam suavemente pelas subidas e descidas, os aventureiros – que 
estão presos apenas na altura da cintura – flutuam e experimentam a 
sensação de ausência de peso. A Mako é a peça central de uma área 
de 8 mil metros quadrados, a Shark Wreck Reef, que apresenta ainda 
a já existente atração Shark Encounter, algumas exibições interativas 
e educacionais, opções gastronômicas e lojas.

Discovery Cove®
O Discovery Cove é uma experiência única. Lá os visitantes 
têm a oportunidade única de nadar com golfinhos, arraias, 
peixes tropicais e alimentar pássaros exóticos. Esse parque 
proporciona uma experiência all inclusive com alimentação 
o dia todo, bebidas, equipamentos de mergulho e amenities. 
O pacote do Discovery Cove inclui ainda ingressos para o 
SeaWorld Orlando e Aquatica. A melhor forma de experimentar 
tudo o que o SeaWorld Parks & Entertainment tem a oferecer é 
com o Discovery Cove Ultimate Package, que além de um dia 
no Discovery Cove inclui ingressos com entradas ilimitadas por 
14 dias no SeaWorld, Aquatica e Busch Gardens Tampa Bay e 
estacionamento grátis em todos os parques.

• Com o pacote para nadar com os golfinhos, você terá a rara 
oportunidade de nadar e brincar com um lindo golfinho da espécie nariz 
de garrafa por 30 minutos, um dos mais incríveis animais marinhos.

• O The Grand Reef® apresenta diversos níveis de exploração, 
desde flutuação em águas rasas e prática de snorkeling até 
mergulhos mais profundos para observar a vida marinha. 
Observe milhares de peixes tropicais, arraias e um incrível 
arrecife inspirado em ambientes tropicais do mundo todo.

SeaVenture
Para os aventureiros que gostam de vida marinha, o SeaVenture 
é uma experiência imperdível. Com roupa de mergulho, você 
pode explorar o arrecife caminhando debaixo d’água, atravessar 
cardumes e comunidades de arraias e até ficar cara a cara com 
uma enguia ou um tubarão zebra.*

Aquatica
O Aquatica é um exótico parque aquático, onde você tem a 
oportunidade de aproveitar desde rios de águas tranquilas a 
velozes e emocionantes toboáguas. Sem falar do contato com a 
linda vida marinha.

• O Dolphin Plunge®, a principal atração do Aquatica, lança você 
em uma queda de 76 metros dentro de um tubo transparente, que 
está submerso no habitat dos golfinhos de Commerson.

• Prepare-se para enfrentar o mais alto, o mais íngreme e o 
único multi-escorregador nesse estilo de Orlando. Com cerca 
de 24 metros de altura, a Ihu’s Breakaway Falls® é a atração onde 
os caçadores de adrenalina enfrentam seus medos e outras 
coisinhas mais.

Hotéis parceiros oficiais
Aproveite os benefícios da rede de hotéis parceiros do SeaWorld.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
•  Transporte gratuito entre o hotel e os parques SeaWorld, 

Aquatica e Discovery Cove

• Assentos reservados nos principais shows como One Ocean®

•   Entrada antecipada no SeaWorld e Aquatica em datas 
selecionadas* (uma hora antes da abertura ao público geral)

• 10% de desconto nos restaurantes do SeaWorld e Aquatica

• Quick Queue gratuito para o SeaWorld (fura-fila)

• E muito mais

SeaWorld®
O SeaWorld Orlando fará você descobrir as maravilhas da 
vida submarina. De interações próximas aos animais até shows 
inspiradores e atrações emocionantes, você mergulhará nos 
mistérios do mar.

• A épica atração, Antarctica: Empire of the Penguin® transporta 
você para o mundo dos pinguins, onde encontros com animais 
se misturam a um passeio emocionante, uma experiência 
inesquecível para toda a família.

• No One Ocean®, incrível espetáculo da Shamu, você será 
envolvido em um atmosfera repleta de energia e empolgação 
que vai divertir, educar e inspirar.

*O SeaVenture tem custo adicional e não está incluído no pacote de ingressos do Discovery Cove. Reserva necessária.
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Busch Gardens® Tampa Bay
O Busch Gardens Tampa Bay é o melhor parque de aventuras 
para famílias e oferece uma área de mais de 121 hectares com 
diversas atrações fascinantes. Uma combinação única de 
montanhas-russas radicais, um dos melhores zoológicos dos 
Estados Unidos com mais de 12 mil animais, shows ao vivo, 
restaurantes, lojas e jogos.

• A Falcon’s Fury® é a maior torre que queda da América do 
Norte. Ela tem 102 metros de altura e leva os aventureiros 
para uma queda a 96 km/h. No topo da atração, os 
aventureiros giram 90 graus e ficam de cara para baixo em 
uma posição de mergulho.

• Experimente essa nova geração em velocidade na Cheetah 
Hunt®. Essa mega-atração começa na Cheetah Run®.  
Os visitantes ficam a poucos centímetros do animal terrestre 
mais rápido do mundo. Na sequência, os aventureiros tomam 
seus lugares na Cheetah Hunt® e curtem a rapidez e agilidade 
desse predador, enquanto atravessam a planície do Serengeti.

• A Jungala® é uma área de 16 mil metros quadrados repleta 
de atividades como interações com animais, três andares de 
redes para escalar, labirintos e túneis. Os visitantes podem 
ficar cara a cara com orangotangos e observar bem de perto 
um tigre de bengala.

COBRA’S CURSE™
Inaugurada em 2016, a Cobra’s Curse traz ainda mais emoções 
para as famílias no Busch Gardens Tampa. Essa atração de giros 
e rodopios é a única do tipo no mundo e leva os aventureiros 
a uma empolgante escavação arqueológica no Egito. Em vez 
de uma subida gradual para iniciar a jornada, cada veículo é 
erguido, verticalmente, até uma altura de 21 metros no topo de 
um templo antigo. Ao longo do trilho, o carrinho atinge uma 
velocidade máxima de 64km/h, girando para trás e para frente.

O novo ingresso de 3 Visitas oferece mais economia e flexibilidade, permitindo escolher 
os parques que desejar visitar entre SeaWorld, Busch Gardens e Aquatica. 

Reserve o pacote Discovery Cove Ultimate e viva um dia inesquecível em Orlando. 
Inclui também 14 dias de visitas ilimitadas e estacionamento grátis em todos os parques.

WWW.SEAWORLDPARKS.COM.BR Consulte seu Agente de Viagens

©2016 SeaWorld Parks & Entertainment, INC. Todos os Direitos Reservados.

flytour 21x27.indd   1 23/08/2016   14:02:35
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Compras
DESCUBRA O PARAÍSO DOS COMPRADORES
Descubra porque Orlando é o paraíso dos compradores com sua terapia de compras diferente de tudo mais, o incomparável 
atendimento aos clientes e as mercadorias que você precisa ter, tudo em um raio de 24 quilômetros.

MARCAS RENOMADAS A PREÇOS 
INCRÍVEIS
Orlando tem vários outlets com uma abrangente seleção das 
melhores marcas do mundo. O Orlando International Premium 
Outlets® tem mais de 180 lojas, entre elas a única butique do 
mundo da Baccarat/Lalique. O Orlando Vineland Premium 
Outlets® tem mais 150 lojas, incluindo a Joe’s Jeans, Roberto 
Cavalli e Prada. A Lake Buena Vista Factory Stores oferece 
varejistas como U.S. Polo Assn., a única loja do Old Navy Outlet 
da região e uma nova loja do Express Factory Outlet.

TESOUROS ESCONDIDOS
Orlando oferece várias opções para compradores em busca de 
itens exclusivos. Visite a Park Avenue no centro de Winter Park, 
onde é possível encontrar butiques especializadas como Thread, 
John Craig Clothier e Tuni. Thornton Park, próximo ao centro 
de Orlando, é uma área eclética onde você encontrará de tudo, 
de joalheria com design inspirado em peças vintage a exclusivas 
bolsas de marcas. O Artegon Marketplace abriga o único 
mercado artesanal em ambiente fechado de Orlando, aberto 
todos os dias. O Artegon conta com uma comunidade de mais 
de 165 mestres do artesanato, responsáveis por artigos únicos, 
pratos saborosos e experiências exclusivas.

LOJAS EXCLUSIVAS!
Se você está procurando por presentes maravilhosos que realmente mostrem sua personalidade, Orlando tem vários distritos de 
compras únicos com novidades deslumbrantes. Encontre seus presentes Disney favoritos no Disney Springs, as roupas da moda em 
Pointe Orlando, marcas ecléticas no Universal CityWalk® e antiguidades autênticas nos distritos de College Park e Lake Ivanhoe, 
próximos ao centro de Orlando. Em Orlando, você sempre encontra aquilo que deseja.

College Park é um ótimo lugar para vivenciar as exclusivas 
butiques, restaurantes, spas, galerias de arte, parques públicos e 
excelentes eventos de Orlando que acontecem durante o ano todo.

Entre as imponentes palmeiras que pontilham as paisagens da 
cidade e as fontes das praças banhadas pelo sol, você descobrirá 
diversas lojas extraordinárias em Pointe Orlando. E Pointe 
Orlando tem de tudo: de marcas icônicas a butiques chiques 
como Armani e Tommy Bahama.COMPRAS COM FINALIDADE

As melhores marcas estão nas vitrines dos maiores shoppings 
center de Orlando, oferecendo mais de 1.000 lojas, restaurantes 
e locais de entretenimento. Algumas das opções mais populares 
incluem The Mall at Millenia e o The Florida Mall®.

O The Mall at Millenia é um centro de mais de 1,2 milhão de pés 
quadrados com um design impressionante, que oferece 150 das lojas, 
serviços e restaurantes mais refi nados do mundo. A propriedade 
inclui as lojas de departamentos Neiman Marcus, Bloomingdale’s e 
Macy’s, além de abrigar uma coleção internacional de marcas de luxo 
como Louis Vuitton, Channel e Cartier.

O The Florida Mall® cobre uma área de 1,7 milhão de pés 
quadrados e conta com mais de 250 opções de lojas, restaurantes 
e entretenimento. Renomadas lojas de departamentos, como 
a Macy’s, complementam as lojas de marcas famosas, como 
American Girl, A/X Armani Exchange, Apple e Coach.

Condições:
Hollywood Drive-In Golf and associated logos are trademarks of Adventure Golf Design & Development, Inc. Bubba Gump Shrimp Co. TM & © 2016 Par. Pic. Jimmy Buff ett’s® 
Margaritaville® Jimmy Buff ett. The Cowfi sh and all related logos TM The Cowfi sh Sushi Burger Bar, LLC. All rights reserved. Pat O’Brien’s, Hurricane Glass logo, Have Fun! and 
Iron Grill Design ® Pat O’Brien’s Bar, Inc.© 2016 Pat O’Brien’s Bar, Inc. All rights reserved. Emeril’s ® Emeril Lagasse. Hot Dog Hall of Fame is a registered trademark of Creative 
Attractions, LLC. © 2016 AMC. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. © 2016 BMP. Hard Rock Cafe ® Hard Rock Cafe International (USA), Inc. Universal 
elements and all related indicia TM & © 2016 Universal Studios. All rights reserved.

No Disney Springs, encontre uma quantidade impressionante 
de mercadorias em mais de 40 lojas deslumbrantes, desde 
roupas de estilistas famosos aos maravilhosos produtos 
colecionáveis da Disney.

Uma das melhores coisas do Universal CityWalk® 
é que você poderá levar uma parte dele com você. 
Aproveite o melhor de restaurantes casuais e 
refinados, música ao vivo, cinemas, lojas, golfe em 
miniatura e muito mais. O Universal CityWalk®
tem várias lojas e boutiques onde é possível escolher 
uma lembrança para seus familiares ou comprar 
aquilo que você sempre quis. Se o que você mais 
gosta é comprar, a diversão será garantida no 
Universal CityWalk®. 

Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: ©Disney
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Dicas de Orlando:  
Onde comprar
Fique por dentro de onde comprar e como economizar com a especialista em compras de Orlando, Melanie Pace. Ela sabe como 
comprar e tem as dicas mais recentes para você em nossa série de vídeos, “Inside Orlando.”

N° 3 Encontre uma grande seleção de artigos luxuosos de moda 
e marcas de estilistas famosos no The Mall at Millenia, entre elas 
Channel, Louis Vuitton e Michael Kors. 
Dica bônus: As lojas de departamentos no The Mall at Milllenia 
podem oferecer um consultor pessoal de compras, gratuitamente, 
para ajudar você em sua experiência exclusiva.

N° 4 As opções para famílias são infinitas no The Florida Mall® 
com a M&M Store, uma nova loja da Zara de dois andares, a nova 
American Girl Store e a nova Crayola Experience.

N° 5 Os dois shopping centers oferecem fácil acesso externo 
às principais lojas. É possível estacionar seu carro, entrar e sair, 
rapidamente, com uma grande acessibilidade.

N° 6 Os outlets compõem uma grande parte das compras 
em Orlando, que incluem o Orlando International Premium 
Outlets®, Orlando Vineland Premium Outlets® e a Lake Buena 
Vista Factory Stores.

N° 7 Planeje-se para visitar os outlets. Não deixe de planejar 
quais lojas são realmente importantes para você e quais têm as 
melhores ofertas. 
Dica bônus: Ligue antes ou visite os sites dos outlets para 
descobrir quais são as ofertas do dia, então planeje de onde 
pretende ir.

N° 8 Algumas das surpresas inesperadas das compras perto 
dos parques temáticos são o Universal Citywalk®, Disney Springs 
e Pointe Orlando.

N° 9 Há também muitos tesouros secretos aqui. Em 
Winter Park, você poderá comprar em pequenas butiques e 
encontrar itens exclusivos que mais ninguém tem.

N° 10 O melhor tesouro oculto de Orlando é o Antique 
District, próximo do centro de Orlando, nas áreas  
de Lake Ivanhoe e Thorton Park.

Essas são as 10 principais dicas de Melanie para comprar enquanto estiver em Orlando:

N° 1 O que faz de Orlando um paraíso das compras é, na 
verdade, o fato de termos absolutamente tudo aqui. Tudo está a 
20 minutos de carro, é muito fácil chegar em qualquer lugar.

N° 2 Há dois principais shopping centers na área de turismo 
de Orlando – The Mall at Millenia e o The Florida Mall®.
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Restaurantes
TENDÊNCIAS DE RESTAURANTES EM ORLANDO
O sonho de emoção e aventuras mágicas de todas as famílias durante uma visita a Orlando, mas enquanto você estiver por aqui, 
aproveitando as férias dos seus sonhos, lembre-se do seu amigo estômago. Ele também merece algumas emoções!

A HOSPITALIDADE DO SUL 
PAIRA EM ORLANDO
De churrascarias premiadas a restaurantes “farm-to-table” (da 
fazenda ao prato), a culinária do sul está vivendo seu melhor 
momento em Orlando. Com chefs combinando sabores de 
regiões tradicionais, como Memphis e Kansas City, com os 
sabores locais, uma cultura do churrasco está evoluindo em 
Orlando. Soco, abreviação de Southern Contemporary, é o novo 
destaque na agitada região de Thornton Park, Orlando, do 
Chef Greg Ritchie, que aprimorou suas habilidades em grandes 
estabelecimentos, como o Magnolia’s, em Charleston, e o The 
Abbey, em Atlanta. O novo Highball & Harvest no Ritz-Carlton 
Orlando, Grande Lakes, traz um menu inspirado na região sul 
com produtos do local e coquetéis artesanais.

RESTAURANTES ACLAMADOS 
E FAMOSOS ESTÃO EM ALTA 
O ano de 2015 foi um marco para os restaurantes de Orlando. A 
Wine Enthusiast considerou a cidade como um dos 10 melhores 
destinos turísticos de vinhos do ano e o The New York Times 
considerou Orlando como um dos 52 lugares do mundo para 
conhecer em 2015, citando um cenário dinâmico de gastronomia 
e restaurantes empolgantes. Além desses elogios, Orlando tem 
sido o berço de restaurantes de chefs renomados nos últimos anos, 
com Masaharu Morimoto juntando-se a Norman Van Aken, Emeril 
Lagasse, Todd English, Wolfgang Puck, Roy Yamaguchi e Melissa 
Kelly. Até mesmo os chefs locais estão chamando bastante atenção. 
Pelo terceiro ano consecutivo, Orlando obteve mais indicações do 
que qualquer outra cidade da Flórida para o famoso James Beard 
Foundation’s 2015 Restaurant and Chef Award Semifi nalists.

FRESCOR DA FAZENDA EM ORLANDO
Os chefs de Orlando estão procurando ingredientes frescos 
e itens produzidos localmente, literalmente, no fundo dos 
quintais. Com quatro estações de cultivo, as fazendas locais 
fornecem uma incrível abundância de produtos frescos 
de cada época. Grande Lakes Orlando, lar do Ritz-Carlton 
e do JW Marriott, fornece ingredientes, diretamente, de 
sua própria fazenda, Whisper Creek Farm, de 7 mil pés 
quadrados, e do jardim orgânico de canteiro elevado PRIMO. 
O novo Whisper Creek Kitchen exibe esses elementos com 
sua comida de conforto e cervejas artesanais. Mais perto do 
centro, o Chef Kevin Fonzo não só usa ingredientes de um 
jardim orgânico diretamente do quintal do K Restaurant em 
suas receitas, mas ele também usa o jardim para ensinar aos 
estudantes locais sobre alimentação saudável. Em Winter 
Park, o Chef Brandon McGlamery, do LUMA on Park, é um 
pescador nato e garante que apenas os peixes mais frescos 
de ambas as costas da Flórida são servidos.

DIVERSIDADE SURPREENDENTE 
DE TODAS AS PARTES DO MUNDO
As culinárias do mundo todo estão bem representadas em 
Orlando. A área de Mills 50, na região central de Orlando, é 
o foco de diferentes sabores com o clássico pho vietnamita 
no Little Saigon, comida coreana autêntica no Shin Jung e 
opções curinga, como a fusão asiático-latino-americana do 
Tako Cheena. A variedade abrange toda Orlando, uma vez que 
os visitantes podem dar a volta ao mundo sem nunca ter que 
sair da Flórida Central, experimentando a culinária malásia 
no Mamak, polonesa no Polonia e escandinava no SwedeDish 
Food Truck. Da África, os visitantes podem conhecer o Nile 
Ethiopian Cuisine na International Drive ou o Flavors Nigerian, 
próximo ao centro de Orlando. Diversas opções latino-
americanas apimentam a seleção, incluindo 14 tipos diferentes 
de carnes de churrasco no Black Fire Brazilian Steakhouse e o 
perfeito sanduíche cubano no Black Bean Deli. O Txokos traz o 
sabor da história e da cultura em seus pratos espanhóis-bascos, 
enquanto o Naru Restaurant & Sushi Bar oferece a primeira 
cozinha de fusão hipônico-brasileira de Orlando.

Cinco restaurantes surpreendentes
nos hotéis de Orlando
Planejar as férias dos seus sonhos em Orlando, geralmente, começa com 
a procura pelo lugar certo onde fi car. No caso de diversos hotéis em Orlando, 
restaurantes de estilo independente servem atrações emocionantes para seu amigo 
estômago, com ingredientes frescos combinados com um toque de sofi sticação. 

Os loucos por comida da Visit Orlando escolheram cinco opções de restaurantes 
em hotéis de Orlando que, certamente, deixarão você de boca aberta:

Nº 1 - Highball & Harvest no Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes
O design inspirado em estradas de ferro, mesas coletivas e o bar de ostras 
deste restaurante redefi nem o conceito de jantar em hotel e são bastante 
ecléticos para um Ritz-Carlton. E os hóspedes estão, literalmente, devorando 
a ideia. O H&H já é reconhecido pelo camarão com grits, frango frito, peixe-
espada de anzol, carne-seca caseira e também pelos donuts quentinhos com 
“tubos de tinta” de Nutella.
Você também poderá apreciar as cervejas e coquetéis artesanais, infundidos 
com as frutas e ervas da época.

Nº 2 - PB&G, Four Seasons Resort Orlando, no Walt Disney World Resort
Nada de jantar à beira da piscina como você está acostumado, enxugue-se para 
um jantar de lamber os dedos em um lugar que mais parece um santuário. 
Aprecie as paisagens incríveis da natureza na Flórida, enquanto degusta os 
grandes sucessos do churrasco do Sul como pulled pork, frango assado, ponta 
de peito defumada e embutidos artesanalmente curados. Para acompanhar tudo 
isso, experimente o refrescante coquetel de chá gelado de pêssego Absolute. 
Em breve no menu do Resort, a churrascaria é sua marca registrada. 
A churrascaria, marca registrada do resort, Capa, foi inaugurada recentemente 
e lá você terá vista panorâmica para os fogos de artifício noturnos da Disney, 
tanto do Magic Kingdom Park como do Epcot.

Nº 3 - Emeril’s Tchoup Chop, Loews Royal Pacifi c Resort, no Universal Orlando®
O renomado Chef Emeril Lagasse renovou o local a partir de sua culinária típica 
de Nova Orleans com o Emeril’s Tchoup Chop. O restaurante recebeu esse 
nome incomum (pronunciado como chop chop) da famosa Tchoupitoulas Street de 
Nova Orleans, onde está localizado o restaurante do pai de Emeril. O menu leva 
os clientes a uma exótica jornada pelos mares do Pacífi co com pratos ousados de 
infl uência asiática e polinésia, complementada pela decoração com bambus, 
cascatas, jardins esculpidos e woks gigantes.

Nº 4 - Hamilton’s Kitchen no Alfond Inn
Os ingredientes produzidos localmente são transformados em sabores frescos 
e suaves com um toque moderno no Hamilton’s Kitchen, dentro do hotel 
butique Alfond Inn, em Winter Park. A cozinha aberta e a mesa rústica 
de madeira são a combinação perfeita para pratos refrescantes com frutas 
cítricas locais, morango, milho, tomate, carne vermelha e frutos do mar frescos.

Nº 5 - Siro Urban Kitchen no Orlando World Center Marriott
Esse não é apenas mais um lobby bar e restaurante. Este restaurante 
combina o ambiente urbano contemporâneo do átrio central desse Resort 
com ingredientes “farm-to-table” (da fazenda ao prato) e sabores italianos 
familiares. O verdadeiro tesouro está no vasto menu de bebidas do 
restaurante, já que os bartenders aprenderam a dominar o método “Garden 
to Glass” (do canteiro ao copo) de mixologia – preparando clássicos artesanais 
italianos que vão do Negroni e Aperol Spritz ao “The Artisan”, Lemoncello 
Martini – complementado com sucos naturais frescos e ervas aromáticas.

Com chefs famosos nas cozinhas e um portfólio crescente de restaurantes 
de design exclusivo, não é de surpreender que alguns dos pratos mais 
empolgantes de Orlando sejam servidos em nossos hotéis e resorts.

JANTAR NO DISNEY SPRINGS
Experiências superantecipadas estão começando a ser 
inauguradas no, recentemente, renomeado Disney Springs no 
Walt Disney World Resort. E os restaurantes estão no coração 
da expansão multimilionária do complexo, anteriormente, 
conhecido como Downtown Disney, incluindo a inauguração do 
Morimoto Asia, que servirá os sabores panasiáticos de todo o 
continente e a experiência luxuosa de jantar à beira d’água no 
The BOATHOUSE. Integrada à expansão está o STK Orlando, 
uma churrascaria luxuosa que combina dois conceitos em um 
só – a moderna churrascaria e um lounge elegante. O rústico e 
elegante Homecoming: Florida Kitchen and Southern Shine, do 
renomado Chef Art Smith e o Frontera Fresca, do renomado Chef 
Rick Bayless, conhecido por sua autêntica culinária mexicana, 
também acabaram de ser inaugurados em 2016.

JANTAR NA INTERNATIONAL DRIVE
A “Main Street” de Orlando acabou de fi car ainda mais interessante 
com a inauguração do I-Drive 360, lar da The Orlando Eye. O novo 
complexo vai além de oferecer entretenimento, trazendo novos 
restaurantes, como o Tin Roof, Bar Jour, Naru Restaurant & Sushi 
Bar, Tapa Toro, Yard House e o Shake Shack.

Também na I-Drive, o Double Eagle Steak House do Del Frisco’s, 
serve carnes cortadas à mão, costeletas e frutos do mar frescos, 
oferecendo um jantar refi nado acompanhado de uma extensa carta 
de vinhos e coquetéis artesanais. Recentemente, o Mango’s Tropical 
Café, um famoso restaurante fora de Miami, inaugurou a primeira 
unidade de Orlando na I-Drive. O novo restaurante e point da vida 
noturna oferece opções gourmet de jantar e coquetéis famosos para 
acompanhar seus empolgantes shows de música ao vivo. Universal elements and all related indicia TM & © 2016 Universal Studios. All rights reserved. 

Loews  Royal Pacifi c Resort logo © 2016 UCF Hotel Venture. All rights reserved.

Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: ©Disney

Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: ©Disney

22 23




