Disney para a família
03 de março a 11 de março de 2019
Feriadão Nacional de Carnaval
1º Dia, 03/03/2019 – Domingo: Embarque no aeroporto de Chapeco com destino a Orlando com
conexão em São Paulo. Transfer ao hotel e tempo livre para atividades pessoais;
2º Dia, 04/03/2019 – Segunda-feira: Dia para visitar o parque símbolo do sonho da Disney, o Magic
Kingdom Park. As atrações deste parque temático consistem em experiências clássicas de Walt
Disney World. O parque foi inaugurado em 01 de outubro de 1971, sendo batizado como o lugar
mais alegre da Terra. Tão logo você adentra o parque já percebe que está ingressando num mundo
mágico, visualizando ao final da Main Street USA o Castelo da Cinderela, que fica exatamente no
centro do parque onde podemos vivenciar aventura, fantasia, o passado, o futuro e a imaginação.
Transfer ao parque e ingresso incluso - www.disneyworld.disney.go.com. Pernoite em Orlando;
3º Dia, 05/03/2019 - Terça-feira: Dia livre para compras. Este é um dia que deixaremos sem
programação de parques ou qualquer programação pré-determinada a não ser ir às compras e
descansar, pois entendemos que é necessário um dia inteiro para esta finalidade. Pernoite em
Orlando;
4º Dia, 06/03/2019 - Quarta-feira: Dia de visita ao Parque Epcot Center, o grande e divertidíssimo
parque surgiu a partir de uma ideia de Walt Disney, que pretendia construir uma cidade do futuro.
O mesmo conta com tecnologia de última geração e traz experiências incríveis que passam
exatamente a ideia de futuro, com simuladores e brinquedos que vão fazer você se impressionar com
a tecnologia e perfeição que eles possuem. É o parque do complexo da Disney em que os adultos
mais se divertem, pois tem atrações para todas as idades e gostos. No final do dia e à noite, sugerimos
visita ao outlet próximo ao hotel. Transfer ao parque e ingresso incluso. Pernoite em Orlando;
5º Dia, 07/03/2019 – Quinta-feira: Dia livre para atividades pessoais ou como opcional
programação para visitar o Universal Studios e o Islands of Adventure, dois parques com um único
ingresso - www.universalorlando.com. O parque Universal Studios Orlando faz parte do mesmo
complexo que o Islands of Adventure, e formam o segundo maior complexo de parques temáticos
de Orlando, ficando atrás apenas do gigantesco Walt Disney World. O Universal Studios Orlando é
sem dúvida um dos parques mais divertidos de Orlando, principalmente para os jovens e adultos.
Nele encontramos brinquedos radicais e simuladores de última geração, todos sobre os principais
filmes de Hollywood. É no Universal Studios Orlando que você vai encontrar os Simpsons, os
Homens de Preto, o Bob Espoja, o Shrek e muitos outros personagens. No Islands of Adventure,
que vem sendo chamado nos últimos anos de “o parque do Harry Potter”, é para onde a Universal
transportou o mundo do bruxo conhecido dos livros e cinema para todo mundo se divertir. No
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entanto, existe muito mais além de Harry Potter neste parque, que pode ser considerado um dos
mais radicais da cidade. Pernoite em Orlando;
6º Dia, 08/03/2019 – Sexta-feira: Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional para visitar
a NASA em Cabo Canaveral, localizado a 90 Km de Orlando. Na NASA, agência do Governo dos
Estados Unidos da América, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e
programas de exploração espacial, vamos fazer um passeio pelos diversos espaços: tour pelo
complexo passando pelas bases de lançamento dos foguetes, assim como conhecer os maiores
foguetes que entraram para a história. Visitaremos o Rocket Garden, jardim onde se encontra a
coleção de oito foguetes reais, os cinemas IMAX, com telas gigantes e qualidade de projeção
espetacular, o The Dream is Alive: bastidores do programa de ônibus espacial e o filme feito pelos
astronautas durante missões espaciais, entre outras oportunidades de conhecimento. (Ingresso não
incluso) - www.kennedyspacecenter.com. Ao final da tarde, retorno a Orlando para pernoite;
7º Dia, 09/03/2019 – Sábado: Dia de visita ao Animal Kingdom, outro parque do complexo da
Disney que foi remodelado e agora tem como uma de suas principais atrações o Mundo de Pandora
do filme Avatar. Neste parque teremos muita diversão para toda a família, seja no Kilimanjaro Safari
onde todos passeiam em meio aos animais, ou no Kali River Rapids, onde todos se divertem
descendo em boias as corredeiras do rio, o mesmo rio em que à noite acontece um show espetacular
com luzes e jatos de água. À noite também pode ser feito outro passeio no Mundo de Pandora para
ver os efeitos especiais que lembram o filme Avatar. Para os mais radicais, tem a montanha russa
do Everest com queda livre do topo da montanha. Transfer ao parque e ingresso incluso. Pernoite
em Orlando;
8º Dia, 10/03/2019 – Domingo: Manhã livre para descanso, últimas compras, e para organizar-se
para a volta. Liberação dos apartamentos até ao meio dia. Tempo livre e em momento oportuno
transfer ao aeroporto para embarque e retorno ao Brasil;
09º Dia, 11/03/2019 – Segunda-feira: Chegada em Chapecó.

O pacote inclui:












Passagem aérea Chapecó / Orlando / Chapecó;
Transfer aeroporto / hotel / aeroporto em Orlando;
07 noites de hospedagem em Orlando hotel categoria 03 estrelas superior;
Transfer e ingressos para o Parque Magic Kingdom;
Transfer e ingresso para o Parque Animal Kingdom;
Transfer e ingresso para o Parque Epcot Center;
Acompanhamento de guia Big Golden tour desde a saída;
Assistência de guia para passeios e atividades de interesse pessoal;
Franquia de 02 unidades de bagagens de 23 kg cada;
Seguro de viagem;
Kit viagem Big Golden Tour;
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Valor do pacote por pessoa:
 Hospedagem em apto. duplo, triplo, ou quádruplo: R$ 9.780,00;
 Adicional para apto. individual: R$ 2.880,00;
 Crianças até 11 anos em apto. com 02 adultos: R$ 8.980,00;

O pacote não inclui:









Documentação: Passaporte;
Visto Americano;
Taxas de embarque: Em torno de US$ 110,00;
Café da manhã e demais refeições;
Ingressos não mencionados como inclusos;
Outros transportes que forem necessários: táxis, metro, vans;
Gorjetas a motoristas e maleteiros;
Pernoites extras e tudo que não constar como incluso;

Documentos obrigatórios:





Passaporte com vencimento 03 meses após o retorno da viagem;
Visto americano concedido antecipadamente;
Menores desacompanhados de um dos pais precisam de autorização especial;
Todo menor, mesmo acompanhado dos pais, precisa de passaporte e RG para embarque;

Informações adicionais importantes:
 Documentação: Visto Americano: A Big Golden Tour orienta e faz agendamento e
encaminhamento mediante o pagamento de taxas exigidas e visita agendada no consulado.
Todavia, a agência não garante a obtenção do mesmo, tratando-se de uma condição específica do
Consulado. Recomendamos que o mesmo seja providenciado com prazo mínimo de 90 dias antes
da viagem;
 Cancelamentos: Recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na
legislação brasileira vigente, reforçando que, todo cancelamento deverá ser formalizado por
escrito e dependendo do prazo em que for solicitado teremos diferentes valores de multas,
principalmente após a emissão do aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a
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recuperação destes valores. No caso de aptos duplos em que somente 01 pessoa desiste,
salientamos que será cobrada do desistente a diferença para apto. individual;
 Recomendação: Esta viagem é recomendada para famílias com crianças acima de 05 anos
para maior aproveitamento dos mesmas. Nada impede levar crianças menores, todavia
lembramos que o roteiro foi produzido pensando no máximo de seu aproveitamento. Em casos

de adultos acompanhados por crianças, os mesmos devem estar cientes da necessidade de por
vezes, abrir mão de alguma atividade para maior conforto e tranquilidade dos pequenos; Não são
permitidos menores de 18 anos sem pelo menos um adulto acompanhante/responsável;
 Grupo mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas;
Acompanhe nossas viagens em www.biggoldentour.com.br.

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!
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