
unc

01º DIA – 13/JUL – TER ‐ BRASIL / MIAMI
Prepare‐se, pois, o sonho vai começar! Nossa 
equipe de guias e coordenadores os receberá 
no aeroporto para o início da viagem. Nosso voo 
é noturno e faremos o embarque em voo com 
destino a Miami. Noite a bordo!

02º. DIA ‐ 14/JUL – QUA – MIAMI / ORLANDO
Chegada em Miami, onde o grupo fará os 
procedimentos de migração nos EUA. Em seguida, 
embarque em voo regular com destino a Orlando. 
Na chegada, recepção e transporte para o nosso 
hotel, O Disney’s Pop Century Resort; dentro do 
complexo Disney. Tempo livre para descanso e se 
acomodar em seu apto. Neste dia, ainda teremos 
uma visita a uma loja com eletrônicos, para as 
suas primeiras compras (em especial o telefone 
tão desejado) e em seguida, seguirmos ao Wal‐
Mart, que oferece preços incríveis de cosméticos, 
maquiagens, alimentos, bebidas e pequenas 
lembranças. Jantar de boas‐vindas. Pernoite.

03º. DIA ‐ 15/JUL – QUI ‐ EPCOT
Café da manhã continental no hotel. Pela manhã, 
sairemos para conheceremos o EPCOT (Protótipo 
Experimental da Comunidade do Amanhã). Viaje 
através do tempo e do espaço na geosfera mais 
famosa do mundo, experimente a realidade de 
um voo espacial em Mission Space, conheça aos 
incríveis testes automobilísticos em Test Track e voe 
de asa delta pelo estado da Califórnia em Soarin. 
Aproveite o período da tarde para conhecer os 11 
países que circundam o lago, em uma celebração 
cultural de gastronomia, compras e lazer de todo o 
mundo. À noite assistiremos ao novo espetáculo de 
lasers e fogos HarmonioUS.

04º. DIA ‐ 16/JUL – SEX ‐ HOLLYWOOD STUDIOS
Café da manhã continental no hotel. Hoje nosso dia 
será dedicado ao mundo do cinema, por dentro da 
ação e da emoção de Hollywood. Temos de chegar 
cedo, pois as atrações não param de crescer. Aqui, 
todos são parte do show. O Disney’s Hollywood 
Studios traz a fascinação e o poder de Hollywood, 
fazendo você se sentir um astro ou uma estrela. Star 
Tours, Indiana Jones, Twilight Zone Tower of Terror, 
Rock n’Roller Coaster starring Aerosmith, Andy na 
Toy Story Land, e as mais novas atrações do mundo 
Star Wars, passeio na Millennium Falcon – smugllers 
Rum, Star Wars, Rise of the resistence, Star Wars, 
The adventure continius, e muito mais. No final do 
dia assistiremos ao Fantasmic, um espetáculo de 
sons e lasers que emocionará a todos.

05º. DIA ‐ 17/JUL – SAB ‐ MAGIC KINGDOM
Café da manhã continental no hotel. Saída para 
conhecer Magic Kingdom, o parque dos sonhos e 
da fantasia. Nele, a magia do Castelo da Cinderela 
se mistura com emocionantes atrações, como a 
Space Mountain, Big Thunder Mountauin, Splash 
Mountain, Piratas do Caribe, PhilharMagic, a 
Mansão Mal-assombrada e o trem da mina do 
7 anões. À tarde, a bela parada Disney Festival 
of Fantasy, muita cor, alegria e os principais 
personagens do Mundo Disney. No final do dia 
assistiremos ao Happily Ever After, um espetáculo 
com fogos, lazer e músicas. Uma super produção 
Disney; show com 18 minutos de beleza.

06º. DIA ‐ 18/JUL – DOM – ANIMAL KINGDOM
Café da manhã continental no hotel. Após o café, 
visita ao Animal Kingdom, o parque sobre a vida 
animal, onde embarcaremos num safári africano 
com elefantes, leões, zebras e girafas. Para os 
mais corajosos participe da Expedition Everest, 
um passeio pela Montanha Proibida em um trem 
em alta velocidade a grande altitude! No parque a 
grande aventura do Avatar e seu incrível simulador.

07º. DIA ‐ 19/JUL – SEG ‐ TOUR DE COMPRAS. 
PREMIUM OUTLET / BEST BUY / FLORIDA MALL  
Café da manhã continental no hotel. Hoje é nosso 
dia de compras. Pela manhã iremos às compras 
no maior Outlet de Orlando o Premium. À tarde, 
visitaremos a loja de eletrônicos Best Buy, em 
seguida o maior shopping da cidade, o Florida Mall, 
o mais completo shopping de Orlando.

08º. DIA ‐ 20/JUL – TER ‐ BUSCH GARDENS
Café da manhã continental. Saída para conhecer 
Busch Gardens, o mais radical dos parques temáticos 
da Flórida com suas incríveis montanhas-russas: 
Montu, Tigris, Kumba, Cheetah Hunt, Sheikra e 
a novíssima Iron Guazi que inaugurou em 2020. 
Temos ainda o Safari, Falcon’s Fury e o Congo River 
Rapids. Na volta, passaremos pelo incrível shopping 
Aventura Mall.

09º. DIA ‐ 21/JUL – QUA ‐ UNIVERSAL STUDIOS – 
BLUE MAN
Café da manhã continental no hotel. Saída para 
Universal Studios, onde visitaremos os famosos 
estúdios de cinema e faremos parte dos mais 
famosos filmes como Shrek, MIB, os Simpsons e a 
Montanha Russa que inaugurará nesta temporada, 
a Mega radical Velocicoster Jurassic World. Compras 
em City Walk. A noite show do Blue Man (opcional)

10º. DIA ‐ 22/JUL – QUI ‐ ISLANDS OF ADVENTURE
Café da manhã continental no hotel. Hoje vamos 
viver nossas melhores aventuras em Islands of 
Adventure, o incrível parque da Universal onde 
estão localizadas as fantásticas atrações Spider 
Man, Incredible Hulk Coaster e Jurassic Park. No 
período da tarde conheceremos o Mundo Mágico 
de Harry Potter.

11º. DIA ‐ 23/JUL – SEX ‐ SEA WORLD
Café da manhã continental no hotel. Saída para 
conhecer o Sea World, o incrível parque sobre a 
vida marinha. Veremos de perto golfinhos, focas, 
pinguins, tubarões, arraias e a famosa baleia Shamu. 
Para quem gosta de atrações radicais divirtam-se 
com a Kraken, Mako, e a Manta, infinity Falls, e o 
famoso show Orca Encounter com as famosas 
baleias.

12º. DIA ‐ 24/JUL – SAB – VOLCANO BAY + DISNEY 
SPRINGS – PLANET HOLYWOOD
Café da manhã continental no hotel. Pela manhã, 
visitaremos ao incrível Volcano bay, um parque 
aquático com fantásticas atrações e sem as filas 
em uma gestão nunca vista. À tarde, visitaremos 
o magnifico Disney Springs, o novo centro de 
entretenimento com dezenas de lojas, restaurantes, 
atrações e muita diversão. Jantar no maravilhoso 
Planet Hollywood. 

13º DIA – 25/JUL – DOM – ORLANDO ‐ 
PROSSEGUIMENTO A NEW YORK: 
Café da manhã continental no hotel. Nossa diária 
estará válida até o meio dia. No início da manhã e 
em horário oportuno, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a New York. Na chegada, 
recepção e como chegaremos no começo da tarde, 
ainda com tempo de fazer desde o aeroporto nossa 
visita panorâmica (City Tour) pela cidade. Visitando 
suas principais atrações turísticas, como como o 
Rockfeller Center, 5ª Avenida, a sede das Nações 
Unidas, Saint Patrick Cathedral, Madson Square 
Garden, Central Park, Union Square, The Empire 
State Building, China Town, Little Italy, o Wall Street 
e o centro financeiro, SoHo e o Marco Zero. No final 
do Tour, seguiremos ao novíssimo Observatório The 
One world, localizado no Marco Zero que possui um 
ponto de observação no último andar e teremos 
uma magnífica e inesquecível vista da cidade. Após 
a vista seguiremos ao nosso hotel, o belo Hilton 
Midtown. Pernoite.

14º. DIA ‐ 26/JUL – SEG ‐ NEW YORK 
Dia livre em New York. Sugerimos neste dia, fazer 
junto aos nossos guias uma visita especial pela 
cidade. Seguiremos primeiro ao norte da cidade, 
e sugerimos visitar (ingresso opcional) ao incrível 
Museu de História Natural em frete ao Central Park. 
Desceremos pelo Central Park, até chegarmos a 5ª 
avenida, com suas grandes lojas, marcas famosas 
e incríveis pontos de interesse, até chegarmos a 
Times Square. Os que desejarem, poderão visitar ao 
incrível Museu de cera Madame Tussaud (ingresso 
opcional). À noite, curtiremos a incrível Times 
Square. Pernoite.

15º. DIA ‐ 27/JUL – TER ‐ NEW YORK
Dia livre em New York. Neste dia, teremos tempo 
para a Grande Macy’s, e as lojas das grandes 
marcas, como Guess, Vitoria Secret e tantas outras 
não menos famosas e suas incríveis ofertas. À 
noite, um combinado incrível, assistir a uma peça 
da Broadway em um belíssimo musical e completar 
este passeio com um passeio de limusine pela 
cidade, mas garanta já o seu lugar porque este 
passeio é opcional. Pernoite.

16º. DIA ‐ 28/JUL–QUA ‐ NEW YORK / RETORNO 
AO BRASIL:  
Último dia para compras, passeios e visitas a esta 
linda cidade. Normalmente as diárias estão válidas 
até o meio dia, mas nosso grupo conta com o 
exclusivo Late Check out e poderemos deixar os 
aptos às 18hs00, na hora de sairmos ao aeroporto. 
Teremos, portanto, mais um dia em New York, para 
fazer as compras finais e as últimas visitas pela 
cidade. No final da tarde e próximos das 19hs00, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
direto e regular com destino a São Paulo. Nosso 
voo será noturno no retorno e passaremos a noite 
a bordo.

17º DIA – 29/JAN – QUI ‐ CHEGADA AO BRASIL 
Chegada ao Brasil. Agora é hora de matar as 
saudades da família, dos amigos e relembrar cada 
momento mágico da viagem!
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Passeios OPCIONAIS Preço por pessoa

ORLANDO NEW YORK

THE BLUE MAN GROUP

Adulto Criança

Us$ 71 US$ 62

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL 
+ MADAME TUSSAUD

Adulto ou Criança

US$ 62

PASSEIO DE LIMOUSINE + 
TEATRO DA BROADWAY

Adulto ou Criança

US$ 197

Do grupo de New York, hoje possui shows em 
Chicago, Orlando, New York e muitas outras 
cidades do mundo. Um show irreverente, 
divertido, inteligente e muito agradável.

Divirta-se com ingresso para o Museu 
de História Natural e ao Museu Madame 
Tussaud.

Assista a um dos incríveis shows disponíveis 
em New York e ao final faça um passeio 
(2 horas) em alto estilo pela cidade em 
elegante e charmosa limusine.

Traslados de chegada e saída em Orlando com ônibus de 
turismo de luxo;

10 noites de hospedagem no Disney’s Pop Century 
Resort em Orlando com taxas, impostos;

Café da manhã continental no hotel diariamente, em 
base a um Gift card de US$ 10,00 dia por pessoa

Mug para bebidas ilimitadas no Resort, durante a estadia 
em Orlando;

Visita a 9 parques temáticos (Disney’s Magic Kingdom, 
Disney’s EPCOT, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s 
Animal Kingdom, Universal Studios, Island of Adventure, 
Sea World, Busch Gardens e Volcano Bay da Universal) 
com traslados;

Transporte para todas as atrações mencionadas em nosso 
itinerário de Orlando;

Tour de compras, visitando: Wal-Mart, Best Buy, 
Premium Outlet, Florida Mall, Disney Springs e City Walk 
na Universal Studios.

2 refeições durante a viagem. Sendo:

 Jantar no Planet Hollywood em Disney Springs, com 
refrigerante incluído;

 Jantar buffet em restaurante brasileiro com 
refrigerante incluído

KIT viagem Grand Tours, contendo 3 camisas, mochila, 
porta documentos, porta dólares; etiquetas de bagagem 
personalizadas, e dicas de viagem;

Equipe de Guias especializados e treinados exclusivos e 
acompanhando o grupo desde o embarque no Brasil;

Maleteiros para bagagem e gorjeta a motoristas no hotel 
de Orlando;

Serviço de tesouraria para menores desacompanhados;

Seguro plano April VIP de US$ 60.000,00 para pessoas 
até 60 anos de idade e seguro de cancelamento - Plus 
Reason - no valor de até US$ 3.000,00;

Suporte financeiro, mediante depósito no Brasil;

Veículos exclusivos de apoio à equipe Grand Tours em 
Orlando;

Impostos sobre remessa ao exterior, (IRRF & IOF) hoje na 
alíquota de 8,48% sobre os valores a serem pagos.

Nossos preços incluem Orlando Inesquecível: Nossos preços incluem New York
Traslados de chegada e saída em New York 
com veículos de turismo de luxo;

3 noites de hospedagem no The Hilton 
Midtown New York em New York com taxas 
e impostos hoteleiros;

Late Check Out em New York com saída 
no horário de tomarmos o voo de volta ao 
Brasil.

Maleteiros para bagagem e gorjeta a 
motoristas no hotel de New York;

Visita panorâmica à cidade (City Tour) de 
meio dia com guia local;

Ingresso para o observatório One World.

Nossos preços NÃO incluem

	Passagem aérea em classe econômica 
promocional no trecho necessário para o Tour 
escolhido, com ou sem New York, oferecido a 
parte;

 Taxas para obtenção do passaporte, visto 
americano e/ou outros documentos de viagem, 
de acordo com a nacionalidade do passageiro;

	Extras de caráter pessoa e/ou que não constem 
como inclusos acima;

	Taxas aeroportuárias de qualquer espécie nos 
voos contratados;

	Alimentação de qualquer espécie, desde que 
não esteja citada como incluída;

	Excesso de bagagem junto à cias aéreas. Pois 
a franquia atual em todos os voos é de 1 mala 
com até 23 kg por pessoa;

	Passeios mencionados e sugeridos como 
opcional;

	Gorjeta a maleteiros de bagagem nos 
aeroportos Orlando e New York;

	Nenhum item que não esteja claramente 
mencionado como incluído.



Importante:
 	Temos reserva para estes tours opcionais, entretanto 

precisamos de sua aceitação com antecedência. A reserva de 
lugares a estas atrações é limitada e tem de ser reconfirmada 
e paga a até de 45 dias antes da data de embarque. Após 
esta data, os bloqueios não vendidos são devolvidos e ficam 
sujeitos à disponibilidade e alteração de preços. Portanto os 
preços podem sofrer alteração sem prévio aviso. Sendo alta 
temporada, corre-se o risco de não haver mais disponibilidade 
se não reservado em tempo.

	Uma vez comprado o ingresso, este não possui reembolso 
ou cancelamento. Pode-se, entretanto, ser repassado a 
outro passageiro que o comprador indique, pois ele não é 
nominado. A responsabilidade de repassar o ingresso é do 
passageiro que adquiriu a(s) atração(ções).

	Os Estados Unidos exigem um visto de entrada a brasileiros. 
As autoridades alertam que é preciso que o passaporte tenha 
pelo menos 6 meses de validade após a data prevista de 
chegada aso Estados Unidos. É de inteira responsabilidade 
de cada passageiro, a obtenção do passaporte e do visto de 
entrada. Podemos recomendas despachantes especializados 
para auxílio neste processo se julgarem necessário.

• As taxas de embarque não estão incluídas e custam cerca de (ida e 
volta) US$ 120,00 por pessoa, desde São Paulo. Este valor é ditado 
pelas autoridades aeroportuárias e estão sujeitas a reajuste sem 
prévio aviso. Valores vigentes em janeiro de 2021. A tarifa aérea é 
uma tarifa econômica promocional e pode sofrer alteração sem 
prévio aviso. Somente a emissão da passagem assegura a tarifa.

• A aceitação de passageiros a compartir, estará sendo aceita por 
ordem de inscrição. Lembramos que os lugares são limitados, por isso 
aconselhamos a reserva o antes possível para a garantia do mesmo.

• A nova política comercial das Cias aéreas, não assegura a marcação 
de assentos. Quem desejar assegurar e escolher um lugar específico, 
deverá pagar a taxa de serviço indicada pela Cia aérea para este 
serviço.

• Se você optar por esta excursão, leia com atenção as Condições Gerais, 
que da mesma fazem parte, inspiradas em normas internacionais 
de viagem. Seu texto possui resguardo legal recíproco e mostra a 
autêntica intenção da Operadora na perfeita realização dos serviços, 
em benefício dos passageiros com a colaboração indispensável destes. 
O simples fato de fazer a reserva para este programa, implica estarem 
- Agentes de Viagens e passageiros usuários dos serviços - em total 
conformidade com todas as condições mencionadas neste programa 
e complementares no capítulo de Condições Gerais, disponível em 
nossa página web.

• Os organizadores reservam-se o direito de alterar o itinerário se a 
tal, forem obrigados para conforto dos passageiros ou por razões 
que considerem de força maior. As excursões estão sujeitas a um 
número mínimo de 10 pessoas pagantes por grupo, que, se não for 
atingido, forçará os organizadores a oferecerem opções de excursões 
semelhantes. O cliente receberá ou pagará qualquer diferença de 
preços existentes entre a excursão inscrita e a proposta, se aceitar.

• Lembramos a todos que para embarque é necessário o passaporte 
válido com o visto de entrada aos EUA. Os menores de 18 anos 
desacompanhados de um ou de ambos os pais, deverão providenciar 
uma autorização de viagem dos pais ou tutores legais antes do 
embarque. Esta documentação é de inteira responsabilidade de 
cada passageiro, mas podemos auxiliá-los com a indicação de 
despachantes, caso a caso.

CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO
Entende-se por cancelamento a desistência da compra e venda contratada e dos eventuais serviços a ela agregados, bem como a alteração de datas. Solicitações 
de cancelamento da viagem ou de compras e serviços contratados deverão ser feitas por escrito e as penalidades serão aplicadas segundo a antecedência 
com que forem comunicadas por escrito. Para o pedido de cancelamento feito pelo COMPRADOR, serão obedecidas e aplicadas as políticas de cancelamento 
dos respectivos fornecedores dos serviços e, dadas a conhecimento, na data em que a solicitação for feita por escrito, obedecendo aos seguintes critérios:

PRAZOS PENALIDADE

Cancelamento depois de realizada a inscrição com o pagamento a vista até 
120 dias antes do embarque

Reembolso de 100% do valor pago, excluindo-se os tributos cobrados em 
virtude da operação contratada, juros caso o pagamento seja parcelado e 

seguro saúde que uma vez emitido não há reembolso.

Cancelamento depois de realizada a inscrição com o pagamento parcelado 
através do cartão de crédito utilizado. Taxa administrativa de 15% do valor contratado.

Cancelamento entre 90 e 61 dias antes Perda de até 40% do valor contratado

Cancelamento entre 60 e 46 dias antes Perda de até 60% do valor contratado

Cancelamento entre 45 e 31 dias antes Perda de até 80% do valor contratado

Cancelamento entre 30 ou menos dias antes da viagem e/ou serviços Perda de até 100% do valor contratado

Observação: Em todas as situações acima serão descontados os tributos cobrados em virtude da operação contratada.

Preços por pessoa em dólares americanos – somente parte terrestre:

Orlando & New 
York 13/Jul/2021

US$ 3.716,00 US$ 3.977,00 US$ 4.499,00 US$ 2.888,00
Preço normal. 

Entrada 
mínima30% + 9X

US$ 3.347,00 US$ 3.581,00 US$ 5.049,00 US$ 2.600,00
Preço especial com 
desconto. Pagto à 

vista

Programa Saída QPL TPL DBL CHD Forma de Pagto

• Consideramos criança (CHD), toda aquela com até 09 (nove) anos dividindo o mesmo apto com no mínimo 2 adultos pagando duplo ou 3 em Triplo;
• Preços válidos para pagamento com:
 •  Nosso preço normal, pode ser pago com entrada mínima de 30% e o saldo em até 9X por meio de cartão de crédito Visa, Amex ou Mastercard;
 • Consideramos preço especial com desconto, a opção com pagamento à vista. Nesta opção não se aceita, cheque, boleto, cartão de débito etc. Somente 

o pagamento por TED, DOC ou o novo PIX, na taxa de conversão do dia de fechamento de câmbio.
 • Os passeios opcionais têm a mesma política de pagamento dos pacotes principais.

Condições específicas

Maiores informações e vendas


