
ROTEIROS INTELIGENTES  

DE 5, 10 E 15 DIAS  

PRA VOCE APROVEITAR MUITO MAIS SUA VISITA EM ORLANDO! 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Montar o roteiro da sua viagem não é uma tarefa das mais difíceis. O básico é reunir as informações 

sobre o lugar que você  pretende visitar, escolher as atrações que mais lhe agradam e depois ajustar o 

seu calendário com a programação que você quer. Simples, certo? 

 

Nem sempre! 

 

Quando falamos de Orlando, essa missão pode parecer mais complexa do que o normal. A cidade é 

nada menos que um dos destinos turísticos mais procurados de todo o mundo e por essa razão conta 

com tantas atrações "imperdíveis" que fica complicado decidir o que visitar em tão pouco tempo. Parece 

que nunca sobra tempo para descobrir todas as maravilhas da cidade e geralmente é assim mesmo.  

 

Eu mesma já estive lá várias vezes e ainda tem lugares novos que quero visitar. 

 

E não só isso: existe tanta informação disponível sobre Orlando e os seus arredores, que uma pesquisa 

rápida vira um mar de páginas, sites e revistas... É possível perder horas e horas pesquisando e no final 

das contas, fica confuso com tanta coisa para decidir. 

 

E foi por essa razão que decidi montar esses roteiros inteligentes. Eu já passei por essa "avalanche de 

informações" e quase paralisei diante de tantas dúvidas, tantas novidades, tantas coisas para decidir. 

Tudo que eu queria naquela época era encontrar um roteiro pronto, que se encaixasse com o meu 

período de férias e que respondesse todas as minhas dúvidas. 

 

Eu sei que é impossível criar um roteiro que seja perfeito para todas as pessoas, mas meu objetivo com 

esses Roteiros Inteligentes é suprir você com máximo de informações "mastigadas" e customizáveis, 

programações que você pode seguir fielmente ou alterar de acordo com a sua preferência. Inteligência 

para mim tem a ver com opções, e é por isso que eu os chamo assim.  

 

Por falar em opções, optei por 5, 10 e 15 dias porque entendo que esse é o período de tempo que as 

pessoas mais costumam ficar em Orlando, e para cada uma dessas versões incluí aqueles passeios e 
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atrações que são realmente imperdíveis (acredite em mim). Note que não determinei o dia exato da 

semana para cada programação por dois motivos: depende muito do dia que você chegará à cidade e 

para dar mais liberdade para você. Se estiver cansado de parques e quer fazer alguma coisa diferente 

num determinado dia, simplesmente escolha a programação de outro dia que não inclua esse tipo de 

programa e voilá. Vá em frente! 

 

Aí está a beleza da coisa! Embora tenha ali uma referência para seguir, você pode adaptar sem muito 

trabalho (na realidade, quase sem trabalho nenhum) o roteiro às suas preferências pessoais. 

 

E não se trata apenas de um calendário com opções de programas e atrações. Nas mais de 20 páginas 

a seguir você encontrará detalhes sobre a cidade, sobre os parques, informações e endereços de 

restaurantes, dados importantes da cidade e muito mais. 

 

Eu tenho certeza que você vai adorar! 

 

PS: Não deixe de continuar visitando e compartilhando a nossa fanpage no facebook. Lá você encontra 

dicas, arquivos e posts interessantes sobre Orlando e arredores quase diariamente. 

http://www.facebook.com/orlandopravoce 

 

 

Um beijo grande, 

Luciana Mendes 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/orlandopravoce
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ROTEIROS DIA A DIA  

COM OPÇÕES DE 5 10 3 15 DIAS 
 

 

 

 

 

 

 



É proibida a distribuição ou reprodução 
 

    Versão 1.3 
 

 

RESUMO DOS PARQUES 
 

Antes de começar a detalhar cada parque, quero aproveitar para destacar algumas dicas que servem 

para todos os parques do complexo Disney. Na entrada de cada parque há o Guest Relations (no Epcot 

que tem três), uma central de apoio aos visitantes com diversos serviços e informações úteis. O Guest 

Relations está indicado com a letra “i” nos mapas. Nele você encontrará todas as informações sobre 

horários dos shows, reservas de restaurantes, e achados e perdidos. 

Existem alguns outros serviços interessantes como o Ears to the World, os Bottons comemorativos e o 

Baby Care.  

 

 O Ears to the World é fone de tradução na Disney, que permite que você escute narrações na sua 

língua em algumas das atrações dos parques. Analise o mapa antes e veja se você vai às 

atrações em que há tradução. Do contrário, você ficará carregando um fone, grande, à toa.  

 

 Os bottons são de graça. Há bottons para aniversariantes, recém-casados, para reunião em 

família, para você que está celebrando algo ou que está visitando o parque pela primeira vez, 

entre outros. Se você estiver andando com algum desses bottons, vai ter sempre um funcionário 

da Disney que vai puxar papo com você nas filas ou te desejar feliz aniversário ou primeira visita. 

 

 O Baby Care 

é um centro 

de cuidados 

para seus 

bebês e 

crianças. 

Têm 

trocadores, banheirinho para criança, sala para amamentação, mini cozinha com microondas e 

pia e sala de TV para outras crianças maiores.  

 

E na hora de compartilhar nas redes sociais? Você tem WI-FI GRÁTIS  Funciona em todo o complexo, 

desde Downtown Disney até em todos os parques. É só procurar pela rede Disney-Guest. 
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SEA WORLD 
 

 

O SeaWorld Orlando é o principal parque de aventura marinha do mundo, com shows, brinquedos 

emocionantes e encontros inesquecíveis com animais.  

Fique atento aos horários dos shows, nao perca o espetáculo da Shamu. 

 

Believe - Show com orcas assassinas e seus treinadores. Tudo com muita música e coreografia. Evite a 

“soak zone” (zona molhada), ou você sairá encharcado e cheirando a peixe! 

 

DICA 1: Assim que chegar no parque, você deve ir direto para a MANTA e depois para a KRAKEN(as 

montanhas russas mais procuradas do parque). Não deixe de ir à Journey to Atlantis.  

 

DICA 2: Conheça o SKYTOWER, um elevador panorâmico giratório com 132 m de altura, que chega ao 

topo em 6 minutos. É possível ter uma vista de 360° do parque e arredores. Atenção: é uma atração que 

não está inclusa no ingresso, custa aprox. U$3,00 por pessoa.  
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Atrações imperdíveis: Dolphin Cove (eles vendem comida para dar aos golfinhos) Kraken, Manta, 

Shark Encounter, Journey to Atlantis, Wild Artic (simulador), Manatee Rescue, Penguin Encounter, 

Pacific Point Preserve (leões marinhos e focas). Especialmente o Believe (da baleia Shamu), o Blue 

Horizons (dos golfinhos) e o Clyde & Seamore (leões marinhos).  

 

Manta - Uma das melhores montanhas russas de todos os parques. 

Nessa montanha russa, o carrinho coloca os passageiros na posição horizontal, virados para baixo e 

tem o formato de uma arraia gigante. Você sentira com se estivesse voando durante todo o percurso. A 

Manta atinge 90km/h, num percurso com 4 inversões. 
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AQUATICA  

(Seaworld's Waterpark) 

 

 

 

Aquatica é um dos melhores parques aquáticos de Orlando, além das atrações radicais e dos 

brinquedos, possui uma paisagem natural deslumbrante. A principal atração é o “Dolphin Plunge”, 

conhecido como „Tubo de Commerson‟, com paredes transparentes, você atravessa um tanque onde 

vivem golfinhos australianos. Além disso, você encontra cachoeiras, grutas e diversas espécies de 

peixes. O rio lento é bem legal, pois é possível ver através do vidro o aquário dos golfinhos e dos peixes. 

  

DICA: Estão disponíveis vestiários com chuveiros, aluguel de guarda volumes, espaço baby com área 

de amamentação. Coletes salva vidas são gratuitos (empréstimo). A água do parque é aquecida durante 

o todo o ano com temperatura aproximada de 28°C. 

 

Atrações imperdíveis Hooroo Run: brinquedo onde você desce de uma altura de seis andares, 

despencando em uma bóia. É emocionante, pois a velocidade que atinge a água é muito forte.   
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BUSCH GARDENS 

 

 

Conhecido por suas montanhas russas radicais, o Busch Gardens também é um parque de exibição de 

animais, quase como um zoológico. Localizado em Tampa, a cerca de 90 km de Orlando, é o destino 

certo de adolescentes atrás de adrenalina. Mas também é um destino para as crianças pequenas, que 

vão curtir o safári „Sesame Street Safari of Fun‟, onde é possível alimentar os animais. Atração paga por 

fora. 

 

DICA: Serviço de Transporte de ônibus até Busch Gardens 

Todos os passageiros que comprarem os ingressos para o Busch Gardens têm direito ao „Busch 

Gardens Shuttle Express‟, transporte gratuito exclusivo do parque. Uma frota de ônibus com os adesivos 

das atrações dos parques estará disponível diariamente para atender aos visitantes e oferecer mais 

conforto no trajeto. O transporte parte de diversos pontos de Orlando e é recomendável a realização de 

reserva.  
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Para informações adicionais ou reservas, acesse o site www.buschgardens.com/shuttleexpress. Os 

ônibus retornam do Busch Gardens sempre no horário de fechamento do parque, que deve ser 

confirmado no dia da visita.  

 

As saídas são diárias e sempre no mesmo horário de acordo com a rota escolhida. É recomendável que 

os passageiros cheguem com 15 minutos de antecedência ao ponto de embarque. 

 

SheiKra - Eleita a melhor montanha russa dos parques e uma das melhores do mundo. Líder absoluta 

em adrenalina. Imagine subir 61 metros e depois cair em queda-livre em um angulo de 90°graus e a 

mais de 112 km/h. Isso aí, muita emoção!  

 

 

 

 

 

http://pt.seaworldparks.com/busch-gardens-tampa/informacoes/www.buschgardens.com/shuttleexpress
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ISLANDS OF ADVENTURE 

 

 

 

DICA 1: Assim que chegar no parque vá direto para a atração The Harry Potter and the Forbidden 

Journey, depois para a montanha-russa The Incredible Hulk e Spider Man.  

 

DICA 2: Experimente o Dippin Dots, sorvete bem diferente, em formato de bolinhas que é vendido nos 

quiosques espalhados pelo parque.  

 

Atrações imperdíveis e mais concorridas: Harry Potter, The Amazing Adventures of Spider-Man, 

Doctor Doom„s Fearfall, Incredible Hulk Coaster, Dragon Challenge, Dudley Do-Right„s Ripsaw Falls, 

Popeye & Bluto„s Bildge e Jurassic Park River Adventure (pode ficar bastante molhado, leve capa de 

chuva)  

 

Sugestão de algumas lojas: Cats, Hats and Things, The Marvel Alterniverse Store (roupas, acessórios, 

souvenirs), Oakley (óculos de sol e acessórios), Port of Entry Christmas Shoppe (objetos de decoração 

de Natal), Islands of Adventure Trading Company (vende roupas com a logo das atrações do parque).  
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The Incredible Hulk - Nessa montanha russa em 2 segundos o carrinho é impulsionado a 65 km/h. A 

atração dura 3 minutos. 
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HOLLYWOOD STUDIOS 

 

 

 

 

DICA 1: Assim que chegar no parque ir direto para a Toy Story Mania, em seguida para Rock„n Roller 

Coaster Aerosmith. Logo em seguida ir para a The Twilight Zone Tower of Terror, que fica na área da 

Sunset Boulevard.  

 

DICA 2: Não deixe de checar os horários no Times Guide para encontrar com Mike e o Sulley do filme 

Monstros S.A, o Buzz Lightyear, Woody, Jessie e Bullseye e muitos outros, que fica na área da Streets of 

America . 

 

Atrações imperdíveis: Toy Story Mania, Indiana Jones, Muppet Vision 3-D, Rock„n Roller Coaster 

Aerosmith, The Twilight Zone Tower of Terror, Beauty and the Beast, Voyage of The Little Mermaid, 

Lights, Motors, Action! Extreme Stunt Show, Star Tours.  

 

Fique atendo ao horário da PARADA, onde acontece o desfile dos personagens. 

Ao final do dia é hora de comprar um lanche e ir para a arena onde acontece o Fantasmic!  

 

 



É proibida a distribuição ou reprodução 
 

    Versão 1.3 
 

 

UNIVERSAL STUDIOS 
 

 

 

DICA 1: Os parques da Universal oferecem um serviço chamado “Child Swap”, para quem está com 

crianças. Esse serviço possibilita que uma pessoa do grupo fique cuidando da criança enquanto o resto 

do grupo espera na fila, anda no brinquedo, e, após, troca de lugar com quem ficou cuidando da criança, 

para que a pessoa também possa aproveitar o brinquedo. Localiza-se próximo à entrada das atrações.  

 

DICA 2: Vá direto para a atração Despicable Me, Hollywood Rip Ride Rockit, e logo depois para a 

atração Revenge of the Mummy (vale muito pelos efeitos especiais). Não deixe de ir à atração The 

Simpsons Ride, muito popular do parque.  

 

Atrações imperdíveis e mais concorridas: Despicable Me (Meu Malvado Favorito), Hollywood Rip 

Ride Rockit, The Simpsons Ride, Shrek 4-D, Twister, Revenge of the Mummy, Disaster, Men in Black, 

E.T., Terminator 2. 
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WOODY WOODPECKER„S KIDZONE - Área para as crianças.  

Animal Actors on Location (mistura de show com animais e vídeo - chegar 15 minutos antes do show), A 

Day in the Park with Barney (chegar 15 minutos antes do início do show), Curious George Goes to Town 

(playground interativo), Woody Woodpecker„s Nuthouse Coaster (montanha-russa infantil), Fievel„s 

Playland (playground), E.T. Adventure.Todas as atrações são bem infantis, mas a do E.T. é uma atração 

clássica, vale à pena! 

 

Sugestão de algumas lojas: It„s a Wrap (lembrançinhas, chaveiros, etc), Oakley (óculos de sol, mochila e 

acessórios), Universal Studios Stores (bem completa, com vários artigos relacionados ao parque) 

 

Dica extra: Universal CityWalk 

A cidade cenográfica, cheia de atrações, lojas e restaurantes. Ir aos parques se divertir e depois dar um 

passeio no CityWalk é sempre fantástico.Vale muito a pena  relaxar um pouco depois das longas 

caminhadas, parar em um bom restaurante, comer e beber. São diversas opções para todos os gostos! 

A noite também tem variedades de bares e boates. Nao deixe de ir ao Hard Rock. 
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MAGIC KINGDOM 

 

 

 

Magic Kingdom, simplesmente o parque mais esperado, mágico e emocionante. 

O ideal é ficar o dia inteiro, pois o parque é imenso com muitos lugares mágicos para explorar com toda 

a família. Aguarde o show de encerramento que acontece no castelo da Cinderela, é incrível. 

 

OBS 1: Existem duas maneiras de se chegar à entrada do Magic Kingdom: de monorail ou de barco 

(recomendo devido a bela paissagem).  

 

DICA 1: Chegar cedo pra assistir a apresentação de abertura do parque, com fogos e os personagens 

chegando de trem.  

 

Atrações imperdíveis: Pirates of the Caribbean, Splash Mountain, Big Thunder Mountain Railroad, The 

Haunted Mansion, Mickey„s PhilharMagic, Space Mountain, Buzz Lightyear„s Space Ranger Spin, 

SpectroMagic, Wishes, It„s a Small World (um clássico da Disney), Peter Pan„s Flight, Jungle Cruise, 

Stitch„s Great Escape!, The Hall of Presidents (agora com o Obama!)  
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DREAM-ALONG WITH MICKEY – Show musical com os personagens que acontece em frente ao 

Castelo. Tem que assistir uma vez, é imperdível! 

 

Fique atento aos horários em que os personagens aparecem para fotos e sorria!  

 

ANIMAL KINGDOM 

 

 

 

O Animal Kingdom é um parque muito legal, para as crianças, vovós e vovôs, adolescentes, jovens e 

para toda família. São muitas atrações alem de ficar bem perto dos animais. 

DICA: Assim que chegar, vá direto para a atração Expedition Everest (atração mais radical do parque), 

em seguida ir para o Kilimanjaro Safaris.  

 

Atrações imperdíveis: It„s Tough to be a Bug, Flights Of Wonder, Festival of the Lion King, Kilimanjaro 

Safaris, Kali River Rapids (essa atração pode molhar), Expedition Everest, Finding Nemo, Dinosaur, 

Primeval Whirl  
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EPCOT 
 

 

 

DICA 1: Visite primeiro a área do Future World que abre e fecha mais cedo e deixe a área do World 

Showcase (dos países) para depois do almoço (na metade da tarde). A parte dos países também é muito 

legal, com lojas, comidas e atrações. 

 

DICA 2: Assim que chegarem no parque vá direto para o SOARIN (área THE LAND). Em seguida vá 

para o TEST TRACK e depois para o MISSION SPACE (cartão laranja: mais intenso/cartão verde: 

menos intenso).  

 

DICA 3: Visite o CLUB COOL patrocinado pela COCA-COLA no Pavilhão de INNOVENTIONS, onde 

poderão experimentar coca-cola com sabores de várias partes do mundo. A lojinha de produtos da 

Coca-Cola também é legal e só tem aqui!  

 

Atrações imperdíveis: Soarin, Mission Space, Test Track, The Seas with Nemo & Friends, Living with 

the Land, Spaceship Earth, Honey I Shrunk the Audience, Journey Into Imagination With Figment, 
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Maelstrom (Noruega) e Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros.  

 

DICA 4: As crianças e alguns adultos adoram carimbar o passaporte nos países, na área do World 

Showcase (o passaporte é vendido nas lojas do Epcot). Cada país possui uma área chamada KIDCOT 

onde as crianças podem carimbar o passaporte. É bem interessante, o passaporte é carimbado por um 

nativo que também escreve „bem-vindo‟ e o „nome da criança‟ no idioma do país correspondente.  

 

DICA 6: Experimente o Funnel Cake do Pavilhão dos Estados Unidos, e um doce chamado Napoleon no 

Pavilhão da França.  

 

Alguns pavilhões dos países e suas atrações:  

MEXICO – Atração GRAND FIESTA TOUR STARRING THE THREE CABALLEROS – PASSEIO DE 

BARCO PELO Rio Del Tiempo com os personagens Zé Carioca, Pato Donald e o Panchito.  

 

NORUEGA – Atração MAELSTROM – viagem de barco de volta à era dos Vickings.  

 

CHINA – Atração REFLECTIONS OF CHINA – filme em 360°  

 

EUA - THE AMERICAN ADVENTURE – A atração é um show teatral.  

COMPRAS – experiente o funnel cake (sobremesa) desse Pavilhão.  

 

FRANÇA – Filme ―Impressions De France de aproximadamente 18 minutos.  

 

UNITED KINGDOM (REINO UNIDO) – Não tem atração, mas tem uma banda cover que imita os 

Beatles, ―The British Invasion que é sensacional. Vejam os horários dos shows no ―Times Guide.  

Tirem fotos na cabine de telefone!  

 

CANADÁ – Atração O CANADA!, filme em 360°.  

 

ILLUMINATIONS – 21h00min  

Show pirotécnico realizado na lagoa central do parque, denominada ―World Showcase Lagoon. Fontes 

e lasers se movem em sincronia com a música, bem como a projeção de imagens em um globo gigante 

que relata a história do nosso planeta. Reserve um bom lugar pelo menos 1 hora, de preferência no 

Showcase Plaza 
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DISCOVERY COVE 

 

 

DICA 1: Este parque tem toalhas, protetor solar, shampoo, sabonete e condicionador. É necessário levar 

apenas roupa de praia/piscina, máquina fotográfica a prova d‟agua e roupa. 

Chegar ao parque as 07h50min para fazer o check in.  

No caminho para o vestiário, terá um fotógrafo para tirar foto da família. 

Agora é hora de trocar de roupa, tomar café da manhã e ir se divertir! 

DICA 2: Guarde bem o horário marcado para nadar com os golfinhos.  

O Almoço é servido de 11h as 15h. 

Os bares das piscinas têm batatinhas lays, bebidas, raspadinhas de gelo, amendoim, castanhas, etc... 

Tudo incluído o tempo todo. 
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LEGOLAND 

 

Apesar de ser afastado do circuito Disney, Universal e Sea World (fica aproximadamente 1 hora de carro 

de Orlando), este parque vale a visita. São brinquedos exclusivos (a maioria infantis), mas que 

despertam, e muito, a imaginação dos adultos. Tão concorrido quanto os maiores parques de Orlando, 

possui ainda um parque aquático adjacente. O ideal é reservar 02 dias para aproveitar o que cada 

parque tem. São brinquedos super divertidos e um parque aquático relaxante. Acho muito difícil ir a este 

complexo sem levar nenhum brinquedo Lego, portanto prepare o seu bolso.  

DICA 1: Conheça o restaurante Fun Town Pizza & Pasta Buffet. Pizza, macarrão, salada (bem farta) e 

bebidas à vontade a um preço camarada. Chegue cedo, pois é muito concorrido.  
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WET’ N WILD 

 

 

Localizado na International Drive, é fácil e rápido de chegar de vários hotéis na região. Se você procura 

emoção refrescante indico o Wet ‟n Wild. Ele é radical, com várias atrações divertidas, mas também com 

diversas opções para crianças e para pessoas que não gostam de muita adrenalina. 

Atrações imperdíveis: Brain Wash, Bubba Tub (que é calminho). The Bomb Bay e Der Stuka(são 

kamikazes) sendo que no The Bomb Bay você desce praticamente em pé e Black Hole. 
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ENDEREÇOS DOS PARQUES 
 

Magic Kingdom: 3111 World Dr. Lake Buena Vista, FL 32836 

Hollywood Studios: 351 South Studio Dr. Lake Buena Vista, FL 32830 

Epcot: 1200 Epcot Resort Blvd. Lake Buena Vista, FL 32830 

Animal Kingdom: 2901 Osceola Parkway Bay Lake, FL 32803 

Islands of Adventure: 6000 Universal Boulevard/Orlando, 32819  

Downtown Disney: 1512 E. Buena Vista Dr., Lake Buena Vista, FL 32830 

Busch Gardens  10165 N McKinley Dr  - Tampa, FL 33612 

Sea World: Sea World Drive, 7.007 – Orlando, FL32821 

Discovery Cove: Discovery Cove Way, 6.000 – Orlando, FL32821 

Aquatica Water Park Way, 5800 Water Play Way, Orlando, FL 32821 

Universal Studios FL 6000 Universal Boulevard/Orlando, 32819 

Wet’n Wild 6.200 International Drive – Orlando, FL 32819 

Legoland Legoland Way, 6000 Cypress Gardens Boulevard, Winter Haven, FL 33884 
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RESTAURANTES 
 

Pollo Tropical 

O melhor custo benefício de Orlando. Servem frango grelhado, costela suína e uma variedade de carnes 

acompanhadas com arroz, feijão, salada e pão. Porções muito generosas com um excelente sabor. Um 

boa pedida aos brasileiros com saudades do básico arroz com feijão. Pratica um preço bom. 

 

4085 Millenia Blvd Orlando, FL 32839 

Ph: 407/248-3080 Fax: 407/248-2522 

Maiores informações em http://pollotropical.com 

 

Vittorio's Brazilian Restaurant 

Aqui você pode lembrar a nossa comida brasileira. Localiza-se na International Drive. Trata-se de um 

self-service com bom tempero brasileiro. O pessoal vai te buscar e te levar de volta ao hotel. Pratica um 

preço bom. 

 

5159 International Dr, Orlando, FL 32819-9424 (Florida Center) 

(407) 352-125 

Mais informações em http://www.vittoriosrestaurant.com/ 

 

 

Denny's 

Uma boa opção pra quem não toma café da manhã no hotel. O Denny's serve omeletes, paquecas, 

scramble eggs com bacon e tudo mais que um café da manhã americano pede. Cardápio variado, com 

carnes e hamburgues suculentos. Tem um preço bom! 

 

7660 International Dr, Orlando, FL 32819-8237 

407-351-1420 

Mais informações em http://www.vittoriosrestaurant.com/ 

 

 

CiCi's Pizza 

Existem vários em Orlando e Tampa e os preços variam um pouco. Usando cupons de descontos você 

paga pelo buffet que é em torno de $7,00 e come pizza e salada a vontade. Grande variedade de pizzas 

http://pollotropical.com/
http://www.vittoriosrestaurant.com/
http://www.vittoriosrestaurant.com/
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com direito a sobremesas.  

 

7437 International Drive, Orlando, FL 32819 

407-226-9822 

Mais informações em http://www.cicispizza.com 

 

IHOP 

A especialidade são as panquecas de vários sabores, além de diversas caldas. Aqui também se pode 

degustar um típico café da manhã americano, com ovos, bacon etc. O preço é bom e cardápio variado. 

 

7661 International Dr, Orlando, FL 32819 

407-351-4090 

Mais informações em http://www.ihop.com/ 

 

Dunkin' Donuts 

Excelente opção para café da manhã! Preço bom, atendimento rápido, com várias opções de 

sanduíches, cafés e chocolates. A melhor dica é um Eggs Benedict com um Glazed Donuts. Pra beber, 

um Iced Tea Lemonade. Combinação perfeita pra um dia super ativo nos parques, ou em compras!  

 

7440-A International Drive, Orlando, FL 32819 

407-352-0774 

Mais informações em http://www.dunkindonuts.com/dunkindonuts/en.html 

 

T-Rex 

A começar pela decoração que é simplesmente maravilhosa, esse restaurante é muito legal. Oferece 

pratos excelentes e muito saborosos. A decoração temática faz toda a diferença. Tem um sítio 

arqueológico para as crianças brincarem. 

 

1676 East Buena Vista Dr., Lake Buena Vista, Orlando, FL 32830 (Lake Buena Vista) 

407-828-8739 

Mais informações em http://www.trexcafe.com/ 

http://www.cicispizza.com/
http://www.ihop.com/
http://www.dunkindonuts.com/dunkindonuts/en.html
http://www.trexcafe.com/
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ATRAÇÕES FORA DOS PARQUES 

 
Pirate's Dinner Adventure 

O show é bom, as crianças e adultos interagem, se vestem de marujos e sobem no palco. A comida é 

muito boa.  

6400 Carrier Drive, Orlando, FL 32819 

407-248-0590 

Mais informações em http://www.piratesdinneradventure.com/ 

Medieval Times Dinner & Tournament 

Embarque na magia com este show, espetáculo e jantar de alta qualidade. É uma atividade diferente, 

comemos com as mãos, sem talheres. A refeição é simples, mas de boa qualidade. Um verdadeiro 

campeonato de cavaleiros. 

4510 W. Vine Street Map How T Get There From Ocala Fl, Map How T Get There From Ocala Fl, 

Kissimmee, FL 32908 

1 888 935 6878 

Mais informações em http://www.medievaltimes.com/ 

 

Ripley's Believe It or Not 

Com várias curiosidades que te deixam de queixo caído. Um acervo de coisas curiosas bizarras e 

divertidas! Desde ovo de dinossauro petrificado, ao sapato do homem mais alto do mundo! 

8201 International Drive, Orlando, FL 32819 

+1 407-363-4418 

Mais informações em http://www.ripleys.com/orlando/ 

 

WonderWorks 

Local impressiona logo na entrada pois se trata de uma casa enorme de cabeça para baixo! Dentro tem 

diversas atrações e curiosidades além do Laser Tag. Diversão para adultos e crianças. 

9067 International Drive, Pointe Orlando, Orlando, FL 32819 

407 351 8800 

Mais informações em http://www.wonderworksonline.com/orlando/ 

http://www.piratesdinneradventure.com/
http://www.medievaltimes.com/
http://www.ripleys.com/orlando/
http://www.wonderworksonline.com/orlando/
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EXTRA  

i-DRIVE 360 

 

É o novo complexo de entretenimento e 

restaurantes com atrações imperdíveis. São elas: 

A roda gigante Orlando Eye, o famoso museu de 

cera Madame Tussauds e o Sea Life Orlando. 

 

É possível comprar ingressos Combo, que inclui 

visita à Legoland Florida, Madame Tussauds 

Orlando e Sea Life Orlando, pois pertencem ao 

grupo Merlin Entertainments, proprietário do 

London Eye de Londres, dos parques Legoland, dos famosos Museus de cera Madame Tussauds e dos 

Aquários Sea Life.  

 

The Orlandon Eye 

 

Uma roda gigante com 30 cabines de vidro, 

que permitem uma visão de 360º, com ar 

condicionado,  efeitos de luz e som e tablets 

interativos para uma experiência ainda mais 

diferente durante 30mn! Em cada cabine 

cabem aproximadamente 15 pessoas e o 

ingresso inclui uma sessão em um Cinema 4D, 

antes da volta. 

 

E você pode aproveitar e tornar o passeio mais 

especial, fechar uma cabine privada para até 15 pessoas, e até pedir champanhe. Uma Experiência 

VIP, hum?   

Acesse: https://www.officialorlandoeye.com 

 

 

Madame Tussauds Orlando 

http://florida.legoland.com/en/
https://www.madametussauds.com/Orlando/
https://www.madametussauds.com/Orlando/
https://www.visitsealife.com/orlando/
https://www.officialorlandoeye.com/
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O museu mais famoso do mundo agora em Orlando. Lá 

você vai registrar o momento ao lado de famosos e é 

claro, com Walt Disney. 

O museu é separado por categoria: os grandes nomes 

do esporte, os gênios da tecnologia, as musas do pop e 

uma espécie de lounge só para os atores mais conhecidos 

no mundo, como Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo 

DiCaprio, Johnny Depp, Tom Hanks, Will Smith e muitos 

outros. 

 
 

 

Sea Life Orlando 

 

Um aquário com mais de cinco mil 

animais marinhos, como peixes, 

tubarões, cavalos marinhos e muitos 

mais. Você poderá ficar bem pertinho 

através dos túneis e tanques, alguns do 

chão ao teto, muito legal!  

 

 

Acesse: https://www.visitsealife.com/orlando/  

 

https://www.visitsealife.com/orlando/
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ÚLTIMA DICA  
 

Alguns endereços indispensáveis dos outlets, lojas de eletrônicos, farmácias entre outros: 

Toys"R"Us/Babies"R"Us - 1631 Florida Mall Ave, Orlando, FL 

Florida Mall - 8001 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL 

Best Buy - 8350 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL 

TigerDirect - 7802 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL 

Lowe's Home Improvement - 2800 W Sand Lake Rd, Orlando, FL 

The Mall at Millenia - 4200 Conroy Rd, Orlando, FL 

Best Buy - Millenia PLaza - 4155 Millenia Blvd, Orlando, FL 

Orlando Premium - ID - 4951 International Dr, Orlando, FL 

Orlando Premium Vineland - 8200 Vineland Ave, Orlando, FL 

CVS Pharmacy - 7599 W Sand Lake Rd, Orlando, FL 

Walgreens - 8050 International Dr, Orlando, FL 

Game Stop - 8972 Turkey Lake Rd #500, Orlando, FL 

Walmart Supercenter - 8990 Turkey Lake Rd, Orlando, FL 

Graves R/C Hobbies - 4814 N Orange Blossom Trail, Orlando, FL 

Winter Park - 216 N Park Ave, Winter Park, FL 

Downtown Disney - 1490 E Buena Vista Dr, Orlando, FL 

Ross Dress for Less - International Drive 5452 Touchstone Dr Orlando, FL 
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ENCERRAMENTO 

 

 

Depois de passar todos esses dias na cidade mais incrível do mundo, espero que você tenha se 

divertido tanto quanto eu e esteja tão realizado quanto eu fiquei quando visitei Orlando pela primeira 

vez.  

 

Espero que os roteiros ajudem que a sua viagem seja inesquecível e que você volte cheio de histórias 

para contar. 

 

Talvez você ainda não saiba, mas também tenho guias que falam dos parques e de Orlando de uma 

maneira geral. Verdadeiros manuais completos sobre a cidade que cobrem desde a preparação da 

viagem (visto e passaporte) até opções de hospedagem, gastronomia e entretenimento (dos programas 

mais comuns aos roteiros mais exóticos). Se você tem interesse nesses guias, não se preocupe. Eu 

mando mais informações por e-mail. 

 

E por fim, se você está planejando viajar e ainda não tem visto americano (ou alguém que vai viajar com 

você não tem) visite nossa página http://orlandopravoce.com/visto . Tenho um recado bacana para você. 

Tirar seu visto americano pode ser simples, rápido e descomplicado... se você deixar a parte chata com 

a gente. 

 

Até a próxima, 

 

Luciana Mendes 

OrlandoPraVoce.com 

facebook.com/orlandopravoce  

Volta para o Brasil 

 

http://orlandopravoce.com/visto
http://facebook.com/orlandopravoce

