
DISNEY    EM JANEIRO E

Chegou o momento esperado por todos! Junto com a equipe KONTIKTEEN, 
você fará uma verdadeira Trip dos Sonhos! BORALÁ!

Chegando em Orlando, nosso destino mágico, já faremos nossas primeiras compras 
em uma grande loja com produtos eletrônicos, óculos, relógios e cosméticos. 

Depois, acomodação no novíssimo hotel dentro do Complexo da Universal, 
o Endless Summer Resort! 

Neste dia especial conheceremos o parque onde toda essa história começou! 
O Magic Kingdom, o primeiro dos parques temáticos, é o verdadeiro mundo encantado 
de Walt Disney!

Teremos aventura e muita emoção! À noite, assistiremos ao mais novo espetáculo desse parque, 
o 'Happily Ever After’ e em seguida uma belíssima queima de fogos com o cenário encantador 
do Castelo da Cinderela! Um dia para lembrar! 

Neste parque curtiremos as emoções da sétima arte, uma deliciosa sensação de fazer parte 
de incríveis sucessos do cinema como Shrek, Meu Malvado Favorito, Transformers... 

Vai rolar também 
a Hollywood Rip Ride Rockit, a mais alta montanha-russa de Orlando! Sem falar no Beco Diagonal, 
um mergulho sensacional no mundo do Harry Potter!
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08/01

Sa l v ad o r  i  O r l a nd o

O r l a ndo  i  MAG IC  K INGDOM

Or l a ndo  i  u n i v e r s a l  s t ud i o s

09/01

COM A KONTIK TEEN

No parque de hoje viveremos dupla emoção. Além da beleza do mundo marinho com baleias, 
gol�nhos, focas, arraias e até tubarões, temos três das melhores montanhas-russas de Orlando: 
a Manta, a Kraken e a mais nova montanha radical deste parque, a Mako! 

Or l a ndo  i  SEA  WOR LD

10/01

V I A JE  COM A  GENTE  NESSAS  FER I AS!

i



Nesse dia, um incrível opcional será correr uma maratona 5k dentro do Parque, desa�o delicioso! 
Atletas de plantão não podem perder! 

O parque de hoje é com adrenalina e  super-heróis! Vamos escalar arranha-céus no sensacional 
simulador do Homem Aranha, viveremos muita emoção na montanha russa do Hulk e curtiremos 
o reino de Kong, a mais nova atração deste parque. E como se não bastasse, ainda conheceremos 
mais atrações do bruxo mais famoso do mundo: Harry Potter! Depois vamos a um mercado 
americano com variedade de seções e produtos a preços incríveis.

Hoje visitaremos mais um dos maravilhosos parques do Grupo Disney. No Epcot, 
parque de grandes tecnologias, voaremos num simulador de asa-delta sobre a Califórnia, 
será um passeio inesquecível!  Visitaremos também 11 pavilhões de diferentes países, 
com culturas e gastronomias peculiares a cada um. 

Iremos ao melhor outlet de Orlando, onde encontraremos lojas de grifes famosas 
a preços inacreditáveis. 

À noite, uma maravilhosa sugestão: Que tal torcermos com muita emoção em um jogo do NBA? 
Opcional incrívell!                                             

Sensacional! Despencaremos do 13º andar de um elevador mal-assombrado e enfrentaremos 
uma montanha-russa ao som do rock’n roll do Aerosmith! Assistiremos também 
a um show emocionante, onde o Mickey lutará contra todos os vilões dos desenhos animados, 
usando raios laser, fogos e muita magia para que o bem continue a reinar no mundo encantado 
da Disney! FANTASMIC! 

OR L ANDO  i  EPCO T

OR L ANDO ,  PREMIUM OUT LE T  + OPC IONA L  JOGO  DE  BASQUETE  DA  NBA

OR L ANDO ,  HO L LYWOOD S TUD IOS

OR L ANDO ,  I S L AND  OF  ADVENTURE  +  H I PERMERCADO

11/01

12/01

13/01

14/01

Não dá para explicar, te desafiamos a sentir.



RESPONSABILIDADES
A Kontik Franstur viagens e turismo Ltda., Embratur nº 16434-05-41-3, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de 
viagem será realizado em atendimento às “condições gerais” e descrição do programa, ora estabelecido neste impresso, e “condições especí�-
cas” estabelecidas pela deliberação normativa da Embratur, sob nº 161, em 09 de agosto de 1985 e que se encontram à disposição dos 
participantes na sede da Agência vendedora ou na sede da operadora.

CONCORDÂNCIA OU ADESÃO
Ao aceitar participar desta excursão, o passageiro declara conhecer e aceitar as condições gerais do programa e contrato de adesão. O roteiro, 
só será realizado após a assinatura do contrato de adesão pelo passageiro, (se maior) ou responsável, à disposição na Kontik no momento da 
inscrição.

NOSSO PROGRAMA INCLUI
• Passagem aérea ida e volta SSA/ORLANDO/SSA com direito a 2 malas com até 23kg cada uma e uma bagagem de mão de até 10kg.
• Hospedagem no Endless Summer Resort, em apto Standard ou em Hotel de categoria turística
• Café da manhã no hotel todos os dias
• Traslados para o aeroporto nos EUA (in/out) e para os parques mencionados no programa.
• Ônibus de luxo para percursos terrestres (micro-ônibus para grupos que não atinjam 25 passageiros).
• Ingressos para os parques mencionados no programa.
• Um jantar de confraternização.
• Seguro-saúde (contrato disponível na Agência).
• Guia Kontik para, no mínimo, 14 passageiros pagantes.                                                                                      
• Kit de viagem Kontik.

NOSSO PROGRAMA NÃO INCLUI
• Taxas de embarque em aeroportos / Excesso de bagagem – Ultrapassando os 23kg por mala a que tem direito, o passageiro fica responsável 
pelo custo do peso excedente.
• Passeios mencionados como opcionais / Documentação (passaporte e visto)                                                     
• Despesas extras de caráter pessoal, tais como: refeições não mencionadas no programa, lavagem de roupas e telefonemas. 
• Traslados individuais e tudo que não estiver especificado no programa.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
- A ordem dos parques, atrações e dos passeios opcionais, assim como a sequência do roteiro impressa no programa, poderá ser modi�cada 
para maior comodidade dos grupos.

Em Busch Gardens tudo é aventura! As mais variadas e famosas montanhas-russas, como a Sheikra, 
Montu, Cheetah Hunt, a incrível Falcons Fury, além de outras atrações como o Jungala, com animais 
ferozes e uma área infantil maravilhosa.

Em seguida mais compras, a gente merece né? Abercrombie, Macy’s, Victoria Secret, Forever21, 
Apple Store e lojas fantásticas num charmosíssimo Mall. 

No reino dos animais, uma grande aventura nos espera. Faremos um safári incrível, tentaremos escapar 
da fúria dos dinossauros e ainda curtiremos a adrenalina de uma montanha-russa que o carrinho anda até 
de marcha ré! Isso tudo sem falar no incrível mundo de Avatar!!! Visitaremos ainda a Disney Springs, 
onde a KONTIK oferece um jantar especialíssimo a todos os passageiros!

  
Hoje, conforme horário determinado seguiremos para embarque com destino a Salvador. 
A nossa Trip dos Sonhos chegou ao �m, porém guardaremos nossas lembranças para sempre! 

Esperamos  reencontrar você muito em breve, em nossa próxima viagem!

OR L ANDO ,  BUSCH  GARDENS  +  MAL L   A T  M I L L EN I A

OR L ANDo  i  S a l v ad o r
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OR L ANDO ,  AN IMA L  K I NGDOM +  J AN TAR  DE  CONFRA TERN IZACAO
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17/01


