Café da manhã: Hotel
- Primeiro destino: Animal Kingdom (endereço para GPS: 551 Rainforest Road, Lake Buena Vista, FL
32830, ou ponto de interesse POI) - aberto das 8am até 5pm.
Tempo estimado entre o hotel e o parque: aproximadamente 25 minutos.
Trajeto: Saída pela International Drive Sul para chegar a I-4W. Pegar a saída 65, entrando no complexo
Disney e seguindo as placas até chegar ao Disney s Animal Kingdom Theme Park.
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- Procure chegar cedo ao parque e vá direto ao Kilimanjaro Safari s (1), área da África, pois além de
enfrentar filas menores, os animais estão bem acordados o que não acontece, tão facilmente, no horário
da tarde. Assim, pode-se tirar as melhores fotos do passeio.
- Siga para a Expedition Everest Legend of the Forbidden Mountain (3), na Ásia e avalie o tempo de
espera. Caso ele seja inferior a 20 minutos, entre na fila e curta todo o cenário deslumbrante até o
carrinho. Sendo, o tempo de espera, superior a 20 minutos, sugerimos pegar um fastpass para a atração
e se dirigir ao Kali River Rapids (2).
*** Pegue um fastpass de qualquer uma dessas duas atrações, mesmo que consiga ir no brinquedo, pois
caso queira voltar mais tarde, evita uma maior perda de tempo!!
*** É importante tentar brincar em qualquer atração aquática, logo pela manhã, pois é mais fácil de se
secar com o sol de Orlando.
- Caso finalize toda essa parte do parque em até duas horas, aproveite para
tirar mais fotos, conhecer todas as lojinhas ou repetir a atração que mais gostou.
- Sugerimos seguir para o Finding Nemo The Musical (4) para a apresentação das 12pm e, portanto,
chegue com 15 minutos de antecedência, para ocupar um bom lugar no teatro.
- Como a apresentação do Nemo dura em torno de 40 minutos, sugerimos
retornar a Ásia e repetir alguma atração, caso queira, ou parar para almoçar. Sugerimos o delicioso
restaurante Yak & Yeti (4), com culinária tipicamente asiática.
- Após o almoço seguir para a Discovery Island e desfrute da divertiida
aventura em 4D, It s Tough to be a Bug (7).
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- Logo após, siga para a esquerda na direção da Dinoland USA e divirta-se
nesse gigantesco playground, com suas principais atrações: a gostosa montanha-russa Primeval Whirl (5)
e o surpreendente Dinosaur (6).
- Depois de muitas fotos pelo parque guarde espaço em seu memory card
para o Camp Minnie-Mickey (8).
*** No trajeto entre essas duas áreas, aproveite para entrar nas diversas lojinhas de souvenirs, roupas,
acessórios e brinquedos, típicos do parque.
- Após as fotos com os personagens se o relógio estiver marcando 4pm ou
menos, caso queira, aproveite para repetir algum brinquedo, fazer as últimas compras ou até um
lanchinho (sorvete do Mickey, pipoca, porção de fritas com nuggets no Restaurantosaurus (5), mini pizza
no Pizzafari (2) etc).
- Infelizmente, saida do parque por volta das 5pm!

Segundo destino: Orlando Premium Outlet Vineland Av. (endereço para GPS: 8200 Vineland Ave,
Orlando, FL 32821) (aberto das 9am até as 11pm).
Tempo estimando do parque até o shopping: aproximadamente 15 minutos.
Trajeto: saindo do parque, utilizando as placas de sinalização, até chegar a Osceola Pkwy. Após 3,7
milhas, vire a esquerda e pegue a rampa de acesso a I-4 E. Pegue a saida 68 para a FL-535 N e siga até a
Vineland Ave, até a entrada do outlet.
Em seguida o mapa do Orlando Premium Outlet Vineland Ave, destacando as lojas de acordo com suas
preferências, para dia e tempos disponíveis.
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- Como esse não é um dia exclusivo de compras, sugerimos aproveitar já que o parque fecha,
relativamente, cedo e o Premium Vineland está no caminho de volta para o hotel, para adiantar algumas
de suas lojas preferidas, segundo resultado de sua anamnese.
Procure estacionar próximo a Nike.
- Acreditamos que o tempo ideal de permanência no shopping, nesse dia,
seja de 3 horas.
- Sugerimos começar pela Polo Ralph Lauren (500), pois é uma loja grande e que pode levar um certo
tempo. Seguir para a Nautica (1223) para completer esse estilo de roupa e compensar o tempo gasto na
anterior.
- O próximo passo são as lojas de relógios Time Factory Watch Outlet (1231) e Fossil (710). Aproveite para
comparar preços e opções.
*** Não esqueça que perde-se muito tempo para ajustar as pulseiras dos relógios! Conte com isso no
planejamento!!
- Para encerrar, passe na Timberland (510) e, no final, vá para a Nike (600), pois, provavelmente, lá você
além de gastar mais tempo, sairá carregado de sacolas.
- Sugerimos sair do shopping até as 9pm.
- Terceiro destino: Restaurante Olive Garden (endereço para GPS: 8984 International Drive, Orlando, FL
32819) (aberto até as 11pm)
Tempo estimado do shopping ao restaurante: aproximadamente 15 minutos.
Trajeto: á direita na Vineland Ave, contorne o shopping e vire a esquerda na International Drive. Siga mais
ou menos 5 milhas até a altura do TGI Fridays, pois, logo em seguida, haverá um retorno a esquerda.
Nesse momento, esqueça da dieta e delicie-se com as maravilhas italianas do Olive Garden!
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Siga o fluxo da International Drive que, em poucos metros, chegará ao hotel.

Roteiro Personalizado - Orlando - viagens.thepersonal.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ANIMAL KINGDOM (aberto das 9am as 5pm, para outros dias confirmar o horário no site; ingresso para
um dia crianças $ 83 e adultos $89 e menores de 3 anos não pagam. Para outros tipos de ingressos,
verificar site e agências de viagem) o maior e mais recente parque do complexo Disney, inaugurado em
1998, é dividido em 7 áreas (oasis, camp mickey-minnie, dinoland usa, discovery island, Africa, asia e
rafiki's planet watch). Tem como tema a vida selvagem e oferece atrações para todas as idades, como os
citados no roteiro. O parque também oferece uma grande variedade de restaurantes, lanchonetes e lojas
de lembrancinhas.
Site:https://disneyworld.disney.go.com/destinations/animal-kingdom/
KILIMANJARO SAFARI Sinta-se num verdadeiro safari pelas savanas africanas nesta deliciosa atração
interativa com a natureza. Entre num jipe pilotado por um louco cast member e veja leões,
rinocerontes, gorilas, girafas, entre outros animais selvagens. Tire muitas fotos da fauna Africana.
Liberado para todas as idades.
KALI RIVER RAPIDS Pegue sua capa e proteja-se nessa incrível corredeira por um turbulento rio
indiano. Entre numa boia desgovernada e prepare-se para se molhar bastante. Muito bom para um dia
ensolarado! Liberado para todas as idades, com um limite mínimo de altura de o,95m.
EXPEDITION EVEREST - LEGEND OF THE FORBIDDEN MOUNTAIN Aproveite a fila para conhecer as
instalações de acampamentos de alpinistas no Everest, que dão início a todo o processo de adrenalina
que chega ao ápice quando o carrinho de madeira dispara rumo a curvas, quedas e sustos espetaculares.
Fuja do abominável homem das neves, nem que seja de costas!!! Limite mínimo de altura: 1,13m
FINDING NEMO THE MUSICAL Assista a esse lindíssimo show com todos os integrantes do desenho
Procurando Nemo! Uma atração para toda a família descansar e, ao mesmo tempo, se emocionar com o
primeiro desenho animado transformado em musical. *** atração com horários pré-determinados e
duração de 40 minutos.
PRIMEVAL WHIRL está é uma das montanhas-russas mais loucas e mais divertidas de Orlando.
Fundamental para quem não curte velocidade ou loopings, simula uma máquina do tempo que gira em
vários sentidos. Uma boa pedida para ser repetida várias vezes. Limite mínimo de altura: 1,22m
DINOSAUR Simule uma volta a era dos dinossauros nesse ótimo simulador. Entre num jipe e encare de
frente tiranossauros, velociraptors e outros animais pré históricos. Preste bem atenção em nosso mapa
pois esse brinquedo fica meio Escondido na Dinoland USA. Limite mínimo de altura exigido: 1,02m.
CAMP MINNIE-MICKEY Nada mais do que uma area inteiramente preparada para os visitantes tirarem
fotos com diversos personagens, caracterizados tipicamente. Um local para divertir adultos e crianças a
qualquer hora do dia.
FASTPASS É o fura filas da Disney! E de graça!! Utilize sempre que a atração apresentar um tempo de
espera elevado. Sugerimos usá-lo em tempos acima de 40 minutos. Insira seu ingresso na máquina
indicada e retire junto com o passe fastpass . Detalhe: cada passe tem um horário limite para ser usado.
Atente ainda para o rodapé do bilhete. Nele constará a hora que você poderá pegar outro passe.
PIZZAFARI Esse divertido restaurante é especializado nas redondas italianas, boa para as crianças e
para lanches rápidos. $
site:https://disneyworld.disney.go.com/dining/animal-kingdom/pizzafari/
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YAK & YETI Restaurante ou lanchonete típicos do continente asiático que agrada diversos gostos e
bolsos. Destaque para as caixinhas onde são servidas as comidas da lanchonete, como por exemplo o
Orange Chicken (frango com molho de laranja). $$/$
site:https://disneyworld.disney.go.com/dining/animal-kingdom/yak-and-yeti-restaurant
RESTAURANTOSSAURUS Lanchonete temática na area infantil do parque, com muitos lanchinhos e
comidas rápidas. Destaque para um delicioso cachorro quente sem salsicha mas que leva camarões à
milanesa. $
site:https://disneyworld.disney.go.com/dining/animal-kingdom/restaurantosaurus
ORLANDO PREMIUM OUTLET (VINELAND AVENUE) (aberta de seg a sab das 9am às 11pm e dom entre
10am e 9pm) Shopping Center em uma das pontas da International Drive, com preços arrasadores.
Todas as lojas são originais e vendem artigos da última coleção. Dirija-se ao guest relations para pegar o
seu livro de descontos e aproveitar até 80% em nas lojas. E desconto real!! Lojas como Armani Exchange,
Diesel, Tommy e Gap fazem parte das mais de 150 desse complexo.
Site:http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=17
POLO RALPH LAUREN Clássica grife de roupas, fundada em nova iorque, acessórios e perfumes, com
preços bem mais acessíveis do que no Brasil. Marca bastante usada por famosos, empresários e
socialites e que tem como símbolo o famoso cavalinho de pólo.
NAUTICA - Loja famosa por ter sua coleção, inteiramente, voltada para o tema maritimo. Preços
acessíveis para um vestuário classico e imponente. Destaque para os belos acessórios.
TIME FACTORY WATCH OUTLET Loja onde encontramos diverrsas marcas de relógios sociais e
esportivos, tais como Times, Polar, Casio, etc
FOSSIL Uma das principais lojas de relógios e óculos de sol de Orlando. Lá, encontram-se modelos
próprios, com preços inacreditáveis! Destaque, também, para as carteiras de dinheiro de todos os
tamanhos e gostos.
TIMBERLAND Famosa por seus sapatos resistentes feitos para trilhas mas que compoem,
perfeitamente, um look casual com suas jaquetas. Sempre repleta de descontos e brasileiros. Encontrase, também, bermudas e calças de ótima qualidade.
NIKE Poderosa empresa Americana de material esportivo. Utiliza design e tecnologia de última geração
para suas roupas e acessórios. Uma das lojas mais lotadas do shopping, com uma grande procura por
tênis, chuteiras, blusas, etc
OLIVE GARDEN (aberto de dom a qui das 11am até 10pm e sex e sab das 11am até 11pm) Famosa rede
de restaurantes italianos dos Estados Unidos. Com um cardápio recheado de saborosas opções que
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