Cirque Du Soleil

ROTEIRO:
1º DIA: BRASIL / EUA – Bem-vindos ao melhor programa Disney do Brasil. Os passageiros deverão
comparecer diretamente ao aeroporto mais próximo, seguindo as orientações da Lagetur. À noite, embarque
em São Paulo com destino a Miami.

2º DIA: ESPETACULAR CITY TOUR EM MIAMI / JANTAR DE BOAS VINDAS EM ORLANDO / LOJA
PERFUMELAND – Em ônibus exclusivo da Lagetur, passaremos pelo Porto de Miami, onde poderemos ver os
maiores transatlânticos do mundo. Após, faremos um tour pelos milionários bairros de Coral Gables e Coconut
Grove. Guia profissional de Miami falando em Português. Passaremos pela famosa Ocean Drive (onde
veremos a casa do famoso estilista Versace), Collins Avenue e a praia de South Beach – a mais nova área dos
milionários de Miami. Na continuidade, visitaremos a nova atração de Miami, Wynwood Walls, um bairro
transformado em arte por grafiteiros do mundo todo. Belíssimo! Após o tour, retornaremos ao aeroporto para
almoçar e embarcar para Orlando. Chegada e acomodação no hotel. Vamos curtir as piscinas, sala de jogos, ou
simplesmente descansar. À noite, jantar de boas vindas no restaurante do hotel. Jantar incluído! Mais tarde,
visitaremos uma loja de brasileiros localizada na rua mais movimentada de Orlando, a Perfumeland. Os
funcionários estarão nos esperando com promoções especialmente para o grupo da Lagetur.

3º DIA: EPCOT / JANTAR NO CAMILA’S - Após o café da manhã, iremos para o Epcot, parque futurista
do grupo Disney. Você curtirá a melhor atração – Test Track – dentro de um carro dando voltas em um prédio
a 100 km/h, Soarin, que simula um voo de asa delta. Será demais!!! Encerraremos o parque com um
exuberante show de fogos de artifício. Após, delicioso jantar no Camila’s, Jantar incluído!

4º DIA: MAGIC KINGDOM / JANTAR TONY´S RESTAURANTE – Após o café da manhã, iremos ao
Magic Kingdom, onde muita diversão nos aguarda no parque mais mágico do mundo. Curtiremos a Splash
Mountain, Space Mountain e muito mais! À noite, maravilhoso show de fogos e muitas cores no Castelo da
Cinderela. Muita emoção e lágrimas no show. Após, jantaremos no incrível e delicioso restaurante Tony´s.
Você não pode perder!!! Jantar incluído!

5º DIA: DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS / ESPETACULAR JANTAR NO RESTAURANTE CAMILA’S
/ PERFUMELAND – Após o café da manhã, seguiremos para o Disney Hollywood Studios para muita diversão
na Torre do Terror, montanha russa do Aerosmith e muito mais... Também assistiremos ao incrível show de
encerramento Fantasmic! Neste show, a Lagetur vai fazer a “Ola”, levantando mais de sete mil pessoas nas
arquibancadas. Pura diversão! Mais tarde, jantaremos no Camila’s, um maravilhoso restaurante Brasileiro.
(Jantar incluído). Após, compras na loja de perfumes mais bonita da Florida, a Perfumeland!

6º DIA: ORLANDO EYE & MADAME TUSSAUDS / AQUARIUM / STAR FLYER / PREMIUM OUTLET /
FLORIDA MALL / JANTAR NO HOTEL / SUPER BALADA NO HOTEL (NEON PARTY) – Hoje ORLANDO
EYE! Uma das mais modernas rodas gigantes do mundo, com mais de 30 andares! você poderá ter uma visão
maravilhosa da região do Universal Studios, Ilha da Aventura, Sea World e outros. Após, iremos ao fabuloso
Museu de Cera Madame Tussauds, o mesmo de Londres e New York. Você vai tirar fotos com réplicas perfeitas
de Jim Parsons, Liga da Justiça, Channing Tatum, Selena Gomez, etc... As pessoas mais famosas do mundo.
Será muito divertido!!! Em seguida, adrenalina no Star Flyer! Torre com 42 andares de altura, onde você terá
um voo de 360°. E agora ? Vamos às compras no maravilhoso Premium Outlet, onde você encontrará lojas de
grifes como a Calvin Klein, Banana Republic, Ralph Lauren, Nike, Adidas, etc. Após, terminaremos a festa de
compras no Florida Mall, o maior shopping de Orlando. À noite, teremos o maravilhoso jantar no hotel. Jantar
incluído! Após, a incrível festa “NEON PARTY” no Hotel Rosen Inn International. Você deverá levar uma roupa
toda branca e vamos fazer muita festa com luzes de neon e muita tinta fluorescente. Você e seus amigos irão
brilhar nesta balada incrível. Vai ser a festa mais louca da sua vida. É a mesma festa que agita multidões nas
grandes cidades americanas. Será muito divertido!!! Esta festa será lembrada para toda a sua vida!!!
Programa Exclusivo Lagetur!

7º DIA: BUSCH GARDENS / JANTAR NO TONY’S / ESPETACULAR COMPETIÇÃO DE KART – Cedo,
seguiremos para um dos melhores parques de montanhas russas do mundo. Curtiremos a Kumba, Montu,
Sheikra, Cheetah, Tigris.... Também, a mais nova atração do Busch Gardens – The Falcon’s Fury! Você vai subir
em uma torre de 100 metros de altura e despencar em queda livre a 95 km/h. Incrível!!! À noite, após jantar
no saboroso Tony´s, iremos ao espetacular NASCAR RACE KART, para uma competição de Kart (fabricação
francesa) entre nossos passageiros. Será muito divertido! Uma noite inesquecível! (Jantar e kart incluídos).

8º DIA: VOLCANO BAY ou AQUÁTICA / ESPETACULAR JOGO DE BASQUETE DA NBA (INGRESSO
INCLUÍDO) JANTAR NO FAMOSO McDONALD’S – Faremos muita festa nos tobogãs, piscinas e outras
atrações super-radicais! No final da tarde, iremos ao maravilhoso jogo de Basquete da NBA, no moderníssimo
ginásio de basquete - THE AMWAY CENTER! Faremos coreografias nas arquibancadas e o grupo vai aparecer
nos telões e nas transmissões para o mundo todo. Após o jogo, o grupo poderá entrar na quadra onde o
Orlando Magic joga, para fotos. Será uma emoção indescritível!!! Você e seus amigos já podem começar a

torcer pelo Orlando Magic... Go Magic!!! Go Magic!!! Após o jogo, vamos jantar no maior e mais novo
McDonald’s do mundo. Vai ser demais!!! Jantar incluído!

9º DIA: ILHA DA AVENTURA / HARRY POTTER / DISNEY SPRINGS / CIRQUE DU SOLEIL /
MARAVILHOSO JANTAR NO RESTAURANTE TEMÁTICO PLANET HOLLYWOOD COM MODELO
AMERICANO – Hoje, será um dia emocionante! Primeiro, iremos ao melhor parque de adrenalina da Flórida
– Ilha da Aventura. Você vai amar a montanha russa do Hulk, o simulador do Homem Aranha, HARRY POTTER
“Hogwarts”. Você ficará impressionado com o tamanho e a beleza do castelo que desponta de qualquer lugar
do parque. Vamos curtir a mais nova criação da Universal “Hagrid´s Magical” montanha-russa fenomenal! E
também a novíssima montanha-russa VelociCoaster. À noite, passearemos no novo hit de Orlando “Disney
Springs”, complexo de lazer e entretenimento da Disney com lojas, teatros, restaurantes... Muito lindo como
tudo na Disney! Ainda à noite, teremos o fantástico Cirque Du Soleil, para encantar seus olhos com um
magnífico espetáculo (ingresso incluído)! Nosso jantar será no maravilhoso restaurante PLANET HOLLYWOOD.
(Jantar incluído). Para agitar o jantar, teremos a presença do Capitão da Lagetur, um modelo americano que
vai agitar nosso jantar e tirar muitas fotos com os passageiros. Vai ser uma noite inesquecível! Programa
Exclusivo Lagetur!

10º DIA: SEA WORLD / WALMART / INCRÍVEL FESTA COM JANTAR NO TAVERNA OPA ORLANDO
– Hoje conheceremos a famosa baleia Shamu. Também, teremos a incrível montanha russa com água –
Journey to Atlantis! Grandes emoções na montanha russa MANTA! Você voará de cabeça para baixo em alta
velocidade sobre o Sea World. MAKO! A mais longa, mais rápida e mais alta montanha russa de Orlando. ICE
BREAKER! A novíssima montanha russa do parque ! SHOW!!! No início da noite, iremos ao fantástico
supermercado WalMart. Será uma festa de compras!!! Após, jantaremos em um incrível restaurante grego –
Taverna Opa Orlando. Uma loucura!!! Você poderá dançar sobre as mesas junto com a galera do restaurante,
que ensinará dança grega para vocês. Depois, o mais famoso DJ de Orlando fará vocês dançarem até cansar.
Você nunca viu nada igual!!! É um restaurante muito louco!!! Jantar incluído. Programa Exclusivo Lagetur!

11º DIA: UNIVERSAL STUDIOS / JANTAR NO HOTEL / ESPETACULAR FESTA DOS 15 ANOS –
NOITE DOS SONHOS COM FROTA DE LIMOUSINES E MODELOS AMERICANOS – Hoje,
conheceremos atrações espetaculares como a montanha russa virtual Simpsons Ride, o simulador
Transformers, o novíssimo e divertido 4D Shrek e a maravilhosa atração da Múmia, e por fim, conhecer a
novíssima montanha russa Hollywood Rip Ride Rockit, a mais nova da Flórida. Você vai chegar a uma altura de
17 andares e descer a uma velocidade de 104 Km/h. Imperdível! Você ainda ficará encantado com o Beco
Diagonal – réplica fiel do filme do Harry Potter. Também vamos conhecer o maior Hard Rock Café do Mundo, A
Fantástica Fábrica de Chocolates, e passear pela cidade da Universal – Universal Studios City Walk. À noite,
após o jantar no hotel (Jantar incluído), teremos o início da Festa dos 15 anos. Um evento somente visto em
Hollywood! Vocês terão a mais bela experiência das suas vidas indo do Hotel Rosen Inn International para um
dos mais bonitos hotéis de Orlando (Rosen Plaza). Teremos a maior frota de limousines que a Flórida já viu.
Todos os passageiros estarão em traje de “gala”. Entrando no maravilhoso salão de festas do hotel, vocês
serão homenageadas com uma rosa pelos nossos modelos que estarão esperando por vocês. Vamos tirar
muitas fotos que ficarão guardadas em suas memórias para o resto das suas vidas. À meia noite, teremos a
maravilhosa Valsa dos 15 anos (para quem desejar). Será um momento mágico, único, além da sua
imaginação! Venha comemorar seus 15 anos na Disney com a Lagetur!!! Programa Exclusivo Lagetur!

12º DIA: ANIMAL KINGDOM / AVATAR / JANTAR NO CAMILA’S RESTAURANT – Neste parque,
teremos o safári na África, a Árvore da Vida em 3D do filme “Vida de Insetos” e um simulador que leva você a
“Era dos Dinossauros”. Também vai se divertir muito na montanha russa Everest. Além disso, iremos no mais
novo e espetacular simulador dos Estados Unidos, AVATAR. Inexplicável! Mais tarde, jantar no maravilhoso
restaurante Camila’s. (Jantar incluído). Programa Exclusivo Lagetur!

13º DIA: PREMIUM OUTLET / FLORIDA MALL / BEST BUY (para quem desejar) / ESPETACULAR
JANTAR DE DESPEDIDA NO TONY´S – O dia será maravilhoso! Compras no Premium Outlet, e mais
tarde, iremos ao maior Shopping de Orlando, The Florida Mall. Para quem desejar, a Lagetur levará os
passageiros na loja Best Buy, famosa pelos seus produtos eletrônicos. À noite, nossa despedida no espetacular
restaurante Tony´s. Será um jantar marcante, com grandes emoções revendo as fotos e vídeos da viagem em
um telão. Você não pode perder este jantar que marcará a sua vida para sempre!!! Jantar incluído. Programa
Exclusivo Lagetur!

14º DIA: RETORNO AO BRASIL – Após o café da manhã, visitaremos Disney Springs. Em seguida, rumo ao
aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Atenção! Devido à acomodação de horários dos voos entre
Orlando / Miami, esta programação poderá ser cancelada.

15º DIA: CHEGADA EM SÃO PAULO – Conexão para as suas cidades de origem. Sentiremos muita
saudade de todos. Com certeza, vocês ficarão em nossos corações para sempre! Muito obrigado por escolher
a Lagetur! Esperamos nos reencontrar em breve!

INCLUI:
• Guias profissionais Lagetur – 03 guias por grupo (O maior índice do Brasil).
• Médico Brasileiro em Orlando, não importando o tamanho do grupo.
• Almoço, jantar ou cocktail de confraternização em reunião técnica antes da viagem no Brasil.
• Ônibus ou Van exclusivo para o grupo durante todo o período nos Estados Unidos.
• 12 noites de hotel em Orlando.
• 12 cafés da manhã no hotel.
• 12 jantares de alto padrão (ver relação abaixo):
• 03 jantares no Camila's
• • 01 jantar no McDonald’s
• 03 jantares no hotel
• 03 jantar no Tony's
• 01 jantar no famoso restaurante Taverna Opa Orlando
• 01 jantar no maravilhoso Planet Hollywood
• Fotos e vídeos via whatsapp
• Frota de limousines do hotel para o Rosen Plaza Hotel – Festa dos 15 anos
•Modelos Americanos aguardando nossos passageiros para as fotos no Rosen Plaza
• The Neon Party com neon, DJ, luzes e decoração
•Taxas hoteleiras, maleteiros no check-out do hotel e aeroporto
• City Tour em Miami com ônibus ou van exclusivo para o grupo
• Visita à praia de Miami (Ocean Drive)
•Guia Profissional em Miami contratado pela Lagetur falando em Português
• Visita a Disney Springs, Market Place e Planet Hollywood
• 02 visitas ao maravilhoso Shopping Florida Mall
• 02 visitas ao Premium Outlet
• 01 visita à loja Best Buy (para quem desejar)
• 02 visitas ao fantástico supermercado WalMart
• 01 ingresso para Cirque Du Soleil
• 01 ingresso para o Jogo da NBA
• Festa dos 15 Anos / Noite dos Sonhos
• Modelos para a Valsa dos 15 Anos
• 01 entrada Magic Kingdom (Disney)
• 01 entrada Epcot
• 01 entrada Disney's Hollywood Studios
• 01 entrada Animal Kingdom
• 01 entrada Busch Gardens
• 01 entrada Sea World
• 01 entrada Volcano Bay ou Aquática (Parque Aquático)
• 01 entrada Universal Studios
• 01 entrada na Ilha da Aventura
• 01 entrada Roda Gigante Orlando Eye
• 01 entrada para o maravilhoso Museu de Cera Madame Tussaud’s
• 01 entrada no Aquarium
• 01 entrada no Star Flyer
• Visita à maior loja de perfumes – Perfumeland
• Visita à loja de Brasileiros
• 01 mochila Lagetur
• 01 pochete
• 01 cinto porta-valores
• 04 camisetas
• 03 moletons
• 02 etiquetas de bagagem personalizadas
• Van exclusiva da Lagetur com médico e guia 24 horas
• Remédios para atendimento básico
• WhatsApp) 24 horas para pais ligarem em caso de emergência

• Transporte extra de bagagem no retorno para o aeroporto de Orlando
• Seguro saúde com cobertura de até US$ 60.000 (sessenta mil dólares americanos) + US$ 30.000,00 (trinta mil
dólares americanos) para Covid-19
• Acompanhamento da viagem pelo Instagram da Lagetur
• Fotos e vídeos pelo WhatsApp a cada 24h
• Fotos com personagens Disney (cortesia do parque Epcot)
• Muita alegria e diversão!!!

NÃO INCLUI:
•
•
•
•
•
•

Possíveis gorjetas ou equivalentes
Refeições não mencionadas como incluídas no programa
Taxa consular para obtenção do visto Americano (orientamos)
Despesas com documentos como passaporte, identidade, etc (orientamos)
Excesso de bagagem
Taxas de embarque/segurança/combustível/outros.

VALOR PARTE TERRESTRE:
O valor da parte terrestre foi calculado em 10/04/2021, sendo meramente ilustrativo, podendo ser alterado a
qualquer momento. O valor a ser pago pelo passageiro será o vigente na data da inscrição no pacote e será
garantido somente após a quitação total da parte terrestre. O pagamento da inscrição de US$ 200,00 garante a
vaga na excursão, mas não o preço do pacote. Caso o passageiro pague a parte terrestre à vista (no ato da
inscrição), o valor da parte terrestre ficará garantido.

QUÁDRUPLO................ US$ 3.998 (Apartamento com 4 pessoas) (Valor por pessoa)
TRIPLO.......................... US$ 4.248 (Apartamento com 3 pessoas) (Valor por pessoa)
DUPLO......................... US$ 4.498 (Apartamento com 2 pessoas) (Valor por pessoa)
SINGLE........................ US$ 4.748 (Apartamento com 1 pessoa) (Valor por pessoa)

VALOR PARTE AÉREA (CÂMBIO IATA):
Saída: 08 e 09 de Dezembro de 2022
Trecho Internacional = US$ 1.100,00 (valor aproximado)
Trecho nacional não incluído (valor dependerá do aeroporto de saída)
➔ Valor fornecido pela cia aérea em 10/04/2021 – Poderá sofrer alteração).
ATENÇÃO! Formas de pagamentos, prazos, valor da passagem aérea, bem como as taxas de embarque,
segurança, combustível ou qualquer outra taxa imposta pela companhia aérea, poderão sofrer alterações sem
aviso prévio. A Cia Aérea somente honrará os valores acima após a emissão.

FORMAS DE PAGAMENTO:
FAVOR CONSULTAR.

Hotel:
Orlando:
Rosen Inn International – A melhor localização em Orlando (http://roseninn7600.com).
O apto possui geladeira, secador de cabelos, cafeteira, microondas, ferro de passar roupas com tábua, cofre
digital, TV a cabo, ar condicionado, etc.

DESISTÊNCIA POR PARTE DO PASSAGEIRO:
Se o passageiro desistir da viagem, por qualquer motivo, estará sujeito ao pagamento das seguintes multas
relativamente à:

Parte Terrestre:
- Se a desistência ocorrer até 08 de Agosto de 2022, não haverá restituição do sinal de reserva de US$ 200,00
(Duzentos Dólares Americanos).
- 120 dias antes da data do embarque multa de 15% sobre o valor total da parte terrestre.
- 90 dias antes da data do embarque multa de 25% sobre o valor total da parte terrestre.
- 60 dias antes da data do embarque multa de 35% sobre o valor total da parte terrestre.
- 30 dias antes da data do embarque multa de 50% sobre o valor total da parte terrestre.
- 15 dias antes da data do embarque multa de 65% sobre o valor total da parte terrestre.
- Menos de 15 dias antes da data do embarque, multa de 100% do valor total da parte terrestre.

Parte Aérea: A multa será determinada pela companhia aérea na data da solicitação a esta do reembolso dos
valores já pagos relativamente à passagem aérea.

Observações Importantes:
• O pedido de desistência deverá ser efetuado por escrito e somente se considerará válido a partir da data de
seu recebimento formal pela LAGETUR.
• Se o passageiro tiver direito a reembolso de valores pagos pela parte aérea, este deverá acatar as regras do
reembolso regidas pela companhia aérea relativamente a multas, descontos, valor do câmbio, prazo de
devolução, etc.
• Na época em que o passageiro solicitar o reembolso, a Lagetur poderá prestar as informações de que dispuser
quanto as regras deste, porém não ficará comprometida com as condições que forem informadas, uma vez
que as regras de reembolso costumam mudar com frequência e sem aviso prévio.
• O passageiro desde já autoriza a LAGETUR a reter, de eventuais créditos que tenham junto a esta, os valores
das multas estipuladas.

Condições Gerais de Viagem:
• O simples fato da inscrição para tomar parte da excursão implica na total conformidade com todas e cada uma
das condições descritas a seguir.
• Os preços da presente excursão foram calculados tendo em vista tarifas de passagens aéreas, hotéis e taxa
cambial vigentes na data de 10/04/2021, e consequentemente, poderão sofrer modificações em caso de
alteração no sistema cambial. Em relação as tarifas aéreas, hoteleiras, transporte terrestre e entrada de
parques, estes poderão sofrer alterações sem aviso prévio e serão repassados ao passageiro, caso o mesmo
não tenha quitado totalmente a excursão. Especificamente em relação às tarifas aéreas, taxas de embarque,
segurança, combustível e outros aumentos anunciados pelas companhias aéreas ou pelo governo, serão
repassados aos passageiros.
• As diárias dos hotéis iniciam as 15:00hs e terminam as 12:00hs.
• A ordem dos passeios poderá ser alterada para melhor aproveitamento do programa.
A LAGETUR LAGES TURISMO LTDA declina-se de toda responsabilidade por atrasos, cancelamentos,
adiantamentos por parte das cias aéreas empresas transportadoras ou hoteleiras, bem como situações
inesperadas de grave perturbação da paz (tumultos, greves, levantes militares ou outras convulsões de caráter
político/social) ou ainda, problemas de natureza climática (inundações, vendavais, temporais, terremotos, etc...),
sendo que os gastos que estes venham originar, ficarão a cargo dos senhores passageiros.
No caso de algum (s) integrante (s) do grupo se comportar de maneira inadequada, com evidente prejuízo de
qualquer natureza aos demais, a critério do guia, poderá o mesmo exigir que o passageiro se desligue da
excursão, sem direito de reembolso ou indenização alguma.

