
1° Dia – 06 Fev – SAB – Caxias do Sul / Porto Alegre / 
Panamá / Orlando:  
Apresentação em local a ser determinado para embarque 
em ônibus especial de turismo com destino a Porto 
Alegre. Chegada e embarque com destino a Panamá e 
conexão imediata para Orlando. Almoço e lanche a bordo. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
2° Dia – 07 Fev – DOM – Epcot: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um dia 
inteiro no parque Epcot Center. Retorno ao hotel.   
3° Dia – 08 Fev – SEG – Magic Kingdom: 
Café da manhã no hotel. Hoje teremos um dia inteiro no 
parque da Disney, o Magic Kingdom, a obra prima do 
fundador Walt Disney. Retorno ao hotel.   
4° Dia – 09 Fev – TER – Compras: 
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado às 
nossas compras. Visitaremos o grande Shopping Outlet 
Premium. Compras para todos os gostos. Retorno ao hotel. 
5° Dia – 10 Fev – QUA – Universal Studios:  
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um dia 
inteiro no parque Universal Studios Flórida. Retorno ao hotel.   

6° Dia – 11 Fev – QUI – Islands of Adventure:  
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um dia 
inteiro no parque Islands of Adventure. Retorno ao hotel.   
7° Dia – 12 Fev – SEX – Animal Kingdom: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um dia 
inteiro no parque Animal Kingdom. Retorno ao hotel. 
8° Dia – 13 Fev – SAB – Sea World: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um dia 
inteiro no parque Sea World. Retorno ao hotel.   
9° Dia – 14 Fev – DOM – Hollywood Studios:  
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um dia 
inteiro no parque Disney Hollywood Studios. Retorno ao hotel.  
10° Dia – 15 Fev – SEG – Orlando / Panamá / Porto Alegre: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, 
traslado do hotel ao aeroporto de Orlando para 
embarque com destino a Panamá. Chegada e conexão 
imediata em voo direto para Porto Alegre.  
11° Dia – 16 Fev – TER – Porto Alegre / Caxias do Sul:  
Café da manhã a bordo. Chegada em Porto Alegre e, 
logo após os trâmites da alfândega brasileira, traslado 
em ônibus especial de turismo para Caxias do Sul, e... 

Até a próxima viagem. 
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SAÍDA: 
06/02/21 

11 dias



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no trecho Caxias / P.Alegre / Caxias em 

ônibus de turismo; 
- Passagem aérea: P.Alegre / Orlando / P.Alegre, com 

taxas incluídas; 
- Hotel categoria 4*, em aptos. duplos, triplos ou 

quádruplos, com café da manhã. 
- Ingressos para 7 parques com acesso ilimitado às 

atrações, conforme o programa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat Turismo em 

todo o período de Orlando, inclusive nos dias livres; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Despesas com a confecção de Visto de entrada nos  

Estados Unidos. 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e  

farmacêutica durante todo o período da viagem. 
- Todo tipo de gorjetas: Guia, Motorista, Maleteiros, 

Aeroporto, Fronteira, Hotéis, etc... 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas.  
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento:  
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa no 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes 

na sede da agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou 
cancelamentos do programa.  

• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 
01/10/2019. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. 
Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente. 

Caxias do Sul, 01 de outubro de 2019.

Para este roteiro é necessário Visto Americano ou Passaporte Europeu com ESTA.  
Não é necessário vacina para passageiros brasileiros. O passaporte deverá ter validade mínima até Julho de 2021.

Magic Kingdom Universal Islands of Adventure Epcot

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

Apartamento / Parcelas

POR PESSOA  
em apto. DUPLO R$ 16.880,00

1º pgto Fevereiro 2020 11 x de R$ 1.535

1º pgto Março 2020 10 x de R$ 1.690

1º pgto Abril 2020 9 x de R$ 1.880

VALORES POR PESSOA 
(consulte formas de pagamento):

Apartamento

POR PESSOA  
em apto. TRIPLO R$ 16.250,00

POR PESSOA  
em apto. QUÁDRUPLO R$ 15.970,00

POR PESSOA  
em apto. INDIVIDUAL R$ 19.790,00

http://www.magnificat.tur.br
http://www.magnificat.tur.br

