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Emoção, adrenalina, magia: a capital mundial da diversão está sempre de braços 
abertos para receber visitantes de todo lugar. Não há quem não se divirta nessa terra 
incrível: famílias, crianças, adultos, casais, idosos, adolescentes. Orlando encanta a 
qualquer um! São 14 parques temáticos e mais de 20 resorts, além dos shoppings, 
outlets e dos centros de entretenimento, com restaurantes, lojas, casas noturnas e 
espetáculos incríveis.
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O que não falta em Orlando são opções de hotéis de todos os tipos. Sempre terá  
um perfeito para a sua situação. Só dentro da própria Disney, são 25 tipos de  
acomodações, de resorts de luxo a campings. Os complexos do Disney’s Beach 
Club, Disney’s Yatch Club e Disney’s Boardwalk Villas, no parque Epcot, ofere- 
cem luxo e comodidade no padrão cinco-estrelas para seus hóspedes. Ainda na 
área dos parques existem os resorts temáticos All Star Movies, All Star Music e All 
Star Sports, por diárias menores e transporte direto para as atrações. Para quem 
gosta de aventura, o hotel Animal Kingdom Lodge fica dentro do parque Animal 
Kingdom, cercado por 13 hectares de savana tropical. A Universal Studios também 
oferece três hotéis: o Royal Pacific, com seu famoso jardim de orquídeas na recep-
ção, o temático Hard Rock, com muito rock rolando a todo o momento nas caixas 
de som – até mesmo dentro da piscina – e o Portofino Bay, inspirado nas cidades 
litorâneas da Itália, uma das propriedades mais luxuosas de toda a Flórida. Quem 
prefere a liberdade de ficar mais próximo aos shoppings e outlets tem como opção 
os hotéis fora dos parques. Uma dica é o Comfort Inn International, na Interna-
tional Drive, no centro da cidade.
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HOTÉIS 
 
Comfort Inn International 
www.comfortinn.com 
+1 407 313 4000

Disney’s All Star Movies,  
Music & Sports 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 6000 

Disney’s Animal  
Kingdom Lodge 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 938 3000

Disney’s Beach Club  
& Yacht Club Villas 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 934 8000 
 
Disney’s BoardWalk Inn 
& Villas  
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 5100

Hard Rock Hotel
www.hardrockhotelorlando.com 
+1 407 503 ROCK

Portofino Bay Hotel 
www.loewshotels.com 
+1 888 430 4999 

Royal Pacific Resort
www.loewshotels.com 
+1 888 430 4999Acima: Hotel Royal Pacific (foto de divulgação)  

Canto Inferior Esquerdo: Hotel Disney’s Beach Club (foto de divulgação)  

http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/resorts/resortLanding?id=AnimalKingdomLodgeResortLandingPage&count=1
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/resorts/resortLanding?id=BeachClubVillasResortLandingPage&count=3
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/resorts/resortLanding?id=BoardWalkVillasResortLandingPage&count=4
www.hardrockhotelorlando.com
www.loewshotels.com/Portofino-Bay-Hotel
www.loewshotels.com/Royal-Pacific-Resort
www.comfortinn.com/hotel-orlando-florida-FL171
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/resorts/resortLanding?id=AllStarMusicResortLandingPage&count=3
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Hard Rock Cafe Orlando
www.hardrock.com 
+1 407 351 ROCK 
 
Les Chefs de France 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 3463   
 
Nba City Restaurant 
www.universalorlando.com 
+1 407 363 5919 
 
Nine Dragons
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 3463

San Angel Inn 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 3463

Victoria & Albert’s
www.victoria-alberts.com 
+1 407 939 3463 
 

RESTAURANTES 
 
Arkeshus 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 3463

Cinderella’s Royal Table 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 3463 
 
Coral Reef
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 3463 

Além de ser a capital mundial da diversão, Orlando tem também vários atrativos  
gastronômicos. O maior Hard Rock Cafe do mundo fica lá, dentro do Citywalk da 
Universal Studios. O restaurante Victoria & Albert’s, que fica no Disney’s Grand 
Floridian Resort, exige traje social completo e oferece cardápio requintado. Um 
programa inesquecível para fazer com as crianças são as refeições com os perso-
nagens. Para conseguir lugares no Cinderella’s Royal Table, que fica dentro do 
Castelo da Cinderella, no Magic Kingdom, é recomendável reservar com 180 dias 
de antecedência. Na parte norueguesa do Epcot, o restaurante Akershus também 
permite encontro com as princesas. Aliás, o parque Epcot oferece uma experiência 
gastronômica incrível, são mais de 30 restaurantes com culinária típica de vários 
países. Destaques para Les Chefs de France, Coral Reef (frutos do mar), Nine  
Dragons (cozinha chinesa) e San Angel Inn (cozinha mexicana). Para os fãs de  
basquete, uma boa pedida é o NBA City Restaurant, também em Citywalk,  
restaurante temático com culinária típica americana.

ONDE COMER 

Acima: Hard Rock Cafe Orlando (foto de divulgação)  
Canto Inferior Esquerdo:  Restaurante San Angel Inn - Pavilhão Mexicano 

do Epcot (foto de divulgação) 
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http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/dining/diningDetail?id=AkershusCharacterDiningPage
http://disneyworld.disney.go.com/dining/cinderellas-royal-table/
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/dining/diningDetail?id=CoralReefDiningPage
http://www.hardrock.com/locations/cafes3/cafe.aspx?LocationID=89&MIBEnumID=3
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/dining/diningDetail?id=ChefsdeFranceDiningPage
http://www.universalorlando.com/Restaurants/CityWalk/NBA-City.aspx
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/dining/diningDetail?id=NineDragonsRestaurantDiningPage
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/dining/diningDetail?id=SanAngelInnDiningPage
www.victoria-alberts.com


Hora de falar do que mais interessa em Orlando: os parques! Para a viagem começar 
com aquela sensação de sonho realizado, magia e encantamento, não dá para deixar 
de visitar o Magic Kingdom, o mais simbólico parque da Disney. As atrações são 
mais voltadas para crianças pequenas, mas o show de fogos de artifício à noite, com 
o castelo da Cinderella como cenário, é indispensável para quem visita Orlando. No 
Animal Kingdom, a principal atração é o Kilimanjaro Safari, com espécies que vivem 
soltas em meio aos 13 hectares de savana tropical. O parque também conta com 
a mirabolante e divertida montanha-russa Everest. O futuro da terra e as culturas 
do mundo inteiro estão representados no Epcot, o parque inspirado nas ideias do 
visionário Walt Disney. Já o Disney’s Hollywood Studios tem as atrações mais di-
vertidas dentre os parques Disney. A principal é a Rock’n Roller Coaster, montanha-
russa temática da banda Aerosmith.  
 
No SeaWorld, não dá para não ficar encantado com os shows das baleias e golfi- 
nhos, mas o melhor do parque é a montanha russa Kraken, a mais rápida, mais 
longa e mais alta de toda Orlando. O Aquatica, do SeaWorld, é um dos maiores 
parques aquáticos do mundo, com 36 toboáguas e seis rios e piscinas. A cidade ainda 
conta com mais dois parques aquáticos, o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon.  
 
A aproximadamente 90 quilômetros de Orlando, em Tampa, está localizado o 
Busch Gardens, com as mais assustadoras e radicais montanhas-russas do mundo: 
Kumba, Montu e SheiKra, a única com queda em 90° da América.  

ONDE CURTIR

ATRAÇÕES 
 
Animal Kingdom
disneyworld.disney.go.com
+1 407 939 1289 
 
Aquatica
www.aquaticabyseaworld.com 
+1 888 800 5447 
 
Blizzard Beach 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289 
 
Busch Gardens 
http://www.seaworldparks.com/
en/buschgarden-tampa/ 
+1 888 800 5447 
 
Disney’s Hollywood Studios
disneyworld.disney.go.com
+1 407 939 1289 
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Acima: Magic Kingdom (foto de divulgação)  
Canto Inferior Direito: Epcot (foto de divulgação)
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http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkLanding?id=AKLandingPage
www.aquaticabyseaworld.com/flash/homepage/Default.aspx
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkLanding?id=BBLandingPage
www.seaworldparks.com/en/buschgardens-tampa
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkLanding?id=MGMLandingPage
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Acima: Busch Gardens (foto de divulgação)  
Canto Inferior Esquerdo Blizzard Beach (foto de divulgação)
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Epcot 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289 
 
Islands of Adventure 
www.universalorlando.com 
+1 407 363 8000 
 
Magic Kingdom
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289 
 
SeaWorld 
www.seaworldparks.com 
+1 888 800 5447 
 
Typhoon Lagoon
disneyworld.disney.go.com
+1 407 939 1289 
 
Universal Studios
www.universalorlando.com
+1 407 363 8000 
 
 

 
Clássicos do cinema como Tubarão, E.T., Exterminador do Futuro, entre outros, estão 
representados no parque Universal Studios. As melhores atrações são a Revenge of 
The Mummy Ride, a montanha-russa temática do filme A Múmia, e para os saudo-
sistas é imperdível o E.T. Adventure. A antiga atração baseada em De Volta Para o 
Futuro foi substituída em 2008 pelo simulador dos Simpsons, também imperdível 
para quem é fã do seriado. O mais recente parque da Universal, o The Islands of 
Adventure, tem uma área inteira dedicada ao filme Jurassic Park, outra com o tema 
Marvel Super Hero Island – que inclui o simulador do Homem-Aranha e a mon-
tanha-russa Incredible Hulk –, além do recém inaugurado Wizarding World of Harry 
Potter, com brinquedos e cenários temáticos.

http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkLanding?id=EPLandingPage
www.universalorlando.com/Theme-Parks/Islands-of-Adventure.aspx?__source=prtnr.unistudios.web.topnav
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkLanding?id=MKLandingPage
http://pt.seaworldparks.com/seaworld-orlando/pagina-inicial.aspx
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkLanding?id=TLLandingPage
www.universalorlando.com/Theme-Parks/Universal-Studios-Florida.aspx


ONDE GASTAR
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Durante os passeios nos parques, é difícil resistir às lojinhas de souvenirs. Vale à pena 
dar uma parada na The Marvel Alterniverse Store e na Zonko’s, ambas no Island of 
Adventure, Der Teddybar, no pavilhão alemão do Epcot, The Tea Caddy, no pavilhão 
britânico, Brass Bazaar, no pavilhão marroquino, Beverly Sunset e Planet Hollywood 
Super Store, no Disney Hollywood Studios e a Kwik-E-Mart, no Universal Studios. 
Reserve também dois ou três dias da viagem para visitar os centros de compras. O 
Orlando Premium Outlet, na International Drive, tem mais de 170 lojas de fábrica de 
marcas como Guess, Hard Rock Cafe, Saks, Polo Ralph Lauren, Gap, Nike, Adidas e 
outras. Já o Mall at Millenia traz marcas famosas como Chanel, Gucci, Tifanny, Louis 
Vuitton, Abercrombie & Fitch, Hollister, Victoria’s Secret, MAC e outras.

LOJAS 
 
Beverely Sunset 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289 
 
Der Teddybar
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289 
 
Kwik-E-Mart 
www.universalorlando.com 
+1 407 363 8000 
 
Mall at Millenia 
www.mallatmillenia.com  
+1 407 363 3555 
 
 

 

Orlando Premium Outlet 
www.premiumoutlets.com 
+1 407 352 9600
 
Planet Hollywood 
Super Store
disneyworld.disney.go.com
+1 407 939 1289 
 
The Brass Bazaar
disneyworld.disney.go.com
+1 407 939 1289 
 
The Marvel Alterniverse Store
www.universalorlando.com 
+1 407 363 8000 
 
The Tea Caddy
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289 
 
Zonko’s
www.universalorlando.com 
+1 407 363 8000 
 
 
 
 

Acima: Mall at Millenia (foto de divulgação)  
Canto Inferior Esquerdo Orlando Premium Outlet (foto de divulgação) 
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http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkListing?id=MGMAttractionListingPage
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/attractionDetail?id=GermanyPavilionAttractionPage
http://www.universalorlando.com/Shopping/Universal-Studios-Florida/World-Expo-Shops.aspx
http://www.mallatmillenia.com
http://www.premiumoutlets.com/orlando/
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/parkListing?id=MGMAttractionListingPage
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/attractionDetail?id=MoroccoPavilionAttractionPage
http://www.universalorlando.com/Shopping/Islands-of-Adventure/Marvel-Super-Hero-Island-Shopping.aspx
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/parks/attractionDetail?id=UnitedKingdomPavilionAttractionPage
http://www.universalorlando.com/Shopping/Islands-of-Adventure/Zonkos.aspx


RECREAÇÃO

Cirque du Soleil La Nouba  
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 7719

Discovery Cove 
www.discoverycove.com  
+1 888 800 5447

Disney’s Boardwalk  
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289

Downtown Disney 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289

ESPN Wide World of Sports 
disneyworld.disney.go.com 
+1 407 939 1289

Kennedy Space Center 
www.kennedyspacecenter.com 
+1 866 737 5235 
 
Universal Citywalk 
www.universalorlando.com 
+1 407 363 8000

ONDE RELAXAR

Acima: Downtown Disney (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Discovery Cove (foto de divulgação) 
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Depois de passar dias exaustivos caminhando ao longo dos parques e aproveitando as 
atrações, nada como dar uma relaxada na DownTown Disney, um espaço agradável 
à beira do lago Buena Vista com lojas, restaurantes e bares. É lá que fica o Cirque du 
Soleil La Nouba, espetáculo imperdível para quem deseja passar uma noite fantástica 
em Orlando. O Universal Citywalk oferece bares com música ao vivo, restaurantes 
e diversão noturna muito além dos parques. Com dois hotéis embutidos, o Disney’s 
Boardwalk é uma mini-cidade inspirada nos anos 30, com bares, lojas e quiosques. 
Quer contato com a natureza, tranquilidade e belas paisagens? O parque Discovery 
Cove, do SeaWorld, reúne praias com areia branquinha e águas transparentes. O 
contato com a natureza é elevado ao máximo: os visitantes podem nadar com os 
golfinhos e raias ou mergulhar em meio aos recifes de corais, com milhares de peixes 
e espécies marinhas. Para fãs do esporte, um dia no ESPN Wide World of Sports é 
ideal: são doze quadras de tênis, campos de golfe, de futebol, quadras de basquete, 
vôlei, pistas de hóquei e muito mais. Já os fãs de tecnologia vão curtir passar o dia no 
Kennedy Space Center, uma base da NASA onde é possível assistir o lançamento de 
foguetes, além de viver a experiência de ser um astronauta por um dia.

O American Express GlobalTravel Card é emitido pela American Express Travel Related Services Company, Inc. Constituída com responsabilidade limitada em Nova York, EUA. ® Marca comercial registrada da American Express Company. 
A American Express não é responsável por atualizações após a data de publicação deste material (21 de maio de 2012). Informações contidas neste guia são fornecidas pelo Grupo Companhia, empresa de comunicação focada no segmento do turis- 
mo com mais de 10 anos de atuação e responsável pelo programa Companhia de Viagem apresentado por Marcio Moraes. Verifique diretamente com o prestador de serviço listado neste guia sua política de venda, trocas, reservas, contratações, 
devoluções e cancelamentos. A American Express não se responsabiliza pelos custos cobrados por prestadores de serviços terceiros listados neste material. Verifique diretamente com o estabelecimento se os cartões American Express são aceitos.

http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/entertainment/entertainmentDetail?id=DTDCirqueEntertainmentPage
http://www.discoverycove.com
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/moreMagic/moreMagicLanding?id=BoardwalkLandingPage
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/moreMagic/moreMagicLanding?id=DTDLandingPage
http://disneyworld.disney.go.com/wdwi/pt_BR/moreMagic/moreMagicGolfLanding?id=WideWorldOfSportsLandingPage
http://www.kennedyspacecenter.com
http://www.universalorlando.com/Nightlife/Citywalk-Nightlife.aspx



