


Disney’s Animal Kingdom Theme Park - um dos quatro Parques 
Temáticos no Walt Disney World Resort, está cheio de atrações, 
aventuras e entretenimento que refletem a visão da natureza do 
fundador Walt Disney. É nesse Parque Temático que os Visitantes 
podem conhecer a mais nova área de Pandora—The World of Avatar.

EPCOT - com o dobro do tamanho do Magic Kingdom Park, 
este parque é uma celebração dos diversos povos e culturas 
do mundo, encantando os visitantes com as maravilhas da 
tecnologia, culinária e produtos de 11 países pelo globo.

Disney’s Hollywood Studios - este Parque Temático oferece uma 
verdadeira imersão pelos bastidores do cinema no melhor estilo 
Hollywood com shows ao vivo, eventos especiais e atrações. 
Agora, os Visitantes também podem visitar o quintal do Andy na 
nova área da Toy Story Land.

MERGULHE NA MAGIA DOS PARQUES DO  
WALT DISNEY WORLD RESORT, EM ORLANDO.

©Disney

Disney’s Blizzard Beach Water Park - Montanhas de neve e chalés de 
madeira formam o cenário deste parque aquático onde visitantes 
escorregam em tobogãs, flutuam em um rio tranquilo e tomam sol 
em uma praia de areias brancas. Tendo o inverno como temática 
principal, é o lugar ideal para relaxar sem abrir mão de um pouco 
de aventura. Disputa de corridas aquáticas no Toboggan Racers, 
mergulhos fantásticos no Runoff Rapids e diversão garantida para 
as crianças no Tike’s Peak são apenas alguns dos atrativos.

Magic Kingdom Park - dividido em seis áreas fantásticas que 
exploram a imaginação e o deslumbramento, este Parque 
Temático é onde está o icônico Cinderella Castle, as famosas 
montanhas-russas Seven Dwarfs Mine Train e Space Mountain, 
além de ser palco do incrível desfile Disney Festival of Fantasy e 
do espetáculo de fogos Happily Ever After.

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park - Piscina de ondas, 
montanha-russa aquática, rios de correnteza, passeios de boias, 
flutuação na Castaway Creek e descansar sob o sol são algumas 
das atividades imperdíveis deste parque aquático que fará 
com que os visitantes entrem na onda da curtição. Completo, o 
Typhoon Lagoon proporciona experiências inesquecíveis para os 
turistas de todas as idades.



©Disney

Ingresso para os Parques Temáticos Disney Básico - permite visita a 1 Parque 
Temático, podendo sair e voltar para o mesmo Parque no mesmo dia.

Ingresso para os Parques Temáticos Disney com Opção Park Hopper - permite visita 
a mais de 1 Parque Temático por dia.

Ingresso para os Parques Temáticos Disney com Opção Park Hopper Plus - permite  
visita a mais de 1 Parque Temático por dia e, ainda, dá acesso aos Parques Aquáticos, 
campos de golfe e ao ESPN Sports Complex.

Tipos de 
Ingressos

ingresso 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias

período 1 dia 4 dias 5 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 12 dias 13 dias 14 dias

ingresso 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias

período 1 dia 5 dias 6 dias 8 dias 9 dias 10 dias 11 dias 13 dias 14 dias 15 dias

janela de visitação - INGRESSO BÁSICO/OPÇÃO PARK HOPPER

JANELA DE VISITAÇÃO – INGRESSO COM OPÇÃO PARK HOPPER PLUS*

*A Opção Park Hopper Plus adiciona um dia ao período de utilização do ingresso.

Ingresso para os Parques Temáticos Disney com Data Flexível - este ingresso não
precisa de data exata para primeira visita e conta com versões de 1 a 10 dias e 
possui validade de 14 dias consecutivos após o primeiro dia de visitação.



6 DIAS DE INGRESSO BÁSICO 

6 DIAS DE INGRESSO PARK HOPPER 

INGRESSO MICKEY’S NOT-SO-SCARY HALLOWEEN PARTY

INGRESSO MICKEY’S VERY MERRY CHRISTMAS PARTY

INGRESSO DISNEY AfTER HOURS

6 DIAS DE INGRESSO PARK HOPPER PLUS

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt/CHd 
usd

Adt 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

441,00

525,00

92,00

108,00

136,00

546,00

421,00

505,00

87,00

102,00

526,00
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Disneyland Resort Califórnia: 
ONDE OS SONHOS SE TORNAM REALIDADE

Disneyland Park - Primeiro parque da Disney, foi aberto em 
1955 e, desde então, transforma o sonho de muitos turistas em 
realidade. Dividido em oito áreas temáticas: Main Street, U.S.A.; 
Tomorrowland; Fantasyland; Mickey’s Toontown; Frontierland; 
Critter Country; New Orleans Square e Adventureland, o que 
não falta são experiências únicas, como conhecer personagens, 
assistir a espetáculos, embarcar em aventuras emocionantes 
no Indiana Jones™ Adventure, passear de barco ao redor do 
mundo no It’s a Small World, percorrer uma casa assustadora 
em Haunted Mansion, se molhar na Splash Mountain e curtir a 
adrenalina da futurística montanha-russa Space Mountain. Por 
ali, a alegria dos visitantes é garantida com diversas atrações e 
experiências mágicas. 

Disney California Adventure Park - Endereço onde as histórias da 
Disney e da Pixar ganham vida, este parque tem áreas incríveis 
para serem exploradas: Buena Vista Street, Paradise Gardens 
Pier, Grizzly Peak, Pacific Wharf, Hollywood Land e Cars Land. 
Cheio de diversão, dizer “olá” a alguns dos super-heróis mais 
famosos, cumprimentar a Anna e a Elsa ou o Buzz e o Woody, 
conhecer os moradores de Radiator Springs Racer e festejar ao 
lado da Gamora, de Guardiões da Galáxia, são apenas algumas 
das opções do que se fazer por lá. Fora isso, admirar o parque das 
alturas através da roda-gigante Pixar Pal-A-Round – Swinging, 
mergulhar no mundo da Ariel em The Little Mermaid ~ Ariel’s 
Undersea Adventure ou embarcar em uma eletrizante aventura 
no Grizzly River Run são ótimas escolhas. 

Ingresso (2 dias) - Disneyland Park e Disney California Adventure -  
2 dias de visita,  

Ingresso (3 dias) Disneyland Park e Disney California Adventure -  
3 dias de visita, 1 Parque por dia. 

Ingresso (4 dias) Disneyland Park e Disney California Adventure -  
4 dias de visita, 1 Parque por dia. 

Disneyland Resort Park Hopper 2 Dias  -  
2 dias de visita, sendo permitido entrar nos 2 Parques no mesmo dia. 

Disneyland Resort Park Hopper  3 dias  -  
3 dias de visita, sendo permitido entrar nos 2 Parques no mesmo dia. 

Disneyland Resort Park Hopper 4 dias  -  
4 dias de visita, sendo permitido entrar nos 2 Parques no mesmo dia. 

Disneyland Resort Park Hopper 5 dias -  
5 dias de visitas, sendo permitido entrar nos 2 Parques no mesmo dia.

*Os ingressos expira em 14 dias a partir do primeiro uso.

©Disney

Ingresso (5 dias) Disneyland Park e Disney California Adventure -  
5 dias de visitas, 1 Parque por dia.



INGRESSO DISNEYLAND RESORT 2 DIAS BÁSICO

INGRESSO DISNEYLAND CALIfORNIA 3 DIAS BÁSICO

INGRESSO DISNEYLAND CALIfORNIA 5 DIAS BÁSICO

INGRESSO DISNEYLAND CALIfORNIA 4 DIAS BÁSICO

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

220,00

293,00

313,00

308,00

205,00

274,00

294,00

209,00
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 pARQUE Disneyland®:  
ENCANTE-SE COM O BRILHO DA DISNEY NA EUROPA 

Parque Disneyland® - Um lugar que brilha tanto quanto a 
Torre Eiffel, a Disneyland® Paris foi inaugurada em 1992 e é 
simplesmente encantadora. Parque onde os contos de fadas 
acontecem, são, ao todo, cinco territórios mágicos a serem 
explorados:  Main Street U.S.A., Frontierland, Adventureland, 
Fantasyland e Discoveryland. Tendo como grande estrela o 
Castelo da Bela Adormecida, shows e personagens Disney 
podem ser facilmente encontrados pelas ruas do complexo, 
além de, claro, atrações com fortes emoções, como as 
montanhas-russas Indiana Jones™ and the Temple of Peril 
e a Star Wars Hyperspace Mountain. Mais familiares, a Buzz 
Lightyear Laser Blast e a Casey Jr. – le Petit Train du Cirque 
atenderá a todos os requisitos dos pequenos aventureiros. 

Parque Walt Disney Studios®  - Descubra a mágica por 
trás das gigantescas telas de cinema no Parc Walt Disney 
Studios®. Aberto em 2002, este parque é dividido em: 
Backlot®, Toon Studio®, Front Lot® e Production Courtyard®. 
Lotado de atrações fascinantes, shows inesquecíveis e 
encontros emocionantes com os personagens Disney, alguns 
dos destaques são: a arrepiante Twilight Zone Tower of 
Terror™, a radical Crush’s Coaster® ao lado dos personagens 
de Procurando Nemo, a musical e magnífica Rock ‘n’ Roller 
Coaster Starring Aerosmith e a acelerante Cars Quatre 
Roues Rallye, inspirada no filme Carros. Nenhuma família fã 
de cinema conseguirá resistir a estas aventuras fantásticas 
do mundo Disney em Paris. 

©Disney



1 DIA / 1 PARQUE

1 DIA / 2 PARQUES

2 DIAS / 2 PARQUES

3 DIAS / 2 PARQUES

4 DIAS / 2 PARQUES

 
A partir de: EuR

 
A partir de: EuR

 
A partir de: EuR

 
A partir de: EuR

 
A partir de: EuR

56,00

76,00

169,00

211,00

249,00
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Universal Studios Florida

Universal’s Volcano Bay
Park-to-Park Ticket

3-Park Explorer

Por que apenas ir ao cinema quando você pode 
participar dos filmes? Atravesse os grandes arcos do 
Universal Studios Florida e seja o protagonista de 
alguns dos maiores filmes e seriados de TV. No parque, 
clássicos hollywoodianos saem das telas e entram em 
cena para divertir os passageiros em atrações incríveis.

Nesse novo parque aquático temático, os visitantes vivem 
aventuras, emoções e podem relaxar ao mesmo tempo 
com a sensação de estar em uma ilha paradisíaca. Com 
os recursos da TapuTapu, os passageiros não pegam filas 
e nem esperar por boias. O parque também está próximo 
às principais atrações do Universal Orlando Resort ®.

Super-heróis, feras e criaturas mágicas fazem a 
diversão dos visitantes com atrações emocionantes 
como a montanha-russa The Incredible Hulk Coaster®, 
a aventura aquática Jurassic Park River Adventure™ e 
Harry Potter and the Forbidden Journey.

Dá acesso aos parques Universal Studios Florida e 
Universal’s Islands of Adventure e também às casas 
noturnas da Universal CityWalk, durante um período 
de 7 dias após o primeiro uso. O passageiro pode ir 
de um parque a outro no mesmo dia, utilizando o 
Hogwarts Express. Este ingresso tem validade de 1 
ano após a data da emissão e expirará integralmente 
na data de validade impressa no ingresso. 

Dá acesso aos 3 parques da Universal Orlando Resort e 
também às casas noturnas da Universal CityWalk por um 
período de 14 dias consecutivos. Os ingressos são válidos 
para utilização até 13 de janeiro do ano subsequente ao 
da compra, sendo que a primeira utilização deve ocorrer 
até 31 de dezembro do ano da compra.

Universal’s Islands of Adventure

UNIVERSAL ORLANDO:  
Um LUgAR DE mUItA ADRENALINA E EmOçãO



INgRESSOS:

Ingresso 3 Park Explorer  
Ticket com Volcano Bay

Ingresso Halloween Horror  
Nights Flex 2 Noites

Ingresso 2 Park 3 Day Park-to-Park Ticket

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt/CHd usd
CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

287,00

366,00308,00

83,00 277,00

356,00298,00

Ingresso 2 Park 2 Day Park-to-Park Ticket



1 Day General Admission*
Ingresso de 1 dia para desfrutar todas as atrações, passeios e shows do parque.

Ingresso de 2 dias para desfrutar todas as atrações, passeios e shows do parque. Este ingresso expira 6 dias a 
partir da data da primeira visita.

Passeios e shows, um verdadeiro estúdio de cinema, as melhores lojas e restaurantes e de L.A., tudo isso e muito mais podem 
ser conferidos no Universal Studios Hollywood™. Localizado na Califórnia, este parque garante um dia inteiro repleto de 
emoções e muita alegria para toda a família, seja em visita ao centro de Springfield, no mundo de The Simpsons™, ou em 
simuladores, como o de Fast & Furious – Supercharged.
Repleto de cenários de filmes lendários, o complexo tem atrativos para os mais variados gostos dos cinéfilos. Os fãs do bruxinho 
mais famoso dos telões, Harry Potter, têm ao seu dipor alternativas de sobra por ali. Além de poderem explorar o castelo e 
visitar as lojas da Hogsmeade™, no The Wizarding World of Harry Potter™, há possibilidades como: voar na montanha-russa 
Flight of the Hippogriff™ e visitar lugares emblemáticos do filme em Harry Potter and the Forbidden Journey™.
Entre as outras atrações queridinhas dos visitantes estão a experiência King Kong 360 3-D, uma jornada emocionante com os 
minions em Despicable Me Minion Mayhem, uma aventura aquática em WaterWorld – Universal Studios #1 rated show, uma 
luta épica ao lado de Optimus Prime em Transformers™: The Ride-3D, uma volta no mundo pós-apocalíptico de “The Walking 
Dead” da AMC e muito mais. Ir ao Universal Studios Hollywood™ é participar de um combo de atrações.

2 Day General Admission*

UNIVERSAL StUDIOS HOLLYWOOD:   
ENtREtENImENtO DIgNO DAS EStRELAS DE cINEmA



INgRESSOS:

Adt 
usd

Adt 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd108,00 133,00102,00 127,00

Ingresso Universal Studios  
Hollywood 1 Dia

Ingresso Universal Studios  
Hollywood 2 Dia



uma aventura inesquecível  
pelo mundo marinho 

-



Ingresso SeaWorld Orlando - Permite 1 dia de visita ao SeaWorld 
Orlando®. Válido por 1 ano após emissão.

DISCOVERY COVE DAY  
RESORT PACKAGE

DISCOVERY COVE DAY RESORT 
ULTIMATE PACKAGE

Ingresso Busch Gardens Tampa - Permite 1 dia de visita ao Busch 
Gardens Tampa Bay. Válido por 1 ano após emissão.

Combo 3 Visitas - Permite 3 visitas para parques à escolha do visitante. 
O ingresso é válido por 1 ano após emissão. Após primeira utilização, o 
ingresso deverá ser utilizado dentro de 14 dias.

Ingresso 3 Parques + Plano de Refeições All-Day Dining Deal - Inclui 
3 dias de visita aos parques escolhidos + All-Day Dining Deal nos 3 dias. 
O plano permite que o visitante desfrute de refeições completas a cada 
uma hora nos restaurantes participantes, podendo consumir 1 prato 
principal, 1 acompanhamento ou 1 sobremesa e 1 bebida não alcoólica 
em tamanho regular. 

Visitas Ilimitadas + Estacionamento Grátis - Permite visitas ilimitadas 
por 14 dias consecutivos aos parques e estacionamento gratuito em 
todos eles. O ingresso é válido por 1 ano após emissão. Após primeira 
utilização, o ingresso deverá ser usado dentro do período de 14 dias.

Este ingresso oferece 1 entrada ao 
Discovery Cove.
Durante a visita, o ingresso inclui:
- 30 minutos de interação com 
golfinho (necessita adquirir a  opção 
“com nado”);
- Café da manhã e almoço com 3 
pratos (entrada, prato principal e 
sobremesa);
- Bebidas e lanches durante o dia 
todo (incluindo cerveja para maiores 
de 21 anos);
- Todos os equipamentos: máscara, 
snorkel, toalhas, armários, roupa de 
mergulho ou colete de natação;
- Acesso ilimitado às praias, 
espreguiçadeiras e redes, além das 
atrações Tropical Reef, Stingray 
Lagoon, Serenity Bay Pool e Wind-
away River.
- Estacionamento gratuito, exceto 
para os outros parques.

Este ingresso oferece 1 entrada ao 
Discovery Cove e acesso ilimitado 
durante 14 dias consecutivos aos 
parques temáticos e aquáticos.
Durante a visita ao Discovery Cove, o 
ingresso inclui:
- 30 minutos de interação com golfinho 
(necessita adquirir a  opção “com nado”);
- Café da manhã e almoço com 3 pratos 
(entrada, prato principal e sobremesa);
- Bebidas e lanches durante o dia todo 
(incluindo cerveja para maiores de 21 
anos);
- Todos os equipamentos: máscara, 
snorkel, toalhas, armários, roupa de 
mergulho ou colete de natação;
- Acesso ilimitado às praias, 
espreguiçadeiras e redes, além das 
atrações Tropical Reef, Stingray Lagoon, 
Serenity Bay Pool e Wind-away River.
- O estacionamento gratuito, exceto  
para os outros parques.



InGRESSO SEAWORLD  
ORLAnDO 1 VISITA

InGRESSO VISITAS 
ILIMITADAS + 

ESTACIOnAMEnTO GRáTIS

InGRESSO 3 PARqUES + 
PLAnO DE REfEIçõES ALL 

DAY DInInG DEAL

InGRESSO BUSCh  
GARDEnS 1 VISITA

COMBO 3 VISITAS  
PELO PREçO DE 2

InGRESSO DISCOVERY COVE DAY RESORT PACKAGE

InGRESSO DISCOVERY COVE ULTIMATE PACKAGE

Sem nado a partir de:    

Sem nado a partir de:    

Com nado a partir de:    

Com nado a partir de:    

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD97,00

178,00

99,00

180,00

201,00

230,00

272,00

301,00

122,00



Um enorme complexo instalado em Mission Bay, o Seaworld San Diego disponibiliza 
atrações variadas oferecendo desde brinquedos radicais até os tradicionais shows com 
baleias. Cheio de atrativos esperando pelos visitantes, difícil mesmo é saber por onde 
começar. A Electric Eel, por exemplo, é a montanha-russa mais alta de toda a cidade e 
conta com loopings eletrizantes.
Os corajosos também podem ser aventurar no Skyride, um bondinho que leva às alturas 
para um passeio por cima da baía, na Skytower, uma torre gigante que proporciona aos 
passageiros uma visão panorâmica de Mission Bay e do centro da cidade, entre outros 
passeios de tirar o fôlego. A montanha-russa Manta também é uma excelente pedida, 
com giros e voltas que imitam uma arraia e dão aquele friozinho na barriga.
Toda a família está convidada a curtir as atrações de sobra desse complexo. A Sesame 
Street® Bay of Play oferece passeios sensacionais no Tentacle Twirl, Sea Dragon Drop, 
Elmo’s Flying Fish, por exemplo, que podem ser encontrados nesta área feita especialmente 
para os pequenos. 
Mais uma experiência muito procurada é o encontro com os animais. No SeaWorld é 
possível ficar frente a frente com lontras, pinguins, tartarugas, baleias, leões-marinhos, 
flamingos, morsas, golfinhos e muito mais. Vale lembrar que esses serviços devem ser 
pagos separadamente e é necessário fazer reservas.

1 dia de visita permite visitar o parque por 7 dias consecutivos.



SEAWORLD SAn DIEGO  
1 DIA DE VISITAAqUATICA SAn DIEGO

COMBO SEAWORLD SAn 
DIEGO + AqUATICA  

SAn DIEGO

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD76,0044,00 95,00



LEgOLAND FLORIDA RESORt: 
Um mUNDO qUE é SINôNImO DE DIVERSãO

Interativo e superdivertido, o parque fica localizado a apenas 45 minutos de Orlando e é 
especialista quando o assunto é diversão no mundo de Lego. Uma parada indispensável para os 
amantes dos famosos blocos, o Legoland é divido em 13 áreas, entretendo as crianças em mais 
de 50 passeios, shows, atrações, um jardim botânico e o parque aquático LEGOLAND®. Durante 
a jornada pelo complexo, conheça miniaturas de ícones famosos de algumas cidades do país 
na Miniland USA e fique frente a frente com seu animal predileto no Safari Trek. Já no Legoland 
Water Park, desfrute de piscinas de ondas, toboáguas, playgrounds, rio de correnteza e muito 
mais. Prepare-se para esta aventura no mundo Lego!

1 dia de ingresso LEGOLAnD® florida + transfer in/out - Entrada de 1 dia incluindo transfer 
in/out com saída a partir do endereço: 8350 Universal Boulevard. É necessário reservar o 
benefício 24 horas antes da visita. Ingresso é válido por 1 ano a partir da data de emissão.

2 dias de ingresso LEGOLAnD® florida + transfer in/out - Entrada de 2 dias incluindo 
transfer in/out com saída a partir do endereço: 8350 Universal Boulevard. É necessário 
reservar o benefício 24 horas antes da visita. Ingresso é valido por 1 ano a partir da data de 
emissão para 2 visitas. A segunda visita deve ser feita no prazo de 14 dias após a primeira 
utilização ou na validade do bilhete.

1 dia de ingresso LEGOLAnD® florida com parque aquático LEGOLAnD® + transfer in/out - 
Entrada de 1 dia para um dos parques incluindo transfer in/out com saída a partir do endereço: 
8350 Universal Boulevard. É necessário reservar o benefício 24 horas antes da visita.

2 dias de ingresso LEGOLAnD® florida com parque aquático LEGOLAnD® + transfer in/out - 
Entrada de 2 dias para ser usada nos 2 parques incluindo transfer in/out com saída a partir do 
endereço: 8350 Universal Boulevard. É necessário reservar o benefício 24 horas antes da visita.



INgRESSOS:

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt 
usd

Adt 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

CHd 
usd

79,00

97,00

95,00

114,00

74,00

93,00

90,00

110,00

1 Dia de ingresso LEGOLAND Florida 

1 Dia de ingresso LEGOLAND  
Florida com parque aquático 

2 Dias de ingresso LEGOLAND Florida

2 Dias de ingresso LEGOLAND  
Florida com parque aquático 



KENNEDY SPAcE cENtER: 
UmA VIAgEm AO ESPAçO jUNtO cOm A NASA

No Complexo de Visitantes do Kennedy Space Center, conhecer o espaço de uma maneira 
sueperespecial é uma tradição. Utilizado nos últimos 50 anos para o lançamento de foguetes 
e satélites, por lá, turistas ficam na vertical e viajam no Simulador de Lançamento de Ônibus 
Espaciais para descobrir novos visuais, sons e sensações do espaço. Ainda sobra tempo para uma 
experiência inspiradora com passeios que vão fundo nas instalações de lançamento da NASA, 
além de encontros com astronautas, lançamentos de foguetes e filmes espaciais no IMAX®.

Admission at Kennedy Space Center - O ingresso dá acesso às exposições, shows e atrações, 
incluindo Eye On the Universe: o Telescópio Espacial Hubble, o Shuttle Launch Experience, o 
Jardim Rocket, Filmes IMAX e a nova atração Heroes and Legends. 

ATX (Astronaut Training Experience) - O ATX traz a experiência de treinar como um 
astronauta da Geração Marte, participando de simuladores usados por eles, como o Land 
and Drive on Mars, Walk on Mars e Cadeira de Simulação de Microgravidade. 

Space Pass Plus - Ingresso de 2 dias de visita que abrange o KSC Tour, Space Shuttle Atlantis®, 
Shuttle Launch Experience®, Apollo/Saturn V Center, filmes espaciais em 3D, Journey to Mars, 
Heroes and Legends e todas as atrações e exibições, incluindo o almoço com astronauta no 
primeiro dia e o Tour KSC Up-Close no segundo dia de visita.



ADMISSIOn AT KEnnEDY SPACE CEnTER

SPACE PASS PLUS

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

ADT/ChD 
USD

56,00

124,00

ATX – ASTROnAUT TRAInInG EXPERIEnCE

ADT/ChD 
USD 220,00

45,00

88,00

INgRESSOS:



Paris, mon amour: 
apaixone-se pela Cidade luz.

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

EUR 34,00 

EUR 60,00 

EUR 165,00 

EUR 102,00 

EUR 265,00 

EUR 149,00 

POR PESSOA.

POR PESSOA PARA 1 DIA DE PARqUE.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

Visita ao ícone da capital francesa que promove 
uma vista panorâmica de Paris. Ingresso e-voucher 
rápido e eficiente para maior comodidade. 

Validade: 31/10/2019.

O Parque Asterix é um complexo turístico que 
inclui um parque temático e um hotel. Inaugurado 
em 1989 é dedicado ao mundo das revistas em 
quadrinhos de Uderzo e Goscinny: Asterix. 

Validade: 05/11/2019.

Validade: 31/03/2020.

Validade: 01/07/2019.

Um dos símbolos mais emblemáticos da noite parisiense, o Moulin Rouge e 
seu famoso moinho vermelho, representam os anos boêmios da cidade com 
shows e espetáculos temáticos.

Classificada patrimônio histórico da cidade, a sala do Paradis Latin é um 
verdadeiro marco da história e arquitetura de Paris. Hoje o cabaré traz a mais 
pura tradição francesa, com uma experiência lúdica e cheia de cores.

Espetáculo com ½ garrafa de champagne.

Espetáculo com ½ garrafa de champagne.

Espetáculo + jantar.

Espetáculo + jantar.

   PARIS - TORRE EIFFEL – E-VOUCHER

   PARIS - PARqUE ASTERIX 

   PARIS - CABARÉS - MOULIN ROUGE

   PARIS - PARADIS LATIN 



EuroPa: 
passeios e atrações surpreendentes no Velho Continente.

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

EUR 70,00 

EUR 64,00 

POR PESSOA.

POR PESSOA.

Visitando alguns dos pontos mais tradicionais da 
capital italiana, o passeio passa pelo Coliseu, Foro 
Romano e Monte Palatino com visita interior aos 
três locais.
Inclui: pick-up em hotéis centrais selecionados 
em Roma + bilhetes de entrada sem fila + guia 
profissional e fones de ouvido. 
Saídas: todos os dias às 09h30, exceto domingos. 
Não opera: 01/06 e 02/06/2019.

Tour com guia aos museus do Vaticano e da 
Capela Sistina sem fila, terminando o passeio na 
Basílica de São Pedro com visita interior (exceto 
quartas-feiras, quando a visita é substituída pela 
Biblioteca do Vaticano). 
Inclui: bilhetes de entrada sem fila + guia 
profissional e fones de ouvido. 
Saídas: todos os dias exceto domingos e feriados 
religiosos. Não opera 29/06 e 14/08 e 15/08/2019. 

   ROMA - COLISEU, FORO ROMANO E MONTE PALATINO PELA MANHã

   ROMA - MUSEUS DO VATICANO, CAPELA SISTINA E BASíLICA SãO PEDRO PELA MANHã

A PARTIR DE:

GBP102,00 
POR PESSOA.

Passeio pelo mundo de Harry Potter com 
atrações, exposições e lojas exclusivas. 

Validade: 31/12/2019.

   LOnDRES - WARNER BROS HARRy POTTER TOUR



EuroPa E Emirados ÁrabEs: 
desCubra experiênCias fasCinantes.

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

GBP 39,00 

USD 79,00 

USD 100,00 

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

O Madame Tussaud de Londres combina 
brilho e encanto com a incrível história de 
mais de 300 personagens, incluindo os mais 
famosos heróis e vilões de emblemáticos filmes. 

Validade: 31/03/2020.

De dia ou de noite, o Burj Khalifa At the Top 
oferece uma vista esplêndida do skyline de Dubai. 

Validade: 31/12/2019.

O Ferrari World Abu Dhabi é o primeiro parque 
temático Ferrari em yas Island. Lá está a Formula 
Rossa, a montanha russa mais rápida do mundo.

Validade: 31/12/2019.

   LOnDRES - MADAME TUSSAUD 

   DUBAI - TICkET PARA O BURJ kHALIFA - AT THE TOP- LEVEL 124

   DUBAI - FERRARI WORLD ABU DHABI 

A PARTIR DE:

GBP 36,00 
POR PESSOA.

A 135 metros de altura, o London Eye é uma das 
rodas gigantes mais antigas do mundo e oferece 
vistas panorâmicas de Londres. 

Validade: 31/03/2020.

   LOnDRES - LONDON EyE



A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

USD 76,48

USD 80,00 

USD 84,00 

USD 104,28 

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

A famosa casa noturna de Cancún conta 
com emocionantes espetáculos ao vivo que 
combinam cinema, teatro, musicais, tecnologia e 
muitas surpresas. 

A filial de Punta Cana é um point obrigatório 
para quem visita o destino. Por lá, acontecem 
shows e espetáculos que prometem momentos 
emocionantes. 

Passeio ideal para toda a família, no Dolphin 
Family Experience os visitantes podem interagir 
com golfinhos e apreciar um show especial dos 
animais. 

Inspirado na migração das mariposas monarcas 
que passam os segredos da vida de uma geração 
a outra, La Joya revela um mundo habitado 
por personagens fascinantes. Um espetáculo 
fantasioso em que a alegria, a coragem e a amizade 
conquistam tudo.

   CAnCún - INGRESSO COCOBONGO

   PUnTA CAnA - COCOBONGO

   PUnTA CAnA - INGRESSO DOLPHIN FAMILy EXPERIENCE     

   CAnCún - CIRqUE DU SOLEIL “LA JOyA“

caribE: 
desCubra as atrações inCríVeis do paraíso.



A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

USD 66,67 

USD 66,67 

USD 41,67

USD 78,67 

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

   BUEnOS AIRES 
CAFÉ DE LOS ANGELITOS - JANTAR & SHOW* 

   BUEnOS AIRES 
EL VIEJO ALMACEN - JANTAR & SHOW*  

   BUEnOS AIRES 
MADERO TANGO - JANTAR & SHOW PLATEIA* 

   BUEnOS AIRES 
SEÑOR TANGO - JANTAR & SHOW* 

américa do sul: 
Charme, tradição e momentos inesqueCíVeis.

Validade: 09/2019

Validade: 06/2019

Validade: 09/2019

Validade: 06/2019

A PARTIR DE:

USD 105,00 
POR PESSOA.

A apresentação é uma viagem pelo Chile e Polinésia 
com danças como la Tirana e La Cueca, além de 
apresentações de canções típicas. Também, são 
servidos pratos e iguarias de cada região. 

   SAnTIAGO - BALI HAI: JANTAR SHOW FOLCLÓRICO + TRANSFER   



américa do sul: 
desbraVe Cenários de tirar o fôlego.

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

A PARTIR DE:

USD 93,33 

USD 419,07 

USD 351,07 

POR PESSOA.

POR PESSOA.

POR PESSOA.

Show com jantar na casa noturna El Milongon 
que traz danças e canções típicas como Tango, 
Folklore e Camdonbe, herança cultural dos 
imigrantes africanos.

Passeio saindo de Cusco com ticket de trem para 
Vistadome, rota por ônibus até Machu Picchu, 
visita guiada à cidadela com guia, 1 entrada a 
Machu Picchu e assistência local.

Importante: o embarque poderá ser confirmado 
com saída das estações de Poroy ou 
Ollantaytambo de acordo com a disponibilidade 
e a critério do receptivo local. Confirme o horário 
de partida dos ônibus.

Passeio saindo de Cusco com ticket de trem 
Expedition, rota por ônibus até Machu Picchu 
com visita guiada à cidadela, 1 entrada a Machu 
Picchu e assistência local.

Importante: o embarque poderá ser confirmado 
com saída das estações de Poroy ou 
Ollantaytambo de acordo com a disponibilidade 
e a critério do receptivo local. Confirme o horário 
de partida dos ônibus. 

   MOnTEVIDéU - JANTAR & SHOW EL MILONGON 

   PERU - MACHU PICCHU NO TREM VISTADOME  

   PERU - MACHU PICCHU NO TREM EXPEDITION – REGULAR    



Condições gerais: Tarifas por pessoa a serem convertidas em reais no câmbio do dia da compra. Valores a partir do valor 
informado sujeitos a disponibilidade e alterações no momento da confirmação da reserva. Ingressos com garantia irrevogável 
de No-show, não reembolsáveis. Parcelamento em 10 vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o 
direito de corrigir possíveis erros de digitação. Validade para reservas efetuadas de 13/05/2019 - 19/05/2019.


