- JULHO
O roteiro mais completo do mercado, para quem quer aproveitar o melhor de Orlando, fazer aquelas comprinhas, pegar um “bronze” em Miami e curtir
nossas baladas inclusas incríveis em Orlando: a nossa super Festa dos 15 e Pijama Party e ainda o café da manhã com personagens, o Express
Pass “o pula fila” da Universal além de curtir a praia de Miami hospedados em um super resort chiquérrimo, uma exclusividade Valeverde.
Afinal, essa vai ser #amelhorviagemever

Roteiro:
1º dia – Belém / Orlando
Você está pronto para a melhor viagem da sua vida? Chegou o grande dia! Você vai ver porque viajar com a Valeverde é muito mais TOP! Nossa equipe
de “Dream Makers” estará esperando você no aeroporto de Belém para embarque com destino aos Estados Unidos (voos com conexões - cia aérea a
definir). Chegada nos Estados Unidos e traslado para Orlando. Hospedagem no Hotel Disney’s All Star Resort ou similar.

2º dia – Orlando - Loja Brasileira + Florida Mall + Opcional: Walmart
Lista de compras na mão, dólares separados, disposição para gastar? Então prepare-se que visitaremos uma loja brasileira, onde você poderá comprar
sua máquina fotográfica, o celular novo, óculos das melhores marcas, aquele relógio show, perfumes, maquiagens, cosméticos em geral e mais uma
grande variedade de produtos incríveis. De lá vamos ao Florida Mall, um shopping com as melhores lojas, incluindo uma super loja da Apple, você vai
pirar! À noite, como opcional, iremos ao famoso Walmart para muitas comprinhas a preços inacreditáveis.

3º dia – Orlando – Epcot + Opcional: I-drive 360º com Madame Tussauds
Hoje iremos ao Epcot, o parque que nos apresenta as tecnologias do futuro e a integração dos povos de todo o mundo. Além de você fazer um vôo
incrível de asa delta, a bordo do simulador SOARIN, você ainda vai dar uma volta ao mundo, visitando os pavilhões de 11 países que recriam e nos
apresentam os cenários, cultura, artesanato e culinária de várias nações. No fim da tarde, como opcional, visitaremos o I-Drive 360º, um complexo de
atrações que conta com a Orlando Eye, a roda gigante de Orlando, o museu de cera Madame Tussauds, o aquário, e etc. Vale experimentar um lanche
da famosa Shake Shack, uma das maiores redes de lanchonetes dos Estados Unidos.

4º dia – Orlando – Universal e Island of Adventure c/EXPRESS PASS incluso

(inovação Valeverde incluso desde 2016)

Após café da manhã, sairemos para visita ao Universal Studios, que nos fará sentir em um autêntico estúdio de cinema e ter experiências incríveis.
Logo na entrada, Shrek e Fiona nos esperam. Quer adrenalina? É só dar uma voltinha na “Hollywood Rip Ride Rockit”, uma montanha russa que te
permite escolher a música que quer ouvir durante o passeio e muito mais, como o “passeio” na Revenge of the Mummy, montanha russa baseada no
filme “A Múmia”, o simulador dos Simpsons e do Meu Malvado Favorito (Despicable Me), Transformers, the ride 3D... além da área do Harry Potter!!!
Top! Iremos também curtir o Island of Adventure, iniciando a visita logo pela montanha russa do Hulk (showww!!!). Depois iremos ao simulador do
Spider Man, passear pelos cenários do filme Jurassic Park, se molhar horrores na Ripsaw Falls e na atração do Popeye... Tudo isso utilizando o Express
Pass, o “pula fila” da Universal, que incluímos desde 2016 em nossos roteiros. Conforto e inovação é com a gente mesmo!

5º dia – Orlando - Café da Manhã com Personagens (#SóAValeverdeTem) + Magic Kingdom
Hoje será um dia especial: vamos sentir a magia do encontro com o seu personagem favorito, num café da manhã incrível. Vai ser emocionante! Nossos
fotógrafos registrarão todos os momentos, para você lembrar eternamente! Depois iremos curtir a emoção, fantasia e magia de Walt Disney na visita ao
Magic Kingdom, que encanta crianças e adultos com seus sonhos e contos de fadas. Iniciaremos nossa visita pela Main Street, que nos reportará aos
Estados Unidos da década de 40, depois iremos curtir as quedas na Splash Mountain e aos que tiverem coragem, que tal um passeio na Big Thunder ou
na Space Mountain? À noite, assistiremos aos shows de projeções e fogos que acontecem no Castelo da Cinderela

6º dia – Orlando – Premium Outlets + 2ª Loja + Festa dos 15 (inclusa)
Começaremos o dia indo ao Outlet PREMIUM, com suas lojas de grife a preços baixíssimos, Tommy, Polo Ralph Lauren, Guess, Michael Kors, Adidas,
Calvin Klein, Diesel, Gap, Nike....essas e muito mais opções de compra nos esperam... haja dólar! Pensa que acabou? Depois do Premium Outlets,
visitaremos outra loja brasileira! Pai, aumenta o limite do cartão de crédito porque assim tá difícil! E à noite, a esperada e exclusivíssima festa da Valeverde
(balada e jantar incluso): a Festa dos 15, onde você irá encontrar toda a galera de todos os grupos da Valeverde e curtir muito nessa balada!

7º dia – Orlando – Volcano Bay + Pijama Party (inclusa)
Hoje visitaremos o Volcano Bay, o mais novo parque aquático da Universal. Construído em apenas 3 anos, o parque é todo caprichado nos detalhes, tem
como tema as ilhas do pacífico e um grande vulcão que é como um marco central do local. A noite todos os grupos se encontrarão para a tradicional
Pijama Party, a melhor resenha de Orlando. Prepare seu pijama e venha curtir com a gente!!

8º dia – Orlando – Harry Potter’s Day + Disney Springs + Opcional: Cirque du Soleil
Levanta a mão quem é fã do Harry Potter \o/ \o/ \o/... é hoje que você vai conhecer o mundo mágico do nosso bruxinho, onde se sentirá em Hogwarts,
beberá cerveja amanteigada (sem álcool, claro!), comprará sua varinha, cachecol, capa... e ainda, ir num simulador, onde você se sentirá voando na
vassoura do Harry, iremos de trem, no Hogwarts Express claro, para o Beco Diagonal, para fazermos um tour surpreendente pelos cofres de Gringots!
No fim da tarde, iremos passear em Disney’s Springs, um centro de lazer e entretenimento com lojas como a Mac, Zara, Sephora, Coca Cola Store,
Star Wars Galactic Outpost, e muitas outras... Destaque para uma enorme loja da Lego e a maior loja Disney do mundo, além de diversos restaurantes,
como Rainforest Café, Starbucks, a Sprinkles, uma padaria/doceria que serve cupcakes, cookies e sorvetes. No fim do dia, como opcional, podemos
assistir a um espetáculo do Cirque du Soleil, imperdível!
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9º dia – Orlando – Hollywood Studios
Walt Disney era um alucinado por cinema, ganhou 22 prêmios do Oscar e foi o criador e inspirador de filmes inesquecíveis. Em nossa visita ao parque
Hollywood Studios, sentiremos toda a magia das telonas e muita adrenalina na Rock’n Roller Coaster, um circuito de montanha russa, super veloz,
com a trilha sonora de músicas da banda Aerosmith. Para os corajosos, uma voltinha no elevador da Torre do Terror “Twilight Zone” e a mais nova área
do parque: Toy Story. Fechando a noite o encantador espetáculo “Fantasmic”, onde o Mickey comanda um espetacular c/música e trechos de filmes
clássicos, encenações, fogos de artifício, lasers e água... show!

10º dia – Orlando – Animal Kingdom + Opcional: Festa Surpresa
No maior parque da Disney, o Animal Kingdom, iremos fazer um safari tipicamente africano no Kilimanjaro Safari, uma perigosa visita ao mundo dos
dinossauros, ainda curtiremos as curvas da Expedition Everest, uma montanha russa super diferente, nos molharemos bastante no raft incrível do Kali
River Rapids e nos sentiremos dentro do filme Avatar nessa área novíssima do parque. E à noite, mais uma super balada pra você curtir (opcional): nossa
festa surpresa. Aguarde o lançamento, com certeza você vai amar!!!

11º dia – Orlando – Busch Gardens
Hoje curtiremos Busch Gardens é um parque localizado na cidade de TAMPA, há cerca de 1 hora de Orlando, muito conhecido pelas suas montanhas
russas radicais como a Montu e a Kumba, onde você experimentará altas velocidades e muitos loopings; a Gwazi, uma montanha russa totalmente de
madeira; a Sheikra com sua queda de 90 graus, Cheetah Hunt, que chega a 100Km/h, a Falcon’s Fury e a Cobra’s Curse. Mesmo se você não gostar de
montanha russa, você vai amar o Busch Gardens, que lembra um grande parque zoo-botânico com jardins encantadores e animais por todo lugar.

12º dia – Orlando – Sea World
No Sea World, o mundo aquático é o tema principal. Iremos curtir, a sensacional montanha russa Manta, além da Atlantis e Kraken e da MAKO, inaugurada
em 2016. E pensa que acabou? Golfinhos, pinguins, focas, tubarões e muitos outros animais nos aguardam em shows e visitas inesquecíveis.

13º dia – Orlando / Sawgrass / Miami
Hoje diremos ADEUS ao mundo mágico de Orlando para embarcar com destino à famosa Miami. No caminho, paradinha no Sawgrass Mills, o shopping
do jacaré e maior da Flórida! o gigante outlet de lojas com preços imbatíveis. Continuação, chegada e acomodação em nosso super resort em Miami
Beach.

14º dia – Miami – Dia de curtição na praia de Miami Beach
Hoje o dia é para curtir a super praia privativa V.I.P. de nosso hotel. É dia de “ver e ser visto” em Miami!

15º dia – Miami – Almoço no Hard Rock (incluso) + City Tour…… #partiu Belém
De malas prontas, começaremos o dia indo ao Bayside Marketplace, para termos um delicioso almoço (incluso) no Hard Rock Café, para
depois sairmos em visita à Miami, em um city tour panorâmico, com suas diferentes paisagens e bairros, tendo como ponto alto ver os
lindos murais de rua do Wynwood Walls, um local singular ao ivre com pinturas de artistas do mundo todo. Logo depois, traslado ao
aeroporto para embarque com destino a Belém (voos a definir conforme confirmação da cia aérea). Pernoite à bordo.
Chegada em Belém na manhã do dia seguinte! Ficaremos morrendo de saudades de todos os nossos passageiros que já moram no nosso
coração!!!
Diferenciais INCLUSOS – Só a Valeverde TEM:
✓

✓
✓
✓
✓
✓

2 super festas em Orlando inclusas:
•
Pijama Party – a resenha mais TOP de Orlando!!!
•
Festa dos 15 – Uma super balada com jantar incluso para todos os grupos da Valeverde – é hora de encontrar a galera!
Café da manhã c/personagens exclusivo para grupos da Valeverde onde você poderá tirar suas fotos à vontade.
1 dia de Express Pass para você “pular” todas as filas e curtir ao máximo os parques da Universal
Hospedagem no Disney’s All Star Resort com caneca brinde inclusa
Hospedagem no chiquérrimo Hilton Diplomat Beach Resort em Miami
Almoço incluso no Hard Rock Café em Miami.....e muito mais!

“N” Motivos para escolher a Valeverde:

✓ TV Valeverde: filmagens com “flashes” direto de Orlando, pra você acompanhar tudo que está rolando por lá – Exclusividade Valeverde.
✓ Roteiro elaborado por quem realmente entende, incluindo as principais atrações, sem perder nenhum detalhe da cultura e lazer de cada destino.
✓ A certeza de aproveitar ao máximo sua viagem, em função do acompanhamento incansável de nossos “Dream Makers” (Monitores), treinados

para lhe oferecer o melhor de cada local.

✓ Equipe de coordenação presente em Belém, Orlando, Miami e New York, garantindo o suporte necessário ao sucesso da viagem.
✓ Assistência completa, pré-viagem, aos passageiros e responsáveis, com informações através de site, whats app e reuniões.
✓ Atendimento emergencial 24 horas, para os passageiros nos Estados Unidos, através de chamada gratuita, com atendimento em português –

exclusividade Valeverde.

✓ E o principal: A qualidade e o “know how” de uma empresa com mais de 30 anos, líder de mercado no produto Disney, reconhecida por priorizar a

SEGURANÇA de todos os passageiros, principalmente menores de idade, público alvo deste roteiro.

Pág 3 - Roteiro atualizado em 25/08/2020

NOSSOS PREÇOS INCLUEM:
- Passagem aérea Belém/Estados Unidos/Belém, em classe econômica, podendo ser em voo direto ou com escala e/ou conexão.
- 12 nts de hospedagem em Orlando no Disney’s All Star Resort ou similar
- Disney Mug: uma caneca que lhe dá direito a bebidas não alcóolicas ilimitadas dentro do seu resort em Orlando.
- Ingressos e traslados privativos, em ônibus com wi-fi, para visitas a 8 parques temáticos e 1 parque aquático.
- Visita ao Florida Mall + Premium Outlets + 2 lojas Brasileiras e Disney Springs
- 02 Festas em Orlando: Festa dos 15 e Pijama Party
- 02 nts de hospedagem em Miami no Hilton Diplomat 5* ou similar
- 01 Almoço incluso no Hard Rock Miami
- Seguro de viagem com as seguintes coberturas (não se aplica a gestantes e maiores de 75 anos):
•
Assistência médica por acidentes ou enfermidades não preexistentes com cobertura de U$ 50.000,00
•
Odontologia de urgência – U$ 300.00 (até U$ 150 por dente)
•
Medicamentos (assistências ambulatoriais) – até U$ 500.00
•
Obs: Disponível seguro com coberturas superiores – fale com seu consultor de viagens
- Kit de viagem (camisetas com material confortável, fácil de lavar, com filtro UV + pochete + mochila etc...)
- Acompanhamento ESPECIALIZADO de nossos Dream Makers durante todo o percurso.
PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Taxas de embarque (pagamento no ato da inscrição)
- Documentação (Passaporte, Vistos, etc);
- Excesso de bagagem;
- Passeios opcionais;
- Enfim, todo e qualquer extra de caráter pessoal e que não esteja expressamente indicado como incluído no programa.
OPCIONAIS PREVISTOS: Os opcionais serão confirmados e colocados à venda, 6 meses antes da viagem, quando verificaremos a
viabilidade da realização dos mesmos dependendo da quantidade de passageiros escritos nas excursões.
✓ Visita ao Walmart
✓ Show do Cirque du Soleil
✓ I-drive 360º com Museu Madame Tussauds
✓ Chip telefônico com internet
✓ Festa Surpresa
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
O número mínimo de passageiros, para garantir a saída de cada grupo é de 30 pessoas. Caso esse número não seja atingido, a
operação poderá ser mantida, de acordo com o desejo dos clientes inscritos, porém, com o pagamento da diferença de recotização
para a nova quantidade de passageiros.
•
A ordem das visitas do roteiro poderá ser modificada, sem aviso prévio, para melhor aproveitamento da excursão, sem prejuízo
dos serviços adquiridos.
•
Este tour tem como público alvo, passageiros adolescentes com idade mínima de 13 para 14 anos, portanto nossa operação é
feita visando maximizar o lazer e a segurança dos jovens. Desta forma, torna-se obrigatório e indispensável o uso das camisas do
grupo durante toda a viagem, inclusive para os adultos que desejarem se integrar a excursão.
•
É possível que sejam feitos ajustes no roteiro, com substituição dos passeios por similares, para melhoria do programa.
•
Menores acompanhados de adultos, inscritos em um de nossas excursões, serão acomodados em grupos específicos para
famílias, sempre que possível, à critério da coordenação.
Acomodações disponíveis:
•
Para passageiros que se inscrevem individualmente e optam por acomodação dupla, tripla ou quádrupla a compartir, a acomodação
final do passageiro só será definida quando o grupo estiver fechado ou a 30 dias do início da viagem. Eventuais diferenças de
preços, decorrentes da diferença entre a acomodação solicitada e a
efetiva, deverão ser pagas antes da viagem. Todos os quartos
possuem 2 camas queen e a acomodação é feita conforme o desenho
abaixo, podendo ficar até 2 adolescentes do mesmo sexo,
compartilhando a mesma cama, conforme desenho ao lado.
•
As datas de saída publicadas podem ser alteradas, em função da efetiva confirmação das vagas aéreas pela companhia aérea.
•
A documentação necessária para embarque (Passaporte, Visto, Autorização de Viagem para Menor e carteira de identidade) é de
total responsabilidade do cliente e deve ser apresentada, completa, à Valeverde para conferência até 30 de Janeiro/2022.

