
º 1 DIA:

BRASIL - ORLANDO
Cada viagem é única. Para os que não 
conhecem o des�no uma das melhores 
sensações está por vir e para os que já 
conhecem, as memórias desta viagem 

serão especialmente sem igual. 

HOTEL DISNEY´S ALL STAR RESORT
Saindo do aeroporto seguiremos para 
chegarmos no que será a nossa casa 
pelos próximos dias,  o HOTEL DISNEY´S 
ALL STAR RESORT.  Faremos tour a pé 
pelo hotel com os passageiros será feito 
mostrando a praça de alimentação, 
piscinas, sala de fliperama, lavanderia e 
loja exclusiva da Disney.  Agora vamos 
descansar... 

º 2 DIA:

MAGIC KINGDOM 
Claro que aqui mora o Mickey, a Minie, a Cinderela 
no seu Castelo, a Ariel, o Peter Pan... mas é aqui 
também que estão a  SPACE MOUNTAIN,  
montanha russa no escuro;  SPLASH MOUNTAIN, 
uma super queda na água; o TREM DA MINA,  
PIRATAS DO CARIBE, além de ter uma MANSÃO 
MAL ASSOMBRADA... e falando em ó�mas 
memórias aqui vamos tomar um sorvete com a 
melhor calda de chocolate e nunca mais esquecer  
o melhor cheiro de sorvete de baunilha da viagem.

º 4 DIA:

UNIVERSAL STUDIOS + DISNEY SPRINGS
  A VINGANÇA DA MÚMIA uma mistura de montanha 
russa e simulador no escuro, SHREK filme 4D,  THE 
SIMPSONS RIDE e TRANSFORMERS THE RIDE 3D  
super simuladores,  HOLLYWOOD RIP RIDE ROCKIT a 
montanha-russa que combina música e vídeos 
altamente sofis�cados, CORRIDA POR NOVA YORK 
ESTRELANDO JIMMY FALLON um simulador que faz o 
teatro com 72 pessoas voarem!  O incrível BECO 
DIAGONAL, com o simulador HARRY POTTER AND 

THE ESCAPE FROM GRINGOTTS e o EXPRESSO 
H O G W A R T S ,  a l é m  d a  c e r v e j a 
amanteigada e vár ias  lo jas  com 
produtos do mago famoso.  No retorno, 

parada no DISNEY SPRINGS!

º 5 DIA:

EPCOT
EPCOT tem como sua melhor atração 
SOARIN, a sensação de um voo de asa 
delta sobre os 4 cantos do mundo. 
MISSION SPACE, sinta sensação do 
impacto de um  lançamento no espaço, 
gravidade zero. TEST TRACK simulador 
passando por todos os testes que fazem os 
carros antes de saírem da fábrica.  E os 11 
países lado a lado no WORLD SHOW 

CASE , novidades 2020/21.

º 6 DIA:

ILHAS DA AVENTURA + WALL 
MART
Outro parque de fortes emoções: 
montanhas russas: HAGRID'S magical 
creatures motorbike adventure e 
INCRÍVEL HULK, POPEYE uma super 
queda na água, simulador do HOMEM 
ARANHA,  SKULL ISLAND: REIGN OF 
KONG, onde exploraremos a ilha de 
K I N G  KO N G !  V i s i ta re m o s  T H E 
W I ZA R D I N G WO R L D O F H A R RY 

POTTER. 

º 3 DIA:

DISNEY´S HOLLYWOOD  STUDIOS   
Fast pass para TORRE DO TERROR para 
quem deseja despencar de um prédio de 13 
a n d a re s  d e nt ro  d e  u m  e l eva d o r  e 
m o n t a n h a - r u s s a  R O C K ' N ' R O L L E R 
COASTER apresentando AEROSMITH com 
muito rock, velocidade e loops. TOY STORY 
MANIA, SLINKY DOG DASH montanha 
russa do filme Toy Story; STAR WARS 
GALAXY’S EDGE, e também  shows  como 
da BELA E A FERA, PEQUENA SEREIA, e 
FANTASMIC uma batalha entre vilões e 

mocinhos da Disney num show noturno. 

º 7 DIA:

º 8 DIA:

ANIMAL KINGDOM + FLORIDA MALL
Montanha russa EVEREST, você literalmente 
desce de costas!  3D do filme VIDA DE 
INSETO,  SIMULADOR DO DINOSSAURO, a 
MONTANHA RUSSA EVEREST e a nova área 
PANDORA, THE WORLD OF AVATAR!
FLORIDA MALL. é um super shopping com 
muitas lojas de tênis, loja da APPLE, GAP, 
VICTORIA´S SECRET, HOLLISTER, e outras.

PREMIUM VINELAND + GILSON’S

Nosso segundo dia de compras. PREMIUM 
VINELAND tem KIPLING OUTLET, DIESEL, 
LACOSTE, RL, TOMMY, NIKE, ZUMIEZ, 
ADIDAS... No GILSON’S restaurande 

Brasileiro. À noite, arrumar as malas! 

º 9 DIA:

ORLANDO + BRASIL
 Pois um sonho foi realizado e para sempre em 
sua memória, ficarão as lembranças dos 
momentos de sua viagem a Disney com a 
Gugelmin Turismo!  Seguirmos para o 

aeroporto de ORLANDO para embarque.

º 10 DIA:

BRASIL
Chegada em SÃO PAULO. Após desembaraço alfandegário, 
os úl�mos momentos junto com os novos amigos e, 

reembarque para sua cidade de procedência.

º 11 DIA:

SAÍDA GARANTIDA COM NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS



A GUGELMIN TURISMO AGRADECE A VOCÊ, POR TER DADO A HONRA 
E A SATISFAÇÃO DE SUA COMPANHIA, ESPERANDO REVÊ-LO EM BREVE 

EM MAIS UMA DE NOSSAS VIAGENS! ATÉ A PRÓXIMA!

NOSSO PROGRAMA INCLUI:

Ÿ Acompanhamento permanente de guias a todos os passageiros desde o embarque. 
Jovens desacompanhados terão serviço especial de seus Guias quanto ao recolhimento e 
guarda de passaportes, passagens e controle dos dólares levados para alimentação e 
compras.

Ÿ 01 guia para cada 20 passageiros;
Ÿ Passagem aérea Brasil / EUA / Brasil - em classe econômica, em Cia. aérea regular desde 

Navegantes, ou Curi�ba ou Florianópolis. (AMERICAN AIRLINES, AZUL, TAM, DELTA) 
Ÿ Maleteiro no aeroporto de Orlando (chegada e saída);
Ÿ Maleteiro no Hotel Disney All Star Resort;
Ÿ Seguro básico de viagem com cobertura de U$50.000 para atendimento médico;
Ÿ “BANQUINHO” para jovens desacompanhados;
Ÿ Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com ônibus exclusivo para o grupo
Ÿ 01 jantar Gilson’s (restaurante Brasileiro)
Ÿ 08 noites no hotel DISNEY'S ALL STAR RESORT;
Ÿ 08 cafés da manhã em Orlando (cartão de alimentação Disney)
Ÿ INGRESSOS, TRASLADOS E ACOMPANHAMENTO para TODOS os parques: 
ü Magic Kingdom
ü EPCOT
ü Disney´s Hollywood Studios  
ü Animal Kingdom
ü Universal Studios 
ü Islands of Adventure (Ilhas da Aventura)
Ÿ Fast Pass, para não ficar na fila, em 3 atrações nos parques da DISNEY
Ÿ Visita ao DISNEY SPRINGS 
Ÿ Visita para compras no SHOPPING FLORIDA MALL
Ÿ Visita para compras no SHOPPING PREMIUM VINELAND OUTLET
Ÿ 01 Visita para compras no WAL MART ou  SUPER TARGET Hipermercados
Ÿ 01 Reunião explica�vas com o grupo, antes da viagem.
Ÿ Taxas e impostos hoteleiros
Ÿ Kit Viagem Gugelmin - 01 mochila, 01 boné, 05 camisetas, e�quetas de bagagem, capa de 

passaporte.
Ÿ Assistência na re�rada de passaporte e obtenção de visto consular americano.

Ÿ Opcionais descritos a seguir.
Ÿ Despesas pessoais tais como telefonemas, lavanderia, etc...
Ÿ Almoços e jantares não descritos na programação com incluído.
Ÿ Excessos de peso e bagagem.
Ÿ Taxa de passaporte e taxa de agendamento do visto consular americano.
Ÿ Tudo quanto não esteja mencionado explicitamente como incluído neste programa

O PROGRAMA NAO INCLUI:

- CHIP E CARGA P/ CELULAR / USA: (carga durante a 
viagem)

Ÿ Custo do chip: R$ 10,00 (o chip pode ser recaeregado)
Ÿ Plano 4G internet ilimitada: U$ 43,00
Ÿ Plano 4G internet ilimitada+ receber ligações: U$ 54,00
Ÿ Plano 4G internet ilimitada+ receber + ligar: U$ 65,00
- FURA FILA: (Pacote de passes para não ficar na fila das 
atrações nos parques:  uma vez por atração.)
Ÿ Ilhas da Aventura e Universal: U$ 200,00 (2 parques para 1 dia)

*** Devem ser solicitados e pagos 20 dias antes da viagem. 

*** Valores acima descritos por pessoa.

OpcioNais: terrestre por pessoa:

APTO QUÁDRUPLO  

U$ 2.635,00

APTO TRIPLO

U$ 2.760,00
APTO DUPLO

U$ 3.015,00
APTO INDIVIDUAL

U$ 3.775,00
VALE LEMBRAR:
A acomodação na maioria dos hotéis norte 
americanos é baseada em duas camas de casal 
por quarto. Sugerimos que os quartos sejam 
compartilhados por pessoas conhecidas. As 
diárias iniciam às 16:00h e terminam às 

FORMA DE PAGAMENTO AÉREO:
A vista ou cartão de crédito em 5 vezes sem juros.
Pode haver variações no número de parcelas de acordo 
com a cia. Aérea.
Sujeito a alteração até emissão.
As emissões das passagens aéreas de grupo, tem inicio de 
45 à 30 dias antes do embarque

TARIFA SIMULADA EM 20/06/2019 

A partir de:

U$ 1.198,00
             sem taxas
*valor por pessoa

Valor sujeito a alteração até 
confirmação por parte da cia aérea

aereo por pessoa:

Passagem aérea Brasil / EUA / Brasil - em 
classe econômica, em Cia. aérea regular desde 

Navegantes ou Curitiba ou Florianópolis. 
(AMERICAN AIRLINES, AZUL, TAM, DELTA) 

1ª.À vista: Desconto de 5% na parte TERRESTRE - Para 
pagamento integral no ato da inscrição. (não aceita cartão de crédito 

/ débito) 
2ª.Parcelamento CHEQUES PRÉ-DATADOS: sendo o primeiro 

cheque para o mês do início do parcelamento
Ÿ Julho e agosto/2019 em até 6X
Ÿ Setembro/2019 em até 5X
Ÿ  Outubro/2019 em até 4X
Ÿ Novembro/2019 em até 3X
Ÿ Dezembro/2019 em até 2X
3ª.Parcelamento direto: Parcelado direto GUGELMIN sem juros 

pagamentos mensais com valor estipulado pelo cliente. (Convertidos 
em REAIS ao câmbio do dia dos pagamentos)

Pagamentos poderão ser iniciados conforme contrato com a 
Gugelmin Turismo, sendo a última parcela até 30 (trinta) dias antes do 
embarque.

4ª.Cartão de crédito: (com acréscimo)
20% de entrada e até 09 parcelas com acréscimo.

***AÉREO: PAGAMENTO CONFORME PARCELAMENTO DA 
COMPANHIA AÉREA

FORMAS DE PAGAMENTO TERRESTRE:

Inscrição: Valor mínimo de U$300,00 pagos na assinatura do 
contrato e dedutível do valor total da parte terrestre. 

As alterações relativas às tarifas hoteleiras, transporte terrestre e 
entrada de parques serão repassadas aos passageiros, caso a excursão 
não esteja totalmente paga por ele. Especificamente em relação as 
tarifas aéreas e/ou taxas de embarque, os aumentos anunciados pelas 
companhias Aéreas ou pelo governo, antes da emissão da passagem 
aérea, serão repassados aos passageiros.

A GUGELMIN VIAGENS E TURISMO LTDA, declina-se de toda 
responsabilidade por atrasos, cancelamentos, adiantamentos por 
parte das companhias aéreas, empresas transportadoras ou 
hoteleiras, bem como emergências e imprevistos de força maior 
(tumultos, greves, problemas de natureza climática e outros), sendo 
que os gastos que estes venham a provocar, correrão por conta dos 
passageiros.

A ORDEM DOS PASSEIOS PODERÁ SER ALTERADA PARA 
MELHOR APROVEITAMENTO DA PROGRAMAÇÃO.

INSCRIÇÃO E CONCORDÂNCIA:

Contate sua agência:

Gugelmin Turismo
47 3348-2470

www.gugelminturismo.com.br


