


O Fastpass é uma maneira de furar fila com hora marcada nos Parks da Disney (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood 
Studios, Animal Kingdom). Todas as pessoas que estão dentro de um parque Disney tem direito, e não é
cobrado por isso.

Não são todas as atrações que têm o FP, apenas as mais concorridas. Para identifica-las, no mapa estão indicadas 
com um “FP”. Em 2014 a Disney modificou o sistema do Fastpass.

Agora todas as pessoas tem direito a 3 Fastpasses por parque, por dia. Depois de usar as três reservas, você tem 
direito a marcar uma quarta atração, usando os quiosques FP+ espalhados pelos Parks, pelo site ou Aplicativo de 
celular My Disney Experience. Usando a quarta atração, dá para marcar uma quinta, e assim por diante. Caso você 
mude de ideia com relação a qualquer marcação, também é possível substituir a reserva anterior, não usada, por 
uma nova, nos quiosques FP+, pelo site ou Aplicativo.

Quem se hospeda nos resorts da Disney pode agendar previamente (ate 60 dias antes) as atrações que gostaria 
de utilizar o Fastpass. Os demais visitantes podem agendar as atrações com até 30 dias de antecedencia ou 
quando estiverem dentro do parque através dos quiosques FP+ ou de algum castmember que carrega um iPad 
(normalmente perto da entrada do Parque).

Primeiro, você precisa ter o número do seu ingresso (se o que você tem é apenas um voucher para ser trocado na 
bilheteria, você só terá o seu número quando trocar o voucher). Os ingressos comprados diretamente no site da 
Disney já vêm com esse número. Caso você tenha comprado seu ingresso por outro meio, e tiver o número em 
mãos, você precisará criar uma conta no site da Disney e vincular esse ingresso. Todos os agendamentos devem 
ser feitos na área My Disney Experience do site ou pelo Aplicativo no celular.

SOBRE O FASTPASS, 
EXPRESS PASS E QUICK QUEUE

FASTPASS

COMO FAZER AS RESERVAS

Baixar o aplicativo My Disney Experience é uma ótima idéia. Através dele você gerencia não só 
seus FPs, mas também consegue ver os mapas dos parques, tempos de fila em cada atração, 
opções de banheiros e restaurantes.

Tenham o mapa do parque em mãos (ou na tela do computador) para que vocês marquem de 
uma forma lógica os horários e locais das atrações e não tenham que ficar andando pra lá e pra 
cá o tempo todo.



O Quick Queue é um ticket utilizado pelos Parks Sea World e Busch Gardens, que te dá o direito de furar a fila toda 
da atração e ir direto para a entrada. Diferente da Disney, esse Ticket é cobrado a parte do ingresso.

Existem duas opções:
Quick Queue: dá o direito de furar a fila apenas uma vez em cada atração.
Quick Queue Unlimited: dá o direito de furar a fila quantas vezes quiser em cada atração. 

Em algumas atraçoes dos Parks não se pode utilizar o Quick Queue. O Quick Queue pode ser adquirido pela 
internet ou na porta do Park.

QUICK QUEUE

Na minha opinião também não vale a pena comprar porque estes parques também costumam 
ter as atrações mais vazias.

O Express Pass é um ticket utilizado pelos Parks da Universal (Universal Studios e Island of Adventure) que te dá o 
direito de furar a fila toda da atração e ir direto para a entrada. Diferente da Disney, esse Ticket é cobrado a parte 
do ingresso.

Existem duas opções de Express Pass:
Express Pass: dá o direito de furar a fila apenas uma vez em cada atração.
Express Pass Unlimited: dá o direito de furar a fila quantas vezes quiser em cada atração.

Em algumas atraçoes dos Parks não se pode utilizar o Express Park.
O Express Pass pode ser adquirido pela internet ou na porta do Park.

EXPRESS PASS

Na minha opinião não vale a pena comprar porque é caro, e chegando cedo dá pra fazer todas as 
atrações. Caso seja necessário compre na hora dentro do parque.



MAGIC KINGDOM
• Town Square Theater (FP): nesse Teatro você vai poder tirar fotos com alguns personagens da Disney. Só 
aqui você encontra o único Mickey que fala, que conversa com você realmente, mas ultimamente ele não 
tem falado. Localizado depois da entrada do Park a sua direita.

• Pirates Of The Caribbean: um passeio pelo Caribe no momento em que os espanhóis atacam e saqueiam 
a ilha.

• Splash Mountain (FP): brinquedo bonitinho, cheio de bichinhos com uma queda equivalente a edifício de 
cinco andares.

• Big Thunder Mountain Railroad (FP): passeio por mina de ouro deserta em grande velocidade.

• Haunted Mansion: alegre e assombrado lugar com diversos efeitos especiais.

• Mickey’s PhilharMagic: aventura em 3-D apresentada por Mickey.

• Seven Dwarfs Mine Train: uma “family-friendly roller coaster”, ou seja, uma montanha-russa “light” (com 
velocidade, mas sem loopings ou quedas bruscas).

• Princess Fairytale Hall (FP): no Hall das Princesas você vai poder tirar fotos com algumas das Princesas da 
Disney como Cinderela, Rapunzel, Anna e Elza (de Frozen). Localizado na entrada da Fantasy Land em frente 
ao Carrossel. As filas costumam ser de longa espera, aconselho a utilizar o Fast Pass nessa atração.

• Space Mountain (FP): montanha-russa que parece um superfoguete em passeio pela Galáxia, totalmente 
no escuro!

• Laugh Floor Mosnter Inc: um show de piadinhas com interação da plateia. Tem que entender ingles.

• Disney Festival Of Fantasy Parade: parada com os personagens da Disney
normalmente as 15h (conferir horário na tabela de shows).

• Happily Ever After: Show de Fogos misturado com projeções no castelo (conferir o horário na tabela de 
shows porque muda de acordo com o dia)

• Once Upon a Time: show de projeções no castelo (conferir o horário na tabela de shows porque muda de 
acordo com o dia)



• Peter Pan (FP): tipo um barquinho que voa com o Peter Pan 
(costuma ter fila).

• Small World: barquinho com bonequinhas bonitinho pra criança.

• Pequena Sereia (FP): passeio em um carrinho concha 
pela história da Pequena Sereia, com varios bonequinhos.

• Ursinho Pooh: passeio com personagens do Pooh
(costuma ter fila).

• Bibidi Bobidi Boutique – É o salão onde eles fazem a transformação da criança em princesa. Ela sai de 
lá com o penteado, maquiagem, e roupa de princesa. Apenas para crianças de 3 a 12 anos. Acho que é bem 
legal, as meninas curtem muito! Mas é carinho... A partir de 99 até 450 dólares, depende do pacote escolhido. 
Esse salão existe dentro do Magic Kingdom (que é o mais concorrido) no Disney Springs e no Hotel Grand 
Floridian. Nesse as meninas se transformam em princesas e os meninos em príncipes. Tem que agendar com 
muita antecedência também. 

• Em vários locais do parque tem pontos de encontro com personagens. No mapa estes pontos estão 
identificados com uma mãozinha do Mickey apontando.

• Na Main Street tem uma das maiores lojas da Disney com uma diversidade grande de produtos. 
Se vocês quiserem comprar algo da Disney lá é uma boa opção – lembrando que os preços são 
tabelados em todas as lojas e parques da Disney. 

Pegue o Mapa e a tabela com os horários dos Shows na entrada do Parque. Tente agendar os Fastpasses 
para as seguintes atrações nessa ordem de preferência e veja qual seria a melhor combinação:

.Space Mountain

.Seven Dwarfs Mine Train

.Splash Mountain

.Big Thunder Mountain Railroad

ATRAÇÕES SECUNDÁRIAS QUE ACHO 
QUE VALEM A PENA COM CRIANÇA

OPÇÕES DE ATIVIDADES EXTRAS

ROTEIRO DO PARQUE



• Cinderella’s Royal Table: o restaurante fica dentro do Castelo, é bem difícil conseguir reservar, mas 
rola um café da manhã, almoço e jantar com as princesas.

• Be Our Guest (Restaurante da Bela e a Fera): Acho que é a melhor opção Park tem um preço um 
pouco mais caro que o Royal Table, e é mais fácil conseguir reservar – É como se estivessem dentro 
do castelo da Fera.

Tem dois restaurantes que eu acho que valem a pena – mas tem que fazer a reserva antes de ir. São 
bem legais pela ambientação, principalmente pra criança, e a Cinderella e a Bella vão às mesas.

TABLE SERVICE:

• Pinocchio Village Haus: flatbread pizza (uma pizza mais parecida com a nossa de massa fina, muito boa).

• Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe: uma comida meio mexicana mais puxada para o velho oeste americano, 
lá você encontra um arroz e feijão preto além de frango, carne moída e carne de porco desfiada.

• Cosmic Ray’s Starlight Café: burgers, peito de frango, frango, sanduiches e saladas. Localizado ao 
lado direito do Castelo na Tomorrowland. Existem 2 entradas uma ao lado direito do Castelo e a outra na 
frente da Speedway.

• Columbia Harbour House: peixe, camarão, frango, sanduiche de atum e saladas. Localizado em frente 
à Haunted Masion. – Tem umas opções de peixe e sanduiche diferentes do que se encontra geralmente.

• Main Street Bakery (Starbucks): antigamente era uma padaria, hoje continua sendo mas agora 
também é um Starbucks.

• Para a noite algumas opções para o “lanche” são a padaria na Main Street (Starbucks), ou um Hot Dog no Casey’s 
Corner (delícia!) no final da Main Street uma esquina a esquerda.

• Uma comida imperdível é o Fresh Fruit Waffle Sandwich (served with Nutella spread), um Waffle com Frutas e 
Nutela sensacional, servido no Sleepy Hollow, uma casinha que fica de frente para o castelo do seu lado esquerdo, 
do lado da Liberty Square.

SUGESTÕES DE ALMOÇO:



EPCOT

• Soarin (FP): simulador de um sobrevoo de asa delta pelo mundo. – É muito legal!

• Mission Space (FP): simulador sobre o lançamento de uma nave espacial ao espaço. Simula a força “G” 
sobre nosso corpo. O time Laranja é o passeio intenso e o Time Verde é o passeio “sem emoção” (realmente 
não tem emoção nenhuma).

• Test Track (FP): você fará parte de todas as etapas de teste que um carro de passeio faz antes de ele ir para 
as ruas, acelerando no final de 0 KM/h a 100 km/h.

• Space Ship Earth (a Bola): uma viagem pelo tempo que conta a historia da comunicação.

• HarmonioUS: show de fogos no meio do lago.

• Nemo: É um passeio parecido com o da Pequena Sereia, e ele termina em um aquário gigante com muitos 
peixes, tubarões, golfinhos, tartarugas, etc! Bem legal!

• Frozen Ever After - Pavilhão da Noruega (FP): é um barquinho dentro do país Noruega que é da Frozen. 
Lá também você pode tirar foto com a Elsa e Anna.

Meu parque favorito! Mas para crianças o Epcot não é o melhor parque... Ele só é muito interessante porque 
dá para encontrar várias princesas (no World Showcase – lugares e horários indicados no timetable do mapa) 
e personagens (no Character Spot - Mickey, Minnie, Pato Donald, Margaria, Pateta).

Para os adultos é muito gostoso tomar um vinho na Itália, uma cerveja na Inglaterra escutando o show da 
bandinha que toca lá, visitar a lojinha do Japão, comer um caramelo na Noruega...



Pegue o Mapa e a tabela com os horários dos Shows na entrada do Parque. Tente agendar os Fastpasses 
para as seguintes atrações nessa ordem de preferência e veja qual seria a melhor combinação:

• Soarin ou Test Track

• Space Ship Earth

• Mission Space

ROTEIRO DO PARQUE

Outras duas opções para almoço são (mas não vá nesses, vá nos países!!):

•  Eletric Umbrella: angus burger, frango, saladas. Localizado em frente da fonte a do
lado esquerdo.

•  Sunshine Seasons: sopas, saladas, sanduíches. Localizado na frente do Soarin.

Neste Parque o ideal é almoçar/jantar em um dos Países do World Showcase. Todos os países têm uma opção 
de Comida Rápida e outra de Table Service. Comida rápida são mais baratos e não precisam de reserva. Nos 
Table Service vocês podem agendar antecipadamente ou tentar chegar e conseguir mesa. Os restaurantes 
reservam alguns espaços para Walk-Ins.

•  Para Table Service sugiro França (Monsieur Paul - Chefe Estrelado Michelin), Japão (Teppan Edo - os chefs 
preparam a comida na sua frente em uma chapa), Canadá (Le Cellier Steakhouse - eleito por vários anos o 
melhor restaurante do EPCOT) 

SUGESTÕES DE ALMOÇO:

TABLE SERVICE:



HOLLYWOOD STUDIOS

• The Twilight Zone Tower of Terror (FP): um passeio por um edifício mal-assombrado com seu elevador que 
despenca do 13º andar.

• Rock’n Roller Coaster (FP): montanha-russa com curvas de alta velocidade e som no último volume da banda 
de rock Aerosmith, acelerando de 0-95 km/h com a força de um supersônico F-14.

• Millennium Falcon – Smuglers Run: Atração interativa que depende dos seus comandos em um voo ousado 
a bordo da Millennium Falcon, seja você piloto, engenheiro ou atirador, cada papel é crucial. Sua missão será 
um sucesso ou um fracasso? Depende de você: descubra se você está pronto para manobrar a sorte a bordo da 
Millennium Falcon.

• Star Wars – Rise Of The Resistance: nessa atração você vai se sentir como se estivesse dentro de um dos filmes 
da Saga Star Wars. Junte-se à Resistência em uma épica batalha contra a Primeira Ordem. Sua nave é capturada 
por um imponente Star Destroyer da Primeira Ordem, repleto de legiões de stormtroopers e até mesmo Kylo 
Ren! Uma equipe camuflada de combatentes da Resistência (incluindo Rey e BB-8) está a postos para que você 
tenha uma possibilidade de fuga.

• Toy Story Mania (FP): consiste num jogo de tiro ao alvo em um carro que se movimenta em vários cenários, 
sendo que a maior parte será projeções de vídeo 3D.

• Slinky Dog Dash: montanha russa do cachorro do Toy Story, uma “family-friendly roller coaster”, com 2 
arrancadas 

• Star Tours - The Adventures Continue (FP): simulador em 3D em que você sai à procura de um fugitivo 
pelo espaço.

• Beauty and the Beast – Live on Stage: teatro musical sobre a estória da Bela e a Fera.

• Voyage of The Little Mermaid (FP): teatro musical em ambiente fechado que conta a estória da pequena 
sereia com efeitos visuais, as crianças adoram.

• For the First Time in Forever (A Frozen Sing-Along Celebration) (FP): musical, divirta-se e participe da 
cantaria nessa engraçada narrativa da história do reino. O Show tem duração de 30min e os horários variam de 
acordo com a época do ano. Chegue pelo menos uns 30min antes do show começar e fique esperando
na fila, pois sempre lota!

• Indiana Jones Stunt Spectacular: espetaculo com cenas do filme representadas por dubles num anfiteatro 
com 2.000 lugares e efeitos especias.

• Walt Disney – One Man’s Dream: uma exposição com alguns itens históricos sobre a vida de Walt Disney.

• Fantasmic: show teatral musical que mistura projeções em laser, fontes, e fogos de artifício (à noite).

• Show de Fogos Star Wars: show de fogos e projeções depois do Fantasmic que acontece na rua principal do 
parque na frente do Teatro Chines.

• Mickey & Minnie’s Runaway Railway: Suba a bordo de uma ferrovia divertida, embarque e prepare-se para 
reviravoltas inesperadas, piadas sobre palhaçadas e transformações impressionantes a cada passo, enquanto 
Mickey e Minnie tentam salvar o dia. Esta é uma aventura para todas as idades.



Pegue o Mapa e a tabela com os horários dos Shows na entrada do Parque. Tente agendar os Fastpasses 

para as seguintes atrações nessa ordem de preferência e veja qual seria a melhor combinação:

.Hollywood Tower Of Terror

.Rockin Roller Coaster

.Toy Story

.Slink Dog Dash

.Star Tours – The Adventures Continue

ROTEIRO DO PARQUE

• ABC Commissary: Angus Cheeseburguer, fish and chips, sanduiche de frango, salada asiática, nuggets. 
Localizado atrás do The American Idol.

• Pizze Rizzo: pizza, saladas, sanduiche de almôndega. Localizado em frente aos Muppets.

• Backlot Express: hambúrgueres de Angus, sanduiches, saladas, sanduiche com vegetais grelhados, nuggets. 
Localizado ao lado do Star Tour

SUGESTÕES DE ALMOÇO:

• Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant: o restaurante imita um Drive In Americano onde as pessoas 
assistiam filmes de dentro dos carros parados em frente de uma tela de cinema. Tem uma comida 
mais americana, com várias opções de carnes e massas além de hambúrgueres.

• The Hollywood Brown Derby Lounge: um restaurante de Petiscos e entradas com bons drinks.

TABLE SERVICE:



ANIMAL KINGDOM

• Expedition Everest (FP): montanha-russa que anda para trás

• Avatar - Flight Of Passage (FP): suba em um grandioso Banshee das montanhas para fazer um voo 
em 3D de tirar o fôlego sobre a paisagem alienígena de Pandora.

• Kilimanjaro Safaris (FP): o jipe passa pela savana cheia de rinocerontes, girafas, elefantes, leões, etc.

• 3D “Its Tough To Be a Bug!”: filme em 3D com efeitos especiais.

• Dinosaur (FP): simulador no qual os visitantes ficam cara a cara com dinossauros que se mexem.

• Kali River Rapids (FP): um autêntico “rafting” de boia.

• Festival of the Lion King (imperdível): show, uma espécie de celebração tribal com música, dança 
e acrobacias.

• Finding Nemo - The Musical: show musical e teatro que conta a história do Nemo. – É lindo mas é 
bem longo,  demora 45 minutos, dá pra dar uma dormidinha...rs 

• River Of Lights: show noturno no meio do lago, com projeções na agua, no mesmo estilo do 
Fantasmic (verificar horário).



Pegue o Mapa e a tabela com os horários dos Shows na entrada do Parque. Tente agendar os Fastpasses para as 

seguintes atrações nessa ordem de preferência e veja qual seria a melhor combinação:

.Expedition Everest

.Dinosaur

.Kilimanjaro Safaris

.Festival of The Lion King

.Avatar Flight Of Passage (caso não consiga o FP, deixe para ir por volta de 15:30 – 16:00, quando a fila 

costuma dar uma diminuída)

ROTEIRO DO PARQUE

• Rainforest Café: Famosa cadeia de restaurante dos EUA, no estilo Fridays, Applebees etc. Localizado 
na entrada do Parque.

• Restaurantosaurus: hamburgers, sanduiches, hot dog e saladas.

• Flame Tree Barbecue: costelinha, frango e porco no melhor estilo BBQ americano.

• Yak & Yeti Local Food Cafes: (a melhor opção na minha opinião) comida asiática, frango agridoce, 
bife agridoce, salada de frango com tangerina. Localizado ao lado do Kalid River Rapids.

• Pizzafari: pizza

SUGESTÕES DE ALMOÇO:

• Rainforest Café: Famosa cadeia de restaurante dos EUA, no estilo Fridays, Applebees etc. Localizado 
na entrada do Parque.

• Yak & Yeti Restaurant: restaurante asiático muito bom!

TABLE SERVICE:



UNIVERSAL STUDIOS

• Transformers - The Ride 3D: simulador 3D no mesmo estilo do Homem-Aranha.

• Rip Ride Rock It: montanha russa que você escolhe a sua trilha sonora.

• Sherek 4D: filme em 3D com jatos de água, vento, etc. Por isso eles falam que é 4D.

• Despicable Me Minion Mayhem: simulador do Meu Malvado Favorito.

• Revenge of the Mummy - The Ride: montanha russa indoor com efeitos especiais.

• The Simpsons Ride: um simulador de montanha russa.

• Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley: trata-se da recriação de Londres e do Beco Diagonal. Na 
estação Kings Cross você poderá embarcar pela Plataforma 9 3/4 no Expresso de Howgwarts que te leverá até 
Hogsmeade (localizada no Island Of Adventure), para isso você precisará do ingresso Park-to-Park.

• Harry Potter and The Escape From Gringotts: uma montanha-russa 3D com efeitos especiais. 

• Race Through New York – Starring Jimmy Fallon (Virtual Line): uma corrida pelo céu, pela agua e pelas ruas 
de NY, junto com o apresentador Jimmy Fallon, um simulador super tranquilo onde todos podem ir.

• Fast & Furious Supercharged (Virtual Line): um passeio com Toretto e sua turma, um simulador super tranquilo 
onde todos podem ir.

• Inaugurado no verão de 2014 na Universal Studios o Beco Diagonal (Diogonal Alley), onde você pode embarcar 
no Expresso de Hogwarts (Hogwart’s Express) que irá te levar até Hogsmeade no Island of Adventure. Para fazer essa 
viagem no Expresso é necessário que seu ingresso seja “Park To Park”. 

• Vitual Line: Alguma atrações disponibilizam a Virtual Line, que funciona exatamente como o Fastpass da Disney. 
Basta baixar o App da Universal Orlando, e quando estiver dentro do Parque agendar o horário desejado e quantidade 
de pessoas. Ai é só retornar na atração na hora agendada e pronto! Você vai pegar uma fila mais curta!



Pegue o Mapa. Chegue cedo de preferência na hora que o parque abrir e faça as atrações na seguinte ordem:

. Despicable Me

. Rip Ride Rock It

. Transformers

. Mummy – The Ride

. Race Through NYC

. Fast & Furious

. Harry Potter and The Escape From Gringotts

. Simpsons

. Almoço

. Sherek

ROTEIRO DO PARQUE

. Fast Food Boulevard: parte de Springfield, dentro dessa praça de alimentação existem varias 
opções como massa, hamburguer, pizza, comida chinesa, peixe, camarão, salada, cachorro quente. 
Localizado ao lado do The Simpsons Ride.

. Louie’s Italian Restaurant: ao lado da Mummy – The Ride, massa, pizza, etc.

SUGESTÕES DE ALMOÇO:

. Lombard’s Seafood Grille: quase na frente da entrada do Beco Diagonal, na parte onde a 
ambientação imita San Francisco, muito gostoso.

TABLE SERVICE:



ISLANDS OF ADVENTURE

• Incredible Hulk Coaster: uma montanha-russa com uma aceleração ainda na subida.

• Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure: a montanha russa mais legal de todos os parques!!! 
Embarque em motos mágicas para voar até a floresta escura. Passe por obstáculos impossíveis e desvie de 
animais ferozes que você nunca viu antes em um voo de montanha-russa que o levará para perto de algumas das 
criaturas mágicas mais raras do mundo bruxo.

• The Amazing Adventures of Spider-Man: um simulador 3-D do Homem-Aranha que passeia por Nova York.

• Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls: uma corredeira tradicional baseada nos desenhos de Dudley Certinho.

• Popeye and Bluto’s Bilge-Rat Barges: um rio bravo com corredeiras do Popeye.

• Skull Island – Reign Of King Kong: um passeio multi-sensorial e multi-dimensional por uma ilha misteriosa. A 
expedição é cercada por enormes predadores pré-históricos e sua única esperança é o macaco mais colossal que 
já andou na terra.

• Jurassic Park River Adventure: uma atração aquática que passeia pelo parque jurássico e culmina em uma 
queda de 26 metros da mandíbula de um ameaçador tiranossauro Rex.

• Harry Potter and the Forbidden Journey: Uma réplica fiel do Castelo de Hogwarts abriga uma viagem na qual 
Harry Potter enfrenta vários perigos e obstáculos em um sobrevoo com sua vassoura mágica. O passeio passa 
bem perto dos cenários exibidos em cada ambiente, e antes de entrar na atração, é possível ver alguns lugares do 
castelo, como a sala de Defesa Contra as Artes das Trevas, o Salão Comunal da Grifinória, o escritório do Professor 
Dumbledore, etc.

• Seuss Landing: essa é a parte mais infantil do parque, tem uns brinquedos voltados para criança, mas tudo 
meio comum, de parque comum.



Entre no parque e comece pela esquerda seguindo essas atrações:

• Hulk

• Spider Man

• Popeye and Bluto’s Bilge-Rat Barges (encharca)

• Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls (encharca)

• Skull Island

• Jurassic Park River Adventure (molha legal)

• Harry Potter and the Forbidden Journey

• Hagrids Motorbike Adventure

ROTEIRO DO PARQUE

• Cosmic Strip Café: massas, frango, bife, burgers, saladas. Localizado ao lado do Dudley Do-Right;s 
Ripsaw Falls. 

• The Burger Digs: burgers, batata frita, saladas.

• Three Broomsticks (não é muito bom…): restaurante do Harry Potter. Fish and chips, costelinha de 
porco, escondidinho, milho, saladas. Localizado em frente à Dragon Challenge. 

SUGESTÕES DE ALMOÇO

. Mythos (o melhor): eleito várias vezes como o melhor restaurante de Parques Temáticos. Realmente 
muito bom, um bom lugar para comer um steak ou um prato mais elaborado saindo do estilo desses 
restaurantes de parque. Não é tão caro os pratos variam de 15usd a 29usd.

TABLE SERVICE



SEAWORLD

• One Ocean: show com a baleia Shamu – Já foi um show lindo, mas depois que a baleia matou a treinadora e eles 
foram proibidos de entrar no tanque, o show ficou meio médio

• Blue Horizons: show dos Golfinhos – o mais lindo do parque!!

• Clyde and Seamore’s Sea Lion High: show com os Leões Marinhos – Também deu uma piorada mas ainda é 
engraçadinho

• Jorney to Atlantis: um carrinho com queda de agua estilo Splash Mountain

• Manta: montanha russa que vai deitado

• Kraken: montanha russa 7 loopings

• Mako: montanha russa nova – mais rápida e mais alta de Orlando

• Ice Breaker (inaugura entre Março e Maio de 2020): a mais nova montanha-russa do SeaWorld apresentará 
quatro lançamentos, tanto para trás quanto para frente, culminando em um lançamento reverso na queda mais 
íngreme vertical da Flórida - um pico de 28m de altura com ângulo de 100 graus.

• Shark Encounter: um tubo (túnel) que passa pelo aquário dos tubarões. – Bem legal

• Antartica – Empire Of The Pinguim: um passeio pelo mundo dos pinguins – Dispensável se a fila estiver grande

• Turtle Track: 3D um passeio pelo mundo das tartarugas

• Dolphin Cove: onde você pode alimentar os golfinhos (pago a parte)

Nesse parque temos que ficar atentos aos horários dos shows, então a dica é pegar o mapa na entrada do 
parquet, olhar os horários dos shows e programar as outras atividades de acordo com os shows.



Esse parque temos que ficar de olho nos horários do shows. A atração Antartica – Empire of The Pinguim é muito 

concorrida e também quebra muito o que ocasiona uma fila muito grande.

• Chegue cedo e vá direto para Manta (caso já esteja com muita fila volte no horário de algum dos 
shows, horário de almoço ou la pelas 15:00h).
• Em seguida vá para o Antartica – Empire of The Pinguim, Kraken ou Journey to Atlantis (fica um 
do lado do outro).
• Em seguida vá no Shark Encounter e na Mako.
• Em seguida vá para Infinity Falls.
• Em seguida vá na Ice Breaker
• Depois já aproveite para ver o Show da Shamu.
• Agora é ficar de olho nos horários dos shows dos Golfinhos.
• Uma dica de almoço é aproveitar o show da Shamu e comer um cachorro quente, sorvete, etc, 
para ganhar tempo. 

ROTEIRO DO PARQUE

• Expedition Café (bom): comida asiática, italiana e americana. Localizado em frente ao Antartica 
– Empire of The Pinguim.

•  Voyager’s Smokehouse: salada de frango BBQ, sanduiche de peru, frango defumado, salada caesar, 
costelinha de porco BBQ, nuggets, macarrão com queijo, hot dog. Localizado em frente a Sky Tower.

• Waterway Grill: aqui você irá encontrar um prato (Grilled Churrasco Steak) com com Bife, arroz 
e feijão. Tudo bem que não tem muito tempero, mas é uma boa opção para fugir do hambúrguer 
e pizza. Além de frango e costelinha de porco. Mate sua sede, parando no Waterway Bar para uma 
seleção de cervejas artesanais. Localizado ao lado da Infinity Falls. 

SUGESTÕES DE ALMOÇO

Sharks Undewater Grill: esse é um restaurante Full Service upscale, em baixo do aquario dos 
Tubarões, com uma vista privilegiada. Top! Localizado no Shark Encounter.

TABLE SERVICE



BUSCH GARDENS

• Sheikra: a mais alta montanha russa da Florida, com uma queda de 90 graus.

• Iron Gwazy (inaugura entre Março e Maio de 2020): essa montanha-russa levará as emoções a novas alturas, 
mergulhando em uma queda de 63m de altura com um angulo 91 graus e atingindo velocidades máximas de 126 
km/h. Prepare-se para experienciar uma dúzia de momentos no ar, incluindo três inversões, enquanto afundam 
os dentes em emoções inspiradas em crocodilos. A mais nova atração do Busch Gardens será uma montanha-
russa híbrida (uma mistura de madeira e aço).

• Tigris: montanha-russa de lançamento mais alta da Florida com uma subida de uma subida de 45 metros e uma 
rolagem invertida, tudo a mais de 96 quilômetros por hora. Projetada para imitar a agilidade inspiradora do maior 
e mais poderoso gato do mundo - o tigre.

• Montu: montanha russa com o pé balançando.

• Kumba: montanha russa com um dos maiores loops verticais

• Cobra Curse: montanha mais familiar com uma queda e alguns giros.

• Cheetah Hunt: montanha russa que simula a corrida do Guepardo alcançando ate 100 km/h.

• Falcon’s Fury: uma queda de 102m virado para o chão a 97 km/h.

• Congo River Rapids: uma boia gigante que desce por uma corredeira

• Walk About Way: um caminho para ver os Cangurus e alimentá-los (pago a parte)

• Tiger: um caminho para ver os Tigres

• Serengeti Safari: um passeio legal que da para alimentar as Girafas (elas comem na sua mão), além de ver os 
animais bem de perto. É pago a parte (varia de 19 a 39 dolares, depende da epoca do ano) e deve ser agendado 
assim que chegar no parque, ou antes.

• Sky Ride: bondinho ao lado da Chetaah Hunt que da pra ver o safari por cima e leva ate a parte de cima do 
parque (Timbuktu)

• Sesame Street Safari Of Fun: na minha opinião uma das melhores areas para crianças com Pula-Pula, uma 
montanha russa para crianças, brinquedos, etc. 

Parque onde as principais atrações são montanhas russas. Tem também 
aparte dos animais. A parte destinada as crianças é muito boa.



Entre no parque e comece o parque pela esquerda, você vai fazer as seguintes atrações nessa ordem:

• Iron Gwazy

• Walk about way

• Sheikra

• Tigris

• Congo River Rapids

• Kumba

• Falcon’s Fury

• Sky Ride (caso esteja fechado vá a pé através do Seregenti Plain até Nairobi, 

   o caminho é bem gostoso em meio aos animais)

• Cheetah Hunt

• Montu

• Cobra Curse 

ROTEIRO DO PARQUE

• Dragon Fire: melhor lugar para almoçar no Park ao som de uma excelente música ao vivo. Costelinha 
de porco BBQ, salada southwest, spagueti com almôndegas, fetuccini alfredo com frango, salada 
caesar, nuggets, sanduiche de peru/frango. Localizado em Frente ao Falcon’s Fury.

• Zambia Smokehouse: costelinha de porco e frango BBQ, sanduiche, macarrão com queijo. 
Localizado em frente ao espelho d’água da Sheikra.

• Zagora Café: Cheese burger, fajita de frango, wrap de frango/vegetariano, nuggets. Localizado na 
entrada do parque

SUGESTÕES DE ALMOÇO

Esse parque é só montanha-russa, então eu aconselho a tomarem um café da manhã reforçado pra fazerem o 
parque todo e depois almoçar, se der fome no meio do caminho, come uma fruta, sorvete, pipoca, qualquer coisa. 
Eu não tenho problema em comer e ir em montanha russa logo depois, mas tem gente que tem, então fica a dica.

O parque normalmente está sempre vazio! Da pra fazer tudo numa boa, repetindo todas as montanhas russas!!

• Turkey Leg: coxa de peru defumada.

• Funnel Cake: uma espécie de massa tipo sonho, frita coberta com açucar de confeiteiro e servido 
com calda de chocolate/morango e sorvete. Top!

• Dippin Dots: sorvete de bolinha delícia (parques da Universal, SeaWorld e Busch Gardens)

COMIDAS TÍPICAS DOS PARQUES:



• Mall at Millenia: na minha opiniao a melhor opção de compra em Orlando, pois é um shopping fácil 
de andar onde você encontra lojas de grife e lojas tradicionais dos EUA. Otimas opções de restaurante 
como Cheese Cake Factory (delícia e barato), PF Changs (asiatico delícia e barato), Capital Grille (um 
dos melhores restaurantes de carne de Orlando).

• Altamonte Mall: a mais ou menos 40 min do Mall At Millenia, é um shopping estilo Americano, uma 
rua principal cheia de bares e restaurants excelentes boa para se andar a pé – Vale o passeio

• Florida Mall: lojas de departamento, lojas americanas, etc. – É super famoso entre os brasileiros, 
mas na minha opinião é totalmente dispensável se você for no Mall at Millenia ou no Altamonte

• Premium Outlets - International Drive: esse outlet é o maior de Orlando.

• Premium Outlets – Vineland: Na minha opinião, se você for escolher um dos dois outlets, escolha 
o Vineland. É mais fácil de andar, mais aconchegante e os dois tem praticamente as mesmas lojas

• Disney Springs: complexo de lojas e restaurantes localizado na Disney, onde esta localizado o Cirque Du 
Soleil. Tem uma loja que chama Wolrd of Disney, que é a maior loja de artigos da Disney e várias lojas de 
marcas famosas como: Anthropologie, Sephora, Under Armour, Zara, MAC, Uniqlo, Harley Davidson, Coca 
Cola (maravilhosa), Lucky Brand, Kate Spade, Volcom, etc. Vários restaurantes tbm como, T-Rex (comida 
Americana), Bongos (comida Cubana), Rain Forest Café (famosa rede Americana), Paradiso 37 (American, 
Latin, Stakehouse), Fultons Crab House (peixes e frutos do mar), Portobello (italiano de primeira), pra quem 
não esta com muita fome minha dica é o Earls Of Sandwich. Vale muuuuito a visita

• City Walk: complexo de lojas e restaurantes da Universal. Fica localizado entre os Parks Universal Studios e 
Island of Adventure. Recentemente reformado, abriga bons restaurantes como o Bubba Gump (restaurante 
inspirado no filme Forrest Gump), Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen (uma fabrica de 
chocolate que tem otimas sobremesas, shakes, drinks e restaurante com pratos mais elaborados muito bons), 
Pat O’Brien’s (bar irlandês onde acontece uma batalha de pianos sensacional!!!), Hot Dog Hall of Fame (o 
mundo do cahcorro quente!!!), Hard Rock Cafe (estilo Fridays, Applebees, etc), Antojitos (comida mexicana), 
Margaritaville (otimo lugar para Drinks e petiscos), VIVO Italian Kitchen (comida italiana muito boa), NBC 
Sports Grill & Brew (típico Sport Bar americano, cheio de TVs e com uma grande variedade de Chop), Bigfire 
(Steakhouse americana), Voodoo Doughnut (as misturas mais exóticas feitas com Donuts), The Cowfish® 
Sushi Burger Bar (restaurante japones onde você também encontra hamburgueres misturados com Sushi), 
Starbucks, Panda Express (chines fast food), Burger King.

• Best Buy: nao perca tempo nas outras Best Buys a melhor Best Buy de orlando é perto da Disney e fica nesse 
endereço: 1620 W Osceola Pkwy, Kissimmee, FL34741

• Loop: se você for a Best Buy acima, na frente dela tem um complexo de lojas que chama Loop. Varias lojas 
de departamento no melhor estilo USA como JC Penney, Marshalls, TJ MaxX, Ross, Kohls.

COMPRAS

• Entre nos sites dos Malls e dos Outlets para saber a localização das lojas que te interessa, isso te poupara tempo.

• Imprima os cupons de descontos, alguns tem um voucher que você troca no Guest Relations por um livro de descontos.

• Os Outlets hoje em dia não são mais sinônimo de tudo barato... As lojas têm colocado várias coisas de coleções atuais e 
preços normais. Então olhem bem os valores.

• Tanto nos shoppings quanto nos Outlets as melhores promoções ficam no fundo da loja, na parte que chama 
“Clearance” ou “Sale”.

•  Os quiosques no meio dos shoppings e outlets não costumam ter coisas muito confiáveis...

A melhor dica para compras baratas 
são as lojas Ross, Marshalls e TJ Maxx


