ROTEIRO DOS ESTADOS UNIDOS: ORLANDO–BAHAMAS–MIAMI–COM O PE LUCAS
14 A 24 DE AGOSTO DE 2017
ABRA O SITE: https://www.youtube.com/watch?v=cm5YDTZL3vg&feature=youtu.be&a
ORLANDO – DISNEYWORLD - NASSAU, BAHAMAS - COCOCAY, BAHAMAS- CABO CANAVERAL – NAVIO- TRANSATLÂNTICO COM TUDO INCLUÍDO - MIAMI

14/08/2017
BELO HORIZONTE/.../ORLANDO
Apresentação no aeroporto de Confins, para embarcar com destino a

15/08/2017
ORLANDO
Chegada e imigração americana. Recepção e traslado ao hotel. Restante da tarde livre.
Sugerimos conhecer os arredores da International Drive.

16/08/2017
ORLANDO – DISNEYWORLD
Saída pela manhã para passar o dia inteiro neste mundo da Disney, ingresso adquirir na hora por
conta própria. Comece visitando EPCOT CENTER o futuro, para muitos este parque era p/adultos.
MAGIC KINGDOM a magia da Disney que encanta tanta gente. E para os amantes dos animais
temos o ANIMAL INGDOM que incluem expedições emocionantes e aventuras selvagens junto
com animais.

17/08/2017
ORLANDO
Saída pela manhã para conhecer o parque da UNIVERSAL STUDIO, onde podemos ver como são
feitos os filmes, sempre com novidades.

18/08/2017
ORLANDO
Dia livre. Sugerimos conhecer o centro de Orlando ou ainda repetir algum parque.

19/08/2017
ORLANDO – CABO CANAVERAL - NAVIO
Traslado do hotel ao porto de Cabo Canaveral para embarcar no transatlântico, um dos navios da
Royal Caribean, com destino a

20/08/2017

CHEGADA 12:00 PARTIDAS 23:59 (ATRACADO)

Nassau, Bahamas
Com praias estonteantes, águas azul-turquesa, um passado colorido e vibrante cultura Junkanoo,
Nassau é um ótimo local para tomar um sol e ver muitos pontos turísticos. A cidade está situada na
ilha de Nova Providência, a uma curta distância da Ilha Paraíso que abriga hotéis de luxo e resorts.

21/08/2017

CHEGADA 08:00

PARTIDAS 16:00 (BARCO AUXILIAR)

CocoCay, Bahamas
Nossa ilha particular é um paraíso nas Bahamas. CocoCay® oferece todos os tipos de atividades:
mergulho com snorkel, passeio de caiaque ou barco, aluguel de jet skis, um parque aquático, além de
caminhadas, praias e muitos locais para você relaxar e recarregar suas energias.

22/08/2017
CHEGADAS 07:00 – PORTO CANAVERAL – MIAMI
Desembarque do navio. Recepção no Porto Canaveral e traslado para Miami .
Restante do dia livre. Hospedagem.

23/08/2017
MIAMI
Dia dedicado as compras no outlet Dolphin Mall.

24/08/2017
MIAMI
Traslado do hotel ao aeroporto de Miami, para embarcar no voo diurno, com destino a
Belo Horizonte. Chegada pela noite.

INLCUI:
- Passagem aérea em classe econômica, promocional
- taxas de embarques
- 04 noites de hotel em ORLANDO
- Transfer aos parques: 1 Disney e 1 Universal Studio
- Traslado aeroporto/hotel/porto Canaveral
- 03 noites de viagem no Transatlantico Majesty of seas em cabine interna.
- todas refeições a bordo do navio
- Traslado do porto à Miami
- 02 noites de hospedagem em Miami
- Traslado ao Outlet Dolphin
- Traslado do hotel ao aeroporto de Miami
- Todos os transporte em terra será feito em VAN.

NÃO INCLUI:
- Maleteiros nos hotéis e no porto
- ingressos nos parques
- refeições no hotéis de Orlando e Miami
- passeios em terra nas paradas do navio
- Nenhum serviço não mencionado como incluído no programa.

HOTEIS PREVISTOS:

ROSEN IN ORLANDO – SEM CAFÉ

MIAMI DOWNTOWN - SEM CAFÉ
NAVIO EM CABINE DUPLA INTERNA - TODAS REFEIÇÕES.
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