Miami South Beach - Flórida, USA.

Flórida

Surpreendente

13 noites

Miami – 2 noites |Orlando – 5 noites | Tampa – 2 noites
Naples – 1 noite | Key West – 2 noites | Miami – 1 noite

Saídas Garantidas

2018 Jan 11 | Jul 10 | Set 06
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Possibilidades de Extensão
New York – 3 noites – Consulte programação na pág. 107
Cancun - 5 Noites – Consulte programação na pág. 108
Cruzeiros no Caribe - 7 noites – Consulte programação na pág. 110
DIA 1 - BRASIL – MIAMI
Apresentação no aeroporto com destino a Miami.
DIA 2 - MIAMI
Chegada à cidade de Miami. Conhecida como
“Magic City”, Miami possui uma combinação fascinante de cultura urbana, ambientes descontraídos à beira-mar e tradições latinas e norte-americanas. Recepção e traslado do aeroporto de
Miami até o hotel. Chegada e hospedagem. Nota
importante: Neste dia, nosso guia brasileiro
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, haverá
um encontro do grupo com o guia na recepção
do hotel para apresentação e primeiras dicas de
viagem.
DIA 3 - MIAMI
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para
um tour panorâmico de meio dia de visita a
Miami para ver as belas praias de Miami Beach,
Coral Gables, elegante e sofisticado bairro com
lojas, bares e restaurantes, ponto alto da vida
noturna de Miami, Coconut Grove, com suas
residências milionárias e o Palácio Vizcaya. Você
também vai conhecer a Pequena Havana, bairro
da comunidade latina que mantém as características culturais cubanas com comércio variado e de
restaurantes típicos. Você ainda vai se encantar
com a linda vista da Baía de Key Biscayne e do
Porto de Miami, de onde partem os cruzeiros ao
Caribe. A tarde será livre. Indicamos um interessante passeio de barco para conhecer as mansões
mais luxuosas das celebridades. Retorno ao hotel
e hospedagem.

DIA 4 - MIAMI – FORT LAUDERDALE – WEST PALM
BEACH – CABO CANAVERAL (NASA) – ORLANDO
Café da manhã no hotel e saída com destino a Orlando. No
caminho, a primeira visita será a Fort Lauderdale, a cidade
praiana da Flórida que mais cresceu nos últimos anos. Em
seguida, será a vez de West Palm Beach, elegante balneário com belas praias e luxuosas residências frequentadas
por políticos, empresários e artistas renomados. Seguindo
pela moderna rodovia I-95 até MerrittIsland, você vai
conhecer o CENTRO ESPACIAL DA NASA – Kennedy Space
Center (INGRESSOS INCLUSOS). As amplas instalações
demonstram os programas espaciais norte-americanos
desde o projeto Júpiter e Apolo, até o ônibus espacial.
Almoço livre NÃO INCLUSO. Chegada a um dos maiores
polos de entretenimento do mundo: Orlando. Check-in
no hotel e hospedagem.
DIA 5 - ORLANDO - MAGIC KINGDOM
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um universo que reúne
toda a magia das histórias e dos personagens de Walt
Disney. Volte a ser criança revivendo o encanto de desenhos animados clássicos e solte a imaginação nas diversas
atrações do parque. Aventure-se Seven Dwarfs Mine
Train, uma montanha-russa eletrizante que recria a mina de
diamantes da história da Branca de Neve e os Sete Anões.
Decole no Space Mountain, uma viagem em meio
a luzes em uma estação especial até a imensidão do espaço.
Conheça também o castelo da Cinderela, um ícone dos
contos de fadas, que serve como porta de entrada para a
Fantasyland. Essas e muitas outras atrações esperam por
você no Magic Kingdom. Retorno ao hotel e hospedagem.
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DIA 6 – ORLANDO - EPCOT
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot
(INGRESSOS INCLUSOS), parte integrante do Walt
Disney Resort, com impressionantes pavilhões temáticos. Venha viver grandes aventuras, com o Mission
Space, que traz uma jornada que transforma você em
um astronauta num voo espacial para Marte, além do
Soarin, com um incrível sobrevoo de asa-delta nas
maiores maravilhas do mundo, e o Frozen Ever After,
para navegar em uma embarcação norueguesa no reino de Arendelle — o lar das irmãs Anna e Elsa, do filme
“Frozen: Uma Aventura Congelante”. Isso tudo sem
esquecer o World Showcase, com 11 pavilhões que
recriam a atmosfera de diversos países, com exposições de artes, costumes, artesanatos e muitas opções
gastronômicas. Você poderá almoçar na Itália, jantar
na França e assistir a um show na Alemanha. Retorno
ao hotel e hospedagem.
DIA 7 – ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS
Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse
lugar que os estúdios cinematográficos da Universal
oferecem um parque espetacular, criado para que você
seja o protagonista de alguns dos maiores filmes e
seriados de TV. Embarque em um mundo repleto de
fantasia e aventura, como The Wizarding World of
Harry Potter, para explorar os mistérios do Castelo
de Hogwarts e visitar as lojas de Hogsmeade com os
apetrechos mágicos. Em The Simpsons, você pode
visitar a famosa cidade de Springfield e os clássicos
personagens. Na atração, Despicable Me Minion
Mayhem, junte-se a Gru, suas filhas e os incríveis
Minions em um passeio 3D.

Aproveite a diversão
dos melhores parques
de Orlando e Tampa,
curta os agitos e atrações
de Miami e aprecie as
belezas de Key West.
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Na batalha Transformers: The Ride-3D, você pode se
sentir no centro de uma guerra intergaláctica entre
Autobots e Decepticons. Retorno ao hotel e restante da
tarde livre. Uma boa dica é conhecer um dos outlets
ou um Walmart e aproveitar os incríveis preços que só
Orlando pode oferecer. Hospedagem.
DIA 8 – ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque
temático com heróis lendários e histórias que encantam
gerações, aventuras épicas e viagens incríveis. Entre
na Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de
histórias em quadrinhos onde os maiores super-heróis
do mundo combatem os mais Super Vilões na batalha
final do bem contra o mal. Vivencie o verdadeiro
Jurassic Park, onde dinossauros foram trazidos de volta
à vida para conviver com os humanos pela primeira vez na
história. Aqui é o único lugar do mundo onde as histórias
ganham vida. Retorno ao hotel e hospedagem.
DIA 9 – ORLANDO – Animal Kingdom - TAMPA
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Animal
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um parque com expedições emocionantes. Aproxime-se dos animais,
dos mais extravagantes aos mais imponentes, no
Kilimanjaro Safaris Expedition, em uma exuberante
savana africana cheia de animais exóticos, ou ande em
uma montanha-russa de alta velocidade na Expedition
Everest, com curvas fechadas e um encontro com o
habitante inóspito da Montanha Proibida: o infame Yeti.
Prepare-se para viver aventuras em Pandora – The
World of AVATAR, com uma enorme paisagem imersiva
para você se sentir em meio à beleza do planeta, com

Universal Studios - Flórida, USA.

montanhas flutuantes e uma floresta noturna,
acrescentando um toque de magia a cada aventura. Este enorme parque inclui expedições inovadoras, restaurantes temáticos e oportunidades de
compras. Em horário pré-determinado por nosso
guia, encontro para seguir viagem com destino
a Tampa, na costa Oeste da Flórida. Chegada e
hospedagem.
DIA 10 – TAMPA
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao
Busch Gardens (INGRESSOS INCLUSOS), um
pedaço da África na Flórida, onde você vai encontrar as maravilhas do exótico continente africano
fazendo um safari que atravessa o habitat de
vários animais selvagens. Sinta a adrenalina nas
atrações mais emocionantes: aventure-se em um
passeio por uma rápida correnteza ou em uma das
diversas quedas e loopings de suas montanhas-russas. Divirta-se ao assistir espetáculos e
shows ao vivo com cores, sons, luzes e muita ação.
Em horário pré-determinado, encontro com o guia
e para retorno ao hotel. À noite, você vai conhecer
o Channelside Bay Plaza, uma área repleta de
restaurantes, clubes, bares e lojas. O local é uma
excelente opção para jantar (NÃO INCLUSO). Retorno ao hotel e hospedagem.
DIA 11 – TAMPA – CLEARWATER – ST. PETERSBURG – FORT MYERS – NAPLES
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para
explorar as belas praias do Golfo do México. O
passeio começará pela linda praia de Clearwater,
com areia branca e águas cristalinas. Após uma

curta viagem, o próximo local será St Petersburg,
com seu cais de arquitetura arrojada, repleto de
lojas e embarcações que enfeitam o belo panorama
da Baía de Tampa. Na sequência, você vai visitar
o famoso Salvador Dalí Museum (INGRESSOS
INCLUSOS): o museu apresenta a trajetória do artista Salvador Dalí (1904-1989) com importantes
obras que retratam vários momentos e atividades
de sua carreira. A exposição é repleta de gravuras
e pinturas que encantam, educam e servem de
inspiração a seus visitantes, mantendo ativa a vida
cultural desta região. Tempo para almoço livre (NÃO
INCLUSO). O passeio continuará pelas redondezas,
passando por pequenas praias que se estendem por vários quilômetros ao longo da costa.
Em seguida, visita à Fort Myers, uma cidade que
possui a marca registrada da região, com excelente
estrutura turística, incluindo restaurantes e áreas
comerciais. Continuando o roteiro, parada para uma
breve visita com entrada opcional a residência
de inverno de Thomas Edison (INGRESSOS NÃO
INCLUSOS), o inventor da lâmpada elétrica, com
seus laboratórios e jardins tropicais. Você também vai visitar a Cape Coral e as ilhas Captiva
e Sanibel, um verdadeiro paraíso tropical, com
quilômetros de palmeiras e branquíssimas praias.
Ambas as ilhas são consideradas o 3º melhor lugar
do Ocidente para se encontrar conchas perfeitas e
coloridas. Chegada a Naples no fim do dia e noite
livre. Sugerimos um passeio pela 5th Avenida,
com grande variedade gastronômica e sofisticação.
Hospedagem em Naples.
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DIA 12 – NAPLES – PARQUE NACIONAL
EVERGLADES – KEY WEST
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para
conhecer a região de Naples, o mais sofisticado
balneário da Costa Oeste da Flórida. A viagem segue
pelo Parque Nacional de Everglades, com mais de
5.700km² de ciprestes, pinheiros, pântanos e restingas. Lá vivem diversas espécies de animais, muitas
delas ameaçadas de extinção, e foi declarado patrimônio mundial pela Unesco. Você fará um breve passeio
cheio de aventura a bordo de um aerobarco (INGRESSOS INCLUSOS) pelas entranhas do parque em meio a
crocodilos. Continuando a viagem, breve parada para
almoço (NÃO INCLUSO) e percurso até Key West, “o
paraíso perdido da Flórida”, onde você vai atravessar
várias pontes com vistas incríveis. A mais famosa, que
aparece inclusive em vários filmes, é a “seven mile
bridge” (ponte de 11 km), a mais longa deste roteiro.
Chegada em Key West no fim da tarde. Hospedagem
no hotel. Após acomodação, nosso guia levará você
para a Duval Street, a rua mais famosa de Key West,
onde a noite é pura festa, com várias lojas, cafés, bares com música ao vivo e restaurantes famosos, entre
eles, o Sloppy Joe’s. O lugar também é ideal para comprar lembrancinhas em meio a uma noite contagiante.

DIA 14 – KEY WEST – MIAMI
Café da manhã no hotel. Partida com destino a Miami.
Chegada e almoço livre (NÃO INCLUSO), em seguida,
check-in no hotel. Restante da tarde livre. Nosso
guia estará de plantão para fornecer ótimas dicas.
Hospedagem.
DIA 15 – MIAMI - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado,
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Miami.
Nota importante: O guia brasileiro NÃO acompanha os
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como
há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos
Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não
permaneça na cidade neste dia até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o
guia brasileiro dará previamente todas as informações
aos passageiros sobre o traslado de saída.

DIAS 13 – KEY WEST
Café da manhã no hotel. Manhã livre para aproveitar ao máximo as belezas de Key West, situada no
extremo sul dos EUA, a 90 milhas de Cuba. Sugerimos
passeio (NÃO INCLUSO) em barco de fundo de
vidro, onde é possível ver um deslumbrante jardim
submarino, formado por corais multicoloridos com rica
variedade de peixes. Aproveite, para curtir a piscina
de seu hotel ou as ótimas praias locais. À tarde, em
horário apropriado, retorno ao centro de Key West
na praça Mallory Square para o famoso “Sunset
Celebration”, o pôr do sol mais famoso da Flórida,
onde milhares de pessoas se reúnem para curtir essa
paisagem. Mallory é famosa pela bela vista, por barzinhos, lojas, artesanatos, artistas fazendo malabarismo
e música ao vivo, tornando o momento ainda mais
especial. Retorno ao hotel e hospedagem.
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Parque Nacional de Everglades - Flórida, USA.

Key West - Flórida, USA.

Hotéis Previstos ou Similares
Cidade

Hotel

CAT

Miami

Marriott Biscayne Bay ou
Hilton Downtown

P
P

Orlando

Rosen Centre Hotel ou
SpringHill Suites by Marriott
SeaWorld

TS
TS

Tampa

Fairfield Inn & Suites by Marriott
Tampa West

TS
TS

Naples

Staybridge Suites Naples
Gulf-Coast

TS

Key West

Fairfield Inn & Suites Key
WestMiam

TS

O QUE INCLUI

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira;
PS - Primeira Superior; L - Luxo.

Passeios e visitas conforme roteiro com guias
locais falando português;

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de
hotéis na página 7 deste catálogo.

Além de todos os itens que já fazem parte do
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4
deste catálogo.

Áereo Sugerido
Parte aérea sugerida:
Brasil / Miami / Brasil

Companhias aéreas:

American, Azul e Latam (voo direto)
Copa, Avianca e Gol (voos com conexão)

Horário de check-in: a partir das 15:00
Horário de check-out: até as 11:00
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.
Temos a opção de aquisição de noite adicional para
acomodação imediata. Consulte.

Mallory Square - Flórida, USA.

Ingresso para visita ao Kennedy Space Center
(NASA);
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal Studios;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of
Adventures;
Ingresso para visita ao Parque Animal Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Busch Gardens:
Ingresso para visita ao Museu Salvador Dalí:
Ingresso para passeio de aerobarco no Parque
Nacional Everglades.
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Pier Santa Monica - Los Angeles, USA

