
DISNEY
2021do seu jeito!

NEW YORK, ORLANDO, MIAMI, CRUZEIRO NO CARIBE
Paris e  Londres +

Pacote inclui :

   
ü11 noites de hospedagem entre os hotéis do Complexo Disney e do Complexo Universal;
üFast Pass nos parques Disney;
üEarly  admission nos parques Disney e Universal;
üTransporte e ingressos para os  parques: Magic Kingdom, Disney Holywood Studios, Animal Kingdom, 
Epcot, Universal, Studios, Island Of Adventure, Volcano Bay, Sea World e Busch Gardens;
üVisita ao Disney Springs;
üVisita ao CityWalk
üTransporte para compras em: Premium Interna�onal Drive, Florida Mall, WalMart, Perfumeland, Yes Brasil, 
Imagina�on Gi�, Athle�c Planet  e outros;
üVisita e compras no Planet Hollywood e Hard Rock Café;
üFesta de 15 anos (transporte, balada vip e jantar);
üFesta à fantasia (transporte, balada e jantar);
 üWalking Tour pela Interna�onal Drive, passando pelos seus principais pontos turís�cos.

  
ü03 noites de hospedagem em hotel categoria superior;
üCity tour alto e baixo Manhathan;
üPasseio de barco à Estátua da Liberdade em moderno barco super rápido; 
üWalking Tour visitando Times Square, Central Park, Apple Store, Fi�h Avenue, Rockfeller Center, entre outros;
üVisita a famosa confeitaria Carlos Bake Shop.

üPassagem Aérea;
üHospedagem com café da manhã todos os dias;
üTraslado Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto durante toda a viagem.

       
ü03 noites de hospedagem em hotel categoria turís�ca;
üCity Tour completo com guia local;
üTravessia cruzando o Canal da Mancha entre França e Inglaterra;
üTraslado para um dia de  caminhada à pé, visitando os principais pontos e monumentos de Paris.

PARIS 

          
ü02 noites de hospedagem em hotel categoria turís�ca;
üCity Tour completo com guia local;

Traslado para um dia de passeio à pé conhecendo as mais importantes atrações e avenidas de Londres.ü

LONDRES

NEW YORK

ORLANDO



              
üCruzeiro de 03 noites em navio de luxo pelo Caribe com 06 refeições diárias inclusas, shows e várias a�vidades;
üParadas nas Ilhas de Cococay (Perfect day at Cococay) e Nassau (Bahamas);
ü01 balada exclusiva.

üKit Viagem (05 camisas, 01 camisa UV, 01 mochila exclusiva, 02 fitas, 02 e�quetas, 01 crachá, 01 doleira);
üCartão assistência de viagem para saúde e bagagem com serviço personalizado de ronda médica em Orlando;
üRonda médica personalizada, com profissional autorizado a atender e medicar nos Estados Unidos;
üAcompanhamento da diretoria da empresa;
üAcompanhamento de guias e coordenadores;
üCobertura diária com fotos via Instagram;
üAssistência 24h através de Whatsapp.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
üA capacidade máxima de acomodação por quarto é de quatro pessoas em duas camas de casal;
üOs vôos podem ter conexões em outras cidades americanas;
üNo ato do pagamento também deverão ser entregues devidamente assinados: contrato de prestação de serviços, 
ficha cadastral e ficha de saúde do passageiro;
üToda a documentação de viagem: passaporte, visto americano, autorização para viagem de menores desacompanhados 
dos pais é de responsabilidade do contratante, assim como o pagamento de suas taxas;
üDespesas extras de caráter pessoal: lavanderia, telefonemas, bebidas, gorjetas e tudo que não es�ver mencionado como 
incluído no roteiro, serão cobradas diretamente aos passageiros.

www.rogetur.com.br
Avenida Manoel Morais, 435 (esquina com Av. Esperança) - Manaíra

João Pessoa - PB- 58038-230 / Tel. (83) 2106-6900 / E-mail: rosely@rogetur.com.br

     OBS: Roteiro, preços e condições de pagamento sujeitos a alterações  sem aviso prévio

@rogeturjovem

@rogeturdisney

CRUZEIRO BAHAMAS

MIAMI
ü01 noite de hospedagem em hotel categoria superior;
ü01 café da manhã brasileiro;
üPasseio e compras em Miami.

Paris - Londres 
New York - Orlando 

Miami - Cruzeiro             

New York - Orlando

        DISNEY
    REVOLUTION 
    (até 27 dias)

        DISNEY
          GOLD 
    (até 22 dias)

        DISNEY
      PREMIUM 
    (até 18 dias)

        DISNEY
 TOP 

    (até 17 dias)

        DISNEY
        SMART
    (até 14 dias)

Orlando -  Miami
Cruzeiro

New York - Orlando
 Miami - Cruzeiro

Orlando
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