
COMUNS EM
UMA VIAGEM
PARA ORLANDO 

Saiba quais são e como
evitá-los para que faça
uma viagem memorável.

ERROS



Orlando é um destino complexo. São mais de 120 atrações,
cada uma com seu horário de funcionamento e regra de
visitação. Algumas requerem agendamento prévio;

Resulta em um maior gasto de tempo e dinheiro.  Quando
planejado,  é possível distinguir o que vai valer a pena do
que não vai de acordo com seu perfil de viagem;

O mínimo de pesquisa e planejamento te faria deixar de
cometer a maioria dos erros citados nesse E-book.

"Lembre-se: Toda viagem é diferente
pois cada pessoa e cada lugar tem

sua particularidade"

VIAJAR SEM
PLANEJAMENTO

Deixar de planejar uma viagem
para Orlando é com certeza o
maior erro de todos e por isso

ganha o primeiro lugar. 



Você pegará fila para comprar os
ingressos na bilheteria, o que tomará
no mínimo 40 minutos do seu dia de
parque;

Perderá as primeiras horas de
funcionamento do parque nas quais
tem as atrações mais vazias;

O ingresso comprado na porta é
mais caro do que o antecipado e não
é possível fazer o pagamento
parcelado. Além de que se for pago
no cartão de crédito, você pagará
6,38% a mais devido ao IOF;

Os ingressos da Disney te permitem
agendar com antecedência até 3
atrações por dia,  evitando assim a
fila delas.

DEIXAR PARA COMPRAR
OS INGRESSOS NA
ENTRADA DOS
PARQUES 

"Prejuízo de dinheiro e  tempo.
Ambos poderiam ser melhor

aproveitados dentro do parque"

Não comprar os ingressos
antecipadamente pode não
parecer grave.  Mas acredite,
será sua maior dor de cabeça

durante a viagem.



 "Chegando cedo ou tarde, você estará
pagando o mesmo valor do ingresso. Então,
por que não aproveitar o máximo possível?"

 CHEGAR
TARDE NOS  

PARQUES

Orlando é um destino
mágico mas também

é cansativo.  Esse
erro é o grande vilão
do seu planejamento.

As primeiras horas de funcionamento do parque são
as mais vazias e isso te trará uma baita economia
de tempo na fila das atrações mais concorridas; 

Assim, usando as primeiras horas do
dia para aproveitar as atrações mais
concorridas, você consegue utilizar
seus "Fast Pass" (Corta filas da
Disney) para as demais atrações,
também cheias, ao longo do dia.
Deixando seu dia mais produtivo;

O preço dos ingressos é um
dos custos mais altos da
viagem. Deve-se aproveitar
todo tempo do valor investido.



"Saiba que 95% do seu planejamento
deverá ser feito em cima da  época do

ano em que você viaja" 

Durante a baixa temporada, obviamente Orlando
estará mais tranquila. Porém, sabemos que nem
todos conseguem fugir da alta temporada.
Portanto a recomendação é: Alinhe suas
expectativas;

Entenda que viajando durante alta temporada seu
tempo de espera em tudo será muito maior. Mas
isso não significa que em baixa temporada não
terão esperas. Apenas será menor mas ainda
haverá filas;

É importante também considerar o clima.  Ex:
Viajar em uma época de frio,  te impossibilitará de
curtir parques aquáticos e atrações que molham.

IR SEM ENTENDER
A ÉPOCA QUE

ESTÁ VIAJANDO

Mesmo indo em baixa
temporada. Não existem
mais atrações sem fila ou
parques vazios. Alinhe as

expectativas.



FAZER VÁRIOS
PARQUES EM

SEQUÊNCIA SEM
DESCANSO

Mesmo indo em baixa
temporada. Não existem
mais atrações sem fila ou
parques vazios. Alinhe as

expectativas.

Vários parques em seguida
sem um dia mais tranquilo,

vão te fazer aproveitar cada
dia menos a viagem.

Os parques são enormes e você irá chegar cedo e sair
tarde da maioria deles. Então a dica é:  A cada dois ou
três dias de parques temático, deixe um dia mais
tranquilo como compras ou um parque aquático;

Se não tiver muitos dias em Orlando, programe um
parque maior seguido de um parque mais tranquilo.   
 Ex: Magic Kingdom hoje e Sea World amanhã. 

"Dias alternados de parque te farão
ter uma viagem mais produtiva" 



O cansaço não pode ser uma justificativa para ir
embora. Lembre-se: O show é um dos momentos mais
esperados da viagem.  É a cereja do bolo. Certamente
você sairá do parque recompensado(a);

Dica 1:  Se planeje para encontrar um lugar para assistir
ao show com no mínimo 1 hora de antecedência do
início.  Além de conseguir uma vista boa,  você tem esse
tempo para descansar e aproveitar para experimentar
algum snack do parque;

Dica 2: Caso ir embora mais cedo seja inevitável, por
conta de ter criança pequena, por exemplo, se
programe para ir dois dias ao Magic Kingdom. Um para
curtir as atrações e outro mais tarde para assistir ao
show.

IR EMBORA
ANTES DO SHOW

DE FOGOS 

Depois de um dia de parque como o
Magic Kingdom, onde se chega cedo e
anda-se cerca de 15 km, você estará
muito cansado (a).  Porém, cometer
esse erro é sinônimo de voltar para o
Brasil arrependido. 

 "Não assistir ao show de fogos
é como ir ao litoral e não ir a

praia!"



NÃO APROVEITAR
ATIVIDADES E

PASSEIOS GRATUITOS

 "Atividades e passeios
gratuitos com ótima estrutura"

Desde grandes centros de
entretenimento até encontro

com personagens, sem
precisar comprar ingressos.
Aqui apresento apenas duas

opções de lazer gratuitas
entre muitas possíveis!

Disney Springs:  Maior centro de
entretenimento da Disney.  São 103
lojas, 64 opções de alimentação além
de 22 atrações e shows.  É um lugar
lindo, a céu aberto e com uma enorme
estrutura onde você pode apenas
passear e aproveitar a vista caso não
quiser gastar comprando nada. O
estacionamento é gratuito!

Chip ‘N Dale’s Campfire:  Aqui seu único
gasto (se quiser experimentar) é
comprar os itens para fazer
marshmallows assados na companhia
do Tico e Teco, além de poder assistir a
um pequeno show e desfrutar de um
cineminha a céu aberto.  Fica no hotel
Disney’s Fort Wilderness e você pode
estacionar gratuitamente no Disney
Springs e de lá pegar um ônibus para o
hotel, também gratuito.



"É o custo mais baixo de uma
viagem mas pode ser seu maior

gasto caso você não o tenha"

Um valor de um atendimento médico
hospitalar simples pode chegar a $ 7.000
enquanto um seguro viagem custa em
torno de $ 100 para 10 dias de viagem;

A maioria dos seguros viagens  cobrem
despesas como extravio ou perda de
bagagem e até mesmo um possível atraso
ou cancelamento de voo;

Atenção: Se for usar o seguro viagem do
cartão de crédito, fique atento a cobertura
e regras. Alguns trabalham somente com
reembolso. Nesse caso tenha em mente
que você precisará ter o dinheiro
suficiente para cobrir suas despesas
médicas naquele momento e obter um
reembolso futuro.

VIAJAR SEM
SEGURO VIAGEM

Durante as férias, não
queremos pensar que algo

ruim possa acontecer. Porém,
se antecipar e fechar o seguro

viagem, além de te socorrer em
um momento de necessidade,
vai te livrar de altas despesas

financeiras futuras.



Conselho: Quando estiver perto de avistar pela primeira
vez algo que sempre sonhou em visitar, como o castelo
da Cinderela no Magic Kingdom ou a área do Harry
Potter nos parques da Universal, guarde o celular em um
primeiro instante e sinta toda a magia e emoção daquele
lugar e momento.

Dica: Durante os shows, evite ficar preocupado(a) em
gravar cada segundo. Apenas curta e aprecie. Nas redes
sociais dos principais parques temáticos existem vídeos
feitos por profissionais caso queira rever aquele
espetáculo.

VER A VIAGEM
ATRAVÉS DA
TELA DO SEU

CELULAR

"O que você viveu fica guardado
na sua memória onde não é
necessário apertar o play"

Registrar uma viagem
mágica é algo que todos

fazem. O problema é quando
isso impede de viver a magia.



Sempre tente um equilibro e não seja radical
em sua programação;

Tenha espaço para ser flexível e não deixe
sua programação carregada demais. Assim,
caso algum imprevisto aconteça, você não se
sentirá lesado(a);

Curta as coisas espontâneas que acontecem
nos parques,  como um show surpresa entre
uma atração e outra e não deixe de sentir
aquele clima mágico pois esta ligado a
cumprir horário sempre;

Não tente gabaritar Orlando em uma única
visita, é impossível!

SE PLANEJAR
DEMAIS

O extremo do planejamento
vai te impedir de aproveitar.

Entenda: Não podemos
prever tudo a todo tempo.

"Se planejar demais faz criar
expectativas e caso algo saia do

controle, gera frustação"



Nos acompanhe:

(11) 99316-7178 atendimento@magicwings.com.br magicwings_br @magicwings.br

w w w . m a g i c w i n g s . c o m . b r

*Esse mater ia l  fo i  produz ido por  L i l ian  da Mata para Magic  Wings ,  sua cópia ou reprodução tota l  é  pro ib ida.

Me chamo Lilian da Mata e sou idealizadora e
fundadora da Magic Wings.

Somos uma consultoria e agência de viagem
especializada em Orlando e nascemos de um
grande sonho, tornar seu sonho Disney
possível.

Para isso mostramos que com planejamento
sua viagem mágica será muito mais produtiva
e personalizada.
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