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Fique no centro da diversão! 

Se quiser tornar a sua visita aos parques da Universal Orlando 

ainda mais fantástica, então nós aconselhamos que fique 

hospedado num dos três hotéis do parque! As vantagens são 

infindáveis: A partir dos hotéis terá transporte gratuito para 

todo o resort, terá a possibilidade de jantar com algumas das 

suas personagens favoritas, terá direito a entrar 1 hora mais 

cedo no “The Wizard World of Harry Potter” e terá ainda 

direito a um bilhete Universal Express Unlimited, que lhe 

permitirá evitar as filas nas principais atracções dos parques! 

Se é um fã de música e do estilo de vida Rock n’Roll, então 

aconselhamos que fique hospedado no Hard Rock Hotel. Este 

luxuoso hotel conta com 650 quartos, 29 suites, piscina com 

música debaixo de água e muitos objectos de colecção do 

mundo Rock N’Roll. Para uma estadia mais paradisíaca e 

relaxada aconselhamos o Loews Royal Pacific Resort. As suas 

piscinas estilo lagoas rodeadas de areia branca fazem as 

delícias dos hóspedes, bem como a sua paisagem exuberante 

estilo Hawai. Se em vez do Hawai preferir a vila costeira de 

Portofino recomendamos o Loews Portofino Bay Hotel.  

Viva a noite da Universal! 

Na Universal Orlando Resort a diversão não termina à noite! 

No Universal City Walk terá a oportunidade de jantar, dançar, 

fazer compras e assistir aos mais fantásticos espectáculos. 

Para jantar aconselhamos o restaurante do famoso chef 

Emeril Lagasse, o Emeril’s Restaurant. Recomendamos 

também o NBA Café e o NASCAR Café. No Hard Rock Hotel, 

recomendamos o fantástico restaurante The Palms e no 

Portofino Bay Hotel o fabuloso Bice Restaurant. Se quiser 

provar uma excelente margarita aconselhamos o 

Margaritaville. Não poderá perder também o espectáculo 

dos Blue Man Group. 
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Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 

Temperatura em Março: 21.8ºC (min) – 32.6ºC (max) 

 Temperatura em Abril: 22.7ºC (min) – 33.3ºC (max) 

 Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto 

(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) antes da sua viagem 

 Distância Aeroporto Internacional de Orlando – Universal Orlando: 27 km, 

22 minutos de carro 

 Distância Miami – Orlando: 376 km, 3 horas e 30 minutos de carro 

Visite um mundo de fantasia! 

Na Universal Orlando Resort poderá visitor dois 

parques temáticos: o Universal Studios e o 

Universal Island of Adventures. Lá poderá 

encontrar as mais fantásticas atracções: dos 

Simpsons, ao Spider Man, ao Jurassic Park, ao 

Shrek, enfim todas as suas personagens favoritas do 

mundo do cinema! Mas a emoção não fica por aqui: 

dentro do Universal Island of Adventures poderá 

encontrar uma área totalmente dedicada ao 

feiticeiro mais conhecido do mundo. No The Wizard 

World of Harry Potter poderá explorar os mistérios 

de Hogwarts, visitar as lojas de Hogsmeade e andar 

em atracções verdadeiramente mágicas. E se é um 

acérrimo fã do Harry Potter temos boas notícias! A 

Universal acaba de anunciar a expansão da área do 

Harry Potter que passará a ocupar também parte 

do parque da Universal Studios. Assim os visitantes 

do parque Universal poderão também visitar 

Diagon Alley e “Londres”, com abertura prevista 

para 2014. Outra novidade é a emocionante nova 

atracção Transformers The Ride 3D, que estará 

disponível a partir de 20 de Junho deste ano. Será 

sem dúvida algo a não perder! 
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