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Suas férias em Orlando 
só estarão completas com uma visita 

aos parques da família SeaWorld Parks & Entertainment®. 
Divirta-se no SeaWorld®, o parque de vida marinha mais famoso 

do mundo; descubra o Busch Gardens® e encontre animais selvagens 
e atrações radicais; explore o Discovery Cove®, único lugar em Orlando onde 

poderá nadar com um golfinho; refresque-se no Aquatica®, o parque de águas do SeaWorld. 
Tenha um contato muito próximo com os animais, enfrente as atrações mais emocionantes da Flórida ou simplesmente 

mergulhe em uma atmosfera especial e nas diferentes características de cada parque, criando sua própria aventura. Como 
os animais e a natureza são os elementos principais de nossas experiências, nenhum dia será igual ao outro.
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O que você vai descobrir
    nestes parques incríveis?
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INGRESSOS MULTIPARQUES

INGRESSOS VISITAS ILIMITADAS
Visitas ilimitadas aos 3 parques durante 14 dias 

consecutivos, com estacionamento grátis

INGRESSOS 1 PARQUE

ou

Ingresso pré-determinado para visitar

Compre ingressos combinados com

Plano de Alimentação All Day Dining Deal:

Válido para SeaWorld Orlando, Busch Gardens 
Tampa Bay e Aquatica Orlando.

Refeições a cada hora, incluindo prato principal, entrada/
sobremesa e bebidas não-alcoólicas

NOVO
INGRESSO

COMBO

Ingre ssos
Compre seu Ingresso de

3 Parques para SeaWorld Orlando, Busch Gardens e 
Aquatica pelo preço de 2 parques. 

3 parques incríveis 

Consulte seu Agente de Viagens. 
*Oferta válida para ingressos adquiridos no Brasil, por tempo limitado.

Plano de Alimentação +Parques
pelo preço de 2

  
PELO PREÇO DE 

2 Parques + 2 Planos de Refeição

+3 PARQUES  3 PLANOS DE REFEIÇÕES

Consulte seu Agente de Viagens. 
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E xper iência ine squecível : 
All -inclu sive para toda a família!

DAY RESORT PACKAGE

1 DIA

1 DIA

l Café-da-manhã, almoço e lanches 
durante todo o dia;
l Bebidas não-alcóolicas e alcóolicas 
durante todo o dia (bebidas alcóolicas 
apenas para maiores de 21 anos);
l Equipamentos de snorkel, toalhas, 
armário e roupa de neoprene;
l Estacionamento no Discovery Cove;
l Ingressos para SeaWorld Orlando, 
Aquatica Orlando e Busch Gardens 
Tampa por 14 dias consecutivos de 
visitas ilimitadas;
l Estacionamento no SeaWorld 
Orlando, Aquatica Orlando e Busch 
Gardens Tampa Bay por 14 dias 
consecutivos.

l Café-da-manhã, almoço e lanches 
durante todo o dia;
l Bebidas não-alcóolicas e alcóolicas 
durante todo o dia (bebidas alcóolicas 
apenas para maiores de 21 anos);
l Equipamentos de snorkel, toalhas, 
armário e roupa de neoprene;
l Estacionamento no Discovery Cove;
l Ingressos para SeaWorld Orlando 
e Aquatica Orlando por 14 dias 
consecutivos de visitas ilimitadas.

l Café-da-manhã, almoço e lanches 
durante todo o dia;
l Bebidas não-alcóolicas e alcóolicas 
durante todo o dia (bebidas alcóolicas 
apenas para maiores de 21 anos);
l Equipamentos de snorkel, toalhas, 
armário e roupa de neoprene;
l Estacionamento no Discovery Cove.

1º PASSO
ESCOLHA O PACOTE 

DE INGRESSOS

3º PASSO
VERIFIQUE 

BENEFÍCIOS

2º PASSO
ESCOLHA A DATA 

E INCLUA 
EXPERIÊNCIAS

NADO COM
g o l f i n h o s
INCLUIR OU NÃO INCLUIR

1 DIA

14 DIAS ILIMITADOS14 DIAS ILIMITADOS

DISCOVERY COVE ONLY ULTIMATE PACKAGE

NADO COM
g o l f i n h o s
INCLUIR OU NÃO INCLUIR

NADO COM
g o l f i n h o s
INCLUIR OU NÃO INCLUIR



O melhor parque de 
vida marinha do mundo

    Mergulhe nas maravilhas do SeaWorld Orlando®, onde 
        o universo marinho é o protagonista. Sinta o poder de um 

predador, veja o mundo através do olhar de um pinguim, 
conheça os riscos e perigos que as tartarugas enfrentam e 

vivencie o poder e a graça das orcas na apresentação One Ocean®. 
Mergulhe fundo nessa aventura!

1
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            Sinta o poder do predador! Inaugurada 
em 2016, a Mako® é a mais alta (61m), rápida (117km/h) e 

mais longa montanha-russa de Orlando (1.451m). 
A nova atração do SeaWorld é também uma das poucas 

hypercoasters do mundo, um tipo de montanha-russa 
caracterizada por velocidades extremas, quedas 

íngremes, subidas e descidas que 
proporcionam a sensação de 

gravidade zero!



2      As corredeiras radicais do Infinity FallsTM irão atravessar uma floresta tropical 
e levar os amantes de aventuras para a maior queda em uma atração de 
corredeiras do mundo (12m). Depois de se aventurarem a 
bordo da Infinity FallsTM, as famílias podem passear pela 
vila temática inspirada nas florestas da América do Sul 
e participar de experiências interativas que combinam 
diversão com educação, criando um impacto 
positivo na conscientização sobre o ecossistema.

    Deixe seus pés balançarem e seu coração acelerar em uma das 
mais emocionantes montanhas-russas de Orlando – uma aventura 
empolgante em um circuito sem piso que atinge mais de 104 km/h 
e 42 m de altura.

3
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Nov idade



      MANTA®
Uma arraia voadora vai tirar o seu fôlego 
enquanto você voa de barriga para baixo, 
atravessando o céu e sobrevoando a lagoa, 
a uma velocidade de 90 km/h. Ao subir mais de 
40 metros e enfrentar uma queda de 34 metros, 
você chega a sentir uma deliciosa onda refrescante. Antes de 
encarar a Manta®, caminhe em um habitat submarino e encontre 
peixes coloridos e arraias.

4

     SEA LION HIGH
Cheio de diversão e grandes personalidades como leões marinhos, 
morsas e lontras, o show acontece em uma escola aquática onde a 
risada e a educação andam de mãos dadas – e nadadeiras, é claro!
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     DOLPHIN DAYS
O novo show dos golfinhos oferece uma experiência imersiva e 
educativa sobre os animais mais brincalhões do  oceano! Ao longo do 
show, o público observa a personalidade de cada animal, vivencia a 
incrível interação entre os animais e seus treinadores e ainda aprende 
como proteger os golfinhos na natureza.

6

     ONE OCEAN
Aproveite esta oportunidade única para ver e conhecer de perto 
as majestosas orcas, numa experiência de tirar o fôlego que foi 
concebida para inspirar e educar. O visitante irá aprender sobre 
estrutura familiar, comunicação e como podemos fazer a diferença 
para a preservação e conservação das orcas na natureza. Uma 
experiência imersiva e encantadora! 

5

7

Mais populares



8      ANTARTICA: 
EMPIRE OF THE 
PENGUIN®
Uma jornada 
inspiradora através da 
natureza selvagem do 
Polo Sul, combinando 
cenários, sons e 
encontros abaixo de 
zero com pinguins. 
Uma experiência única 
que a sua família 
jamais esquecerá.

UP-CLOSE DINING 
AT SHAMU STADIUM
Uma das experiências gastronômicas 
mais inesquecíveis para as famílias que 

visitam Orlando! Após desfrutar de um bufê completo ao lado do 
habitat das baleias piloto, o visitante se dirigirá ao Shamu Stadium, 
aonde participará de uma sessão interativa entre os profissionais do 
parque e as Orcas. Uma oportunidade única para chegar bem perto 
destes animais e entender mais sobre eles, aprendendo como pequenos 
atos podem ajudar a preservar os oceanos e habitats do mundo. 
Reserve no Brasil com a operadora de sua preferência.

SHARKS UNDERWATER GRILL
Este é o restaurante à la carte do SeaWorld Orlando.
Lá o visitante desfruta de uma experiência gastronômica 
com serviço premium, que oferece pratos elaborados em 
um ambiente relaxante, imerso no mundo dos tubarões.

Os nossos talentosos Chefs e a nossa 
atenciosa equipe tornam essa 

experiência inesquecível. 
Reservas podem ser feitas 

gratuitamente pelo site 
www.seaworldorlando.com 

ou no balcão de reservas 
na porta do restaurante.
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Para crianças...

Upgrade s



1  Mako®

2  Infinity Falls TM

3  Kraken®

4  Manta

5  One Ocean®

6  Dolphin Days

7  Sea Lion High

8  Antarctica: Empire of the Penguin®

9  Journey to Atlantis®

10  Wild Arctic®

11  Pacific Point Preserve®

12  Turtle Trek®

13  Dolphin Nursery

3

2

9

11

12

13

10

1

6

5

4

8

7
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l Pegue um mapa do parque logo na entrada – nele 
constam as localizações de todas as atrações, bem como 
detalhes e horários das principais apresentações.

l Armários estão disponíveis para aluguel na entrada das atrações, assim como carrinhos e 
cadeiras de roda na entrada principal do parque.

l O melhor momento para relaxar e almoçar é durante as apresentações, que concentram 
grande número de visitantes nos estádios, deixando as demais áreas do parque mais tranquilas.

l Para se refrescar do calor do dia, dirija-se às áreas com ar condicionado do 
parque, como a Antarctica: Empire of the Penguin®.

     DOLPHIN NURSERY
Dolphin Nursery é o local onde habitam as mamães golfinho e seus 
filhotes recém-nascidos. As novas janelas de acrílico são amplas e 
proporcionam diversos níveis de observação, para dar às crianças uma 
perspectiva cara a cara com os bebês golfinhos.

13

     JOURNEY TO ATLANTIS® 
Percorra os mistérios da cidade perdida de Atlântida e experimente 
algumas das quedas mais íngremes, rápidas e molhadas que você 
possa imaginar.

Journey to Atlantis® é uma marca registrada usada sob licença. 
Todos os direitos reservados.

9

      PACIFIC POINT PRESERVE®
Divirta-se ao conhecer os Leões Marinhos numa visita ao Pacific 
Point Preserve. Você poderá ter a chance de alimentar esses animais 
famosos por sua alegria.

11

     TURTLE TREK®
Você ficará imerso na épica jornada da vida 
de uma tartaruga marinha e viverá esta 
experiência por seu ângulo, em um teatro de 
360º e tecnologia 3-D. Antes disso, fique frente 
a frente com essas criaturas incríveis em dois 
grandes habitats subaquáticos.

12

      WILD ARCTIC®
Um mergulho no gelado Polo Norte em um passeio virtual de 
helicóptero. Você vai se deparar com diversas situações perigosas 
antes de encontrar focas, morsas e baleias beluga.

10

Dicas do Parque



Um parque aquático que 
só o SeaWorld poderia inventar 
para você

12

Tome sol ou refresque-se no incrível parque aquático do SeaWorld, o 
Aquatica®, e rapidamente você vai descobrir o melhor dos dois mundos. 

Inspirado nas belezas da Nova Zelândia, Austrália e 
Nova Guiné, este não é um parque aquático comum 

– é um mundo interativo de aventura.
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       Muito mais 
Diver são!

        Uma nova atração para toda a família 
chega ao Aquatica. Com quase 20 metros de altura, 

você irá se divertir em três diferentes experiências 
emocionantes, ao deslizar, se molhar e flutuar como nunca 
antes. Primeiro, você será lançado a uma velocidade de 36 
km/h por jatos de água que impulsionarão sua boia para os 

primeiros tubos fechados, entrando em seguida em 
um redemoinho, quando finalmente, você irá cair 

em um tobogã aberto em formato de arraia. 
As boias irão flutuar antes de entrar 

no último tubo, que termina em 
um refrescante splash.

1

Novidade
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      TAUMATA RACER®
Essa atração vai proporcionar uma aventura de velocidade em um 
tobogã de 90 metros de comprimento, fazendo zig-zag nos túneis e 
girando em 360 graus antes de chegar à reta final. Não fique surpreso 
se seu coração continuar acelerado depois que a experiência 
acabar! Este tobogã de oito pistas de corrida recebeu este nome em 
homenagem à uma montanha de 90 metros de altura localizada na 
Baia Hawke, no sudeste da Nova Zelândia.

2

     DOLPHIN PLUNGE®
Esse toboágua eleva o sentido do verbo “cair” para outro nível. Viaje 
por um tubo de 75 metros de comprimento e atrevesse um habitat de 
golfinhos incríveis. No Dolphin Plunge você passa por uma lagoa azul 
cristalina, que é o lar dos golfinhos de Commerson, pretos e brancos, 
os habitantes mais especiais do Aquatica. Para uma visualização mais 
tranquila, você também pode contemplar essas incríveis criaturas em 
uma área de observação subaquática.

3

     ROA’S RAPIDS®
Diversão pura! O mais radical rio de correnteza de Orlando vai 
levar você para um passeio em alta velocidade em um percurso de 
457 metros, repleto de jatos de água. A correnteza chega a uma 
velocidade até quatro vezes mais rápida do que o habitual!

4

      WALKABOUT WATERSTM

Escorregue nos tobogãs e divirta-se em 
canhões de água em um dos maiores 
playgrounds aquáticos interativos do 
mundo –são 18 metros de altura e mais 
de 1.390 m2 de pura diversão!

7

     LOGGERHEAD LANE TM

O rio de correnteza ideal para 
relaxar e flutuar tranquilamente, 
atravessando um lindo habitat 
de peixes coloridos e exóticos. 
Você também poderá ver 
o habitat dos golfinhos de 
Commerson, tudo do conforto 
de uma enorme boia!

6

      OMAKA ROCKATM

Uma aventura emocionante, com tubos de alta velocidade e funis 
nos quais você vai se molhar e escorregar de frente e de costas, 
subindo e descendo pelas paredes!

5
8      Com cerca de 24 metros de altura, esta é a atração onde os 

caçadores de adrenalina enfrentam seus medos e outras coisinhas 
mais. Depois de entrar em uma das três cabines individuais 
localizadas na plataforma de queda, você nunca saberá a hora que o 
chão irá desaparecer sob seus pés!

Mais populares



Com o plano de refeição 
Aquatica All Day Dinning, o visitante come à vontade 

o dia todo por um valor único. É possível visitar os 
restaurantes participantes ilimitadas vezes, uma vez a cada hora.

Adultos podem se servir de 1 prato principal, 
1 acompanhamento ou sobremesa e uma 

bebida não alcóolica de tamanho regular por visita. 
E as crianças ( de 3 a 9 anos) podem 

se servir das refeições infantis 
o quanto quiserem.
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9      KATA’S KOOKABURRA COVE®
Esta é uma verdadeira terra encantada aquática para as 
crianças, com diversas fontes, atrações e tobogãs. Crianças 
pequenas – até mesmo aquelas que acabaram de começar 
a andar – podem se divertir escorregando com pais e mães 
nessa área especialmente planejada para a família. Os 
aventureiros devem ter altura máxima de 1,22m. 

10      CUTBACK COVETM AND BIG SURF SHORESTM

Pegue uma onda nessas piscinas e tenha uma experiência 
completa, que vai desde flutuar em pequenas marolas até 
encarar as gigantes ondas, que podem chegar a 1,5 m. Com 
mais de 7 mil m2 de praias a sensação é que a faixa de areia é 
infinita. Este é o lugar perfeito para relaxar. Então, pegue uma 
espreguiçadeira e aproveite o sol.

Para crianças...

Upgrade



8

1

3

7

9

10

4

6

2

5

10   Big Surf Shore & Cutback Cove™

9  Kata’s Kookaburra Cove®7  Walkabout Waters™2  Taumata Race®

3  Dolphin Plunge®

1  Ray Rush™

5  Omaka Rocka™

6   Loggerhead Lane™

4  Roa’s Rapids®

8  Ihu’s Breakaway Falls®



*Há custos adicionais. A disponibilidade da cabana é limitada, 
então, faça sua reserva on-line ou visite o Guest Service do parque. 17

Dicas do Parque
l Chegue cedo ao parque para garantir os melhores lugares na praia.

l Sinta-se em casa alugando uma cabana privativa para sua família. Este 
será seu espaço exclusivo durante todo o dia. A cabana é um refúgio 
aconchegante para escapar do calor, equipada com frigobar e ventilador de 
teto.*

l As crianças pequenas têm uma área exclusiva no Aquatica, o 
Kata’s Kookaburra Cove®. Lá, elas podem brincar em mini tobogãs e 
escorregadores – tudo com a mamãe e o papai. 

l O SeaWorld fica do outro lado da rua do Aquatica.Visitando ambos os 
parques no mesmo dia, você só paga o estacionamento uma vez.



Um dia de descobertas,
recordações para toda vida

O Discovery Cove® é uma ilha tropical paradisíaca, que 
oferece a oportunidade única de nadar com golfinhos e 
arraias, mergulhar em meio a peixes tropicais e tomar sol em 
uma praia de areia branquinha. É um dia all-inclusive, em um 
ambiente tranquilo e cercado pela beleza da vida marinha.

18

  Definitivamente é o ponto alto do dia! 
E provavelmente de suas férias inteiras! Entre 

na lagoa para uma interação de aproximadamente 
30 minutos para nadar, brincar, abraçar 

e dar comida aos golfinhos. E depois será só você – 
nadando no paraíso com um amigo inesquecível. 
Todos são bem-vindos, mas você deve ter mais 

de 6 anos para nadar com os golfinhos. 
Crianças de 6 a 12 anos devem 

estar acompanhadas de um 
adulto na mesma reserva.

1
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        Além das praias de areias brancas e das experiências na 
superfície, o Discovery Cove apresenta uma surpresa debaixo 
d’água: um arrecife tropical. Conheça um mundo repleto de 
vida marinha onde milhares de peixes exóticos e arraias 
esperam por você. Todos estão convidados a entrar, 
nadar ou mergulhar livremente neste vibrante arrecife. 
Você vai se surpreender! Explore ainda as trilhas e pontes 
que dão acesso às ilhas do arrecife.

2

Mais populares
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       FRESHWATER OASIS®
É um refúgio tropical para toda a família, onde você pode caminhar 
dentro d’água ou mesmo flutuar em uma lagoa tranquila e rasa. 
Explore as árvores da floresta tropical que cerca a área e encontre 
lontras e saguis divertidos e curiosos. Se estiver procurando por 
tranquilidade, curta o sol de Orlando na Relaxation Station, uma 
piscina com cadeiras submersas ou em uma das redes de balanço 
localizadas estrategicamente nas sombras das palmeiras.

4

     EXPLORER’S AVIARYTM

Explore um ambiente encantador 
e conheça os sons mais incríveis. 
Encontre centenas de pássaros, ficando 
‘cara-a-bico’ com eles enquanto 
comem na sua mão. São mais de 
250 espécies de pássaros 
exóticos!

3

5      WIND-AWAY RIVERTM

O Wind-away River permite que você percorra um 
rio tropical, nade em meio a cachoeiras e descubra 
piscinas secretas, além de uma bela lagoa.
Águas cristalinas e natureza exuberante 
transportam você a um paraíso tropical. Aproveite 
para se refrescar e encontre uma trilha que o levará 
ao Explorer’s Aviary.

Mais populares
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       Coloque seu equipamento de mergulho 
e desça até às profundezas do The Grand Reef® 

para um passeio submarino revigorante! Com um capacete 
estilo escafandro , é possível contemplar tubarões, tocar 

em espécies exóticas e nadar ao lado de cardumes e 
arraias! Muitas surpresas esperam você na profundidade!

*Atividade opcional com custo adicional ao ingresso do parque.
Reserva necessária.

7

6      SERENITY BAYTM

Aprecie a imensa e 
tranquila Serenity Bay. 
Nade em uma piscina 
de águas límpidas ou 
simplesmente tome sol 
enquanto você aproveita 
esse fabuloso playground 
de água doce.

Para crianças...

Upgrade



1

2

6

4

3

5

7

7  SeaVenture®

6  Serenity Bay™2  The Grand Reef® 

3  Explorer’s Aviary™

1  Dolphin Lagoon® 

4  Freshwater Oasis® 

5  Wind-Away River™ 



l Os ingressos na alta temporada se esgotam rapidamente. Garanta sua reserva 
com pelo menos 3 meses de antecedência; o parque tem capacidade limitada a 
aproximadamente 1.300 visitantes por dia. 

l Tenha pelo menos 3 opções de data para ter mais chances de confirmar sua 
reserva.  Nunca agende sua visita para o dia de chegada ou retorno.

l O Discovery Cove pode acomodar visitantes com deficiência que possam se 
locomover sozinhos, com assistência limitada ou com a ajuda de um assistente 
pessoal. Estão disponíveis cadeiras de roda feitas especialmente para areia.

• Acesso de um dia ao Discovery Cove
• Refeições e petiscos durante o dia todo
• Bebidas não-alcóolicas e alcoólicas (para maiores 
de 21 anos)
• Equipamentos de mergulho, toalhas, armários e 
roupas de neoprene
• Ingresso do SeaWorld Orlando e Aquatica Orlando 
para utilizar por 14 dias consecutivos
• Estacionamento grátis somente no Discovery Cove

O melhor custo-benefício para suas férias. 
Inclui todos os benefícios acima e ainda:
• Inclui também o ingresso para o Busch 
Gardens Tampa Bay por 14 dias ilimitados
• ESTACIONAMENTO GRÁTIS EM TODOS 
OS PARQUES por 14 dias ilimitados

A experiência de nado com golfinhos 
pode ser adicionada a ambos os 

pacotes, por um valor adicional.
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INTERAÇÃO 
COM GOLFINHOSE xper iência all -inclu sive

Visitantes de todas as idades são bem-
vindos ao Discovery Cove. Para nadar 
com golfinhos, os visitantes devem ter 

idade mínima de 6 anos. Crianças 
de 6 a 12 anos devem estar 

acompanhadas de 
um adulto na 

mesma 
reserva.

DISCOVERY COVE 
DAY RESORT PACKAGE

DISCOVERY COVE 
ULTIMATE PACKAGE

Dicas do Parque
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Dos animais sel vagens
às atraçõe s radicais

Prepare-se para encarar a TigrisTM, a montanha-
russa de arremessos mais alta da Flórida, que será 

inaugurada em 2019 no Busch Gardens® Tampa Bay. A 
TigrisTM apresenta um arremesso triplo emocionante 

com movimentos para a frente e para trás, levando os 
aventureiros para voltas em looping, quedas ousadas, 
uma subida impulsionada de 45 metros de altura e um 

giro no próprio eixo, tudo isso a quase 100 km/h. 

Fique bem perto de 
algumas das espécies 

mais ameaçadas de extinção 
do planeta e venha se aventurar nas atrações mais radicais 

do mundo. O Busch Gardens® Tampa Bay é um parque 
fora do comum, com diversos habitats repletos de animais 
exóticos e atrações radicais. O Busch Gardens Tampa Bay 

vai deixar você com gostinho de quero mais.

Novidade
1
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2

3

      Antes de entrar na 
Cheetah Hunt®, observe bem 
de perto a velocidade da 
corrida de um guepardo, na 
Cheetah Run. Nesse local, 
você vai ficar bem próximo do 
animal terrestre mais rápido 
do planeta. A seguir, tome seu 
assento na montanha-russa 
que simula a velocidade, o 
poder e a agilidade deste belo 
felino, com curvas e giros 
super rápidos, além de 3 
arremessos inesperados.

      Localizada na área Egito, os aventureiros vão 
ficar cara a cara com uma cobra icônica de 24 

metros de altura. Depois, deslizarão pelos trilhos que 
passam sobre a Planície Serengeti e descobrirão os 
mistérios de uma escavação arqueológica egípcia. 

Essa montanha-russa de giros e rodopios é 
a única de seu tipo no mundo, pois conta 

com um elevador que leva os 
visitantes ao início dessa 

aventura exploratória.

Mais populares
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     TURN IT UP!
Este novíssimo espetáculo de patinagem no gelo celebra o verão com 
performances eletrizantes e saltos acrobáticos com as músicas mais 
tocadas atualmente.

     SHEIKRA®
É uma das atrações mais emocionantes do Busch Gardens e simula o voo 
de um magnífico gavião africano. Os visitantes são levados a mais de 60 
metros de altura e depois inclinados a 90 graus. Você já pode imaginar o 
que vem depois: uma super queda! 

     SERENGETI PLAIN®
São centenas de animais exóticos africanos, como girafas, zebras, 
rinocerontes, antílopes e avestruzes, que podem ser vistos pelo percurso 
do trem Serengeti Express Railway, Skyride, ou no tour Serengeti Safari 
(atração cobrada à parte). É difícil acreditar que estamos a apenas a uma 
hora de Orlando!

       Falcon’s Fury® é a maior torre de queda livre 
da América do Norte. Ela tem 102 metros de altura e 

leva os aventureiros para uma queda a 96 km/h. No ponto 
mais alto da nova atração há um elemento surpresa. 

Assim como o pássaro que dá nome a essa experiência, os 
aventureiros giram 90 graus e ficam de cara para baixo 

em uma posição de mergulho. Instantes depois, 
todos despencam a 96 km/h, em uma 

velocidade e potência jamais 
vivenciada anteriormente.

4
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Serengeti 
Safari

O Serengeti Safari® é uma aventura inesquecível 
pela planície do Serengeti realizada em um veículo 

aberto. O visitante verá diversos animais fascinantes e 
chegará tão perto das girafas que será possível alimentá-las 

com suas próprias mãos. Observe também zebras, avestruzes 
e rinocerontes e aproveite para aprender a respeito de outras 

espécies de animais da savana.

*Atividade opcional com custo adicional ao ingresso do parque. 
Reserva necessária. **Parte do valor deste tour é doado ao 

SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund.

8      SESAME STREET SAFARI OF FUN
Junte-se aos seus personagens favoritos do Sesame Street 
para uma aventura em família cheia de atrações para crianças e diversão com água. 
Lá você conhecerá a Air Grover, uma montanha-russa infantil, com muitas curvas 
divertidas e pequenas quedas. Escale e vá até a casa na árvore do Elmo. Refresque-
se em uma área cheia de jatos de água do Bert e Ernie. Assista ao show dos seus 
amigos e depois tire uma foto e almoce com esses personagens queridos.

9      JUNGALA®
Esta vila do Busch Gardens permite que você vivencie os diferentes ângulos da 
vida em uma floresta. Veja os orangotangos descansando ou brincando do alto 
das plataformas e depois assista aos tigres de bengala nadando em suas lagoas 
de águas cristalinas. Para jovens aventureiros, há o Jungle Flyers – uma tirolesa 
ousada, ou o Wild Surge, que o arremessará do topo de uma cachoeira bem 
alta. Um teste de coragem para os pequenos! Uma aventura inesquecível e uma 
extraordinária mistura de descobertas e diversão na única selva do mundo onde 
é possível brincar.

Para crianças...

Upgrade



™/© 2018 Sesame Workshop. 
Todos os direitos reservados. 
© 2018 SeaWorld Parks & 
Entertainment, Inc. 
Todos os direitos reservados.
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1
 TigrisTM

2
 Cobra’s Curse®

3
 Cheetah Hunt®

4
 Falcon’s Fury®

5
 Sheikra®

6
 Turn It Up!

7
 Serengeti Plain®

8
 Sesame Street® Safari of Fun

9 Jungala®

10
 Edge of Africa®

11
 Congo River Rapids®

12  Myombe Reserve®

13
  Montu®

14
  Kumba®

6



29

l O entretenimento das crianças 
está garantido com montanhas-russas 
infantis, atrações com água e animados 
espetáculos. Sem falar nas experiências de contato próximo aos animais, que 
além de entreterem os menores, também educam e conscientizam sobre a 
importância de preservarmos as espécies animais e o meio ambiente!

l Para evitar o tráfego da manhã, quando o parque abre, dirija-se diretamente 
para os fundos do parque e faça o caminho no sentido contrário. 

l Lembre-se que se você estiver hospedado na região de 
St. Petersburg, o Busch Gardens está muito próximo. 

11
 Congo River Rapids®

12  Myombe Reserve®

13
  Montu®

14
  Kumba®

      EDGE OF AFRICA® 
O Edge of Africa oferece a mais intensa experiência de safari 
à pé fora da África. Ao caminhar por essa área de safari, você 
descobrirá leões, hipopótamos, suricatos, lêmures e girafas.

10

      CONGO RIVER RAPIDS®
O Congo River Rapids o deixará encharcado durante uma 
animada jornada aquática, ao recriar elementos perigosos do Rio 
Congo, na África. É uma ótima maneira de se refrescar!

11

      MYOMBE RESERVE®
Explore o lar dos majestosos gorilas e dos divertidos chimpanzés 
neste habitat exuberante da floresta tropical.

12

      MONTU®
Aventure-se numa das mais altas e longas montanhas-russas 
invertidas do mundo, com loopings, quedas e velocidades de mais 
de 90 km/h, tudo com os seus pés balançando livremente!

13

      KUMBA®
Mergulhe e gire a 90 km/h 
dando voltas e encarando 
quedas. Desafie ainda os 
seus limites com 
manobras extremas e 
expe rimente a 
sensação de 
gravidade zero 
durante 
3 segundos.

14
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Publix Shopping Center
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ROTA HORÁRIO DE PARTIDA LOCAL DE PARTIDA

Maingate Lakeside Resort9h30
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Universal Orlando
1000 Universal Studios Boulevard – Estacionamento de ônibus 

Orlando Eye 360
8401 International Drive – Estacionamento de ônibus 

SeaWorld Orlando
7007 SeaWorld Drive – Estacionamento de ônibus 

Publix Shopping Center
8145 Vineland Avenue

Maingate Lakeside Resort – Kissimmee
7769 West Highway 192 – Ponto de ônibus coberto na frente do hotel 

1

2

4

5

3

l Favor comparecer ao local de embarque com 15 minutos de antecedência. 
l Horários e paradas sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
l O ônibus retorna do Busch Gardens no horário de fechamento normal do 
parque ou às 19h durante o período de pico. 

Transporte diário 
ida e volta para o 

Busch Gardens Tampa 
(aproximadamente 1 hora de duração) 

Serviço 
gratuito para 

visitantes portadores de 
ingresso Busch Gardens 

mediante reserva 
antecipada.

Faça sua reserva pelo telefone 1-800-221-1339 ou pelo www.buschgardens.com/shuttleexpress 
Informações sobre o parque +1 (407) 545-5550

Transporte realizado por companhia 
de ônibus autorizada. 

Serviço / Itinerários sujeitos a 
mudanças sem aviso prévio 

5

Saída de Orlando e 
Kissimmee



Publix Shopping Center

Localização
Orlando, Flórida
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Compre no Brasil e inclua  mais 
diversão em suas férias na Flórida com 
planos de refeição, tours especiais e 
interações com animais. Saiba também 
como curtir as atrações sem filas nos                     
parques de Orlando e Tampa

Com o Quick Queue® Unlimited os visi tantes podem curtir as 

atrações mais famosas do SeaWorld Orlando e Busch Gardens 

Tampa sem pegar as filas normais. Além disso, o Quick Queue 

Unlimi ted pode ser utilizado quantas vezes o visitante quiser 

durante o dia todo! 

*Reserva necessária.

*Todas as atividades a 
seguir são opcionais 
com custo adicional ao 
ingresso dos parques.

32



Prepare-se para um dia cheio de diversão e entretenimento! 

E o melhor, com comida à vontade! 

Com o All Day Dining Deal os visitantes podem desfrutar 

de seus pratos favoritos nos restaurantes participantes 

dos parques SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando e Busch 

Gardens Tampa. Este plano de refeição é uma ótima opção, 

pois permite que o visitante coma o quanto quiser a cada 

hora. Inclui prato principal, entrada ou sobremesa, bebidas 

não-alcoólicas a cada utilização. 33

Uma das experiências gastronômicas mais inesquecíveis para as 

famílias que visitam o SeaWorld Orlando! Após desfrutar de um bufê 

completo ao lado do habitat das baleias piloto, o visitante se dirigirá 

ao Shamu Stadium, aonde participará de uma sessão interativa entre 

os profissionais do parque e as Orcas. Uma oportunidade única para 

chegar bem perto destes animais e entender mais sobre eles, 

aprendendo como pequenos atos podem ajudar a preservar os 

oceanos e habitats do mundo. Reserve no Brasil com a operadora 

de sua preferência.



Conecte -se com as 
maravilhas do mar

Experimente a sensação de ficar bem próximo da vida 
marinha. Conecte-se com golfinhos, baleias e pinguins 

em atrações emocionantes e shows sensacionais. 
Atravesse o mar voando na incrível atração Manta e 

volte para casa se sentindo mais próximo de 
sua família e desses magníficos animais.

1      A Electric EelTM apresenta loopings de tirar o fôlego, twists e 
momentos de sensação de gravidade zero. Lançamentos múltiplos 
impulsionam os visitantes para frente e para trás, enquanto eles 
atingem a velocidade de cerca de 97 quilômetros por hora. Os 

aventureiros então disparam como um foguete em direção ao 
céu, atingindo 46 metros de altura, quando então eles encaram 

uma inversão seguida de um looping para uma sensação 
inesquecível de gravidade zero antes de retornar à estação. 

34

Novidade



2      Inaugurado em 2017, o Ocean ExplorerTM vai levá-lo numa 
expedição pelas maravilhas dos 7 mares. Esta área totalmente nova 
combina vários aquários e tecnologia digital em uma aventura 
emocionante que ainda inspirará todos a proteger os oceanos. No 
Submarine Quest você irá viajar a bordo de um submarino interativo 
e se tornará num verdadeiro pesquisador em uma missão de busca 
por informações sobre como proteger várias especies de animais.

3      O novo encontro com as orcas tem como conteúdo principal as 
informações sobre o comportamento das orcas na vida selvagem: 
o que comem, como caçam, como se locomovem e como 
se comunicam. Um encontro inesquecivel com o objetivo de 
promover e estimular o respeito pelas orcas, aumentando o senso 
de cuidado e o comprometimento com a preservação 
desses animais majestosos. 35
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DOLPHIN DAYS
Dolphin Days oferece uma experiência 

imersiva e educativa sobre os animais mais 
brincalhões do oceano: os golfinhos nariz-de-garrafa. 
Ao longo do show, você vai observar a personalidade 

de cada animal, vivenciar a incrível interação 
entre os animais e seus treinadores e ainda 

aprender como proteger os golfinhos 
na natureza.

4

     MANTA®
Decole nessa mega-atração que leva os 
visitantes ao mundo das arraias. Aqui você 
vai deslizar, mergulhar e se movimentar como 
uma arraia em nossa primeira montanha-russa 
multimídia com arremesso duplo. Você pode 
ainda sentir a emoção de estar rodeado por 
arraias que nadam em uma gruta, onde você 
pode tocar e alimentar esses animais incríveis.

5
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l As apresentações dos animais são imperdíveis. Durante as 
apresentações diárias da lontra marinha, os cuidadores as alimentam 
e fazem bricadeiras nas quais imitam seus comportamentos naturais 
na selva.

l Verifique no centro de reservas as promoções sazonais que tornarão 
a sua visita ao SeaWorld ainda mais agradável e acessível, como o 
All Day Dining Deal e o Quick Queue® (que permite acesso rápido às 
atrações e shows com lugares reservados)

l Ingressos para o SeaWorld® San Diego também podem ser 
comprados no Brasil. Economize tempo, dinheiro e pague em Reais. 
Consulte seu agente de viagens ou www.seaworldparks.com.br.

37
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San Diego, Califórnia



Resgate , reabilitação e 

Para mais informações, acesse: SeaWorldCares.com

O histórico de resgates de animais do SeaWorld já tem mais de 50 anos 
e já beneficiou mais de 33.000 animais. Trabalhando em parceria com 
órgãos estaduais, regionais e agências federais, nós ajudamos animais 
que estão órfãos, doentes, machucados ou precisando de cuidados de 
especialistas. Nosso objetivo para cada animal resgatado é ter sucesso 
na reabilitação e devolver esses animais ao seu ambiente natural.

38

Os tempos mudaram, e nós também estamos mudando. As orcas que estão 
sob nossos cuidados atualmente fazem parte da última geração de orcas do 
SeaWorld, a companhia encerrou todos os seus programas de reprodução 
de orcas. A população de orcas que vive atualmente no SeaWorld continuará 
vivendo nos habitats dos parques da companhia, onde recebem os mais 
altos níveis de cuidados veterinários. O SeaWorld foi o responsável por 
apresentar as orcas para mais de 400 milhões de visitantes e esse é um 
grande orgulho para a companhia. 
Assim como o entendimento da sociedade sobre as orcas mudou, 
nós também estamos mudando, introduzindo novas formas 
inspiradoras de encontros com as orcas, substituindo os shows 
teatrais por apresentações educacionais. Essa mudança reforça a nossa 
missão de oferecer aos visitantes experiências significativas e o nosso 
comprometimento com a educação, pesquisa e resgate de animais. 

O SEAWORLD ESTÁ MUDANDO

retorno de animais selvagens
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O “Curtir & Preservar” é um progra-
ma de arrecadação de fundos direta-
mente relacionado à venda de produ-
tos extras dos parques temáticos dos 
SeaWorld Parks & Entertainment no 
mercado brasileiro.
Para cada compra de produtos opcio-
nais ao ingresso, como planos de re-
feição, Quick Queue e tours, é doado 
U$2 para o “Curtir & Preservar”. 
Todo o montante arrecadado é desti-
nado 100% para ajudar projetos bra-
sileiros que apoiam a preservação de 
espécies na vida selvagem. 
Considerando os outros programas vi-
gentes do SeaWorld & Busch Gardens 
Conservation Fund, destacamos que 
o “Curtir & Preservar” apresenta difer-
enciais relevantes. Um deles é exata-
mente o critério de beneficiar exclusi-
vamente projetos do Brasil. Todos os 
anos, são selecionadas as instituições 
que recebem o valor proveniente do 
Curtir & Preservar.

Conheça o 
     Curtir & Presenvar

O SeaWorld Parks & Enter-
tainment inspira milhões 
de pessoas por meio do 
poder do entretenimento 
a celebrarem, se conec-
tarem e cuidarem do meio 
ambiente. Somos uma das 
principais organizações de 
zoológico do mundo e líder 
em tratamento e bem-estar 
de animais, treinamentos e 
cuidados veterinários.
Nosso comprometimento 
global com o bem-estar e 
preservação dos animais 
está focado em três aéreas:

1. Resgate de animais doentes, órfãos e feridos;

2. Pesquisas e projetos de preservação para ajudar a proteger 
ani mais no ambiente selvagem; 

3. Programas de incentivo para próximas gerações de conserva-
cionistas e especialistas em animais

Aprenda no Parque. Pratique no Planeta.



seaworldparks.com.br

seaworld@imaginadora.com.br

facebook.com/seaworldparksBR

twitter.com/seaworldparksBR

instagram.com/seaworldparksBR


