
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora já tem uma desculpa para ir 

à  Orlando em Maio 

É fã da saga Star Wars? Então não vai querer perder os fins-de-

semana especialmente dedicados a este fenómeno intergaláctico no 

parque Disney Hollywood Studio. Junte-se aos cavaleiros Jedi, aos 

Lords Sith e às celebridades do mundo Star Wars, em espectáculos, 

desfiles e muitos mais, apenas disponível de 18 de Maio até 10 de 

Junho. 

Aproveite também a nova promoção 

da família  válida até 15 de 

Setembro: 

Na compra de hotel (Value, Moderate e Deluxe Resort Hotels e 

Deluxe Villa Resorts) e ingressos para os parques Disney, oferta do 

plano de alimentação. 

Em Maio 

Torne a sua experiência mágica : 

Cirque Du Soleil na 

Aproveite para assistir ao circo mais famoso do mundo, num 

espectáculo mágico sem igual. Cirque Du Soleil “La Nouba” está 

disponível durante todo o ano na Disney World Downtown. Não 

perca! 
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Veja os astros do golf em acção 

Sempre sonhou estar lado a lado com Tiger Woods ou com Rory Mcilroy? 

Então não perca a oportunidade de assistir a um dos torneios mais famosos 

do PGA Tour. The Players Championship terá lugar de 10 a 13 de Maio em 

Ponte Vedra Beach, Florida (a apenas 200km de Orlando). 

Novo hotel da família  

A partir de 31 de Maio vai poder experimentar o novo hotel 

Disney's Art of Animation Resort da categoria Value 

(Económico).  Serão quatro os temas dos quartos: À Procura de 

Nemo, Os Carros, a Pequena Sereia e o Rei Leão.  

Epcot International Flower 

& Garden Festival  

A Disney recebe durante o mês de Março, Abril e Maio um 

fantástico festival de jardinagem, que lhe dará a oportunidade 

de ver as suas personagens favoritas de uma maneira bastante 

diferente. Com exposições e demonstrações de especialistas 

na área da jardinagem, actividades especiais para as crianças e 

estrelas da música, este é sem dúvida um evento a não perder. 

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 Maio: 18ºC (min) – 29ºC (max) 

 Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto 

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

 Distância Orlando – Miami : 375 km; 4 horas de carro 

 Aproveite o voo directo da TAP Portugal Lisboa-Miami 
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