DISNEY SEMANA DA CRIANÇA

SAÍDA DIA 7 DE OUTUBRO DIRETO DE CONFINS | 10 DIAS

1º DIA (DIA 7 - SEXTA-FEIRA): BH / ORLANDO
Chegou o grande dia!!! Início da nossa inesquecível viagem
de sonhos! Comparecimento ao aeroporto de Confins para
embarque junto à experiente equipe Green! Voo noturno
American Airlines as 21:55h.
2º DIA (DIA 8 - SÁBADO): SUPER TARGET (COMPRAS)
PERFUMELAND E VICTORIOS (COMPRAS)
Chegada a Orlando prevista para as 11:05h e visita ao Super
Target, um lugar incrível onde você poderá encontrar de
tudo a preços tentadores: produtos de farmácia, artigos
para casa, roupas, brinquedos, eletrônicos e até um
supermercado com muitas opções para encher o frigobar
no hotel! À tarde vamos conhecer a Perfumeland, uma loja
completa com perfumes, cosméticos, eletrônicos, telefones,
produtos Apple, games, tênis, malas e muito mais. Depois
sugerimos jantar no restaurante brasileiro: Victorio’s.
3º DIA (DIA 9 - DOMINGO): MAGIC KINGDOM PARK
Siga seus sonhos Disney até um lugar onde a fantasia ganhe
vida com muitas aventuras e lembranças mágicas! Ao entrar
no parque vamos conhecer o Castelo da Cinderela e visitar
as novidades de New Fantasyland... Vamos curtir aventuras
na Splash e Space Mountain e um divertido 3D: Mickey’s
Philharmagic. No final um lindo desfile dos personagens
seguido de um incrível show de projeções no castelo...
4º DIA (DIA 10 - SEGUNDA): HOLLYWOOD STUDIOS
Para começar a atração 4D interativa dos personagens de
Toy Story ! Depois vá de 0 a 100 Km/h com a potência de
um F-14 supersônico, faça loopings sincronizados com uma
trilha sonora da banda Aerosmith na Rock’n Roller Coaster
e embarque em um elevador, suba 13 andares e segure-se
para uma queda eletrizante na Torre do Terror! Para encerrar,
uma viagem para a imaginação de Mickey com seus heróis
favoritos, princesas e vilões no lindo show Fantasmic.
5º DIA (DIA 11 - TERÇA): UNIVERSAL STUDIOS
HARRY POTTER / PREMIUM OUTLET MALL (SHOPPING)
Aproveite a mais nova atração da Universal, inaugurada
em 2016: Skull Island, sobre a lenda do King Kong! Uma
experiência multidimensional, 3D, de tecnologia inovadora!
Você será levado para uma ilha e o inesperado será seu
maior desafio... Aumente o volume da sua diversão ao
escolher sua própria trilha sonora na montanha-russa Rockit;
enfrente uma multidão de mortos-vivos na atração Revenge
of the Mummy e dê gargalhadas em Meu Malvado Favorito.
Depois, com um ingresso especial, vamos desembarcar em
King’s Cross Station, no Beco Diagonal, baseado nos filmes
de Harry Potter. Lá vamos visitar atrações incríveis como o
Gringotts Bank! Depois do parque vamos ao maior e melhor
shopping outlet de Orlando, Premium Outlet Mall, com
preços tentadores e lojas como: Nike, Adidas, Vans, Tommy,
GAP, entre outras.
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6º DIA (DIA 12 - QUARTA): ISLANDS OF ADVENTURE
HARRY POTTER / CITY WALK / FLORIDA MALL
Vivencie emoções no 3D Spider Man. Experimente um
encontro com os dinosauros na atração Jurassic Park e se
divirta nas atrações molhadas em Toon Lagoon. E tem mais
Harry Potter! Hoje pegamos o trem Hogwards Express para
conhecer a vila de Hogsmead: o simulador Harry Potter
and the Forbidden Journey, as 2 montanhas-russas gêmeas
Dragons Chalenge, lojinhas, restaurantes e muito mais...
Depois vamos explorar as lojas de City Walk, dentro do
complexo da Universal e o shopping Florida Mall com lojas
fantásticas como: Abercrombie, Hollister, Forever 21, Zara,
H&M, QuickSilver, Roxy e muito mais...
7º DIA (DIA 13 - QUINTA): SEA WORLD / EPCOT
Somente em Sea World você poderá ficar cara-a-cara com a
baleia Shamu e sentir a rapidez de uma arraia na montanharussa Manta. A novíssima atração Mako, a mais alta, rápida
e longa montanha-russa de Orlando. Inspirada no tubarão
terá a sensação de gravidade zero! Epcot é um parque de
descobertas, onde a magia Disney toca o mundo real! Uma
aventura de vôo livre pelas belezas naturais da California na
atração Soarin e a sensação de um astronauta de verdade
na atração Mission Space. Depois vamos visitar 11 países,
tudo de uma só vez, em WorldShowcase? À noite o show
Illuminations, um espetáculo repleto de fogos de artifício
com trilha sonora impressionante!
8º DIA (DIA 14 - SEXTA): DISNEY’S ANIMAL KINGDOM
DISNEY SPRINGS / CIRQUE DU SOLEIL (OPCIONAL)
Aqui a diversão fica selvagem! Um safari em plena Florida
na atração Kilimanjaro Safari; um trem de alta velocidade
pelo Himalaia na montanha-russa Everest e o fantástico
show Lion King ao estilo Broadway! Depois seguimos para
Disney Springs, lar da famosa loja World of Disney e de
vários restaurantes, lojas, cafés... e também do Cirque du
Soleil La Nouba, um show incrível e inesquecível. (opcional)
9º DIA (15 DE OUTUBRO - SÁBADO)
DIA LIVRE PARA CURTIR O HOTEL / RETORNO
Hoje vamos curtir um pouco mais nosso hotel e arrumar
as malas para nosso retorno. Depois seguiremos para o
aeroporto com destino ao Brasil. Voo noturno direto de
Orlando para Confins com conexão em Miami, voando
American Airlines. Saída de Orlando prevista para as 16:05h.
10º DIA (16 DE OUTUBRO - DOMINGO)
DUTY FREE SHOP / CHEGADA
Chegada prevista para as 7:49h da manhã. Assistência de
nossa equipe na alfândega e compras no Duty Free em Belo
Horizonte. Nossa viagem não termina aqui. As lembranças
ficarão para sempre em nossa memória!

PARTE TERRESTRE VALOR POR PESSOA
Disney’s All Star Resort ou similar
Acomodação

Valores

Apto. Quádruplo

US$ 1.598,00 + US$ 80 (seguro viagem)

Apto. Triplo

US$ 1.728,00 + US$ 80 (seguro viagem)

Apto. Duplo

US$ 1.968,00 + US$ 80 (seguro viagem)

Criança*

US$ 1.148,00 + US$ 65 (seguro viagem)

Taxa Governamental: Valores da parte terrestre sujetos a taxa
governamental vigente de 6,38% para remessa de valores ao exterior.
Seguro viagem: Cobertura médica de US$ 60 mil por pessoa.
Forma de pagamento** (enquanto houver vagas):
Inscrições até abril de 2016 ou enquanto houver vagas: 8x sem juros no cheque.
Inscrições em maio ou junho de 2016 ou enquanto houver vagas:
6x sem juros no cheque.
* Criança até 9 anos dividindo apto com 2 ou 3 adultos pagantes em apto. duplo ou triplo.
** Forma de pagamento e valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Valores em dólar americano convertidos em real ao câmbio turismo da operadora para cada etapa de pagamento.

PARTE AÉREA VALOR POR PESSOA
Voos American Airlines (direto de Confins):
07 de out // CONFINS (21:55h) para MIA (05:10h)
08 de out // MIA (09:50h) para ORLANDO (11:05h)
15 de out // ORLANDO (16:05h) para MIA (17:15h)
15 de out // MIAMI (21:45h) para CONFINS (07:49h)
Tipo

Valores

Adulto

US$ 998,00 + taxas

Criança

US$ 998,00 + taxas

Forma de pagamento:
Financiamento em até 6x sem juros* + taxas.
* Entrada à vista de US$ 284,00 + 5 prestações no cartão de crédito de
US$ 143,00 fixas em real ao câmbio do dia da emissão (câmbio iata).
A parte aérea é emitida através do Greentours.

Taxa de embarque e emissão na primeira prestação do cartão de crédito.
Valores e forma de pagamento sujeitos a alteração pela cia aérea e/ou Greentours sem aviso prévio.

OPCIONAIS VALOR POR PESSOA
Programação

Valores

Cirque Du Soleil

US$ 100

Taxa Governamental: Valores dos opcionais sujetos a taxa
governamental vigente de 6,38% para remessa de valores ao exterior.
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DISNEY SEMANA DA CRIANÇA – 10 DIAS / 7 NOITES
Os preços da PARTE TERRESTRE somados ao seguro viagem, incluem:
- Mais de 40 anos de experiência com famílias e adolescentes, desde
1973;
- Assistência e acompanhamento da experiente equipe de monitores
Green: 2 monitores para cada grupo de acima de 40 pessoas (média
de 1 monitor para cada 20 passageiros/média dos grupos de 45
passageiros). Caso o grupo seja maior ou menor que 45 pessoas
trabalharemos com número maior ou menor de monitores.
- OPERAÇÃO PRÓPRIA
- 7 noites de hotel em Orlando no Disney´s All Star Resort (categoria
econômica), Universal Cabana Bay (categoria econômica) ou
similar. Obs.: A acomodação dos aptos triplos e quádruplos será
em duas camas de casal;
- Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa com
acompanhamento dos monitores e gorjetas para maleteiros no
limite de 2 malas por pessoa (regra das cias aéreas) + sacola de
mão do Greentours dentro do ônibus;
- Traslado para os parques, shoppings, lojas e atrações em ônibus
privativo, ônibus Disney ou fornecido pelos estabelecimentos;
- Tkts para todos os parques incluídos na programação, inclusive
especial para os parques Universal com direito a uso do trem
Hogwards Express;
- Tour de compras: Super Target, Premium Outlet Mall, Florida Mall,
Perfumeland, City Walk e Disney Springs;
- Serviço de “banquinho” para os menores desacompanhados;
- Blogreen onde todos poderão acompanhar a viagem através de
fotos;
- Kit de viagem composto de camisetas, mochila, pochete, portadocumentos, cinto porta-dólar, caneta, dicas, dentre outros
detalhes;
- Reunião pré-viagem com a equipe Green para apresentações e
explicação detalhada do roteiro (em BH, local e data a definir).
- Importante: é necessário acrescentar ao valor da parte terrestre o
seguro de viagem com cobertura médica de US$ 60 mil por pessoa.
Observações especiais:
- A parte terrestre tem sua tarifa publicada em dólar e pode sofrer
alteração sem prévio aviso. Esse valor é convertido em real ao
câmbio turismo da operadora para cada parcela ou etapa de
pagamento. A vaga na viagem e o valor da parte terrestre + seguro
viagem só estão realmente garantidos em dólar, após comprovação
do pagamento da primeira parcela ou primeira etapa, da assinatura
do contrato pelo CONTRATANTE, agência intermediadora (se for o
caso) e CONTRATADA e da emissão de recibo pela CONTRATADA
devidamente carimbado, assinado e numerado. O Greentours não
se responsabiliza por inscrições feitas por agências intermediadoras
sem os documentos citados anteriormente devidamente assinados e
verídicos. O saldo a pagar sempre será em dólar e convertido no dia
dos pagamentos. O seguro viagem só está indicado separadamente
pois as regras de cancelamento e taxas governamentais são
diferentes. Não vendemos a parte terrestre sem aquisição do
seguro.
Os preços da parte terrestre não incluem:
- Despesas com documentação como: identidade, passaporte, visto
americano, autorização de menores, eventuais vacinas ou quaisquer
documentos exigidos pelos órgão competentes;

-

-

-

Extras de caráter pessoal: telefonemas, lavanderia, refeições,
ingressos para museus como Madame Tussauds, transporte público
como metrô ou táxi, ingresso para monumentos quando cobrado,
passeios citados como sugestão e tudo o que não está mencionado
no programa como incluso;
Todos os opcionais. Caso o passageiro opte pelos passeios deve
observar prazo de pagamento antes da viagem. Prazos informados
em nosso blog, site e enviado por email. O valor dos opcionais pode
sofrer alteração sem aviso prévio e somente está garantido após
o pagamento dos mesmos. Caso a realização de algum opcional
não seja possível antes da viagem iniciar, seja pelo baixo número
de optantes ou por impossibilidade de compra, o Greentours irá
devolver o valor integralmente no câmbio pago.
Excesso de bagagem nos aeroportos e nos traslados de ônibus;
Parte aérea, taxas de embarque e emissão.

PARTE AÉREA:
- A parte aérea internacional tem sua tarifa publicada em dólar. O
valor só está garantido e é convertido para real no ato da emissão
e fixo nas parcelas seguintes. Até a data da emissão da passagem
aérea os valores e formas de pagamento podem sofrer alteração;
- A data poderá eventualmente ser alterada pela cia aérea, o que
não é comum. Mas não é possível para o passageiro alterar data
de ida ou retorno dentro do bloqueio de grupo, a passagem aérea
deve ser emitida através do Greentours e o valor da passagem de
grupo não é o mesmo de passagens aéreas individuais. (dúvidas
vide contrato);
- Passagens aéreas em classe turística: rota estabelecida pela cia
aérea podendo passar por pontos de conexão como Rio, SP, Miami,
Dallas, entre outros. Voos sujeitos a alteração.
Observações especiais:
- Como a alimentação não está inclusa, recomendamos que cada
passageiro viaje com no mínimo US$ 40 por dia para tais gastos;
- O Greentours não é responsável pela obtenção do visto americano
e também não é responsável pela imigração nos EUA. Daremos
todas as orientações necessárias e possíveis;
- Todo passageiro deve apresentar, no dia da viagem, os documentos
necessários, válidos e originais. Esses documentos podem demorar
meses para ficar prontos, por isso devem ser providenciados o
mais breve possível, assim que a inscrição for feita e são de inteira
responsabilidade dos passageiros e CONTRATANTES. Para fazer a
inscrição em nossa viagem não é necessário estar com documentos
como passaporte e visto prontos;
- Financiamentos sujeitos a aprovação de crédito pela empresa de
cartão de crédito, pela cia aérea, financeira e/ou pelo Greentours;
- O mesmo roteiro poderá apresentar tarifas aéreas distintas e a
ordem dos passeios poderá ser diferente do material ilustrativo.
As Condições Gerais específicas deste programa (parte terrestre e
aérea) se encontram à disposição no Greentours Viagens e Turismo.
Os valores e a programação de outubro de 2016 foram lançados dia
09 de março de 2016. Qualquer inscrição anterior a esta data não
é verdadeira e/ou válida e não será reconhecida pelo Greentours!
As inscrições somente são válidas com contrato assinado entre as
partes envolvidas, com recibo oficial emitido pelo Greentours e com
a comprovação de pagamento à CONTRATADA.
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