INTRODUÇÃO
Prezado Associado RCI:
Você está recebendo este guia que tem
o objetivo de ajudá-lo a tirar o máximo
de proveito da sua viagem que cuidamos
com tanto carinho.
Aproveitar os mais famosos parques
temáticos do mundo, nadar com
golfinhos, voar num jato, saltar de páraquedas, visitar um rancho, mergulhar
com tubarões, ver ursos polares,
e voar de para-pente, são apenas
algumas das atividades que você pode
realizar em Orlando. Com 99 atrações
maravilhosas, 112.000 quartos de hotel,
5.300 restaurantes e 176 campos de
golfe, Orlando é o destino de férias
escolhido por turistas do mundo todo.
Além dos famosos parques temáticos,
você pode conferir shows, exposições,
paradas, lojas, restaurantes e diversões
noturnas espetaculares que atendem a
todas as idades.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
No Aeroporto
Ao chegar no Aeroporto Internacional de Orlando, você deve retirar sua bagagem e dirigir-se à alfândega.
Vá até o setor de bagagem do terminal principal, utilizando o serviço de transporte do aeroporto, onde
você terá uma primeira impressão da beleza natural de Orlando. Ao sair do trem, desça um andar para
retirar sua bagagem.
Indo para o seu Hotel
Táxis, vans e carros particulares estão à disposição no aeroporto, no mesmo andar onde você retira sua
bagagem. Se você optar por um táxi, não esqueça de combinar os valores antecipadamente. Para carros
de aluguel ou ônibus, apenas dirija-se ao nível 1 depois de retirar a sua bagagem.
Aluguel de Veículos
Alugar um veículo é a melhor maneira de conhecer e aproveitar tudo que Orlando tem a oferecer.
Se ainda não alugou, entre em contato agora mesmo e alugue um carro HERTZ com 10% de desconto!
Você encontrará estradas que conectam os aeroportos a todas as áreas da Flórida Central.
Podemos auxiliá-lo com tudo o que for necessário para dirigir em Orlando. Para sua maior comodidade,
inclua um navegador GPS em sua locação.
Pedágios
As cabines de pedágio estão claramente sinalizadas "EXACT CHANGE ONLY" para quem tiver o dinheiro
trocado, e "CHANGE AND RECEIPTS" para quem precisa de troco ou de recibo. A sinalização
indicará quando um posto de pedágio estiver no caminho, qual o valor da cobrança e a qual pista você
deve se direcionar. Eles não aceitam cartões de crédito nem moedas estrangeiras.
A melhor forma de passar pelos pedágios é quando você aluga um carro HERTZ. Todos estão equipados
com o «PlatePass», aparelho que é acionado quando você passa por um pedágio. Com ele, você passa
diretamente, sem fila, e é cobrado posteriormente em seu cartão de crédito.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Telefonando
Para economizar dinheiro ao ligar para casa, certifique-se de comprar um cartão de chamada
internacional ao invés de telefonar diretamente do seu quarto de hotel. Os cartões estão disponíveis em
quase todas as lojas de conveniência.
Impostos
Os impostos para as compras variam de 6,5 a 7% em todas as mercadorias, exceto alguns itens de
alimentos e medicamentos. Existe também uma taxa que varia de 2 a 6% que é aplicada pelos
hotéis, além da taxa de vendas.
Gorjetas
É comum dar de 15 a 20% de gorjeta para profissionais que prestam serviços como os garçons,
motoristas de transportes públicos e atendentes de bar. Porteiros são tradicionalmente agraciados com
US$1 por bolsa. Em muitos restaurantes, a gorjeta já estará inclusa na conta em grupos de seis ou mais.
É melhor sempre perguntar isso quando o funcionário apresentar a conta.
Clubes
"Posso ver sua identificação", é o que um funcionário pode te perguntar caso você não aparente ter pelo
menos 21 anos de idade. Você notará que a idade legal para bebidas alcoólicas nos Estados Unidos é
realmente respeitada. Por isso, certifique-se de ter um documento de identificação com foto, como
seu passaporte, à disposição.
Visitantes
O centro de visitantes oficial de Orlando é localizado na International Drive, nº 8723.
Além de informações, lá você também encontrará mercadorias com o logo oficial de Orlando.
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CLIMA
Orlando é uma cidade com o clima bem variado, tendo duas
estações bem definidas ao longo do ano: No inverno, de
Outubro a Março, as temperaturas são baixas e chove bem
pouco. Já no verão, de Abril a Setembro, as temperaturas
são muito altas e chove bastante.
Os meses quentes em Orlando
É tempo de colocar os chinelos de fora e curtir os parques e
suas atrações aquáticas.
Nestes meses, chove quase todos os fins de tarde na
cidade, mas isso não atrapalha em nada os planos e a
diversão. Afinal, depois de um dia de muito calor, podendo
chegar a 40 graus, nada mais refrescante do que andar na
chuva. Ainda mais porque, em geral, não são chuvas de
raios e trovões. Então deixe a capa de chuva cobrindo sua
maquina fotográfica e curta a água. Depois da chuva, você
vai ver que o calor continua e você vai estar seco em 15
minutos.
Os meses frios em Orlando
Pode-se imaginar a Flórida é de sol e calor o ano inteiro.
Pode ser que em Miami o clima seja quase assim, mas em
Orlando o frio é uma realidade e você não pode ignorá-lo.
Durante o dia faz sol e com um casaco ou moletom você
aguenta bem o ar gelado. À noite, deve-se usar uma roupa
um pouco mais quente.
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CURIOSIDADES
População
A população da Metrópole Orlando é de aproximadamente 1.8 milhões e consiste nos
condados de Orange, Osceola, Seminole e Lake.
Tamanho
A área dos três condados de Orlando consiste em 7.397 Km². Orlando está situado a 241
Km. da fronteira da Flórida com a Geórgia ao norte, 80 Km. da costa Atlântica ao leste, 121
Km. da costa do Golfo oeste, e a 595 Km. de Florida Keys no sul do estado.
Hotéis
A grande área de Orlando contém cerca de 500 hotéis e 114.000 quartos de hóspedes.
Restaurantes
Existem mais de 5.100 restaurantes na área com cozinha continental e étnica, incluindo
opções mais elegantes e refinadas.
Descontos
O Orlando Tourism Bureau oferece o Orlando Preferred Visitor Magicard®, um cartão de
descontos com validade de um ano que concede aos visitantes descontos em lojas,
refeições, aventuras ao ar livre, golfe e nas atrações. Os visitantes podem baixar o cartão
via Internet para sua maior conveniência através de
http://orlandoinfo.com/portugues/magicard.
Visitantes
Aproximadamente 50 milhões de visitantes fazem uma viagem para Orlando todo ano.
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30
dicas
fonte: www.orlandoinfo.com
01. Pedale um barco Cisne no Lake Eola.
02. Maravilhe-se com a arte em vidro Tiffany no The Charles Hosmer Morse Museum of American Art.
03. Jante no maior Hard Rock Café do mundo.
04. Veja as estrelas do maior telescópio refrator da Flórida no Orlando Science Center.
05. Nade com os golfinhos no Discovery Cove.
06. Jogue golfe nos mesmos campos que Tiger Woods.
07. Vá atrás das antiguidades na Orange Avenue e em Mount Dora.
08. Pegue jacarés no Wet 'n Wild Orlando ou no Disney's Typhoon Lagoon Water Park.
09. Seja um pirata por um dia abordo de um galeão gigante no Pirate's Dinner Adventure.
10. Visite o distrito de compras da Park Avenue em Winter Park.
11. Nade em águas à 22°C o ano todo no Wekiwa Springs.
12. Aperte as mãos do rato mais famoso do mundo - Mickey!
13. Veja os filmes se tornarem vida no Universal Studios.
14. Assista aos fogos de artifício no Magic Kingdom do California Grill no Disney's Contemporary Resort.
15. Sinta a força de um terremoto no WonderWorks.
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30
dicas
fonte: www.orlandoinfo.com
16. Mergulhe em baixo d'água em um carro vôngole com Nemo e seus amigos no Epcot.
17. Maravilhe-se com as mansões enquanto você passeia no barco pelos lagos e canais em Winter Park.
18. Despenque 13 andares na Tower of Terror no Disney's Hollywood Studios.
19. Descubra a cidade perdida de Atlantis no SeaWorld Orlando.
20. Curta um show improvisado dos The Blues Brothers no Universal Studios.
21. Encare a maior, mais rápida e mais alta montanha russa de Orlando no SeaWorld Orlando.
22. Fique cara-a-cara com animais selvagens no Busch Gardens Tampa Bay.
23. Aprenda como desenhar um desenho animado no The Magic of Disney Animation no Disney's Hollywood Studios.
24. Ouça rock 'n' roll music embaixo d'água no Hard Rock Hotel no Universal Orlando Resort.
25. Torça pelo seu cavaleiro no Medieval Times.
26. Faça um safari africano no Disney's Animal Kingdom.
27. Ria junto com os principais nomes da comédia no Orlando Improv e no Dottie's Orlando Comedy Theater.
28. Faça picnic nas margens do Lake Eola.
29. Acelere até 201 km/h em dois segundos no G Force Drag Racing.
30. Sobrevoe de asa delta as floresta de madeira vermelha da Califórnia no Soarin' do Epcot.
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NÃO VIAJE SEM...
Se ainda não adquiriu algum dos produtos abaixo, ainda dá tempo! Entre em contato agora
mesmo com a RCI Travel e solicite! Nossos consultores te ajudarão com muita satisfação no que for preciso.
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NÃO VIAJE SEM...
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BOA VIAGEM!

São Paulo: (11) 3524-3555 / Demais Regiões: 0800 602-3939 / www.rcitravel.com.br

