
fora dos parques
ORLANDO



Olá, viajante! Como você está?

Provavelmente você chegou até aqui procurando mais

informações sobre o que fazer fora dos parques em

Orlando, certo? Pois bem, esta dúvida não é só sua. Nós

recebemos todos os dias mensagens de nossos seguidores

sobre isto. Por isso, decidimos elaborar este guia sobre os

atrativos que a cidade  oferece além dos parques de

diversão. 

Com tantas opções de parques, você provavelmente vai

focar sua viagem neles  mesmo. Porém, a nossa dica é que

você não esqueça dessas atrações "menores". 

Conhecemos várias pessoas que vão para Orlando e sequer

saem do complexo da Disney. Mas estamos aqui para te

ajudar a fazer com que sua viagem seja mais completa.

Separamos aqui um resumo do atrativo, sua localização, seu

site oficial, se  é pago  e também o horário de

funcionamento. Dessa forma, você terá as principais

informações para adicionar alguma dessas opções em sua

programação.

O que vo
cê vai encontrar por aqui

2



Bok Towers.........................................................................................4

Celebration.........................................................................................5

Chocolate Kingdom..........................................................................6

Cirque du Soleil...................................................................................7

Disney Boardwalk.............................................................................8

Disney Springs...................................................................................9

Downtown.........................................................................................11

Dr. Phillips Center for Performing Arts....................................12

Fun Spot America............................................................................13

Gatorland..........................................................................................14

Icon Park...........................................................................................15

Sumário

iFLY Orlando Indoor Skydiving.....................................................16

Kings Dining & Entertainment.......................................................17

Old Town............................................................................................18

Orlando Tree Trek Adventure Park............................................19

Orlando Watersports Complex.................................................20

Ripley’s Believe It or Not!..............................................................21

The Escape Game Orlando...........................................................22

Universal City Walk.......................................................................23

Winter Park.....................................................................................24

WonderWorks.................................................................................25

Esportes............................................................................................26

3



Endereço: 
1151 Tower Blvd, Lake
Wales

Horário: 
08h00 - 18h00

Entrada:
Paga

Site:
boktowergardens.org

BOK
Tower

Localizado entre Orlando e Tampa, o complexo do Bok Tower

Gardens engloba uma bela torre chamada de “Singing Tower”,

jardins projetados como cenários contemplativos de bosques e

um santuário de pássaros. Tudo feito pelo paisagista mais

famoso dos Estados Unidos: Edward Bok. A Pinewood Estate, o

Hammock Hollow e trilhas naturais fazem parte do passeio

também. Lembre-se: os sinos da torre tocam apenas das 13h às

15h.

Avaliação do Roteiro
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https://goo.gl/maps/uApAy9pKKZyRQ6pW8
https://boktowergardens.org/


Cele
bration

O Celebration Town Center é um “bairro” de Orlando localizado

próximo ao complexo da Disney, totalmente planejado pelo

próprio Walt Disney. Aqui você pode encontrar lojas,

restaurantes e entretenimento durante uma caminhada

relaxante.

Avaliação do Roteiro
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Cho
colate

Kingdom

Uma fábrica de chocolate que te leva para um tour interativo e te

faz entender como são feitos os chocolates. No Interactive

Factory Adventure Tour você conhecerá uma estufa de cacau,

um museu do chocolate, um rio de chocolate e uma fábrica de

chocolate que utiliza equipamentos antigos.

Avaliação do Roteiro
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Cir
que du

Soleil

Viaje para um mundo onde a mesa do animador se torna o palco e

os desenhos ganham vida. O show é uma celebração à vida,

acentuada pelos encantadores e hipnotizantes movimentos da

maestria acrobática do Cirque du Soleil. O espetáculo tinha

previsão para acontecer em março de 2020, mas foi adiado para

2021. 

Avaliação do Roteiro
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Dis
ney's

Boardwalk

Inspirada na charmosa Atlantic City da virada do século XX, aqui

você passeará pelo calçadão desfrutando de atrações noturnas

como malabaristas, comediantes e quando quiser, parar em

alguns dos incríveis restaurantes dessa região. 

Avaliação do Roteiro
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Disn
ey Springs

Aqui você pode relaxar e recarregar sua bateria. Este lugar

oferece inúmeras opções de lojas, gastronomia e entretenimento

para complementar sua experiência Disney. Este é um dos nossos

lugares favoritos em Orlando. É o lugar que melhor consegue

combinar, de forma harmônica, compras, restaurantes e

entretenimento. 

Avaliação do Roteiro
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COMPRAS

 

Se você estiver em busca dos produtos Disney, aqui você

encontrará a maior loja com o tema no mundo: A World of Disney.

Além disto, você encontrará literalmente desenas de lojas com o

tema. E além disto você encontrará lojas das algumas das lojas

mais famosas do mundo, como Uniqlo, Zara, Sephora e tantas

outras! Prepare as pernas para andar muito e o bolso, claro.

Não se trata do lugar mais econômico de Orlando, uma vez aqui

estão as coleções mais atuais das lojas. Ou seja, poucos

descontos e preços cheios. Mas é garantido achar itens

maravilhosos.

RESTAURANTES

Se você estiver em busca dos produtos Disney, aqui você

encontrará a maior loja com o tema no mundo: A World of Disney.

Além disto, você encontrará literalmente dezenas

Disn
ey Springs
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Down
town

Esse é o centro comercial e de negócios de Orlando, que também

oferece opções de entretenimento como museus, restaurantes,

eventos esportivos, galerias de artes e o Lake Eola.

Avaliação do Roteiro
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Dr.
Phillips Center

O Dr. Phillips Center for Performing Artes está localizado em

Downtown. Este centro de artes cênicas é com certeza um ponto

turístico muito interessante de Orlando. Este espaço possui 3

teatros e um deles é chamado de Walt Disney Theater. Nele você

encontrará diversos shows e eventos, até mesmo, os famosos

musicais da Broadway. Vale a pena conferir a programação na

época da sua viagem!

Avaliação do Roteiro
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FUN
Spot America

Parques de diversão com atrações radicais e de diferentes níveis

de emoção para agradar todas as idades, incluindo a famosa

montanha russa de madeira.  Têm duas localizações, em Orlando

e em Kissimmee.

Avaliação do Roteiro

13



Gatorland

Também chamada de “Capital Mundial do Jacaré”, é um parque

temático sobre os primeiros habitantes da região, os jacarés.

Gatorland também conta com um aviário, um zoológico de

animais de estimação e espetáculos.

Avaliação do Roteiro
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ICON
park

Divertido complexo de entretenimento localizado no coração de

Orlando. Aqui você encontra atrações incríveis, como a famosa

roda gigante The Wheel, o museu de cera Madame Tussauds

Orlando, a Orlando StarFlyer, o aquário SEA LIFE Orlando

Aquarium, entre outras. Além disso, o ICON Park é mais uma

alternativa para compras e alimentação, conta com uma boa

variedade de lojas e restaurantes para você conhecer!

Avaliação do Roteiro
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iFLY

Salte de paraquedas sem precisar saltar de um avião através

desse simulador de paraquedas. O iFLY utiliza uma tecnologia de

corrente de vento vertical que te permite saltar sem perigo.

Avaliação do Roteiro
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Kings

O Kings Dining & Entertainment é um lugar onde você pode

descontrair jogando boliche, pingue-pongue ou nas mesas de

bilhar e na quadra de bocha, além de degustar um menu assinado

pelo chef e relaxar nesse ambiente divertido e luxuoso.

Avaliação do Roteiro
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Old Town

Em Kissimmee, você encontra essa região de arquitetura

autêntica e lojas exclusivas como das comunidades da Flórida de

antigamente.

Avaliação do Roteiro

18



Tree Trek

O Orlando Tree Trek Adventure Park é um parque alternativo

para aqueles que curtem aventura e natureza. Oferece 96

desafios aéreos para você experimentar que incluem redes,

cordas, balanços e muito mais!

Avaliação do Roteiro

19



Waters
ports Complex

O complexo de esportes aquáticos de Orlando (Orlando Water

Sports Complex) fica localizado próximo ao Florida Mall e tem

entre as atividades disponíveis, wakeboarding, wakeskating,

wakeskiing, kneeboading, tubing no barco ou cabo e parque

aquático.

Avaliação do Roteiro
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https://www.orlandowatersports.com/


Ripley
's Believe It Or Not

Uma casa que parece estar afundando, mas não está! Aqui você

irá curtir exposições interativas, experimentar visões, sons e

experiências curiosíssimas.

Avaliação do Roteiro
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The Escape Game

Sala de fuga onde você encontrará aventuras imersivas com

duração de 60 minutos. Junto com sua equipe, vocês serão

desafiados a completar uma missão para escapar dessa sala.

Avaliação do Roteiro
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Unive
rsal Citywalk

É a área de entretenimento da Universal, que fica na frente dos

parques Island of Adventure e Universal Studios. Também conta

com lojas, gastronomia e entretenimento. É um pouco mais adulta

que o Disney Springs e voltada para um público dos 20 anos em

diante. No entanto, mesmo os pequenos podem curtir bastante

esta área.

Avaliação do Roteiro
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Winter Park

Pequenina cidade charmosa próxima a Orlando. Conquista seus

visitantes com seu centrinho fofo, sua arborização, ruas largas e

belos lagos. Na avenida principal, você vai encontrar lojinhas

graciosas e ótimos restaurantes, bem como casas bonitas ao

redor dos lagos e outros atrativos interessantes.

Avaliação do Roteiro
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Wonder Works

Pode também ser chamado de parque de diversão para a mente,

onde você encontrará exposições que desafiam a mente e

estimulam a imaginação. O WonderWorks mistura educação com

entretenimento num prédio caído de cabeça para baixo.

Avaliação do Roteiro
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Esportes

Além dos atrações existe a possibilidade de você acompanhar

alguns jogos ao vivo de diversos esportes. Vamos deixar aqui um

resuminho sobre cada esporte e seus times.

Esporte: Basquete

Time: Orlando Magic

Estádio: Amway Center

Ligas: NBA

Esporte: Futebol Feminino

Time: Orlando Pride

Estádio: Exploria Stadium

Ligas: NWSL

Esporte: Futebol Masculino

Time: Orlando City

Estádio: Exploria Stadium

Ligas: MLS

Você não pode perder os jogos da NBA do Orlando Magic. Os play

offs acontecem entre maio e julho.

O torneio feminino acontece entre maio e outubro. Quem faz

parte desse time é ninguém menos que a rainha Marta.

O torneio masculino acontece entre abril e novembro. Quem já

fez parte desse time foram nomes como Kaká e Pato.
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Esporte: Futebol Americano

Feminino

Time: Orlando Anarchy

Ligas: WFA

Esporte: Hóquei de gelo

Time: Orlando Solar Bears

Ligas: ECHL, NHL, SCAHL

Outros esportes que você pode aproveitar

Corridas da Disney:  acontece em várias épocas do ano, mas a mais

famosa é a corrida no começo do ano, e o melhor, você pode

participar

Speedweeks: corrida da stockcar que costumam acontecer em

fevereiro

Silver Spurs Orlando: rodeios em Kissimmee que acontecem

semestralmente, mas o mais famoso é o que acontece em outubro

Arnold Palmer Invitational: partidas de golf que ocorrem geralmente

em março.

O time feminino de futebol americano já foi campeão da terceira

divisão em 2018 e ficou em segundo lugar em 2017.

Os jogos costumam acontecer entre outubro e abril.
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Atlanta Braves Spring Training: não é uma competição, são apenas treinos dos

times  de baseball. Eles geralmente acontecem em torno de março

Orlando Predators: jogos de futebol americano que acontecem entre

abril e agosto, não é um time muito forte, mas vale a experiência

Orlando Rays: jogos de baseball de uma liga menor, os jogos

acontecem entre abril e setembro

Children’s Miracle Network Classic: um torneio de golf para arrecadação de

fundos  para hospitais infantis, geralmente acontece em outubro

Um time que não é particularmente de

Orlando, mas não poderíamos deixar de

citar é o Tampa Bay Buccaneers!

Muitos quando viajam para Orlando e curtem um futebol americano, vão

assistir a um jogo deles! Os Buccaneers atualmente competem na NFA, como

uma equipe membro da NFC South.
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Valeu!

Esperamos que tenha gostado do conteúdo. Não deixe de nos

seguir nas redes sociais e acompanhar todas as novidades sobre

Orlando e os parques mais queridinhos do mundo. Esperamos

você para ler todo nosso o conteúdo sobre planejamento de

viagem para Orlando que preparamos de forma especial para

vocês. 

Quer entrar em contato conosco? Envie um e-mail para

atendimento@roteiroemorlando.com.br

https://www.youtube.com/c/RoteiroemOrlando
https://www.facebook.com/roteiroemorlando
https://www.instagram.com/roteiroemorlando/
https://roteiroemorlando.com/

