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Walt Disney World – Flex Tickets
INGRESSO DISNEY BÁSICO

Acesso limitado a 01 parque Walt Disney World por dia

DISNEY PARK HOPPER
Acesso ilimitado a todos os parques Walt Disney World

DISNEY PARK HOPPER PLUS
Acesso ilimitado a todos os parques Disney e Visitas Plus de acordo com o 

número de dias de entradas

DIAS ADULTOS CRIANÇAS ADULTOS CRIANÇAS ADULTOS CRIANÇAS

02 $ 401 $ 388 $ 489 $ 476 $ 514 $ 501

03 $ 511 $ 494 $ 588 $ 572 $ 611 $ 594

04 $ 631 $ 608 $ 719 $ 696 $ 741 $ 719

05 $ 632 $ 611 $719 $ 698 $ 741 $ 719

06 $ 640 $ 618 $ 727 $ 705 $ 748 $ 727

07 $ 648 $ 627 $ 735 $ 714 $ 758 $ 735

08 $ 655 $ 633 $ 742 $ 720 $ 764 $ 742

09 $ 665 $ 644 $ 752 $ 731 $ 774 $ 752

10 $ 674 $ 653 $ 762 $ 740 $ 784 $ 762

• Ingressos com desconto para crianças de 03 a 09 anos. Entrada gratuita para menores de 03 anos.
• Todos os ingressos expiram 14 dias a partir do primeiro uso. Após emitidos os ingressos não são 

reembolsáveis.
• Consulte-nos ingressos para apenas 01 dia.

• Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros nos cartões de crédito.

PARQUES WALT DISNEY WORLD PARQUES AQUÁTICOS E ÁREAS DE ENTRETENIMENTO (VISITAS PLUS)

Visualizar mapa.

https://drive.google.com/file/d/0ByEcUVOLIvjdS3IwVWJsUXRZbjg/view?usp=sharing
https://www.ciamaritima.tur.br/paginas/409
https://www.ciamaritima.tur.br/paginas/409


Universal Orlando Resort

• Ingressos com desconto para crianças de 03 a 09 anos. 
• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis. • Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.

• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros nos cartões de crédito.

PARQUES UNIVERSAL ORLANDO RESORT

2-PARK 2-DAY
Admissão de 2 parques por 2 dias. Permite o acesso aos dois parques no mesmo dia. Vigente por 7 dias após o primeiro uso.
✓ Universal's Island of Adventure®  ✓ Universal Studios Florida®  ✓ Universal CityWalk®

ADULTOS

$ 301
CRIANÇAS

$ 291

2-PARK 3-DAY
Admissão de 2 parques por 3 dias. Permite o acesso aos dois parques no mesmo dia. Vigente por 7 dias após o primeiro uso.
✓ Universal's Island of Adventure®  ✓ Universal Studios Florida®  ✓ Universal CityWalk®

ADULTOS

$ 321
CRIANÇAS

$ 312

3-PARK 2-DAY
Admissão de 3 parques por 2 dias. Permite o acesso aos três parques no mesmo dia. Vigente por 7 dias após o primeiro uso.
✓ Universal's Island of Adventure®  ✓ Universal Studios Florida®  ✓ Universal CityWalk®  ✓ Volcano Bay® (NOVO)

ADULTOS
$ 358

CRIANÇAS

$ 347

3-PARK 3-DAY
Admissão de 3 parques por 3 dias. Permite o acesso aos três parques no mesmo dia. Vigente por 7 dias após o primeiro uso.
✓ Universal's Island of Adventure®  ✓ Universal Studios Florida®  ✓ Universal CityWalk®  ✓ Volcano Bay® (NOVO)

ADULTOS

$ 379
CRIANÇAS

$ 368

2-PARK EXPLORER
Admissão ilimitada por 14 dias de parque-a-parque aos dois parques.
✓ Universal's Island of Adventure®  ✓ Universal Studios Florida®  ✓ Universal CityWalk®

ADULTOS

$ 368
CRIANÇAS

$ 358

3-PARK EXPLORER
Admissão ilimitada por 14 dias de parque-a-parque aos três parques.
✓ Universal's Island of Adventure®  ✓ Universal Studios Florida®  ✓ Universal CityWalk®  ✓ Volcano Bay® (NOVO)

ADULTOS

$ 368
CRIANÇAS

$ 358

INGRESSO DESCRIÇÃO PREÇOS

Visualizar mapa.

3 POR 2

https://drive.google.com/file/d/0ByEcUVOLIvjdZmo3a01kd0JwLVE/view?usp=sharing


SeaWorld Parks

• Entrada gratuita para menores de 03 anos.
• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis.

• Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros com cartões de 

crédito.

PARQUES SEAWORLD

SEAWORLD 1 DIA
Admissão ao SeaWorld por 1 dia. 
✓ SeaWorld

ADULTOS OU CRIANÇAS

$ 99

INGRESSO DESCRIÇÃO PREÇOS

BUSCH GARDENS 1 DIA
Admissão ao Busch Gardens por 1 dia. 
✓ Busch Gardens

ADULTOS OU CRIANÇAS

$ 99

SEA WORLD - 2 PARQUES
Admissão a 2 dos 4 parques do SeaWorld.  Vigente por 14 dias após o primeiro uso.
✓ SeaWorld ✓ Aquatica ✓ Busch Gardens  ✓ Adventure Island Tampa

ADULTOS OU CRIANÇAS

$ 122

SEA WORLD - 3 PARQUES
Admissão a 3 dos 4 parques do SeaWorld.  Vigente por 6 meses após o primeiro uso.
✓ SeaWorld ✓ Aquatica ✓ Busch Gardens  ✓ Adventure Island Tampa

ADULTOS OU CRIANÇAS

$ 122

SEA WORLD VISITAS ILIMITADAS + 
ESTACIONAMENTO GRÁTIS

Admissão ilimitada a todos os parques SeaWorld.  Vigente por 14 dias após o primeiro uso.
✓ SeaWorld ✓ Aquatica ✓ Busch Gardens  ✓ Adventure Island Tampa

ADULTOS OU CRIANÇAS

$ 174



SeaWorld Parks

• Entrada gratuita para menores de 03 anos.
• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis.

• Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros com cartões de 

crédito.

PARQUES SEAWORLD

SEAWORLD 02 PARQUES COM ALIMENTAÇÃO
Admissão a 2 dos 4 parques do SeaWorld.  Vigente por 14 dias após o primeiro uso.
✓ SeaWorld ✓ Aquatica ✓ Busch Gardens  ✓ Adventure Island Tampa

ADULTOS OU CRIANÇAS

$ 177

INGRESSO - PROMO DESCRIÇÃO PREÇOS

SEA WORLD 03 PARQUES COM ALIMENTAÇÃO
Admissão a 3 dos 4 parques do SeaWorld.  Vigente por 14 dias após o primeiro uso.
✓ SeaWorld ✓ Aquatica ✓ Busch Gardens  ✓ Adventure Island Tampa

ADULTOS OU CRIANÇAS

$ 177

• INFORMAÇÕES / NORMAS DA PROMOÇÃO: 

- Período para compra do ingresso: Até o dia 31/03/2019. 
- Cada refeição inclui: 01 prato principal + 01 acompanhamento ou sobremesa + 01 bebida (tamanho média) não alcoólica.
- Cada pessoa tem direito a 01 refeição a cada hora, e até 30 minutos antes do fechamento dos restaurantes. 
- Será solicitada a apresentação de voucher, para ter direito a alimentação.  



Discovery Cove

• Entrada gratuita para menores de 03 anos.
• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis..
• Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros nos cartões de crédito.

DISCOVERY COVE REGULAR
Admissão ilimitada aos parques SeaWorld e Aquatica. Vigente 

por 14 dias após o primeiro uso.

TEMPORADA BAIXA TEMPORADA MÉDIA-BAIXA TEMPORADA MÉDIA TEMPORADA MÉDIA-ALTA TEMPORADA ALTA

SEM NADO $ 191 $ 202 $ 225 $ 247 $ 247

COM NADO $ 259 $ 292 $ 337 $ 381 $ 408

DISCOVERY COVE ULTIMATE
Admissão ilimitada aos parques SeaWorld, Aquatica e Busch 

Gardens. Vigente por 14 dias após o primeiro uso.

TEMPORADA BAIXA TEMPORADA MÉDIA-BAIXA TEMPORADA MÉDIA TEMPORADA MÉDIA-ALTA TEMPORADA ALTA

SEM NADO $ 219 $ 231 $ 253 $ 275 $ 275

COM NADO $ 286 $ 320 $ 365 $ 410 $ 432

• Temporada baixa: Janeiro: 11-14; 18-21; 25-28. | Fevereiro: 01-04; 08-10. | Setembro: 03-30. | Novembro: 22 - 25; 27; 29Nov – 02Dez | Dezembro: 06-08.
• Temporada média-baixa: Janeiro: 01-06. | Fevereiro: 11; 22-25. | Março: 01-05; 08-16. | Abril: 28Abr-31Maio. | Setembro: 01-02. | Outubro: 01Out-04Nov. | Novembro: 08-11; 15-17. | Dezembro: 09; 13-16; 19-31.
• Temporada média: Março: 17Mar-07Abr. | Abril: 22-27. | Junho: 01-09. | Agosto: 26-31.
• Temporada média alta:  Abril: 08-21. | Junho: 10Jun-26Jul. | Agosto: 18-25.
• Temporada alta. Julho: 17Jul-17Ago. 

Exigências para nadar com os golfinhos:
• Crianças a partir de 06 anos;
• A partir de 13 anos, sem necessidade de um acompanhante adulto;
• A partir de 15 anos para frequentar o parque sem acompanhantes/supervisão de um adulto.

DISCOVERY COVE

Inclui nos ingressos Regular ou Ultimate: Café da manhã, almoço, lanches (snacks) , bebidas ilimitadas durante todo o dia (alcoólicas apenas para maiores de 21 anos) e uso gratuito de snorkeling, traje de neopreme , toalhas, bronzeadores, chuveiros e trocadores.

DISCOVERY COVE INGRESSO
Somente ingresso

TEMPORADA BAIXA TEMPORADA MÉDIA-BAIXA TEMPORADA MÉDIA TEMPORADA MÉDIA-ALTA TEMPORADA ALTA

SEM NADO $ 167 $ 180 $ 202 $ 202 $ 202

COM NADO $ 224 $ 259 $ 292 $ 371 $ 371



• Ingressos com desconto para crianças de 03 a 11 anos no Kennedy Space Center e de 03 a 12 anos no 
Legoland. Entrada gratuita para menores de 03 anos.

• Ingressos Legoland que incluem o Waterpark não válidos até 27/10/2019.
• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis.

• Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros nos cartões de crédito.

KENNEDY SPACE CENTER

EXCURSÃO
KENNEDY SPACE CENTER

Inclui traslado de ida e volta desde o hotel ao Kennedy Space Center, visita guiada em inglês, entrada e visita ao salão da 
fama dos astronautas. Aproximadamente 8h de duração.
**Preço do adulto deve ser considerado para mínimo de 02 pessoas. 

ADULTOS

$ 164
CRIANÇAS

$ 153

KENNEDY SPACE CENTER 
ULTIMATE EXPERIENCE

Inclui traslado de ida e volta desde o hotel ao Kennedy Space Center, visita guiada em inglês, entrada, almoço com um 
-

**Preço do adulto deve ser considerado para mínimo de 02 pessoas.

ADULTOS

$ 231
CRIANÇAS

$ 194

LEGOLAND

LEGOLAND 1 DIA Admissão por 1 dia ao parque temático Legoland.
ADULTOS

$ 92
CRIANÇAS

$ 79

LEGOLAND PLUS Admissão por 2 dias ao parque temático Legoland. Vigente por 14 dias após o primeiro uso.
ADULTOS

$ 100
CRIANÇAS

$ 95

LEGOLAND 1 DIA
WATERPARK COMBO

Admissão por 1 dia ao parque temático Legoland e Waterpark Legoland.
ADULTOS

$ 103
CRIANÇAS

$ 98

LEGOLAND PLUS
WATERPARK COMBO

Admissão por 2 dias ao parque temático Legoland e Waterpark Legoland. Vigente por 14 dias após o primeiro uso.
ADULTOS

$ 119
CRIANÇAS

$ 115

ENTRADA
KENNEDY SPACE CENTER

Inclui entrada  ao Kennedy Space Center, visita guiada em inglês.
*Validade da entrada= deve ser usado dentro de sete dias após a data da emissão do ticket
**Preço do adulto deve ser considerado para mínimo de 02 pessoas. 

ADULTOS

$ 59
CRIANÇAS

$ 48

Kennedy Space Center e Legoland



• Ingressos com desconto para crianças de 03 a 12 anos. Entrada gratuita para menores de 03 anos.
• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis.

• Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros nos cartões de crédito.

ATRAÇÃO DESCRIÇÃO PREÇOS

ICON Orlando Eye –Madame Tussauds –SEA LIFE

ICON ORLANDO EYE 
(a partir das 16:00h)

Inclui entrada  para subir  ao Orlando Eye, a partir das 16:00h. A volta é de aproximadamente 22 minutos, dentro de uma 
cabine, com vista panorâmica da cidade de Orlando. 

ADULTOS

$ 26
CRIANÇAS

$ 22

Madame Tussauds + Sea Life 
Orlando

Entrada ao museu de cera Madame Tussauds e entrada ao aquário Sea Life. As visitas não precisam ser consecutivas. A 
validade é de 30 dias após o primeiro uso.

ADULTOS

$ 32
CRIANÇAS

$ 28

Madame Tussauds + Orlando 
Eye +  Sea Life Orlando

Entrada ao museu de cera Madame Tussauds +  entrada ao aquário Sea Life, e entrada para subir ao Orlando Eye para uma ADULTOS

$ 39
CRIANÇAS

$ 36

Madame Tussauds
+ Orlando Eye

Entrada ao museu de cera Madame Tussauds + ADULTOS

$ 33
CRIANÇAS

$ 29

Orlando Eye
+ Sea Life

Entrada ao aquário Sea Life Orlando +
dentro de uma cabine com vista panorâmica da cidade de Orlando.

ADULTOS

$ 33
CRIANÇAS

$ 29

ICON ORLANDO EYE 
(10:00h às 16:00h)

Inclui entrada  para subir  ao Orlando Eye, entre 10:00h e 16:00h. A volta é de aproximadamente 22 minutos, dentro de uma 
cabine, com vista panorâmica da cidade de Orlando. 

ADULTOS

$ 25
CRIANÇAS

$ 20

• As entradas em cada atração não precisam ser usadas de forma consecutivas. A validade é de 30 dias, após o primeiro uso.



Blue Man, Medieval Times 

• Ingressos com desconto para crianças de 03 a 12 anos. Entrada gratuita para menores de 03 anos.
• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis.

• Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros nos cartões de crédito.

ATRAÇÃO DESCRIÇÃO PREÇOS

BLUE MAN GROUP Não há opção de reserva, apenas compra imediata e multa integral em caso de cancelamento.
ADULTOS

$ 58
CRIANÇAS

$ 33

MEDIEVAL TIMES Inclui entrada ao espetáculo + jantar e show. Também inclui 02 drinques, refrigerante ou cerveja, por pessoa.
ADULTOS

$ 51
CRIANÇAS

$ 45



NBA

• Após emitidos os ingressos não são reembolsáveis. • Valores expressos em dólares americanos e deverá ser convertidos ao câmbio do dia.
• Forma de pagamento: 03x sem juros ou 25% de entrada e saldo em 06x sem juros nos cartões de crédito.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membros da mesma, a NBA também é considerada a principal liga de basquete do mundo.

Temporada regular
Começa em meados de outubro e segue até meados de abril do ano seguinte. Cada time joga 82 jogos contra todos os outros, sendo que pode enfrentar alguns times 3 ou 4 vezes, contra times da mesma divisão são sempre 
4 jogos, das outras divisões usa-se um sistema dependendo de quantas vezes enfrentou aquele time nas temporadas anteriores. Apesar disso o sistema de pontuação que classifica para os playoffs é válido apenas para os 
times da mesma conferência.

Playoffs
Os playoffs (ou mata-mata) começam em meados de abril e seguem até meados de maio. São séries "melhor-de-sete" compostas por 8 times em cada conferência. O primeiro colocado de cada conferência enfrenta o último, 
o segundo o penúltimo, o terceiro o antepenúltimo e assim sucessivamente. Os três campeões de divisão tem direito a ficar entre os quatro primeiros para mais jogos em casa, embora um time que tenha ficado em segundo 
na sua divisão mas com resultado melhor que um líder de outra possa ter um posicionamento melhor. Os jogos são realizados de tal maneira: os dois primeiros na cidade do time de melhor campanha, seguido por dois jogos 
na cidade do outro time. Caso faça-se necessário outras partidas elas serão disputadas alternadamente entre as cidades, sendo o time de melhor campanha o favorecido.

Finais
As finais da NBA são realizadas sempre em meados de junho. É disputada pelo campeão da Conferência Leste versus o campeão da Conferência Oeste. Assim como os playoffs também é disputada em uma série "melhor-de-
sete". Tem a vantagem no mando de quadra o time de melhor campanha na temporada regular, disputando em casa as duas primeiras partidas e, se necessários, os jogos cinco e sete.

Ingressos
Os valores dos ingressos são variáveis. Consulte nossa equipe para mais informações.



Informações

• Método de entrega dos ingressos Walt Disney World:
Será entregue um ticket eletrônico, o qual deverá ser apresentado no 1o dia de entrada no balcão Costumer Service / Guest Relation (acompanhado de um documento com foto passaporte) para ser trocado pelo 
cartão magnético.

• Método de entrega dos ingressos Universal:
Será entregue um voucher que deverá ser apresentado na entrada do parque (há necessidade de documento com foto passaporte), para que se efetue a troca pelo cartão magnético.

• Método de entrega dos ingressos SeaWorld, Busch Gardens ou Aquática:
Será entregue um voucher que deverá ser apresentado na entrada do parque (há necessidade de documento com foto passaporte), para que se efetue a troca pelo cartão magnético.

• Método de entrega dos ingressos Blue Man:
- Blue Man: Será entregue voucher físico, o qual, o passageiro deverá trocar na bilheteria pelo ticket original (portar documento passaporte - com foto).

Metodologia de entrega dos ingressos:

• As tarifas são por pessoa e em Dólares Americanos, sujeitas a alteração sem aviso prévio;
• A entrada ao Parque Temático pode variar de 07/14 dias a partir do primeiro dia de uso, de acordo com o ingresso, a menos que a opção sem Expiração seja comprada;
• Todos os ingressos são intransferíveis.
• Algumas atividades ou eventos especiais poderão ser cobrados separadamente;
• Crianças (CHD) são consideradas de 03 a 09 anos (as exceções estão devidamente informadas em cada tipo de atração/ticket), acima desta idade pagam tarifas de adulto;
• Determinadas restrições de idade podem ser aplicadas para acesso a certas instalações;
• Ingressos devem ser solicitados no mínimo 07 dias antes do embarque;
• Ingressos não são reembolsáveis.

Informações importantes:



Informações e reservas

www.ciamaritima.tur.br


