PRÉ EMBARQUE
GRUPOS PARA ORLANDO/DISNEY

Orlando terra da diversão!!!!
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos: 5h antes da saída do vôo.
Localização da Companhia Aérea
DELTA AIRLINES: Terminal 1 - Asa A
Documentação Obrigatória de Viagem
- Passaporte com validade mínima de 6 meses da data de entrada nos EUA.
- Visto Válido para Entrada nos Estados Unidos.
- Autorização de Viagem para menor desacompanhado: Menores de 18 anos viajando desacompanhados, ou na
companhia de apenas um dos pais ou responsável legal, necessitam de autorização por escrito e com firma reconhecida
em cartório (os pais devem ir pessoalmente reconhecer firma POR AUTENTICIDADE para viajar ao exterior. A
autorizacão deverá ter foto e ser anexada cópia do RG do menor. Deverão ser feitas 2 vias da mesma.
- 2 Cópias do Passaporte (página com numero do passaporte, foto e visto americano)
Novo Passaporte Brasileiro (CAPA AZUL)
“Em função do novo passaporte brasileiro não possuir o campo ‘filiação” na página biográfica, todos os menores de 18
anos, viajando ou não com os pais, devem levar carteira de identidade ou certidão de nascimento original para apresentar
a Polícia Federal e comprovar filiação para sair do país.
Portadores de Passaporte de países isentos de Visto Americano
Orientamos aos c idadãos por tadores de passaporte de n acionalidades isentas de v isto americano a consultar um
despachante para saber se o seu documento atende as novas exigências em vigor desde 12 de Janeiro de 2009. Para
referencia, favor acessar a pagina de documentos do blog http://disneyrca.blog.terra.com.br
Orientação Médica (Importante)
Aos menores desacompanhados sob tratamento médico e que necessitem de acompanhamento de nossos profissionais,
solicitamos aos pais ou responsáveis que entreguem ao nosso Guia, no aeroporto, as instruções por escrito de
medicação e dem ais orientações em c aso de necessidade d e intervenção. Aos que t omam medicação continuamente,
recomenda-se l evar os m edicamentos que já estão acostumados a t omar. O bs.: É DE SUMA I MPORTANCIA
SABERMOS, DETALHADAMENTE, C ASOS D E DOENÇAS PSI COLÓGICAS E S IMILARES, l embrando que a
Assistência de Viagem incluída neste roteiro não cobre intervenções em doenças preexistentes.
Ficha Medica
É de suma importância o preenchimento correto da ficha Médica, anexando uma Iistagem com os nomes dos remédios,
preferivelmente c om o no me da s ubstancia c ontida na f ormula que o m enor e stá ac ostumado a tomar, nos c asos de
febre, enj ôo, t osse, di arréia, al ergia, d or de bar riga, dor de c abeça, dor es m usculares, de ou vido, d e gar ganta c ólica
intestinal, cólica menstrual e etc. A mesma deverá ser entregue ao guia do grupo no momento do embarque e também
ser enviada a Ancoradouro Viagens aos cuidados da Gerencia de Atendimento.

Registro de Equipamentos Eletrônicos
Há necessidade do r egistro de equ ipamentos eletrônicos como, por ex emplo: maquinas di gitais acima d e 10. 1 M PX e
Filmadoras. 0 mesmo pode ser efetuado no Aeroporto de Guarulhos- Receita Federal.
Tesouraria para Menores Desacompanhados
Nossos gui as pod em s er responsáveis pela t esouraria par a os m enores des acompanhados qu e nec essitarem de t al
apoio. Nesse caso, solicitamos aos pais ou responsáveis enviar juntamente com o dinheiro, uma autorização por escrito
informando o valor aproximado a ser disponibilizado ao menor por dia. A entrega do dinheiro e do passaporte deve ser
feita somente após a hospedagem do grupo no hotel em Orlando.
Itens Essenciais à sua Bagagem
Remédios ou medicamentos de uso diário ou habitual, protetor solar facial e corporal, hidratante de pele, óculos escuros,
tênis USADOS e CONFORTAVEIS, maquina fotográfica ou filmadora, agasalho, roupas confortáveis e boné.
Bagagem de Mão - Regras para Transporte de Líquidos, Cremes e etc.
Nos vôos internacionais, o limite Maximo permitido p or r ecipiente a s er t ransportado na ba gagem de m ão é de 10 0ml
cada. Todos os itens contendo líquidos, fluídos, gel ou creme, devem ser acondicionados em sacos plásticos do tipo “zip”
com t amanho de 2 0 x 20 c m. Toda a bagag em de bor do s erá inspecionada pelo s etor de s egurança do aer oporto,
independente da c ompanhia aérea. Nã o p odem s er t ransportados neste volume, obj etos per furantes, c ortantes, qu e
provoquem faísca ou fogo, nem artigos inflamáveis de qualquer natureza.
Kit Ancoradouro
O kit de v iagem f oi es pecialmente el aborado para você. 0 us o d a c amiseta e da m ochila é fundamental p ara qu e
possamos l ocalizá-Io n o a eroporto, na imigração na chegada a os E stados U nidos ou nos par ques. Solicitamos que a
mochila seja utilizada em seu embarque no Aeroporto de Guarulhos, facilitando assim sua localização pelos nossos guias
e no processo de Imigração nos EUA.
Famílias
As famílias que preferirem fazer as visitas aos parques de forma independente do grupo poderão realiza-Ias. Neste caso
solicitamos determinar com o guiam local e horário para reencontro.
Café da manhã (Disney dólar)
5 Disney Dólar por dia e 1 Caneca (MUG) para cada passageiro. A Caneca da direito a consumo ilimitado (refil gratuito)
de bebidas não alcoólicas como água, refrigerantes, sucos e chás no restaurante de seu hotel.
Bagagem
Nos vôos regulares é permitido o transporte de: duas (02) malas padrão normal, pesando até 32kg cada uma e mais uma
mala de mão com até 5kg por pessoa.
Duty Free S hop: Além da Isenção de US$ 50 0 para compras no ex terior, o viajante pod erá adquirir mais US$ 5 00 em
produtos nas lojas f rancas (Free Shops), l ocalizadas na á rea d e d esembarque dos aeroportos brasileiros. Caso a c ota
relativa as compras no exterior não for utilizada integralmente, esta não poderá ser somada a cota de compras no Free
Shop, menores de 18 anos não têm direito a compra de bebidas alcoólicas e tabaco.
Gastos médios por dia em Alimentação
Estimamos que para I anche r ápido e j antar di ário, s ejam gas tos apr oximadamente U S$ 50, 00 p or pe ssoa por di a.
IMPORTANTE: No caso de menores desacompanhados, sugerimos a reserva de US$ 300 para utilização em refeições,
no caso de uma eventual necessidade ou término do dinheiro levado para a viagem.
Opcionais
Alguns pas seios e t raslados são oferecidos e v endidos dur ante a viagem. T ais serviços, não fazem par te do pac ote
adquirido, sendo contratados diretamente com o guia, através da operação local nos EUA, e cobrados a parte.

Material de Viagem
O material de viagem que você receberá através do seu agente de viagem, consiste em um voucher de apresentação do
pacote d e v iagem, mochila, bon é, c artão de as sistência d e v iagem e et iquetas de ba gagem. O s i ngressos par a os
parques, serviços terrestres, hotel e passagem a érea, serão l evados pe lo g uia de seu gr upo, evitando as sim possíveis
perdas e extravios.
Contato com o Grupo
Nossos gui as por tam r ádio c omunicador, per mitindo as sim ur n c ontato rápido com a c oordenação a qui no B rasil. N a
eventual necessidade de contatar algum passageiro durante a viagem, favor ligar para 19 – 21373003.
Telefones Uteis
Hotel Disney’s All Star Movies: 00 XX 1 4079397000
Embratel (Ligação EUA Brasil): 1-800-344-1055
Fuso Horário
A diferença de horário entre o horário de Brasília e do estado americano da Flórida, varia de 1 a 3 horas, dependendo da
época do ano, sendo de 3 a 2 horas nos meses de Dezembro/Janeiro e Fevereiro e de 1 hora no meio do ano (Junho e
Julho).
Meios de Pagamento
Além do dólar Americano em papel moeda, traveller’s checks (Cheques de Viagem) e cartões de crédito internacionais
das bandeiras American Express, MasterCard e Visa são amplamente aceitos. Recomendamos contatar sua operadora
de cartão para avisar a respeito de sua viagem ao exterior e despesas em moeda estrangeira no período da viagem.
Bagagem indispensável
Calcados, roupas confortáveis, protetor solar, muita alegria e bom humor.

