
aborado em fevereiro/2021 

 

Mardi Gras e Disney 
Saída: 25 fevereiro 2022 

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511  Whatshapp 11 95332 1919  

www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br 

 
01° dia 25 fev sex  São Paulo 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos e embarque com destino a: 
 
02° dia 26 fev sab New Orleans  
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.  
 
03° dia 27 fev dom   New Orleans  
Café da manhã. Saída para visita a cidade, e ao por do sol, uma passeio de barco a vapor, pelo poderoso Rio Mississipi, com 
jantar a bordo e jazz. 
 

04° dia 28 fev seg         New Orleans  
Café da manhã. Dia livre. 
 
05° dia 01 mar ter         New Orleans  
Café da manhã. Dia livre. 
 

06° dia 02 mar qua    New Orleans / Orlando 
Em horário conveniente traslado para o aeroporto, e embarque com destino a Orlando. Conhecida por os inúmeros 
parques temáticos, o mais conhecido é o Walt Disney World. Chegada, recepção e traslado. Acomodação. 
 

07° dia 03 mar qui Orlando  
Café da manhã. dia completo visita a parques da Disney. 
 

08° dia 04 mar  sex        Orlando  
Café da manhã. dia completo visita a parques da Disney. 
 
09° dia 05 mar sab    Orlando  
Café da manhã. dia completo visita a parques da Disney. 
 

10° dia 06 mar dom     Orlando  
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o aeroporto e embarque com destino a: 
 

11° dia 07 mar seg     São Paulo 
Chegada e fim dos nossos serviços. 

 

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares : 
Apto duplo US$  3.921,00 + 200,00  taxas       Apto individual US$  4.841,00 + 200,00  taxas 

 

   O PREÇO INCLUI:  
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando na mesma data;  
* Hospedagem em hotéis de categoria turística (aptos disponíveis após às 16h00); 
* Refeições mencionadas no roteiro (não incluindo: bebidas, dietas especiais ou específicas); 
* Traslados e passeios especificados no roteiro;  
* Guias locais falando português ou espanhol; 
* Guia Acompanhante da Genesis Turismo à partir de 20 passageiros; 
* Seguro de viagem internacional (excluídas doenças crônicas ou pré-existentes); 
* Bagagem: 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).  

* Grupo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em fevereiro/21. Sujeito a alterações . 
 

   O PREÇO NÃO INCLUI: 
* Vistos, taxas consulares e de fronteiras e despesas com despachante; 
* Despesas de caráter pessoal tais como: bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc; 
* Excesso de bagagem nos aviões;  

* Enfim tudo o que não estiver mencionado no roteiro. 

 

 
 


