
Orlando
ladoB

Nas férias, despache as crianças para os parques e aproveite o que a cidade tem a oferecer
para os adultos: bons restaurantes, circuito de compras e experiências radicaisq PÁGS.8A 12
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Ir às compras já é ótimo; aproveitar grandes ofertas em tempos de dólar baixo, então...

Descontosdearrasar.Nasmelhoresmarcas

Orlando
para
adultos
(ouquase)
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ESTADOSUNIDOS

ORLANDO

Orlando é um destino de com-
pras de enlouquecer porque
combinabonspreçoscomexce-
lentequalidade.Nessasuaface-
ta, a cidade é conhecida pelos
imensosoutlets,comlojasdefá-
brica–edescontosdeencheros
olhos – das mais famosas mar-
casdomundo,enãosódosEsta-
dos Unidos, que, com certeza,
valem que se reserve um ou
dois dias das férias para inspe-
cionar araras.

Sim, inspecionar é o verbo e
paciência, item imprescindível.
Só assim será possível encon-
traraquelalingerielindadaVic-
toria’s Secret por US$ 6 (R$
11,6) ou aquele jeansperfeito da
Levi’s porUS$ 24 (R$ 46,7).
A primeira lição para com-

prasbem-sucedidas em lojasde
desconto é se deixar levar. Não
vá bater perna tentando encon-
trar “aquele tênis verde-fênix”,
que provavelmente vai perder
tempoeterminarfrustrado.Ve-
jaquaissãoas lojasquemais lhe

agradam e vá conferir as ofer-
tasdodia.Comoelas trabalham
com remarcações de coleções
passadas, nem sempre omode-
lo quevocê quernonúmeroque
vocêusa estará disponível.
Dito isso, as dicas. Omelhor

outlet da cidade é o Premium,
que concentra mais de cem lo-
jasdegrifesfamosas,comoVer-
sace, Adidas, Armani, Burber-
ry, Diesel e Gap, entre outras
tentações. É omelhor lugar pa-
racomprarlembrancinhas,por-
que é possível encontrar arti-

gos da Disney Store por US$ 3
(R$ 5,8; guloseimas transadas,
caderninhos, canetas) edaAdi-
das por US$ 5 (R$ 9,7; bolsas
pequenas,meias).
Novo no roteiro, o imponen-

teMall atMillenia tambémvale
uma visita. Não é um outlet,
masumshopping de luxo.Mes-
moassim,ospreçossãobastan-
te competitivos em relação ao
Brasil, ainda mais nesses tem-
pos de dólar em torno de R$ 2.
NaVictoria’sSecret,porexem-
plo, há batons por US$ 7 (R$
13,6)e loçõesporcercadeUS$8
(R$ 15,6). ● P.V.

† Premium Outlets:
(00--1-407) 238-7787; www.
premiumoutlets.com;
Millenia: (00--1-407) 363-
3555; www.mallatmillenia.com

Nas férias, deixe as criançasnos
parquese curtao ‘ladoB’ da cidade

Patrícia Villalba
ORLANDO

Mickey Mouse gosta de dizer
que a Disney World é o lugar
onde os sonhos se realizam,
masamáximanãoémaisexclu-
siva.EmOrlando,foradosdomí-
niosdaCinderela ecomaquan-
tidade certa de dólares, o turis-
ta é encorajado a realizar qual-
quer sonho, seja nadar com os
golfinhos, voar de asa-delta,
comprar um casaquinho Bur-
berry ou rodopiar na pista de
dança com um belo represen-
tantedacomunidadeítalo-ame-
ricana.
Hoje, acidadevaimuitoalém
dosparques que a tornaram fa-
mosaedestinopreferidodas fa-
mílias nas férias, com restau-
rantes sofisticados, hotéis lu-
xuosos e as danceterias anima-
das da International Drive. É
umladoBquevaleumaescapa-
da, para quem estiver no rotei-
ro puxado dos parques, ou até
mesmo aos que puderem esti-
car a viagem e programar uns
dias amais na Flórida.
Lugar de sensações, gostos,

cheiros e cores escolhidosade-
do, Orlando cerca os turistas
comsua eficiência tipicamente
americana para diversificar
atrações e possibilitar que ca-
da umaproveite aomáximo to-
daselas, enquantodurar o fôle-
go. Por que um jantar precisa
ser simples, quando pode ser
um show inesquecível? Deve
ser essa a pergunta a se fazer
antes de ir ao Pacino’s, como
“convidado” do casamento de
Tony e Tina.
Tony’s and Tina’sWedding é

uma peça off-Broadway em
queosatoressimulamumatra-
palhadoedivertidocasamento
de ítalo-americanos, com tudo
o que uma festa desse tipo en-
volve, pelo menos nos filmes –
de declarações apaixonadas
demais a brigas e vexames de
família.

ASTRONAUTAS
Simular é a palavra de ordem e
sentir,quaseumdeverdoturis-
ta.Vocêpodesesentirumastro-
nauta no Visitor Complex do
Kennedy Space Center, sem ti-
rarospésdochão.Oparqueem
louvor dos feitos obtidos pela
Nasa na corrida espacial acaba
de inaugurar a Shuttle Launch
Experience, uma atração de
US$60milhõesque levaosvisi-
tantesaumaviagemàórbitada
Terra.
Luzes, estouros eumchacoa-
lhar característico fazem parte
dopacote,paraquenãorestedú-
vidas aos visitantes sobre como
é a emoção de ir para o espaço.
“Napróximavezemquepergun-
taremoquesenteumastronau-
ta quando está no espaço, você
saberá a resposta exata”, pro-

mete o anúncio da atração.
Quemforumpoucomaisdes-

temido e topar tirar os pés do
chão pode simular uma queda-
livre, como num salto de pára-
quedas.NoSkyVenture,umtú-

neldeventoverticalmantémas
pessoas suspensas no ar. Serve
como equipamento de treina-
mentodepára-quedistasebrin-
quedo para os que ainda não se
convenceramdequepodemsal-

tar de um avião.
Também sem pensarmuito,

você pode “nadar com os tuba-
rões” no fundodomarperfeita-
mente reconstruído do Disco-
very Cove, um parque-oásis

que reproduz paraísos tropi-
cais e cuida para que os bichos
ferozes fiquemdooutro ladodo
vidro, mas não fora do ângulo
na hora da foto.

CARTÃO DE CRÉDITO SOLTO
Sónãodáparasimularumlimi-
te maior no cartão de crédito,
pena. Orlando continua firme
como um dos roteiros de com-
prasmais sortidos e vantajosos
dos Estados Unidos, com seus
outlets demarcas famosas – de
Diesel a La Perla, de Armani a
Disney Store. Impossível per-
corrê-lossemtropeçaremalgu-
ma pechincha imperdível ou
sairdelásemcomprarnada.Os
preçossãorealmentecompetiti-
vosemrelaçãoaomercadobra-
sileiro, até mesmo em lojas de
alto luxo,comoaTiffanydoThe
Mall at Millenia, o shopping
mais classudo da cidade.
Na tradicional joalheira, co-

mosesabe,tudoépossível.Uma
hora de papo no balcão com o
vendedor que parece ter saído
deBonequinha de Luxo, você sai
achandoquesepedisse,elesgra-
variam seu nome no anelzinho
que veio como chiclete. ●

Viagem feita a convite do Orlan-
do Convention and Visitors Bu-
reau e da American Airlines

MALLATMILLENIA–Shoppingcompreçospara ládeconvidativos

TUDO–Naterradafantasia,ossonhosdosmaioresdeidade tambémserealizam:vocêpodenadarcomtubarões,virarum‘homem-pássaro’...

SEMRISCOS–NoSkyVenture, umtúnel devento vertical simulao treinamentodepára-quedistas

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Parque cobra US$ 200 de entrada, com tudo incluído – até protetor solar

ANSIEDADE–Todosesperamomomentodenadarcomos ‘flippers’; tubarões ficamseparadosporvidro

Praiaartificialegolfinhosde
verdade.NoDiscoveryCove

ESTADOSUNIDOS

DIVULGAÇÃO

ORLANDO

A praia é artificial e parece um
cenário de filme do Elvis Pres-
ley,masquemliga?Desdequeo
turista põe os pés no Discovery
Cove só umapergunta aguarda
resposta: “Quando vai chegar o
momento dos golfinhos?”
A sessão vai durar meia ho-

ra.Vaipassar rápido,masé coi-
sa para não se esquecer jamais,
não importa a idade.O ingresso
custa US$ 200 (R$ 390), preço
queparecesalgado,masquega-
rante um dia inteiro de diver-
são,comtudoincluído–doalmo-
ço ao sorvete. Até mesmo um
protetor solar ecologicamente
corretoéfornecidopeloparque,
além de xampu, condicionador,
hidratante e toalhas.
Comsnorkel,osvisitantespo-

dem mergulhar em recifes e fi-
carcaraacaracompeixestropi-
caiscoloridos.Emumdosoásis,
dezenasdearraiasnadamtran-
qüilas.Lámaisparao “fundodo
mar”,barracudasetubarõesas-
sustadoresesperamosmaisco-
rajosos–naverdade,nãoépreci-
so tanta coragem, porque eles
estão do outro lado do vidro.
Jáentreos turistaseosgolfi-

nhos, ah, nãoháquase nada.No
oásis, os participantes são divi-
didos em pequenos grupos. Ca-
daumtemseuprópriogolfinho,
mais um animado treinador e
dois fotógrafos (claro, a foto é
fundamental). Simpático como
Flipper,ogolfinhoemitesonsen-
graçados, salta, se deixa beijar,
abraçar, alimentar e leva cada
umdogrupoparanadar.Nasaí-
da, ainda manda um tchauzi-
nho. ● PATRÍCIAVILLALBA

†Discovery: (0--1-407) 370-
1280; www.discoverycove.com
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A peça ‘Tony’s and Tina’s Wedding’
recebe os ‘convidados’ no Pacino’s

Dêumtempona‘comidadeparque’

Umcasamento-show.
Evocêbemnomeio

ESTADOSUNIDOS

Fuja da dupla hambúrguer e fritas em restaurantes com chefs estrelados e invencionices sensacionais

ORLANDO

Como grande cidade e centro
turístico que é, Orlando tem o
quehádemelhoremgastrono-
mia internacional. No roteiro
sortidodacidade,háespaçopa-
ra tradicionais cantinas ítalo-
americanas, perfeitas para re-
feições em família, e até para
restaurantes modernosos.
Para dar um tempo na “co-

mida de parque”, cardápio ofi-
cialquandoseestáemmarato-
nanaDisney,umaótimaopção
éoMaggiano’s Little Italy, ins-
taladonaáreaexternadoshop-
pingPointeOrlando,queserve
pratos tradicionais e genero-
sos da cozinha italiana (por,
emmédia, US$ 16; R$ 31,2).
Alimesmo ao lado, na bada-

lada International Drive, está
a filialdoCapitalGrillenacida-
de, um estilo mais sofisticado.

Não deixe de provar a delicio-
sa french onion soup, a famosa
sopadecebola francesa, repro-
duzida com esmero em Orlan-
do e servida com uma crosta
de queijo gratinado e crou-
tons. Uma delícia.
Seoassunto for sobremesa,

as do simpático TommyBaha-
ma Tropical Café & Empo-
rium, também em Pointe Or-
lando, são imbatíveis.Não saia
da cidade sem provar o piña
colada cake (US$ 9,5; R$ 18,5)
– isso mesmo, um bolo alto e
fofinho embebido no famoso
drinquee salpicadodecocora-

lado – ou, então, o pineapple
upside down vanilla cheese-
cake (US$ 8,5; R$ 16,5) – um
bolo de queijo típico america-
no, coberto com abacaxi e cal-
da caramelizada.
A novidade no cenário gas-

tronômico local está no Chef’s
Justin’s Park Plaza Restau-
rant, comandadopelo chef que
é tratado como celebridade na
cidade. Localizado no bairro
deWinter Park, o restaurante
faz parte do charmoso Park
PlazaHotel e, em si, não chega
aserrequintado.Masas inven-
cionices de Plank na cozinha
fizeram dali o lugar preferido
para os que gostamde desfilar

– mais até do que comer.
Uma boa opção é a spinach,

endive & bleu cheese salad
(US$ 8; R$ 15,6) ou o crispy
asian peking duck (US$ 24; R$
46,8). Aos domingos, das 11 às
15 horas, o restaurante serve
um caprichado e concorrido
brunch.

DEPOIS DO PÔR-DO-SOL
Para badalar à noite, dançar e
tomar umas e outras, o lugar é
o Blue Martini. Na pista, os
maiores sucessos de FM, para
quemquerdançarepronto.No
cardápio, 25 receitas de drin-
quesque levamabebidaquedá
nome ao lugar. Entre as mais-
mais – e que, curiosamente,
não levam martini –, estão o
Tree Chocolates, mistura de
chocolates Godiva e vodca
(US$ 12; R$ 23,4), e o Sex And
The City, que leva vodca, suco
de abacaxi e cramberry (US$
12;R$23,4). ● PATRÍCIAVILLALBA

† Blue Martini: 4200 Conroy
Rd Suite H-246; tel.:
(00--1-407) 447-2583;
Capital Grille: 9101 Internatio-
nal Drive; tel.: (00--1-407)
370-4392;
Chef Justin’s Park Plaza Res-
taurant: 319 S Park Avenue,
Winter Park; tel.: (00--1-407)
645-2475;
Maggiano’s Little Italy: 9101
International Drive; tel.:
(00--1-407) 241-8650;
Tommy Bahama Tropical Café
& Emporium: 9101 Internatio-
nal Drive; tel.: (00--1-321)
281-5888

ULALÁ–NoCapitalGrille, proveasopadecebola francesa, reproduzidaporaqui comesmero

ORLANDO

Tem barraco, corações despe-
daçados, maquiagem borrada
eBon Jovi. Parece novela,mas
é a cerimônia de casamento de
uma típica família ítalo-ameri-
canaeoturistaéconvidadopa-
raumafesta-encenação,umca-
samento-show.
Tony e Tina, noivo e noiva,

recebem os convidados no Pa-
cino’s,umrestaurantedecomi-
da italiana que lembra aqueles
cenários deOPoderoso Chefão.

Tony’s And Tina’s Wedding é
uma peça off-Broadway que
chegou há pouco tempo a Or-
landoeéencenadaemdezenas
de restaurantes, Estados Uni-
dos afora, há 17 anos.
A idéia é que os espectado-

res sejamrecebidos como con-
vidados no andar superior do
restaurante.Oconvitepede, in-
clusive, traje adequado a casa-

mento, mas não vá levar ao pé
daletraecorreroriscodepare-
cer um dos atores – pode usar
roupas casuais, semmedo.
No roteiro, estão todos

aqueles clichês divertidos de
casamentos americanos, que
vemos sempre nos filmes. A
mãe da noiva é brigada com o
paidonoivo, quevaiparaa fes-
ta acompanhadodeumamoça
um tanto desinibida. O irmão
da noiva é gay, está na cara,
mas a família insiste em fe-
char os olhos para isso – é cla-
ro que, no fim, ele vai beber
demais e soltar a franga no re-
frão de Volare.
Tudo vai acontecendo mui-

to rápido, muitas vezes envol-
vendoos convidados. E se você
for mulher e tiver sorte, é ca-
paz de ser convidada a rodo-
piarnapistacomumbelo ítalo-
americano. IngressosaUS$69
(R$ 134,5). ● P.V.

† Pacino’s: 5795W Hwy 192
Kissimmee; tel.: (00--1-407)
396-8022; www.pacinos.com.
Reservas pelo telefone
(00--1-407) 390-7400, pelo
e-mail reservations@tonyandti-
naorlando.com ou pelo site
www.tonyandtinaorlando.com

Para badalar,
o Blue Martini tem
sucessos de FM
e bons drinques

DIVULGAÇÃO

Convite pede traje
adequado para a
cerimônia – mas
não exagere
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Tudo isso no Kennedy Space Center, complexo da Nasa na Flórida (a ida
à órbita da Terra, claro, é só uma simulação, não adianta se empolgar)

ORLANDO

Dez anos de pesquisas, três de
construçãoeUS$60milhõesfo-
raminvestidosnoShuttleLaun-
ch Experience, inaugurado no
Visitor Complex do Kennedy
SpaceCenter no fimdemaio. O
tempo e o dinheiro são dignos
de um projeto científico, mas
trata-sedosimuladordeumôni-
bus espacial. Animadíssimos,
os organizadores do parque –
que homenageia os feitos dos
americanosnacorrida espacial
–garantemqueovisitantesabe-
rá exatamente o que um astro-
nauta sente no espaço.
A parafernália, construída

emparceriacomaNasaecoma
ajuda de astronautas, simula
comdetalhes uma viagem à ór-
bita da Terra. O tour começa
comasubidaaoônibusespacial
de brinquedo, quando os turis-
tas ouvem vozes de astronau-
tasveteranoscontandosuasex-
periências,evaiatéacontagem
regressiva e a partida na verti-
cal, com todas as sensações de
sons, chacoalhar e show de lu-
zesque se temdireito.O ônibus
leva 44 “passageiros” e a via-
gemdura 12minutos.
Essaidéiadeexploraraomá-

ximo a figura do astronauta é

latenteemtodooparque, locali-
zadoa45minutosdeOrlando.E
uma das atrações mais repre-
sentativas delas é o Dine With
An Astronaut. Você paga US$
20(R$39)parasaborearumme-
nu nada especial, mas, por ou-
tro lado, recebe a visita de um
astronautaaposentadoquefica
contando “causos” do espaço e
respondendo perguntas de
crianças muito interessadas –
numamissão, claro, de aumen-
tar ainda mais a mítica em tor-

no dos viajantes do espaço.
“Oque é preciso para ser as-

tronauta?” “Ser esperto, ter
sorte e boa aparência”, brinca
John Fabian, de 68 anos, três
missões ao espaço. “Como é no
espaço?” “Ah, é ótimo. Você jo-
ga, ouve música, vê filmes. E
suamãenãoestáporpertopara
controlar o horário.”

VISITAS PERMITIDAS
Instalado nos 34 mil hectares
doKennedySpaceCenter,aba-

se de lançamento de fogue-
tes daNasa na Flórida, o Vi-
sitor Complex recebe mais
de 2 milhões de pessoas por
ano. As visitas ao complexo
foram permitidas a partir
de 1967, mas foi no fim dos
anos 90 que começaram os
investimentos pesados –
mais deUS$ 130milhões, de
1995 a 2000 – nas atrações
do parque.
Além da Shuttle Launch

Experience, sem dúvida a
mais chamativa de todas
atrações,háaindaduassalas
Imaxgigantes,queprojetam
imagensem3Ddoespaço,fei-
tas pelos próprios astronau-
tas. Adultos vão se deliciar
com os simuladores usados
em treinamentos na Nasa e
comosváriosfoguetesemex-
posição,quedetalhamasmis-
sões espaciais – quemquiser
podetocarnumalegítimape-
dra deMarte.
E como os americanos

sãoosreisdosouvenir,opar-
que não poderia deixar por
menos: na lojinha você pode
atécomprarcomidadeastro-
nauta de verdade. Há biscoi-
tos, sorvetes e uma embala-
gemespecial, comumarefei-
ção completa (US$ 15; R$
29). Os ingressos para o par-
que custam a partir de US$
38 (R$ 74; adultos) e US$ 28
(R$ 54,6; crianças de 3 a 11
anos). ● PATRÍCIAVILLALBA

†Kennedy Space Center:
(00--1-321) 449-4444; www.
kennedyspacecenter.com

OQUEVER–FoguetesdetalhammissõeseháatéumapedradeMarte

Váparaoespaçoeainda
jantecomumastronauta

ESTADOSUNIDOS

Shuttle Launch
custou US$ 60 mi e
levou três anos
para ficar pronto

DIVULGAÇÃO
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Confiradezpacotessobmedida
E omelhor: alguns programas incluem aluguel de carro

Solteoladoradicalqueexisteemvocê
ESTADOSUNIDOS

Asa-delta, pára-quedas ou uma corrida como na Nascar, a toda velocidade? Reserve um dia para cada atividade

CORAÇÃOAMIL–Sinta-secomoumapipanaexperiênciadoWallabyRanch; aulasavulsascustamUS$95

ORLANDO

Sevocêsemprequisvoardeasa-
delta,masnunca teve coragem,
écapazqueOrlandoconsiga lhe
convencer a sair planando por
aí.Serviçossegurosesimulado-
resproporcionamdiasradicais,
aindaqueoturistanãosejauma
pessoa dasmais aventureiras.
NoWallabyRanchnãoépre-

ciso experiência alguma para
voardeasa-delta.Oranchotipi-
camenteamericanorecebevisi-
tantes de todo omundo,muitos
do Brasil, interessados no Tan-
dem Aerotow Training. Trata-
sedeumpequenoavião, que re-
boca a asa-delta como se fosse
umapipaealançanoar.Osvôos
sãoduplos,feitoscomuminstru-
tor, que ali mesmo no ar ensina
as primeirasmanobras.
“Émuitomais seguro emais

fácil de aprender, por exemplo,
do que a técnica praticada no
Brasil,queexigequeapessoase
lance do alto de uma pedra. Ela
precisa, então, aprender a cor-
rer”, compara o instrutor Car-
los Bessa, brasileiro que semu-
dou para os Estados Unidos há
dez anos e trabalha no rancho.
“Os vôos feitos perto demonta-
nhanãopermitemtantocontro-
le da asa, por isso, a pessoa leva
mais tempopara aprender.”

Obacanado rancho, alémda
técnicadiferenciada,éapossibi-
lidadedehospedagem.Fica, en-
tão,comoumaverdadeiraimer-
são, tantonoesporte, quantono
estilo de vida americano – o
mais autêntico que se pode ver
emOrlando, aliás.
Vinte vôos é o ideal para

aprender a manejar o equipa-
mento – e voltar para o Brasil
comcoragemde se jogar daPe-
dra da Gávea. O curso comple-
to, com os 20 vôos, custa US$
1.200 (R$ 2.300) e até crianças

podem fazê-lo. Os vôos avulsos
custam US$ 95 (R$ 185) e são
feitos como instrutor.

VÔO INDOOR
Asa-delta é demais? Bom... em
Orlando dá para voar até em
ambientes fechados. No Sky
Venture, vocêpode ter a sensa-
ção de saltar de pára-quedas.
Depois de um pequeno curso –
que lhe dá informações precio-
sasdecomo,por exemplo, posi-

cionar o corpo e implorar para
sair–,oturistaentranumsimu-
lador de queda livre. Serve tan-
to para a delícia de amadores
quanto para o treino de pára-
quedistas experientes. Os in-
gressoscustamapartir deUS$
44,95 (R$ 87,6).

A 250 KM/H
AmúsicaBornToBeWildprepa-
ra o clima da pista do Richard
PettyDrivingExperience, o cir-
cuito de stock car da grife Dis-
ney. Ali, você põe omacacão de
piloto e posa para fotos ao lado
de umverdadeiroNascar enve-
nenado. Só isso já faria bonito
no álbum da viagem, mas se ti-
ver coragem, você pode até dar
umas voltas a 250 km/hora,
guiandooucomopassageiro,pa-
ra tirar umaonda.
O ingresso mais básico, que
dá direito a entrar no circuito
como passageiro de um piloto
profissional, custa US$ 99 (R$
193). E é preciso ter mais de 16
anos. ● PATRÍCIAVILLALBA

†Wallaby Ranch: (00--1-863)
424-0070; www.wallaby.com;
Sky Venture: (00--1-407)
903-1150; www.skyventureor-
lando.com;
Richard Petty Driving Experien-
ce: www.1800bepetty.com

Veja como ir até Orlando e al-
guns pacotes para julho:

PASSAGEMAÉREA
A rota SP–Orlando–SP custa a
partir de US$ 833 na Copa
(0--11-3549-2672), US$ 1.117 na
American (0--11-4502-4000),
US$1.227naUnited(0--11-3145-
4200), US$ 1.472 na Continen-

tal (0--11-2122-7500), US$ 1.754
na Delta (4003-2121) e US$
1.778 na TAM (4002-5700).
Vôos com conexão

PACOTES *
Agaxtur (0--11-3067-0900;
www.agaxtur.com.br):passa-
gemaérea, seis noites comcafé
e seguro porUS$ 1.177
Beeline (0--11-3171-1544;
www.beeline.com.br): passa-
gemaérea,seisnoitesdehospe-
dageme sete dias de aluguel de
carro porUS$ 1.110
BonVoyage (0--11-3258-6522;
www.bonvoyagetur.com.br):
aéreo, seis noites de hospeda-
gem,setediasdealugueldecar-
ro e seguro porUS$ 1.110
CVC (0--11-2146-7011; www.
cvc.com.br): passagem aérea,
seis noites de hospedagemcom

café,setediasdealugueldecar-
ro e seguro porUS$ 1.498
Designer (0--11-2181-2900;
www.designertours.com.
br): passagemaérea, cinco noi-
tes de hospedagem em Orlan-
do, uma emMiami, sete dias de
aluguel de carro e seguro por
US$ 1.301
Flytour (0--11-4503-1908;
www.flytouroperadora.
com): passagem aérea, nove
noitesdehospedagem,oitodias
dealugueldecarroeseguropor
US$ 1.424
Friends in the World
(0--11-3083-2530; www.frien-
dsintheworld.com.br): passa-
gemaérea,quatronoitesdehos-
pedagem e seguro por US$
1.231
Nascimento (0--11-3156-
9944; www.nascimento.com.
br): passagem aérea, seis noi-
tes de hospedagem, traslados e
seguro porUS$ 1.260
RCA (0--11-3017-8700; www.
rcatours.com.br): passagem
aérea e seis noites de hospeda-
gemporUS$ 1.030
Taks Tour (0--11-6475-3355;
www.takstour.com.br): pas-
sagemaérea, seisnoitesdehos-
pedagem e sete dias de aluguel
de carro porUS$ 1.695.

* Preços mínimos por pessoa
emquarto duplo

Já pensou em virar
piloto de stock car?
Vá ao Richard
Petty Experience
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