ROTEIRO ISLAND OF ADVENTURE
Dicas Mágicas Island of Adventure
– Quantidade de dias
A “pergunta que não quer calar” : dá pra fazer os dois parques da Universal no mesmo dia? Sim, mas
muito muito corrido, correndo risco de não conhecer algumas atrações imperdíveis, então seguem
nossas sugestões.
1 parque por dia: acreditamos ser a melhor opção, pois dessa forma você poderá aproveitar
todas as atrações e ainda viajar no Hogwarts Express nos dois trajetos.
2 parques em um dia com Universal Express Pass: opção pra quem quer aproveitar tudo, mas
tem pouco tempo de viagem. O Express Pass é como Fast Pass da Disney mas aqui é pago e não
muito baratinho não.
2 parques em um dia sem Universal Express Pass:o menos recomendado , só vale para quem a
disponibilidade de viajar em baixa temporada, tem pouco tempo e como dissemos acima
correndo risco de não conhecer algumas atrações imperdíveis dos nossos roteiros.
IMPORTANTE: Para “viajar” no Expresso de Hogwarts seu ingresso precisa ser park to park, ou
seja, permite que você vá da Island of Adventure para Universal Studios e vice versa.

ISLAND OF ADVENTURE
Um fator decisivo, para definir qual região você deverá começar as atrações, é o quanto você e seu
grupo adoram o Harry Potter, se a reposta for muito comece pela The Wizarding World of Harry
Potter. Agora, se você apenas gosta, aproveite todas as atrações e finalize no Harry Potter, faça o
trajeto de Hogwarts Island of Adventure para a Universal e saia por lá.
A Universal realmente tem diversão para todos os gostos e idades, o complexo tem dois parques
Universal Studios e Island of Adventure

MARVEL SUPER HERO ISLAND
The Amazing Adventures of Spider-Man: um simulador 3D que é tão cheio de detalhes que você

realmente se no filme.

The Incredible Hulk Coaster: uma montanha russa irada, com a força do Hulk.Imperdível

Doctor Doom’s Fearfall: sinceramente não é um dos nossos brinquedos preferidos, nada tem a

ver com o elevador do Hollywood Studios. Esse elevador sobe rápido e desce devagar, enfim só va
se tiver tempo sobrando.

Storm Force Accelatron: nesse brinquedo você fica girando para lá e para cá, sinceramente não gostamos
muito;

SEUSS LANDING
Gente, essa é uma área totalmente infantil, só vale ir se tiver crianças no grupo.

The Cat In the Hat: um trenzinho bem sem graça que anda pela historia do Gato na Cartola e
mostra algusn personagens.

The High In The Sky Seuss Trolley Train Ride: um trenzinho mais legal pois é por cima de toda

One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish: O Dumbo dessa land.

If I Ran the Zoo: playground com água

Caro-Seuss-el: carrossel com os personagens da Seuss Landing

THE LOST CONTINENT

The Mystic Fountain: um fonte mística que espirra água, algumas pessoas jogam moedas e fazem
desejos.

Poseidon’s Fury: Gente, que trágico se não fosse cômico. Mas alguns momentos da saga as projeções
impressionam.

TOON LAGOON
Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls: Uma montanha russa deliciosa por corredeiras, molha bastante gente
(vá de chinelo, deixe o tênis na mochila). Se tiver um dia frio pense duas vezes.

Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges: Essa região chama toon lagoon achamos que a razão é porque todas
as atrações molham rsrs. Pode até pensar em passar batido em um dia muito frio.

Me Ship, The Olive: playground molhado para crianças.

SKULL ISLAND: REIGN OF KONG
Skull Island: Reign of Kong: IMPRESSIONANTE. Nos sentimos no filme do Kong, os detalhes, o enredo, a
fila, gente tem que ir.

JURASSIC PARK

Jurassic Park River Adventure: Muito legal, a ideia é te fazer se sentir no filme no Jurassic Park, mas
atenção pessoal, molha viu!

Raptor Encounter: E um dinossauro que interage, fica escondido atrás de algumas plantas, assusta
pessoas, fique atento para não perder quando estiver passando na região.

Jurassic Park Discovery Center: E um laboratório de ciências como o do filme do Jurrasic Park, da para
ver ovos de dinossauro, dinossauros. Dentro desse espaço também tem restaurante e um bom ar
condicionado da para dar uma pausa enquanto as crianças brincam.

Pteranodon Flyers: uma delicia de voo nas asas de um dinossauro, mas só pode ir acompanhando
crianças.

Camp Jurassic: um parquinho para pequenos aventureiros.

THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER – HOGSMEADE

Na area de Island of adventure fica o vilarejo de Hogsmeade, dos livros e filmes do Harry Potter.

Harry Potter and the Forbidden Journey: A atração acontece dentro do castelo Hogwarts e é um dia na
vida do Harry Potter, amamos Harry Potter e a atração é imperdível e cheia de detalhes, porem confessamos
que uma de nós ficou bem enjoada após esse voo de vassoura. Dica, vale pegar a fila e fazer o castle tour e
conhecer o castelo de Hogwarts, por dentro, passando inclusive da sala do Dumbledore mesmo não querendo
ir na atração.

Hogwarts Express: o trem liga Hogsmeade (no Islands of Adventure) ao Beco Diagonal (no Universal
Studios).

Flight of the Hippogriff: é infantil, mas confessamos que adoramos e sentimos sim um “friozinho gostoso
na barriga”, uma atração para família toda, dá até para ver a casa do Hagrid.

Ollivanders: é realmente a loja de varinhas do Ollivanders , a atração é um showzinho que mostra como a
varinha escolhe o bruxo, vale dizer que a atração existe dois parques,
e as filas não são tão grandes.

Frog Choir: um showzinho de alunos com sapos cantantes bem mala.

Triwizard Spirit Rally: mais um showzinho chato

Butter Beer, a cerveja amanteigada: tem que ser fã de Harry Potter para valer a pena gastar dólares com
essa bebida, tentamos a quente a gelada e não achamos nada especial ou deliciosa.

3 vassouras (3 broomsticks): replica do restaurante que tem nos livros e filmes.
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