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O Busch Gardens é um parque que fica em Tampa, a 90 km de Orlando. Ele ganhou sua fama pelas 
excelentes montanhas russas, imperdíveis para todo mundo que gosta de aventura. Apesar disso, o 
parque traz outras atrações igualmente interessantes com destaque para a chance de encontrar 
diversos animais exóticos, típicos da fauna africana. Ou seja: agrada os adultos pelas montanhas 
russas e as crianças pelos animais.  

DICAS GERAIS DO BUSCH GARDENS 

Se programe 
Como eu falei antes, o Busch Gardens fica em Tampa e em algumas épocas do ano esse parque fecha                   
cedo, então não deixe de sair com bastante antecedência do seu hotel se quiser chegar lá para as                  
primeiras horas do parque aberto (quando está tudo mais vazio e você consegue aproveitar as               
atrações praticamente sem fila).  

Vá por partes 
O Busch Gardens é um parque extremamente grande e cortado por uma enorme Savana Africana,               
chamada Serengeti Plain, o que deixa as atrações um pouco afastadas entre si. Assim, é aconselhável                
que esse parque seja realizado por blocos. 

Aproveite as opções de transporte 
Use e abuse do Skyride (uma espécie de teleférico) e do trenzinho (chamado Serengeti Railway), que 
cortam o parque, para locomoção. Além de serem ótimas oportunidades para avistar os animais e o 
belo visual do parque, ainda poupa um pouco suas pernas. Pode parecer bobagem, mas acredite: 
poupar um pouquinho que seja suas pernas em uma viagem à Orlando, é uma enorme vantagem. 

O Skyride possui estações no Edge of Africa, bem pertinho da entrada da Cheetah Hunt, e em 
Stanleyville, bem na metade do caminho entre a Kumba e a Sheikra. Ele pode levar até 4 pessoas, 
dependendo do peso (normalmente autorizam, no máximo, 3 adultos). 

A outra opção de transporte, para aqueles que não gostam de altura é o trenzinho com diversas 
estações pelo parque. Apesar de não ser o transporte mais rápido, ele também permitem um passeio 
por todo o Serengeti Plain, local onde ficam inúmeros animais, incluindo girafas, zebras e leões. 
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Sentido anti-horário 

Como na maior parte dos parques, a dica é andar no sentido anti-horário, ou seja, iniciando pela área 
Edge of Africa, Egypt, continuando por Nairobi,  Pantopia, Congo, Jugala, Stanleyville, Sesame 
Street, Bird Gardens, e, finalmente, Marocco. A Cheetah Hunt, localizada na Edge of Africa,  pode ser 
uma das maiores filas do parque, então a dica seria tentar ir a esta atração logo que chegar ao 
parque, seguindo depois para a Cobra’s Curse e a Montu na área Egypt.  

Atenção no Time Guide 

O Busch Gardens tem alguns show acontecendo diariamente, se você quiser assisti-los, não deixe de 
se atentar aos horários. 

ROTEIRO DO BUSCH GARDENS TAMPA 

1. EDGE OF AFRICA 

IMPERDÍVEIS 

- Cheetah Hunt: Inspirada no disparo de guepardos, a Cheetah Hunt é a primeira montanha russa 
de três arremessos inaugurada na Flórida, atingindo velocidades de até 100 Km/h. Para os que não 
gostam de ficar de cabeça para baixo, uma boa notícia: essa atração não possui looping. E não se 
preocupe pois o que falta de looping ela compensa de outras formas. É uma montanha russa bem 
emocionante. Por não ser tão radical, permite acesso de qualquer pessoa com mais de 1,20m, sendo 
um prato cheio para crianças maiores. Justamente por isso, as filas costumam ser maiores e é 
aconselhável fazer esta atração o mais cedo possível. 

SE SOBRAR TEMPO 

- Cheetah Run:  como um pequeno safari a pé, fica localizado próximo à saída da Montu, é um 
espaço dedicado aos guepardos, hipopótamos, hienas, leões e suricates .Essa é uma atração 
imperdível para quem gosta de animais. Se não for o seu caso ou você já for visitar outros parques 
com animais (como o Animal Kingdom), você pode ir só se sobrar tempo, já que o passeio completo 
costuma durar cerca de 20 minutos. Para quem quiser ir, fica uma dica: os animais costumam a estar 
mais ativos pela manhã o que torna o passeio mais legal. 

FOOD TIP 

- Serengeti Overlook Restaurant and Pub: este restaurante tem uma linda vista para a savana 
do parque e oferece opções de Table Service (no segundo andar)  e de fast-food e cervejas diversas 
(no térreo). 
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2. EGYPT 

IMPERDÍVEIS 

- Montu: clássica montanha russa do parque. É bem intensa, e você pode ter a sensação de 
mergulhar em torções, loopings e 7 inversões, isso tudo à velocidades superiores a 96 km/h. Quando 
foi  inaugurada, era a montanha russa com o maior número de inversões do mundo. 

- Cobra's Curse: a mais nova montanha russa desse parque. Pode não ser a mais radical, mas é 
definitivamente imperdível para todo mundo que gosta de aventura também! Aqui o seu carrinho é 
transportado por um elevador para o alto da montanha russa e de lá lançado para uma super queda. 

3. NAIROBI 

É nesta área do parque que fica o Serengeti Outpost, de onde saem diariamente diversos passeios 
(pagos à parte) para interação mais próxima com os animais. O destaque dos tours fica com o 
Serengeti Safari, um passeio de 30 minutos pela savana do Busch Gardens em um caminhão típico 
dos safáris africanos. A experiência vale a pena para quem gosta de uma interação mais próxima e 
exclusiva com os animais e custa a partir de US$29 dólares, variando de acordo com a época do ano. 
É recomendado reservar com antecedência para garantir um lugar no passeio, e crianças menores de 
5 anos não podem participar. 

SE SOBRAR TEMPO 

- Animal Care Center: outra atração com interações com animais, aqui os visitantes podem 
observar procedimentos médicos que são realizados em animais do próprio parque.  

- Elephant Interaction Area: espaço é dedicado aos elefantes. 

- Penguin Point: piscinas e habitats dos pinguins. 

- Animal Connections: Local destinado à interação com animais,  como Flamingos e Lêmures. Em 
alguns horários é possível alimentá-los. Para saber os horários é necessário verificar nos guias 
fornecidos na entrada do parque. 

4. PANTOPIA 

IMPERDÍVEL 

- Falcon’s Fury: APENAS a maior torre de queda da América do Norte, com mais de 100 metros de 
altura! Ao chegar no topo, os bancos giram, inclinando o passageiro de forma a ficar em posição 
horizontal, e depois despenca. Sim, pessoalmente é tão aterrorizante quanto parece. 

 

3 



 
 

Vai Pra Disney 
Roteiro Busch Gardens 
www.vaipradisney.com 

 

SE SOBRAR TEMPO 

- Scorpion: Montanha-russa em estilo clássico, com uma queda de 18 metros de altura, um looping 
em 360º e velocidades de até 80 km/h. Perto das demais montanhas russas do parque parece até 
leve, mas na hora que o carrinho começa a acelerar, logo é possível perceber que vale a pena mais 
essa emoção, se tiver um tempinho sobrando. 

- Phoenix: Sabe o famoso barco viking que sempre fez sucesso em parques de shoppings ou cidades 
litorâneas durante às férias? Então, é quase isso… só que aqui ele dá a volta completa e gira em 360º. 
Bem mais legal, né? 

NÃO RECOMENDO 

- Pantopia Theater: teatro onde é apresentado um espetáculo de 30 minutos com animais em 
estilo comédia. Com tantas outras atrações legais neste parque, realmente não vale a pena perder 
tempo com este show. 

 SÓ PARA AS CRIANÇAS 

- Games Area e Kiddie Rides: atrações mais voltadas às crianças e alguns jogos típicos de 
parques de interior, no qual você paga um valor para tentar a sorte e ganhar uma prenda, tipo na 
festa junina, sabe? 

- SandSerpent:Tem gente que considera uma montanha russa para crianças pequenas, mas eu 
prefiro considerar um trenzinho. A menos que você possua crianças em seu grupo, não vale a pena. 

- Grand Caravan Carousel: Carrossel, só que no lugar dos cavalos, ficam camelos. 

FOOD TIP 

- Dragon Fire Grill and Pub: um dos maiores e mais completos restaurantes do parque, aqui você 
encontra em um mesmo ambiente coberto (e com ar condicionado) opções de comida americana, 
ítalo-americana, tex-mex, asiática ou apenas sanduíches, bolos, bebidas, dificilmente seu grupo não 
irá encontrar algo que agrade a todos, perfeito para a pausa do almoço. 

5. CONGO 

IMPERDÍVEL 

- Kumba: esta montanha russa deliciosa oferece sensações que variam desde uma queda de quase 
40 metros de altura até loopings e inversões em 360º, à mais de 100 km/h. Imperdível! 
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SE SOBRAR TEMPO 

- Congo River Rapids: um passeio em botes que comporta 12 pessoas, simulando um rafting pelas 
corredeiras do Congo e seus obstáculos. Vale destacar que essa atração realmente MOLHA MUITO. 
Não é que você PODE se molhar - você VAI se molhar muito, então só vá se estiver preparado para 
isso. Se as barreiras e ondas na atração não fossem suficientes para te ensopar, eles ainda 
disponibilizam um sistema em que outras pessoas do lado de fora da atração podem te acertar com 
pistolas de água.  

NÃO RECOMENDO 

- Ubanga-Banga Bumper Cars: uma réplica bem simples dos conhecidos carrinhos de 
“bate-bate”. 

6. JUNGALA 

Esta área não oferece nenhuma atração imperdível, mas possui inúmeras experiências interessantes 
envolvendo animais para toda a família. Excelente para pessoas com crianças, ainda que elas sejam 
maiores. 

SE SOBRAR TEMPO 

- Orangutans and Tigers: mais uma área muito legal para encontro com animais, como os 
orangotangos, os tigres de bengala e os tigres brancos. 

 SÓ PARA AS CRIANÇAS 

- Wild Surge & Treetop Trails: um imenso playground, com inúmeras atrações “radicais” e 
interligadas, feitas sob medida para as crianças. Aqui tem uma tirolesa que sobrevoa toda a área de 
Jungala, à 15 metros de altura, arvorismo e muito mais. Tem também um playground molhado, com 
muitos jatos de água. Tudo voltado para as crianças. 

7. STANLEYVILLE 

IMPERDÍVEL 

- Sheikra: A mais famosa (e mais temida!) montanha russa do parque, a Sheikra justifica toda a 
expectativa e fama criada em torno dela. Ela te leva a uma altura de 61 metros para simplesmente 
soltá-lo lá de cima, em uma queda livre de 90 graus a mais de 110 Km/h. Mas não sem todos os 
requintes de medo possíveis. Antes de despencar o carrinho trava por 3 segundos exatamente no 
ponto da queda só para dar aquele pânico final antes de você despencar de vez. Detalhe: você passa 
pela atração toda com as pernas completamente soltas, o que dá uma sensação de liberdade super 
legal. 
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SE SOBRAR TEMPO… 

- Stanley Falls Flume: outra atração aquática que molha muito! Agora com um calmo passeio 
sentado em um carrinho que lembra um toco de árvore. Tudo tranquilo até que, ao final, você se 
depara com uma queda de 12 metros de altura que vai te deixar encharcado. 

NÃO RECOMENDO 

- Stanleyville Theater: aqui acontece um show de 30 minutos com um expert em animais - 
“Jungle Jack” Hanna sobre espécies raras e perigosas de animais. 

FOOD TIP 

- Zambia Smokehouse: opção de restaurante bem completo, com opções bem sortidas para 
agradar a todos do grupo, costelinha de porco, carnes, frangos, sanduíches e sobremesas em um 
ambiente coberto e com ar condicionado. 

8. SESAME STREET SAFARI OF FUN 

Área tematizada com os personagens do programa Vila Sésamo, completamente destinado ao 
público infantil. Sendo assim, ela é imperdível para grupos com crianças menores e completa perda 
de tempo para grupos sem crianças ou com pré-adolescentes. 

 SÓ PARA AS CRIANÇAS 

- Air Groover: uma montanha russa pequena e bem tranquila para as crianças.  

- 123 Smile with me: local para encontro e fotografias com os personagens da Vila Sésamo 

- Sunny Day Theater: teatrinho com os personagens da Vila Sésamo. 

- Children’s Rides & Play Elements: mais um playground, que reúne diversas atividades juntas, 
um prato cheio para as crianças se divertirem. 

9. BIRD GARDENS 

SE SOBRAR TEMPO 

- Walkabout Way: um local para você conhecer cangurus e alguns outros animais típicos da 
Austrália. Não toma nem 10 minutos e você tem a oportunidade de conhecer animais que nem 
sempre estão nos zoológicos. 
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NÃO RECOMENDO 

- Lory Land: um enorme viveiro de pássaros, onde os tratadores dos animais estarão disponíveis 
para tirar dúvidas, permitindo algumas vezes até mesmo certa interação com os pássaros. 

10. MAROCCO 

SE SOBRAR TEMPO 

- Moroccan Palace Theatre: apresentação com patinadores no gelo, no melhor estilo "Holiday on 
Ice". Essa atração foi idealizada por diretores de musicais da Broadway, sendo, com certeza, o 
melhor show oferecido pelo parque. 

-Myombe Reserve: mini-trilha onde você encontra gorilas e chimpanzés. 

FOOD TIP 

- Sultan’s Sweets: localizado logo na entrada/saída do parque, aqui é uma boa opção para um café, 
um docinho ou um sorvete para começar ou terminar seu dia de parque. 

Espero que tenha gostado do roteiro e que aproveite muito o dia no Busch Gardens! 

 

 

7 


