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O   Busch   Gardens   é   um   parque   que   fica   em   Tampa   na   verdade,   há   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   achance   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   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,   esgotando-se   cada   uma   das   áreas   temáticas   do   parque, 
uma   por   vez.  

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   visualização   dos 
animais   e   do   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   Egito,   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   destas   (normalmente   autorizam,   no   máximo,   3   adultos),   e   é   uma   das   melhores   oportunidades 
de   visualização   dos   animais   no   parque. 

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

Como   na   maior   parte   dos   parques,   a   dica   é   andar   no   sentido   anti-horário,   ou   seja,   iniciando   pela   área 
Egypt,   continuando   pelo   Pantopia,   Congo,   Jugala,   Stanleyville,   Sesame   Street,   Bird   Gardens, 
Marocco   e,   finalmente,   Nairobi.   A   não   ser   que   você   chegue   cedo   e   as   filas   sejam   praticamente 
inexistentes,   resista   a   tentação   de   ir   à   Cheetah   Hunt   logo   de   cara   e   comece   pela   Montu.   No   retorno, 
você   será   obrigado   a   parar   ao   lado   da   Cheetah   Hunt   para   pegar   tanto   o   teleférico,   quanto   o   trem.   E 
mesmo   que   você   deseje   fazer   todo   o   parque   à   pé,   terá   de   passar   novamente   em   frente   a   sua   entrada. 

Atenção   no   Time   Guide 

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

ROTEIRO   DO   BUSCH   GARDENS   TAMPA 

1.   EGYPT 

IMPERDÍVEIS 

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

   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.   Outro   fator   interessante   é   que,   por   não   ser   tão   radical   quanto   as   inversões,   essa 
montanha   russa   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. 

   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!  

SE   SOBRAR   TEMPO 

   Edge   of   Africa:  um   pequeno   safári   que   você   visita   andando,   localizado   próximo   à   saída   da   Montu. 
Vale   lembrar   que   o   Busch   Gardens,   antes   de   mais   nada,   é   um   zoológico   e   realiza   um   trabalho   de 
preservação   e   cuidado   de   animais   muito   interessante.   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 
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de   30   minutos.   Para   quem   quiser   ir,   fica   uma   dica:   os   animais   costumam   a   estar   mais   ativos   pela 
manhã   o   que   torna   o   passeio   mais   legal. 

2.   PANTOPIA 

IMPERDÍVEL 

   Falcon’s   Fury:  APENAS   a   maior   torre   de   queda   da   América   do   Norte   com   mais   de   100   metros   de 
altura!   Ao   atingir   a   altura   máxima,   os   bancos   giram,   inclinando   o   passageiro   de   forma   a   ficar   em 
posição   horizontal,   e   depois   despenca.   Vai   encarar? 

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   gira   em   360º.   Bem   mais   legal,   né? 

NÃO   VALE   A   PENA 

   Sandserpent:  Há   quem   diga   tratar-se   de   uma   montanha   russa   para   crianças   pequenas.   Eu   prefiro 
considerar   um   trenzinho   sobre   trilhos.   Ao   menos   que   você   possua   crianças   em   seu   grupo,   não   vale   a 
pena. 

   Sahara   GoRound:  Carrossel,   só   que   no   lugar   dos   cavalos,   ficam   camelos. 

   Timbuktu   Theater:  teatro   onde   são   vistos   dois   filmes   em   4D,   o   "Sesame   Street"   e   "Pirates   4D". 
Os   dois   filmes   tentam   passar   experiências   sensoriais   junto   com   filmes   em   3D.   Embora   consigam, 
com   até   certa   competência,   os   filmes   são   consideravelmente   mais   fracos   que   as   atrações   localizadas 
na   Disney   e   Universal   do   mesmo   tipo.  

   SÓ   PARA   AS   CRIANÇAS 

   Games   Area   e   Kiddie   Rides:  Atrações   voltadas   ao   públicos   infantil   e   alguns   jogos   típicos   de 
parques   de   interior,   no   qual   os   visitantes   pagam   valores   pelo   direito   de   tentar   a   sorte   em   jogos 
envolvendo   determinado   objetivo,   com   prêmios   sendo   alguns   ursos   de   pelúcia   enormes,   ou   bolas   de 
basquete.   Tipo   na   festa   junina,   sabe? 
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3.   CONGO 

IMPERDÍVEL 

   Kumba:  esta   montanha   russa   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! 

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.  

4.   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 

   Jungle   Flyers,   Wild   Surge   &   Tree   Top   Trails:  um   imenso   playground,   com   inúmeras   atrações 
“radicais”   interligadas,   feitas   sob   medida   para   as   crianças.   Dentre   as   opções   está   uma   tirolesa   que 
sobrevoa   toda   a   área   de   Jungala,   à   15   metros   de   altura,   arvorismo   e   muito   mais.   As   crianças   poderão 
se   divertir,   ainda,   com   jatos   d´agua   em   um   enorme   Water   Playground,   localizado   ao   final   da   atração. 
Por   fim,   no   Wild   Surge,   14   passageiros   são   elevados   à   altura   de   11   metros,   em   uma   atração   que   ao 
invés   de   despencar,      sobe   com   bastante   veloz   e   depois   tem   uma   descida   mais   calma.   Tudo   pensado 
para   crianças   ou   adultos   que   não   querem   tanta   emoção   assim. 

   Orangotrango   Outpost,   Tigger   Lodge   e   Tigger   Trail:  mais   uma   área   com   inúmeros   locais 
para   visualização   de   animais,   destacando-se   o   Orangatongo   Outpost,   ponto   onde   será   possível 
visualizar   orangotango,   o   Tiger   Lodge,   onde   ficam   os   belos   tigres   de   bengala   e,   principalmente,   o 
Tiger   Trail,   onde   ficam   os   ainda   mais   belos   e   raros   tigres   brancos. 
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5.   STANLEYVILLE 

IMPERDÍVEL 

   Sheikra:  A   mais   famosa   montanha   russa   do   parque,   e   uma   das   mais   temidas   do   mundo,   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   crueldade   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. 

SE   SOBRAR   TEMPO… 

   Stanley   Falls   Flume:  outra   atração   aquática,   agora   com   um   calmo   passeio   sentado   em   um 
pequeno   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,   sem   sombra   de   dúvidas,   vai   te   deixar   encharcado. 

   Tanganyaka   Tidal   Wave:  outra   atração   aquática   que   também   não   foge   à   regra   das   demais:   você 
vai   sair   ensopado   de   lá.   Como   as   3   atrações   que   molham   são   relativamente   próximas,   a   dica   é   fazê-las 
todas   em   um   intervalo   pequeno   de   tempo   aproveitando   que   você   já   se   molhou   uma   vez.   Além   disso, 
evite   deixar   para   visita-las   no   fim   do   dia   para   evitar   que   você   molhe   o   banco   do   seu   carro   depois, 
heim? 

6.   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   infantil,  
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-    Elmo’s   Treehouse   Trek :   a   casa   na   árvore   de   um   dos   personagens   principais   da   trupe   da   Vila 
Sésamo 

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

-    A   is   for   Africa :   teatrinho   com   personagens 

-    Big   Bird :   uma   micro   "roda   gigante",   ou   uma   "roda   minúscula",   como   preferirem. 

-    Cookie   Monster’s   Canopy   Crawl :   mais   um   playground,   lembrando   um   pouco   o   "brinquedão", 
do   antigo   Parque   da   turma   da   Mônica, 

   NÃO   RECOMENDO 

   Walkabout   Way:  em   pouquíssimas   palavras,   um   local   para   você   conhecer   cangurus   e   alguns 
outros   animais   típicos   da   Austrália.   Nada   que   tome   mais   do   10   minutos   da   sua   atenção. 

   Bird   Gardens:  um   gigantesco   aviário   ao   céu   aberto   (ou   quase   isso...),   onde   será   possível   avistar 
mais   de   500   tipos   diferentes   de   pássaros   de   todas   as   partes   do   mundo,   de   diferentes   tamanhos   e 
cores.   Muito   bonitinho,   mas   não   merece   mais   do   que   uma   simples   passada.  

   Critter   Castway:  show   com   alguns   treinadores   do   parque,   utilizando   animais   comuns   como 
cachorros,   gatos,   patos,   porcos,   pombas. 

   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.  

7.   MAROCCO 

SE   SOBRAR   TEMPO 

   Iceploration:  apresentação   com   patinadores   no   gelo,   no   melhor   estilo   "Holiday   on   Ice".   Essa 
atração   foi   idealizada   por   diretores   com   vasta   experiência   em   musicais   da   Broadway,   sendo,   com 
certeza,   o   melhor   show   oferecido   por   este   parque. 

Myombe   Reserve:  Local   destinado   à   visualização   de   Gorilas   e   Chimpanzés 

 

 

 

8.   NAIROBI 

SE   SOBRAR   TEMPO 
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   Rhino   Rally :   um   safari   em   uma   Land   Rover,   no   qual   será   possível   ver   elefantes,   rinocerontes 
brancos,   búfalos   entre   outros   animais.   Entretanto,   nem   sempre   as   coisas   saem   da   forma   esperada   e... 
surpresa!   Uma   atração   bem   legal   se   sobrar   um   tempinho.  

   Animal   Care   Center:  outra   atração   com   interações   com   animais,   aqui   os   visitantes   podem 
observar   e   participar   de   procedimentos   médicos   que   são   realizados   em   animais   do   próprio   parque.   O 
laboratório   conta   com   o   mais   avançado   sistema   veterinário   existente,   o   que   torna   toda   a   atração 
extremamente   interessante,   até   mesmo   para   quem   não   faz   tantas   questão   de   ver   animais   no   parque. 

   Curiosity   Caverns:  Animal   Habitat,   onde   é   possível   ver   animais   típicos   das   cavernas,   como 
Corujas,   Lagartos,   Morcegos,   entre   outros. 

   Jambo   Junction:  Local   destinado   á   interação   com   animais,   principalmente   Flamingos   e 
Lêmures.   Em   alguns   horários   é   possível   alimentá-los.   Para   saber   os   horários   é   necessário   verificar 
nos   guias   fornecidos   na   entrada   do   parque. 

   Elephant   Interaction   Wall:  O   nome   é   quase   auto-explicativo.   Local   que   possibilita   a 
visualização   de   elefantes. 

FOOD   TIP 
O   Busch   Gardens   possui   alguns   bons   restaurantes   servindo   refeições,   bem   como   serviços   de   fast   food 
e   doces.   Os   melhores   são: 

SULTANS   SWEETS    -   Localizado   logo   na   entrada   do   parque,   essa   confeitaria   é   simplesmente 
sensacional.   Os   Muffins   de   Banana,   os   Cinnamon   Rolls   e   os   Chocolate   Fudges   são   excelentes   pedidas 
para   abrir   o   dia.   E   o   melhor...   o   Café   é   Starbucks. 

CROWN   COLONY   HOUSE    -   Restaurante   excelente,   em   estilo   "à   la   carte",   com   vista   panorâmica 
para   o   Serengueti   Plain.   Vale   destacar   que   os   custos   nesse   restaurante   são   um   pouco   mais   elevados 
que   os   costumeiramente   observados   nos   parques.   Fica   entre   a   Cheetah   Hunt   e   a   Montu. 

SAHARA   SNACKS    -   O   objetivo   é   comer   uma   besteirinha   até   chegar   em   Orlando?   Ou   fome   bateu, 
mas   não   quer   comer   nada   pesado,   para   não   perder   as   montanhas   russas?   Dá   para   enganar   a   fome 
com   um   frango   frito,   ou   hot   dog.   Sou   fã   nº   1   das   Loaded   Cheese   Fries,   uma   batata   frita   cortada   em 
rodelas   no   palito,   com   muito   queijo   por   cima. 

ZAMBIA   SMOKE   HOUSE    -ótima   opção   para   comer   bem   sem   gastar   muito. 
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