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Baixe nosso app VPD de Bolso e tenha todos os roteiros no seu celular! 

 

O Volcano Bay é o mais novo parque aquático da Universal, trazendo para Orlando 

mais uma opção para dar aquela descansada na programação de parques temáticos e 

de compras. E todo mundo curte uma novidade, né? Além das atrações, este parque 

traz também a grande novidade da fila virtual. 

O Volcano não é apenas o parque mais novo da cidade, é também aquele que foi 

construído mais rapidamente - em apenas 3 anos! O parque é todo caprichado nos 

detalhes, tem como tema as ilhas do pacífico e um grande vulcão que é como um 

marco central do local. Para os mais curiosos, já contamos aqui a história por trás do 

tema do parque. 

Atmosfera 

Assim como os outros parques aquáticos, e diferente dos parques temáticos, o 

Volcano Bay também é um local para você relaxar e curtir o dia nas piscinas, sem 

aquela pressão de fazer todas as atrações. A diferença é que a Universal levou isso 

muito a sério e criou a Tapu Tapu, uma pulseira que permite, entre outras funções, 

que você entre virtualmente na fila das atrações em vez de ficar um tempão parado 

esperando a sua vez. 

 

Funciona assim: quando você entrar na fila de um brinquedo, vai pode escanear a 

Tapu Tapu na entrada e voltar a curtir o parque nas piscinas ou em outra atração 

com menos fila. Quando chegar a sua vez na fila em que você está “virtualmente”, a 

Tapu Tapu vai vibrar e você pode voltar à atração e entrar direto. Ou seja, sem aquela 

coisa de ficar esquentando o pé e parado no sol, esperando a sua vez chegar. 

A pulseira também tem outras funções, como os pagamentos em lojas e restaurantes 

pelo Taptu Pay, registrar as fotos tiradas pelo Taptu Snap e abrir os armários 

alugados. 

 

Os visitantes recebem a Tapu Tapu na entrada do parque, ela não custa nada e não é 

preciso deixar nenhum caução na retirada, mas tem que devolver na saída do parque, 

ok? Ela é uma graça, mas não funciona para nada fora do Volcano, então nada de 

querer levar embora de lembrança! Na saída há um lugar para deixar a pulseira e 

alguns funcionários orientando sobre a devolução. 

http://www.vaipradisney.com/blog/universal-divulga-historia-volcano-bay/
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Alimentação 

A Universal também não fez feio nas comidas. O parque conta com 6 pontos de 

fast-food, com destaque para o Kohola Reef Restaurant & Social Club (onde 

comemos na nossa última visita, opções de sanduíches, hambúrguer e até sushi), 

Whakawaiwai Eats (destaque para as pizzas e saladas), Bambu e The Feasting 

Frog (para drinks e snacks), fora os carrinhos de comidinhas, sorvetes e bebidas que 

você encontra espalhados pelo parque. 

 

As opções são muito variadas e para todos os gostos, de sushi a hambúrguer, de 

sanduíche de pernil desfiado a camarão empanado, tacos, saladas, sobremesas, dá 

para encontrar algo que faça o gosto de todos do grupo. Os drinks também são bem 

caprichados, além das opções de cervejas. 

Ingressos para o Volcano Bay 

A Universal vende pacotes de ingressos diferentes para cada localidade, por isso 

alguns dos ingressos vendidos para turistas da América Latina não estão disponíveis 

para americanos, e vice-versa. 

 

No Brasil, a oferta dos ingressos no formato combo pode ser vantajosa, combinando 

visitas aos parques temáticos da Universal (Universal Studios e Islands of Adventure) 

e ao Volcano Bay, no chamado “park-to-park”, um estilo parecido com o “hopper” da 

Disney que te permite ir aos 3 parques em todos os dias da sua visita. 

 

Então por exemplo, dá para começar o dia no Volcano, curtir o parque algumas horas 

com tranquilidade e depois pegar o transfer da Universal para os parques temáticos, 

tudo isso num mesmo dia.  

Aluguel: armários, toalhas e cabanas 

O parque oferece armários de 3 tamanhos: pequeno (US$8), médio (US$12) e grande 

(US$15) e o valor é o da diária, independente do tempo de uso. 

Toalhas podem ser alugadas por lá, mas também vale sempre aquela dica de levar a 

toalha do hotel e economizar. Só não se esqueça de levar de volta e devolver pro hotel 

depois hein? ;) 

 

As cabanas, que são espaços privativos que você e o seu grupo podem usar o dia todo, 

começam a partir de US$160 e podem chegar a até US$450 dólares. As opções e 

tamanhos são variados, mas todas incluem espreguiçadeiras, toalhas, água, serviço 
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de garçom e um tablet para entrar nas filas virtuais com a Tapu Tapu 

sem ter que ir até as atrações. 

Há também o Premium Seating que custa a partir de US$30 dólares e dá direito a um 

lugar privilegiado para 2 pessoas se sentarem, um pequeno armário e serviço de 

garçom, que pega seus pedidos ali mesmo na cadeira! Gostoso né? 

Os preços dos assentos privilegiados e cabanas variam de acordo com as datas e 

podem ser reservados na entrada do parque ou antecipadamente pelo telefone +1 

877-489-8068 (dá para ligar de graça como a gente ensinou aqui). 

Localização, estacionamento e horários 

O Volcano Bay fica bem próximo dos outros 2 parques da Universal, localizados no 

Citywalk. Ele não tem estacionamento próprio, mas sim uma entrada especial no já 

existente estacionamento do Citywalk, que estará indicada por placas. 

Basta estacionar nos locais indicados e pegar o transfer gratuito que leva do 

estacionamento até o Volcano (e vice-versa), tudo fica bem sinalizado para não 

deixar ninguém perdido. O preço para estacionar é o mesmo do Citywalk, a partir de 

US$20. 

 

Para quem for de carona ou táxi/uber, o esquema é o mesmo, precisa pegar o 

transporte para o Volcano Bay no Citywalk. 

 

Os horários de funcionamento do parque podem variar de acordo com a época do 

ano, então vale sempre conferir no site da Universal antes da visita. 

Roteiro do Volcano Bay 

O Volcano Bay é dividido em 4 áreas distintas que circulam o vulcão, que é o coração 

do parque e assim como os outros parques aquáticos, não tem muitas atrações. 

Abaixo todas as atrações do parque com meus comentários sobre elas, divididas pelas 

suas respectivas área.  

 

The Volcano 

Krakatau Aqua Coaster: montanha russa aquática que passa por dentro do 

vulcão! Uma das atrações mais legais do parque, cabem 4 pessoas em cada carrinho e 

é um passeio bem gostoso, que apesar de ser uma montanha russa, não é super 

radical e nem dá frio na barriga, é mais um passeio gostoso com quedas e subidas. E 

eu ainda to encafifado sobre como eles fazem uma bóia cheia de gente pesada, 

decolar 10-15 metros rampa acima. Ah, é a atração que geralmente fica com mais fila 

ao longo do dia, então a dica é já chegar no parque entrar na fila virtual pra essa 

atração primeiro. 

http://www.vaipradisney.com/blog/atendimento-disney-portugues/
http://www.vaipradisney.com/blog/citywalk-centro-entretenimento-universal-orlando/
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Ko’okiri Body Plunge: a atração mais radical do parque (e quando 

eu digo radical, quero dizer muito radical mesmo), é um escorregador com queda 

única de 70º, numa altura de 38m. Parte do topo do vulcão, é como uma cápsula em 

que você entra, apoia as costas, o chão se abre e você despenca. Frio na barriga na 

certa. 

Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides: esses dois escorregadores que 

funcionam simultaneamente e também partem do vulcão e são muito semelhantes ao 

Ko’okiri, apesar de mais baixos. Você também entra na tal da cápsula em que o chão 

se abre, a diferença entre eles é que um toboágua é mais veloz (o azul), o outro tem 

mais quedas (o verde). 

Punga Racers: são 4 tobogãs individuais que saem de dentro do vulcão. Funciona 

como uma competição entre os 4 tobogãs e é uma experiência pouco intensa, sem 

muita adrenalina, mas vale se sobrar tempo e se você estiver com uma turminha que 

gosta de competição. 

 

Wave Village 

Waturi Beach: praia com piscina enorme de ondas. E ondas reais viu? Mar bem 

agitado hehe Muitos locais para sentar, descansar, tomar sol e curtir o dia. Bom para 

descansar.. 

 

 

Rainforest Village 

Ohyah & Ohno Drop Slides: para quem tem medo de toboáguas, esses dois 

tobogãs (um roxo e um verde) que partem de cavernas localizadas no vulcão podem 

ser uma boa pedida. São experiências mais leves, mas com uma queda gostosa, vale a 

pena se sobrar tempo na sua visita. Obs: Essa é a única atração do parque que não é 

recomendada para quem não sabe nadar, pois desemboca numa piscina de 3m de 

profundidade. 

TeAwa The Fearless River: rio de correntezas em que você vai boiando e curtindo 

a piscina. Dá a volta na região do Rainforest Village e é um bom passeio para 

descansar. 

Maku Puihi Round Raft Rides: são 2 tobogãs, o Maku e o Puihi, para quem 

procura uma atração mais tranquila, sem muito frio na barriga e pra curtir com a 

família toda, com bóias para até 6 pessoas,não é nada muito radical, apenas algumas 

quedinhas. 

Taniwha Tubes: pra quem gosta de bóias mas não quer descer um tobogã com a 

galera toda junto, a Taniwha Tubes é a escolha perfeita. São quatro tobogãs - 2 verdes 

e 2 azuis, em que você desce numa bóia que acomoda 1 ou 2 pessoas. Não é radical e 

ao longo do caminho você é atingido com alguns jatos de água, bem gostoso. 

 

River Village 
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Runamukka Reef: uma das áreas do parque dedicada às crianças 

um pouquinho maiores, piscinas rasas, escorregadores menores, com decoração 

baseada em recifes de corais. Só vale a pena para quem tem crianças no grupo. 

Tot Tiki Reef: a outra área do parque dedicada às crianças, voltada para crianças 

bem pequenas, com playground molhado, jatos de água que saem do chão, piscinas 

bem rasinhas, também com decoração baseada em recifes de corais. Só indico para 

quem tem crianças no grupo. 

Kopiko Wai Winding River: o outro rio de correntezas do parque, você vai numa 

bóia individual curtindo a piscina. Dá a volta na região do River Village. Bom para 

descansar. 

Honu ika Moana: outra das atrações que mais gostamos, são dois escorregadores 

Honu (azul) e Moana (verde) com curvas rápidas e bem radicais. O Moana tem bóia 

para 5 pessoas e no Honu, que tem bóia para 4 pessoas, você sobre a 90 graus em 

algumas curvas, bem legal mesmo! 

 


