Vai Pra Disney
Roteiro SeaWorld
www.vaipradisney.com
Baixe nosso app VPD de Bolso e tenha todos os roteiros no seu celular!

DICAS GERAIS DO SEAWORLD
O parque fecha mais cedo
Por ser um parque com animais, o SeaWorld fecha mais cedo do que os outros parques na maior parte do ano. Nos
meses de Outono e Inverno (de Setembro a Abril), o parque fecha entre às 17 e às 18 horas. Já nos meses de
primavera e verão (de Maio a Agosto) entre as 21 e 22 horas.
Aproveite que é um parque menor e que fecha mais cedo, para colocá-lo junto com outros programas no seu roteiro:
compras ou outro parque que fecha mais tarde da Disney como o Epcot ou o Magic Kingdom (mas vale dizer que
estes parques merecem um dia inteiro da programação, se você tiver tempo para isso).
Também tem show de fogos
Nos meses mais quentes em que o parque fecha mais tarde, alguns shows especiais com as baleias e shows de
fogos de artifício são incluídos na programação do SeaWorld.
Parque mais espalhado
O SeaWorld é dividido em 8 zonas temáticas, como Gelo, Mistério, Superfície, etc. Suas atrações e shows ficam
espalhados por todas elas. Nosso roteiro vai ser diferente, e vamos dividir todas as atrações entre as categorias
"imperdíveis", "se sobrar tempo", "não recomendo" e "só para crianças".
Sentido e tabela de horários
Assim como todos em outros roteiros, sempre deixo a dica: programar seu caminho no parque no sentido anti-horário
(da direita para a esquerda no mapa) é a melhor maneira pois a maior parte dos turistas caminham no sentido
horário. Além disso, sendo um parque com muitos shows, tenha sempre a mão o mapa e a tabela de horários do
dia. É muito importante se programar de acordo com os horários dos shows para garantir que você não vai perder
nada.
Minha opinião
Sendo o SeaWorld um parque com muitos shows com animais, esse roteiro reflete muito mais a minha opinião
pessoal do que somente um mapeamento de todas as atrações. Eu por exemplo, prefiro muito mais os shows com os
animais marinhos do que o show de pets (animais domésticos) que o parque também exibe. Então tenha consciência
de que você deve montar sua programação de acordo com o seu gosto, não com o meu :)
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ROTEIRO DO SEAWORLD ORLANDO
IMPERDÍVEIS (no sentido anti-horário)
- Orca Encounter (Shamu Stadium): O novo show das baleias é mais focado na educação sobre esses animais, seu
papel no ecossistema, seus comportamentos e a importância da conservação do habitat marinho. Isso tudo é
apresentado com imagens e gráficos em um telão e complementado por um narrador e por treinadores que ficam nas
bordas do tanque. E se o dia estiver calor, sente nas fileiras mais próximas do tanque para levar um banho d’agua.
- Wild Arctic: Um simulador muito legal de uma expedição no Ártico, pra quem gosta desse tipo de atração como eu.
No final, você cai em uma espécie de aquário com animais polares, como pinguins.
- Antarctica: Empire of the Penguin:. Apesar de eu achar mais voltada para as crianças, acaba valendo a pena
para a família toda, até porque no final você pode admirar vários pinguins de pertinho. O propósito da atração é
mostrar como é a vida dos pinguins no polo sul, mais precisamente de um pinguim que eles escolheram para ser o
personagem principal da atração, o Puck. O começo da atração é meio monótono pois é bem explicativo, mas não
desista, no meio dela você terá que escolher o nível de intensidade da atração: leve (mild) ou radical (wild), e a partir
dai você entra em carrinhos que ficam fora de trilhos em uma aventura pela Antarctica. Apesar de eu não gostar
muito, toda a minha família gosta e ela de fato é bem popular a julgar pelo tamanho das filas, por isso a coloquei no
grupo de atrações imperdíveis.
- Shark Encounter: Um aquário embaixo d’agua que te permite ver “por dentro” o habitat natural dos tubarões. É
impressionante pois através de um tubo, você fica cara a cara com diversas espécies de tubarão.
- Shamu Underwater Viewing: se você quis visitar o SeaWorld para ver as baleias, além do show, vai gostar desta
área onde é possível vê-las embaixo d'àgua.
- Clyde and Seamore's Sea Lion High: Para mim esse teatro sempre trouxe os shows mais divertidos do parques.
Desde que eu era criança ele apresenta montagens em que os personagens principais são leões marinhos e sempre
com um viés de comédia. Hoje o show conta com a presença de lontras e morsas além dos leões marinhos, esse
show acontece em um cenário de escola e é super bem feito. Os animais dão um show mesmo!
- Kraken Unleashed: Essa é a montanha russa mais antiga do SeaWorld, e é bem forte. A temática dela é baseada
no monstro do mar chamado Kraken e ela anda com bastante velocidade, altura e um looping no meio. Pra quem
curte montanha russa, vale a pena.
- Journey to Atlantis: Essa é a Splash Mountain do SeaWorld. Ela é bem chatinha na parte interna, onde alguns
bonecos se movimentam e cantam, mas as quedas são boas e ela nem molha tanto quanto as da Disney e da
Universal.
- Dolphin Days (Dolphin Theater): O show com golfinhos que substituiu o antigo Blue Horizons. Os animais são
incrivelmente sincronizados e velozes, o que combina muito bem com os acrobatas/treinadores que interagem com
eles.
- Manta: Pra mim essa é uma das melhores montanhas russas de Orlando. A Manta, que imita uma “raia marinha”,
deixa as pessoas de barriga pra baixo no carrinho, o que pode dar um pouquinho de medo no começo, mas só no
começo. Depois, todo mundo curte muito um passeio panorâmico pelo SeaWorld. É diferente de todas as outras
montanhas russas que você vai encontrar em Orlando!
- Mako: mais recente e uma das melhores adições desse parque nos últimos tempos. É "apenas" a montanha russa
mais rápida, alta e longa de Orlando. Imperdível para todo mundo que gosta de adrenalina.
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- Infinity Falls: a mais recente atração do parque consiste em botes num rio com correnteza. Um elevador leva os
botes ao topo e depois começa a descida de 12 metros de altura em uma ambientação tropical. Molha bastante, por
isso é mais gostoso de ir nos dia quentes
SE SOBRAR TEMPO
- Sky Tower: Um passeio tranquilo por uma torre que te leva a 400 metros de altura para uma vista panorâmica de
Orlando. Pra quem gosta de passeios tranquilos e de apreciar uma boa vista, vale a pena embarcar nessa atração
que foi construída há 40 anos.
- TurtleTrek: a atração é muito bonitinha falando da vida e desafios das tartarugas no mar. Tanto a atração como o
aquário que a antecede valem a pena se tiver um tempo sobrando.
- Pacific Point Preserve: você vai acabar passando por aqui no seu caminho pelo parque e vai poder admirar as
focas se exibindo enquanto tomam um solzinho.
- Dolphin Cove: Veja um tanque cheio de golfinhos, próximo dos tratadores e até brinque com eles. É aqui que
acontecem os tours extras “Dolphin Encounter” e “Dolphin Up-Close Tour” para ter uma experiência mais próxima
com os golfinhos (pagas à parte). Contamos mais sobre a Dolphin Up-Close Tour aqui.
NÃO RECOMENDO
Pets Ahoy!: um show com animais mais domésticos, digamos assim. Todos são adestrados e o show é muito bem
feito, mas acho que foge um pouco da proposta da visita ao SeaWorld então eu não acho que você precise perder
muito tempo aqui, a não ser que realmente já tenha ido em todo o resto.
SÓ PARA AS CRIANÇAS
Sesame Street at SeaWorld é a nova área infantil com playground e atrações divertidas com o tema de Vila
Sésamo. A área é a reformulação de algumas atrações já existentes na antiga área infantil do parque, agora
totalmente tematizada e expandida com novas experiências.
- Super Grover’s Box Car Derby: montanha russa infantil do Grover
- Big Bird's Twirl'n'Whirl: atração giratória do Garibaldo
- Cookie Monster's Cookie Drop: elevador que cai do Come Come
- Abby's Flower Tower: tipo a atração da xícara, só que mais radical. Aqui dá pra girar mais rápido, e as "xícaras"
sobem e descem.
- Count-Around Playground: área com brinquedos no estilo playground
- Elmo's Choo Choo Train: passeio de trem do Elmo
- Rubber Duckie Water Works: playground aquático com esguichos
- Slimey's Slider: tipo um barco viking, mas não é radical e faz movimentos giratórios
- Sea Carousel: carrossel clássico, mas aqui com o tema das criaturas do mar
Além das atrações, tem também:
- Encontros com os personagens de Vila Sésamo
- Janela interativa onde é possível conversar com o Elmo
- Parada temática
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FOOD TIP
O restaurante mais legal e diferente do parque é o Sharks Underwater Grill, em que você come num aquário com
tubarões e peixes. A comida é bem executada e a experiência super legal em um ambiente bonito, recomendo para
quem tem um orçamento mais tranquilo e gosta mesmo de “sentar e comer” uma comida de verdade mesmo nos
dias de parque. Por ser a la carte, o valor depende do prato escolhido mas em média fica entre 45-60 dólares por
pessoa.
Já o Dine with Shamu eu recomendo para quem quer uma experiência mais próxima com as baleias e fugir do
fast-food com uma refeição completa. O almoço acontece em um ambiente reservado e com vista para uma piscina
em que as baleias nadam e fazem acrobacias com os treinadores, a comida é no estilo buffet à vontade, bem variada
e não tem um preço proibitivo - fica entre 35-45 dólares por adulto, dependendo do dia da visita.
Para quem busca uma opção fast-food, existem diversos restaurantes e lanchonetes espalhadas pelo parque, mas
uma das que eu mais gosto, fica bem no meio dele e se chama Panini Shore Cafe. Lá você come uns sanduíches
bem gostosos e saudáveis, com vista para o lago que fica no centro do SeaWorld.
Comi lá também, um bolo de cenoura (carrot cake) delicioso - o bolo de cenoura americano é bem diferente do nosso
pois ele é mais escuro, tem algumas especiarias dentro e não é coberto com chocolate, mas com um fondant bem
gostoso. Eu gosto pra caramba!
Espero que tenha gostado desse roteiro e aproveite sua ida ao SeaWorld!
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