Orlando
além dos parques

conteúdo produzido pela revista viajar pelo mundo

Passeios na International Drive
Icon Park
Além da roda-gigante The Wheel, o complexo
conta com o chapéu-mexicano Orlando
StarFlyer, o museu de cera Madame Tussauds,
o aquário Sea Life, os jogos do Arcade City
Orlando, os sustos virtuais da 7D Dark Ride
Adventure e mais.
Pointe Orlando
Este shopping possui atrações, lojas e
restaurantes incríveis, além dos bares B.B. King’s
Blues Club e Lafayette’s Music Room, com
música ao vivo. Para se divertir, há o “museu” de
ciências WonderWorks dentro de uma casa de
ponta-cabeça.
Vida noturna
Para curtir a noite, uma das opções é o Mango’s
Tropical Café, que possui dois andares e mais
de 5 mil m² de pista, com luzes e shows de
música e dança. Agora, algo bem diferente é o
duelo de pianistas do Howl at the Moon. E para
relaxar com temperaturas negativas, nada como
o bar de gelo Icebar.
Fun Spot America
O maior parque de diversões familiar do mundo
oferece montanhas-russas e outros brinquedos
para adultos e crianças, além de um kartódromo e
fliperamas a preços bem acessíveis.

Outras atrações
Se você gosta de velocidade, dirija um kart nas
pistas do Andretti Indoor Karting & Games ou do
I-Drive Nascar. Se você busca algo mais radical,
o iFly simula um salto de paraquedas. Quem
estiver viajando em família pode conferir os
estranhos e surpreendentes artefatos do Ripley’s
Believe It or Not!, incluindo ovos de dinossauro
autênticos.
Shows com jantar
Que tal degustar um delicioso jantar com sua
família enquanto assiste a um show incrível de
mágica? É exatamente essa a proposta do The
Outta Control Comedy Magic Dinner Show, no
WonderWorks. Também com jantar, a comédia
dá o tom para o Sleuths Mystery Dinner Shows.

fun spot america
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Um refresco nas alturas
As 7 atrações mais altas de Orlando para dar aquele friozinho na barriga
1. The Twilight Zone Tower
of Terror, Disney’s Hollywood
Studios (60 m): com uma
série de quedas, o elevador
desgovernado arranca gritos de
quem visita o hotel mal-assombrado que serve de
cenário para a atração.

6. Sky Tower, SeaWorld
Orlando (122 m): esta torre de
observação rende um passeio
tranquilo com vista para
Orlando, acalmando os ânimos
antes de embarcar em outras
atrações repletas de adrenalina.

2. Mako, SeaWorld Orlando
(61 m):
a montanha-russa mais alta de
Orlando é também a mais longa
e mais rápida, inspirando-se nos
movimentos velozes do turbarão
mako. Alcança 117 km/h.
3. Starflyer, Magical Midway
Thrill Park (70 m): estilo chapéu
mexicano, tem cadeirinhas para
duas pessoas que giram em
velocidade de até 80 km/h.

Mako, SeaWorld Orlando

4. SkyCoaster, Fun Spot
America (76 m e 91 m): as duas
unidades do parque Fun Spot
(International Drive e Kissimmee)
contam com esta mesma
atração, que se assemelha a um
bungee jump.
5. Sling Shot, Magical Midway
(118 m): ao embarcar em uma das
cápsulas, o visitante é lançado para
o alto em uma força de até 5 G.

SkyCoaster, Fun Spot America

The Wheel, Icon Park

Sky Tower, SeaWorld Orlando
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7. The Wheel, Icon Park (122 m):
a famosa roda-gigante
de Orlando oferece vista
panorâmica em suas cápsulas
que levam 22 minutos para
completar uma volta.

Restaurantes de chefs
celebridades em Disney Springs
Masaharu Morimoto, do
Morimoto Asia: conhecido
pelo programa Iron Chef,
homenageia a culinária asiática.
No Forbidden Lounge, são
servidos coquetéis até 2h.
Tony Mantuano, do
Terralina Crafted Italian:
a especialidade é a cozinha
italiana, com forno a lenha para
pizza e calzone.
Guy Fieri, do Planet
Hollywood e do Chicken Guy!:
com vários livros e programas
de TV, o chef assina uma
linha de hambúrgueres no
Planet Hollywood, além de
sanduíches rápidos e naturais
no Chicken Guy!.

José Andrés, do Jaleo e do
Pepe: Jaleo, o novo restaurante
de um dos mais influentes chefs
do mundo, aposta nos sabores
espanhóis, que ganham reforço
com os sanduíches estilo food
truck do Pepe.

Art Smith, do Homecomin’
Florida Kitchen: o premiado
chef da TV prepara receitas
típicas da Flórida.

Rick Bayless, do Frontera
Cocina: delícias mexicanas são
o forte da casa, comandada pelo
chef que já esteve nos programas
Mexico – One Plate at a Time e
Top Chef Masters.
Wolfgang Puck Bar & Grill e
Wolfgang Puck Express: o
primeiro, recém-inaugurado, tem
menu mediterrâneo, enquanto o
segundo serve comidas rápidas
para viagem.
Big Bite Burger no Planet Hollywood

Roteiro gastronômico de um
dia em Orlando
Café da manhã no Highball
& Harvest: dentro do hotel
The Ritz Carlton, prioriza
ingredientes frescos e locais.
Peça o Keep It Classic (ovos
benedict com hash de batata).

Jantar no Restaurant Row:
aqui fica o restaurante de Roy
Yamaguchi, além do Eddie V's
Prime Seafood, Rocco’s Tacos
and Tequila Bar e Christini's
Ristorante Italiano.

Almoço no Pointe Orlando:
na International Drive, este
espaço de lazer abriga o recém-inaugurado Hopdoddy Burger
Bar, o Maggiano’s Little Italy e o
Taverna Opa.

Sobremesa no Cafe Tu Tu
Tango: experimente o Chocolate
Calzone e a Banana Pizza, que
não aparecem no menu.

Lanche da tarde no Icon Park:
deguste petiscos espanhóis no
Tapa Toro e comidinhas tex-mex
no Tin Roof. Shake Shack e Sugar
Factory são outras opções.

Drinque no Mango’s Tropical
Café: que tal uma noite regada
a dança e coquetéis? Além dos
shows ao vivo, há um menu com
pratos da culinária latina.
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Cafe Tu Tu Tango

7 bares
“secretos”
para tomar
bons
drinques
Se7en Bites

14 restaurantes baratos
1. Bartaco: inspirado nas culturas
praianas do Brasil, do Uruguai e
da Califórnia, tem pratos a partir
de US$ 2,50, como o cogumelo
com queijo e o falafel.
2. Beth’s Burger Bar: várias opções
de hambúrgueres e milk-shakes
artesanais abaixo de US$ 10.
3. Mrs. Potato: especializado
em comida brasileira, com
pratos feitos entre US$ 8 e
US$ 10.
4. Sofrito Latin Café: pratos
típicos de países como
Argentina, Colômbia e Cuba,
com preços entre US$ 2 e US$ 6.
5. Banh Mi Nha Trang: sanduíches
supercriativos em torno de US$ 5.
6. Beefy King: sanduíches a
partir de US$ 3,55, como peru
e pastrami. Peça o queridinho
Beefy Spuds!
7. Gringos Locos: o Double D
é um dos pratos mais famosos
– tortilla de queijo enrolada em
um taco crocante por apenas
US$ 3,39. Entre 16h e 20h, os
tacos chegam a custar US$ 2!

8. Hot Dog Heaven: os verdadeiros
hot-dogs no estilo de Chicago por
menos de US$ 4, já eleitos como os
melhores da Flórida.
9. King Bao: pães recheados
por menos de US$ 4. Escolha o
Hogzilla, com carne de porco, ou
o Tarzan, com banana e Nutella.
10. Mamak Asian Street Food:
cozinha asiática como arroz frito
e ramen entre US$ 4 e US$ 10.
11. Pom Pom’s Teahouse &
Sandwicheria: sanduíches, saladas
frescas e sobremesa por menos de
US$ 10. Peça o Mama Ling Ling’s
Thanksgiving, com peru, queijo
gouda, purê de batatas e mais.
12. Se7en Bites: comida típica
do sul dos Estados Unidos por
menos de US$ 10.
13. Sticky Rice: especializado em
comida do Laos – se você pedir
tudo no menu, vai pagar somente
US$ 61!
14. Tako Cheena: fusão entre as
culinárias latina e asiática – os tacos
têm recheios de frango tailandês e
curry indiano, em torno de US$ 10.
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Speakeasies eram estabelecimentos
clandestinos que vendiam álcool durante
a Lei Seca nos EUA da década de 1930.
Hoje são bares charmosos que brincam
com o tema de clube secreto, servindo
ótimos coquetéis vinhos e cervejas

1. Enzo's Hideaway Tunnel Bar
and Restaurant: em Disney Springs,
você passa por um túnel para chegar
a este bar subterrâneo.
2. Pharmacy: uma porta de elevador
leva a este gastropub inovador
com cardápio sazonal e drinques
especiais.
3. The Geek Easy: em Winter Park,
esta casa de cervejas fica escondida
atrás da loja A Comic Shop e brinca
com o tema de super-heróis.
4. Hanson's Shoe Repair: você tem
que saber a senha para entrar nesse
local – para isso, é preciso seguir o
bar no Twitter.
5. The Imperial Wine & Beer
Garden: é uma elegante loja de
móveis durante o dia e, de noite,
transforma-se num bar refinado.
6. Mathers Social Gathering: no
terceiro andar de uma loja de móveis,
tem coquetéis feitos com frutas da
época e xaropes preparados na
própria casa.
7. The Treehouse: procure a porta
verde para entrar no “clube secreto
que você gostaria de ter conhecido
quando era criança, mas com
bebidas de adulto”.

Orlando para adultos
Nem só os pequenos são felizes em Orlando.
Os mais crescidos também encontram diversão em bons restaurantes, cervejarias, baladas e piscinas exclusivas

Crooked Can Brewery company

Vida noturna: na International
Drive, ficam a casa noturna
Mango’s Tropical Café e o
bar com música ao vivo Howl
at the Moon. No centro, vale
rodar pela Wall St Plaza, onde
se concentram as opções
noturnas mais agitadas – por
ali fica o Bösendorfer Lounge,
dentro do Grand Bohemian
Hotel, com jazz e coquetéis.
Outras dicas diferentes são o
Enzo’s Hideaway Tunnel, em
Disney Springs, o Pharmacy, no
Restaurant Row District. Já as
festas LGBTQ acontecem no
bar Savoy.

Vinhos e cervejas: as cervejarias
Orlando Brewing e Crooked Can
Brewing Company oferecem
tours guiados com degustação.
Para visitar várias microcervejarias
em uma tacada só, vale embarcar
no ônibus Hop On! Central
Florida Brew Tours. Já para quem
gosta de vinho, dá para fazer
tours no Lakeridge Winery and
Vineyards e no Quantum Leap.
Gastronomia: Disney Springs
reúne opções como Masaharu
Morimoto’s Morimoto Asia, Art
Smith’s Homecomin’ Florida
Kitchen e Tony Mantuano’s

Lazy River do Four Seasons at Walt Disney World Resort
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Terralina Crafted Italian. Para
prestigiar chefs locais, visite o
Norman’s (de James Beard), o
The Rusty Spoon (de Kathleen
Blake), o The Ravenous Pig e o
The Polite Pig (ambos de James
e Julie Petrakis). Uma boa pedida
é o food tour semanal em Winter
Park e Celebration.
Piscinas: rios calmos, grutas
isoladas, hidromassagem, áudio
subaquático e cabanas privativas
são alguns dos atrativos das
piscinas exclusivas para adultos,
em hotéis como o Loews
Portofino Bay at Universal, o
Omni at ChampionsGate, o Hilton
e o Four Seasons at Walt Disney
World Resort.

5 dicas para comprar
bem em Orlando
1. Descontos: todos os principais
shoppings e outlets de Orlando
oferecem promoções. Vale visitar
o centro de visitantes assim que
chegar a qualquer um deles e
retirar seu livreto de cupons.
2. Economize 10% na Macy's:
com o programa Macy's Visitors
Savings, basta baixar o cupom no
site da Macy’s e apresentar junto
com o passaporte nas lojas da
rede no The Mall at Millenia e
The Florida Mall.

The Mall at Millenia

3. Sacolas e crianças: os visitantes
podem guardar as compras no
quiosque de Guest Services. Para
os pequenos, há áreas especiais
com brinquedos interativos.
4. Transporte grátis: vários hotéis
oferecem transfer gratuito para
shoppings e outlets de Orlando.
O Hotel Shopper Service do
Orlando Vineland Premium Outlet
leva para resorts próximos.

5. Envie suas compras pelo
correio: o The Mall at Millenia
permite postar compras para
serem entregues direto na sua
casa no Brasil. Muitos hotéis
e resorts de Orlando também
oferecem o serviço.

5 delícias de chocolate
para provar em Orlando
1. Chocolate Truffle Cake,
no The Glass Knife (Winter Park):
bolo em camadas de musse,
ganache e biscoito com pó
dourado e trufas.

2. Flourless Chocolate Cake, no
Toothsome Chocolate Emporium
& Savory Feast Kitchen (Universal
CityWalk ): bolo de chocolate sem
farinha, servido com sorvete de
Nutella e molho de framboesa.

3. Chocolate Mousse Cake,
no A Land Remembered (Rosen
Shingle Creek): bolo de chocolate
sem farinha, recheio de creme de
chocolate ao leite e nougat de
nozes com cobertura de frutas
frescas e ganache de framboesa.
4. Cookies & Cream Cake, no
Gideon’s Bakehouse (Audubon
Park): camadas de bolo e de
biscoitos de chocolate, cobertura
de sorvete e biscoitos caseiros.
5. Bolo de brigadeiro, na Black
Fire Brazilian Steakhouse (perto
do Walt Disney World): bolo
feito com a receita tradicional
de brigadeiro brasileiro, com
chantilly e creme de chocolate.
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