Roteiro no Sea World para adultos, jovens e crianças
maiores

É importante, assim que entrar no parque, ficar de olho no show das baleias,
o One Ocean. Ele só costuma ter duas apresentações por dia e a nossa sugestão
é deixar para assisti-lo à tarde, mas fique de olho no relógio
♦ Como ocorre em todos os parques, procure chegar cedo. Ao entrar no parque,
siga direto para a Manta, se curtir montanhas-russas.
Manta, uma das melhores montanhas-russas de Orlando
♦ Olhe a programação do parque, se faltar 30 minutos ou menos para o
show Dolphin Days, já vá seguindo para lá para garantir um lugar. Se faltar
mais de 30 minutos siga para a Turtle Trek e sem seguida vá para o Dolphin
Days.
♦ Depois de concluir o show e a atração Turtle Trek, siga para Journey to
Atlantis.
♦ Ao lado fica a Kraken, a nova montanha-russa de realidade virtual. Como ela
não dá a total sensação de “radicalidade”, dá para ir mesmo aqueles que tem
medo de montanha-russa.
♦ Se pulou a Kraken ou já concluiu, siga para Antarctica.
♦ Veja o horário do show Pets Aloy, se já estiver na hora, siga para o teatro para
assistir. Se perdeu, vá almoçar no Expedition Cafe, que deve ter uma outra
sessão do show em mais ou menos 1,5 hora e volta volta em seguida. Se já der
para assistir ao show, assista e almoce em seguida.
♦ Agora o lance é o seguinte: você ainda tem que fazer a Mako, montanha-russa
super radical, o show Clyde and Seamore’s Sea Lion High e o show One Ocean.
O que eu recomendo? Não ir na Mako logo depois de comer, então talvez seja
melhor assistir aos shows antes e depois voltar para fazer a montanha. Ou de
repente, fazer a Mako antes do almoço. Aí você vai precisar gerenciar o
programa dependendo dos horários dos shows do dia ou os tempos de fila.
Mako, com a Kraken ao fundo, as outras duas montanhas-russas do SeaWorld
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♦ Antes de sair, se der tempo faça o Wild Artic Trek.
♦ Aproveite para visitar as áreas de observação de animais espalhadas pelo
parque, como o berçário dos golfinhos, tanque dos tubarões, piscina das arrais,
entre outras

Roteiro no SeaWorld com crianças pequenas

♦ Com crianças até 5 anos, todas as montanhas-russas precisarão ser excluídas
do roteiro.
♦ Para crianças abaixo de 1,07m tem que excluir o Wild Artic Ride e o Journey
to Atlantis.
♦ Inclua todas as atrações do Shamu’s Happy Harbor, área infantil do parque,
com diversas atrações para as crianças. É bom ir logo depois do show One
Ocean, pois essa área fica atrás do estádio da Shamu Stadium.
Mini montanha-russa da área Shamu´s Happy Harbor
♦ Já que crianças costumam adorar animais, é interessante levá-las nas áreas de
observações dos pinguins, arraias, tartarugas, golfinhos e tubarões.
♦ Com crianças, não deixe de usar o benefício do child swap, onde os pais
podem trocar de lugar nas atrações radicais ou nas atrações que a criança não
tem altura para participar. Isso facilita muito.

Lembrando que essa é somente uma recomendação de roteiro no SeaWorld.
Existem outras opções diferentes de roteiros que você pode montar de acordo
com o perfil da sua família, dos interesses e da época do ano.
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