Seja Bem Vindo

Olá, é um prazer recebe-lo em nosso Off site 2011.
Aqui, onde todos Os Sonhos se realizam é, sem dúvida, o lugar perfeito
para um encontro especial como será o nosso.

Nos
próximos quatro dias iremos trocar informações, dividir
experiências, além de participar de uma palestra exclusiva do Disney
Institute e conhecer os bastidores desde mundo mágico.
Neste ambiente descontraído, onde a imaginação ganha espaço,
queremos compartilhar todas as novidades que teremos em
2012.Aproveite também estes dias para rever os amigos, relaxar e voltar
a ser criança.Um abraço,
Equipe Disney & ESPN Media Networks.

Informações úteis

Alimentação
Para proporcionar a você convidado toda a comodidade e exibilidade
durante sua estadia em Orlando,você está recebendo um cartão com um
Crédito no valor de U$ 245.
Este crédito está disponível para ser utilizado em suas refeições e
pequenas compras, dentro e fora do complexo Disney.
Além disso, preparamos alguns momentos especiais de confraternização,
onde as despesas já estarão incluídas em suas diárias, são eles:
- Café da manhã no dia 30/10
- Almoço 31/10 e 01/11
- Jantar nos dias 29/10 , 1/11 e 2/11
Despesas Gerais
As despesas de telefone, lavanderia, room- service e bar, serão pagas
individualmente no check out.
Transporte
Iremos aproveitar o melhor dos parques e do complexo Disney, para isto
está incluso em sua estada todos os transportes.
- Ônibus exclusivo para o grupo Disney. Sempre haverá uma pessoa da
organização para acompanhá-lo.
- O sistema de transporte do complexo Disney é freqüente e muito eficiente,
utilize-o sempre que precisar. Existem ônibus disponíveis no hotel para todos
os parques, dos parques para o hotel e para Downtown Disney.

Endereços de sua programação
•Disney’s Yacht Club Resort
1700 Epct Resorts Boulevard
Lake Buena Vista
•The Mall at Millenia
4200 Conroy Road
Orlando, FL 3283
•Orlando Premium Outlets
8200 Vineland Ave
Outras sugestões
•Rainforest Café
Downtown Disney Marketplace
(407) 827-8500
•Shula’s Steak House
1500 Epcot Resorts Blvd
Lake Buena Vista
•Cirque Du Soleil
Downtown Disney
1478 E Buena Vista Dr
Lake Buena Vista
(407) 934-9200

