
               Roteiro de 1 dia do Islands of Adventure 
 

 

Oi Pessoal! Hoje o Roteiro é do Islands of Adventure! 
 

O Islands of Adventure foi o segundo parque do complexo Universal Studios, 

inaugurado em 1999, composto de 6 áreas localizadas em volta de uma lagoa. Ele veio com a proposta de 

trazer atrações tanto para crianças quanto para adolescentes e adultos, utilizando-se das mais avançadas 

tecnologias para criar atrações inovadoras. 
 

Esse parque tem muitos brinquedos que molham, então é uma boa idéia levar capas de chuva. Nessa 

sugestão de itinerário, eu coloquei todos os brinquedos que molham em sequencia, para que vocês não 

fiquem molhados o dia todo. 
 

Na maioria das atrações, não se pode entrar com mochila ou bolsa, então é necessário guardar nos 

armários que ficam perto das atrações (normalmente são de graça durante o período que você está na 

atração) 

 

IMPORTANTE SABER: A atração que fica no Castelo de Hogwarts, chamada The Wizarding World of Harry 

Potter é a mais cheia do parque. Normalmente, o que todo mundo faz, é ir direto pra lá quando o parque 

abre. Nessa sugestão de roteiro eu não recomendo começar pelo Harry Poter por dois motivos: 
 

1º - A atração do Harry Potter tem filas sempre, o dia todo. Se você for pra lá primeiro, vai pegar fila lá, 

depois fila nas outras atrações. Porém, se você começar pelas outras atrações, não vai pegar fila nenhuma 

até chegar ao Harry Potter – e essa será a única atração em que você pegará uma fila maior. Eu já testei 

várias estratégias nesse parque, e essa sem dúvida foi a melhor! 
 

2º - O parque abre 1 hora mais cedo para os hóspedes dos hotéis da Universal*, por isso mesmo 

chegando cedo, a atração The Wizarding World of Harry Potter já vai estar cheia quando o parque abrir 

para você às 9h00, porque centenas de pessoas entraram às 8h00 e foram direto para essa atração.  

 

*Se você vai ficar hospedado em um hotel do complexo Universal Studios, recomendo aproveitar o 

benefício de entrar uma hora antes do parque, chegar às 8h00 e ir direto para o Castelo de Hogwarts, para 

a atração The Wizarding World of Harry Potter. Depois é só seguir o roteiro conforme indicado abaixo. 
 

Espero que gostem dessa sugestão de roteiro! Se tiverem dúvidas é deixar ali nos comentários! 
 

 

1. Se o parque abre às 9h00, chegue nas catracas no máximo às 8h30 – se estiver de carro, você deve 
planejar chegar ao estacionamento às 8h15. 

A caminhada do estacionamento até o parque é longa. Por isso, uma dica é pegar o estacionamento 

“Preferred Parking”. Custa 5 dólares a mais do que o estacionamento normal, mas você estaciona mais 

perto das esteiras que dão acesso aos parques. Vale à pena principalmente no final do dia, depois de ter 

andado o dia todo no parque, o Preferred Parking pode te economizar uma boa caminhada. 

 

2. Entrar e ir direto para a Montanha Russa do Hulk, que fica perto da entrada do parque, à esquerda.  



               Roteiro de 1 dia do Islands of Adventure 
 

É considerada uma das melhores montanhas russas, mas é super radical. Altura mínima 

de 137 cm. 

 

3. Simulador do Homem Aranha.  

É o segundo brinquedo mais popular do parque, depois do Harry Potter. É um simulador 3D muito bem 

feito e não é muito radical. Altura mínima de 102 cm. 

 

4. Popeye.  

Agora vão começar os brinquedos que molham. Se você tiver sorte vai sair molhado, se não... vai 

encharcar! São várias pessoas juntas num bote e é muito divertido! Tem um compartimento no meio do 

bote para guardar as bolsas e eu recomendo tirar os sapatos e meias também! Altura mínima de 107 cm. 

 

5. Ripsaw Falls.  

Mais um que molha. É parecido com a Splash Mountain do Magic Kingdom. Se tiver menos de 30 minutos 

de fila, vale a pena ir, senão, pode pular para a próxima atração. Altura mínima de 112 cm. 
 

*Dica: Em frente a tração do Popeye, têm umas cabines que são uns secadores gigantes. Você paga uns 5 

dólares e recebe um jato de ar quente para te ajudar a secar. 

 

6. Jurassic Park.  

Este também é parecido com a Splash Mountain, e vale muito à pena pelo cenário perfeito. Se vocês não 

quiserem se molhar muito, não sentem na 1ª fila nem nos cantos. Altura mínima de 107 cm. 

 

7. Agora vocês vão entrar na área do Harry Potter.  

Mesmo quem não é muito fã ou não viu os filmes, vai ficar impressionado com a perfeição do cenário. Vai 

dar vontade de tirar foto de tudo, mas agora é melhor ir direto para o brinquedo, pois as filas lá são 

grandes. Deixe pra tirar foto depois do brinquedo. Altura mínima de 122 cm. 

 

Harry Potter and The Forbiden Journey  

Esta atração fica dentro do castelo e é a atração mais popular do parque, então é bem provável que a fila 

esteja grande. Mas não tem jeito, o brinquedo é muito bem feito (até a fila é uma atração à parte), é 

imperdível. É um simulador bem diferente de todos os outros, vale à pena conferir! 

 

8. Dragons Challenge  

São duas montanhas russas que se entrelaçam. A entrada é a mesma para as duas e ao final da fila você 

escolhe em qual quer ir. Para quem gosta de montanhas russas, vale à pena ir nas duas. Altura mínima de 

137 cm. 

 

9. Almoço.  

Uma boa sugestão é o restaurante Mythos que tem ao lado da atração dos Simpsons. Tem várias opções 

de comida. Esse é um restaurante “table service”, ou seja com serviço de garçom. A comida é muito boa e 
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os pratos não são caros, custa pouco mais que um fast food. Por isso é o mais recomendado. Fica na região 

The Lost Continent.  
 

Dependendo das filas das atrações, você pode adiantar ou adiar o almoço. Em épocas de baixa temporada, 

ou com grupos pequenos, é possível chegar ao restaurante sem ter reserva. Porém, também é possível 

reservar sem custo nenhum através do site Open Table: http://www.opentable.com/mythos-at-universals-

islands-of-adventure 

 

9. Agora, você já fez as principais atrações do parque e a sua programação depois do almoço vai depender 

dos seus objetivos. Existem outras atrações no parque, mas acho que só valem à pena se estiverem sem 

filas. Este é o momento de tirar várias fotos e visitar as lojas. Veja abaixo outras sugestões: 
 

Sugestões para quem está com crianças: 
 

Flight of the Hippogriff: É uma montanha russa infantil, localizada na área do Harry Potter, em que você 

voa em um Hipogrifo. Ela é leve, então é ideal para quem tem medo das montanhas russas mais radicais. 

Altura mínima de 90 cm. 
 

Todas as atrações da região Seuss Landing. Essa é uma área totalmente dedicada às crianças e tem 

algumas atrações interessantes como The Cat In The Hat e um trenzinho que dá a volta nessa área. 
 

Também é interessante ir ao Camp Jurassic, um playground enorme localizado na região do Jurassic Park, 

onde as crianças vão poder brincar em uma verdadeira floresta pré-histórica com vulcões, cascatas, 

cavernas, pontes e muito mais.  
 

Se você tiver um ingresso Park-to-Park, que te permite ir aos dois parques da Universal no mesmo dia, vale 

à pena pegar a locomotiva Hogwarts Express, que vai até o Universal Studios. 

 

Outra sugestão é sair cedo do parque e passear pelo Citywalk, o centro de compras e entretenimento que 

fica em frente ao Islands of Adventure.  É legal jantar em um dos restaurantes do Citywalk. 

 

E se você estiver no pique para compras, pode sair cedo do parque e ir para o Premium Outlets 

International Drive, que fica ali pertinho! 

 

IMPORTANTE: Esta é apenas uma sugestão de roteiro e a sua eficácia pode variar dependendo da lotação 

do parque e do ritmo da família. 

 

Se você tem dúvidas sobre o Planejamento da sua viagem, não deixe de conferir o livro 

101 Dicas Disney e Orlando, que vai te fazer economizar TEMPO e DINHEIRO na sua 

viagem!  
 

Além de aprender a fazer a sua programação, você terá dicas ÚTEIS e PRÁTICAS sobre 

vários assuntos, como Alimentação, Aluguel de Carro, Hospedagem, Parques, 

Estratégias de Roteiro, Como Economizar, Como Funcionam os Ingressos e muito mais! 

Clique aqui para saber mais! 

 

http://www.opentable.com/mythos-at-universals-islands-of-adventure
http://www.opentable.com/mythos-at-universals-islands-of-adventure
http://www.disneyguia.com.br/site/livro-101-dicas-disney-e-orlando/
http://www.disneyguia.com.br/site/livro-101-dicas-disney-e-orlando/
http://www.disneyguia.com.br/site/livro-101-dicas-disney-e-orlando/

