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O Busch Gardens fica localizado em Tampa, a cerca de 90 quilômetros de Orlando, 
aproximadamente 1h30 de carro.  
 
Começou apenas como  um zoológico, com a intenção de ensinar aos seus visitantes sobre 
a proteção da vida selvagem. Mas ao longo do tempo, outras atrações foram 
acrescentadas ao parque, como as famosas montanhas-russas Kumba, Montu e Sheikra, além da montanha-
russa mais popular, Cheetah Hunt e a novíssima Falcon´s Fury, uma torre com queda livre.  
 
Hoje em dia, o parque é mais conhecido pelas montanhas-russas radicais. 
 

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

 

1. Sair de Orlando 1h30 antes do parque abrir. Verifique os horários de funcionamento do Busch Gardens 

nos Clendários dos parques, nesse link. 

 

2. Entrar e ir direto para a Cheetah Hunt, que fica perto da entrada do parque. Como a altura mínima exigida 

para essa montanha-russa é um pouco menos que as outras, ela é a mais cheia (pois crianças um pouco mais 

baixas já podem ir).   

É considerada uma das melhores montanhas russas, e apesar de ser uma das mais rápidas de Orlando, não 

tem looping e não é tão radical quanto as outras do parque. É a primeira montanha russa de três arremessos 

da Flórida e utiliza a força de imãs para impulsionar os visitantes a uma velocidade de até 100 km/h. Altura 

mínima de 120 cm. 

 

3. Pegar o Skyride, um teleférico que vai até a região Congo 

O Skyride é um teleférico onde embarcam 4 pessoas de cada vez, que leva os visitantes desde a área próxima 

à entrada do parque até a região “Congo”. A estação do Skyride é ao lado da entrada da Cheetah. O passeio 

dura apenas 5 minutos e é a melhor maneira de ter uma visão geral do parque. 

 

4. Ir ao Congo River Rapids. Esse é um brinquedo que molha, parecido com o Kali River Rapids do Animal 

Kingdom. 

Um bote que comporta até 12 pessoas, levando os visitantes por turbulentas corredeiras. Além disso, 

existem visitantes que ficam do lado de fora da atração tentando acertá-lo com pistolas d’água. Você vai sair 

encharcado, mas nos dias quentes é uma delícia! Altura mínima de 107 cm. 

 

5. Ir para a montanha russa Kumba. 

É uma das montanhas-russas mais conhecidas do mundo. Tem quedas de quase 40 metros de altura, vários 

loopings e espirais de 360 graus. Altura mínima 138 cm. 

 

6. Ir para a montanha russa Sheikra. 

Uma das montanhas russas mais radicais do parque, que eleva os visitantes a 61 metros para depois soltá-

los em queda livre de 90 graus a mais de 112 km/h. A atração ainda inclui uma curva que sobre girando 360 

graus. Altura mínima 138 cm. 
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7. Ir para a Falcon´s Fury, na região Pantopia.  

Essa é a mais nova atração do Busch Gardens, inaugurada em Setembro de 2014. É 

uma torre de 102 metros em que os visitantes despencam em queda livre. Os 

visitantes ficam aproximadamente 5 segundos em queda livre, de barriga para baixo, 

virados para o chão, chegando a uma velocidade de 92km/h. Altura mínima 138 cm. 
 

8. Almoço.  

Uma boa sugestão é o restaurante Pantopia Grill que fica em frente ao Falcon´s Fury. Ali você pode assistir 

a shows ao vivo enquanto saboreia refeições. O restaurante é bem grande e tem várias opções de 

alimentação. Outra sugestão é o Zâmbia Smokehouse, localizado perto da Sheikra, que oferece churrasco 

no estilo americano. 

 

9. Pegar o trem Serengeti Railway na estação mais próxima.  

É uma ótima opção para relaxar depois do almoço. Essa atração é semelhante ao Safári do Animal Kingdom, 

então você verá vários animais. 

 

10. Descer do trem na estação Congo e ir ver lindos tigres no Tiger Trail ou descer na estação Nairobi e ver 

os animais no Edge of Africa.  

A Edge of Africa é uma espécie de “Safári à pé”, em que você pode ver vários animais como hipopótamos, 

leões, girafas, crocodilos, entre outros 

 

11. Antes de ir embora, vá para a Montu, a famosa montanha-russa em que o trilho é suspenso. 

Junto com a Kumba e a Sheikra, forma o trio das três maiores e melhores montanhas russas do Bush Gardens. 

Com o carrinho “pendurado” no trilho e os pés balançando, os visitantes experimentam velocidades 

superiores a 96 km/h e em determinado ponto é possível sentir uma força de 3.85 G. Altura mínima 138 cm. 
 
 

Sugestões para quem está com crianças: 
 

Tree Top Trails: Um enorme “playground” com 3 andares em que as crianças podem brincar em redes, 

pontes e muito mais e ainda se divertir com jatos de água. Não tem filas e é recomendado para crianças. 

 

Madagascar: Live Operation! Esse é um show musical ao vivo com os personagens do filme Madagascar. 

Tem bastante dança e uma banda ao vivo tocando músicas populares. Os shows acontecem no Stanleyville 

Theatre e recomenda-se verificar os horários dos shows no mapa. 

 

Elmo Rocks:  Show musical com os personagens da Vila Sésamo. Depois do show, é possível tirar foto com 

os personagens. 
 

Jungle Flyers: Uma espécie de tirolesa que permite que as crianças passeiem pela área de Jungala como se 

estivessem sobrevoando a uma altura de 15 metros. Somente crianças com idade entre 6 e 13 anos e com 

altura mínima de 122 cm. 
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Air Grover: É uma mini montanha russa onde crianças pequenas e os pais podem se divertir juntos. Altura 

mínima 96 cm. Altura máxima 142 cm. Abaixo de 107 cm deve estar acompanhado por um responsável com 

idade superior a 14 anos. 
 

Elmo’s Treehouse Trek: É uma árvore de três andares repleta de esconderijos para as crianças brincarem de 

esconde-esconde. Além disso, oferece uma linda vista dessa área do parque. 
 

Snuffy’s Elephant Romp: Um carrossel onde as crianças poderão se divertir com Snuffy e seus amigos. 
 

Oscar’s Swamp Stomp: Área onde as crianças poderão se refrescar – e se encharcar! 
 

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.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/

