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Gramado, a bela cidade da Serra Gaucha que tern vocacao nata para o
recebe pela 23a vez o Festival do Turismo, considerada a feira de maioi
para o trade turfstico da America do Sul. Este ano, amplia sua fon
evento de negocios no mercado internacional. Paralelamente
workshops e o congresso com varias novidades. Homenagens, festas,
almocos e jantarps agitam a regiao em eventos paralelos.
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Baleias, golfinhos e agora
tartarugas e pinguins
SeaWorld Parks & Entertainment apresenta
tres novas atragoes, duas delas ja em 2012

O

SeaWorld Parks & E n t e r tainment divulgou, dia 8 deste
mes, as novas atra^oes do grupo, que para os turistas que adoram os
parques tematicos de Orlando (FL), estarao no topo da lista de visitas
imperdiveis em 2012 e 2013. Ja para o
proximo ano, as novidades sao o
TurtleTrek, no SeaWorld e o Freshwater
Oasis no Discovery Cove. Para 2013, a
grande atra§ao sera o Antarctica Empire of the Penguin, maior investimento da historia do SeaWorld Orlando.
Com tres novas atra£oes surpreendentes e que trarao uma nova maneira
de conectar os visitantes aos misterios
do mar, o SeaWorld e o Discovery Cove
esperam atrair a aten9ao dos que visitarem Orlando. Juntas, as novidades representam um dos maiores investimentos em novas atra5oes da historia da
familia do SeaWorld Parks &
Entertainment, superando ate mesmo
o grande investimento do grupo realizado em 2010.
Com inaugurate prevista para o
segundo trimestre de 2012, o TurtleTrek
sera fiel a caracteristica principal do
SeaWorld, a de combinar encontros

muito proximos com animais e entretenimento de altfssima qualidade.
Os visitantes serao convidados a entrar em dois amplos habitats naturais,
sendo um deles repleto de peixes de agua
doce e peixes-bois, e o outro com mais
de 1,5 mil, peixes de agua salgada e diversas tartarugas marinhas. A maioria dos
peixes-bois e tartarugas dessa atraijao e
fruto dos trabalhos de resgate de animais
em risco promovido pelo SeaWorld ou
nasceu no proprio parque.
Apos atravessar o habitat natural, os
visitantes entrarao em um teatro em forma de cupula, onde os visitantes serao
completamente envolvidos em um filme
projetado por meio da tecnologia 3D/
360°. Os turistas do SeaWorld terao a chance de enxergar as maravilhas do oceano
pela perspectiva de visao das tartarugas.
A novidade do Discovery Cove para
2012, o Freshwater Oasis, com inauguracao prevista para o segundo trimestre, a
atoyjao proporcionara aos visitantes aventuras aquaticas e encontros bem proximos
com lontras e saguis. Desenhado como
uma floresta tropical repleta de fontes de
aguas cristalinas, a atra9ao esta em sinergia
com a atmosfera tropical do parque.

A TurtleTrek tambem convidard os visitantes a se juntar a equipe do parqueno trabalho de conservacao i

IMPERIO DOS PINGUINS
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aior investimento da historia do
SeaWorld Orlando, a atracjio Antarctica
- Empire of the Penguin sera inaugurada no
segundo trimestre de 2013. Sera uma viagem
a base do mundo, ao continente mais frio do
planeta, a um lugar com camadas de gelo
com mais de 2 mil metros de espessura. Sera
uma Jornada a Antartica e ao universe dos
pinguins. Os visitantes serao envolvidos por
meio de elementos visuals e sonoros e
maravilhosos encontros, embarcando em
uma atra^ao unica e uma aventura incrivel.
Todos irao experimentar os misterios
e as maravilhas da vida no gelo atraves do
olhar de um pinguim, sentindo a beleza e
o drama do habitat deles - muitas vezes

perigoso. A atrac,ao ira corr
contato muito proximo (com
antes) com os animais e uma atr;
tecnologia de ponta.
"Sera uma experiencia que
poderia ser elaborada pelo St
Podemos dizer com toda a certe
Antarctica - Empire of Penguin sera
mais gelada de todos os parques 1
do mundo. Em breve, mais detail
anundados sobre esse megainve
Por enquanto, a Antartica do S
Orlando ainda e um misterio assir
o continente antartico. Somente o!
poderia levar a essa Jornada ou tr
experiencia para tao perto", disse

