
 

 

ICONPark™  

ENCONTRE SEU MOMENTO ICÔNICO  

Um passeio de proporções icônicas 

Com 120 metros de altura - a maior roda de observação na costa leste dos Estados Unidos – a 
The Wheel at ICON ParkTM é realmente única. Elevando-se no horizonte e visível a quilômetros 
de distância, o a The Wheel oferece aos convidados a capacidade de ver o centro da cidade, os 
parques temáticos e a paisagem da Flórida Central como nunca antes. The Wheel é sempre uma 
nova atração – suas cores estão sempre mudando – mas as lembranças serão inesquecíveis.  

Deixe a diversão guiar você  

O ICON Park™  é um lugar para brincar ao seu próprio ritmo, onde pode aproveitar desde vistas 
ao redor da The Wheel até conversas ao redor da mesa com os amigos. Explore restaurantes, 
entretenimento, atrações e compras, tudo em um cenário alegre e vibrante. 

ATRAÇÕES 

The Wheel at ICON Park™ 
A mais de 120 metros de altura - Deixe a vida cotidiana no chão enquanto se dirige para as 
nuvens com uma experiência deslumbrante que está fora deste mundo! 

Orlando StarFlyer 
O Orlando StarFlyer não é o típico conjunto de balanços - ele atinge 137 metros de altura e gira 
360 graus a uma velocidade de até 72 kms por hora.  

SEA LIFE Orlando Aquarium 
Prepare-se para um mundo de escamas brilhantes e dentes afiados. Mergulhe conosco 
explorando o único túnel oceânico de 360 graus da Flórida, encontre-se com nossas amigáveis 
tartarugas marinhas - somente aqui, no SEA LIFE Orlando! 

Madame Tussauds Orlando 
Suba ao palco com Taylor Swift, marque um GOOAALL com Neymar e salve o mundo com 
Wonder Woman ™, Superman ™ e Batman ™! Encante seus amigos com o #BestSelfieEver - 
apenas no Madame Tussauds! 



SKELETONS: Museum of Osteology™ 
O mais novo museu de ciências e único museu de história natural de Orlando. Junte-se à emoção 
e apreciação pelo mundo natural explorando uma coleção de mais de 500 esqueletos REAIS. 

7D Dark Ride Adventure 
Reúna a sua coragem para um game de tiro em primeira pessoa. Este game de tiro de última 
geração tem sete dimensões durante a reprodução de um vídeo em 3D. 

Arcade City 
Um destino excitante que trará o espírito competitivo de toda a família. Ganhe prêmios e 
conquiste recordes em um dos melhores árcades de Orlando. 

Pearl Express Train 
Toda a família pode embarcar em uma deliciosa viagem de trem que o levará em uma excursão 
pelo ICON Park™. 

COMPRAS 

BEYOND ICONic 
Leve junto as lembranças da sua experiência no ICON Park™ com itens exclusivos de pelúcia 
exclusivos da Flórida e itens de lembrança. 

Tervis 
Uma loja familiar que oferece uma coleção de copos, garrafas de água, copinhos e taças de vinho 
que você pode guardar para si ou para alguém que você ama. 

Flip Flop Shops 
O Flip Flop Shops é dedicado às melhores marcas e aos estilos mais recentes de chinelos e 
calçados casuais. 

Caleoni Sunglasses 
Procure uma coleção de elegantes óculos de sol que os resguardarão dos dias mais brilhantes. 
Seus olhos vão te agradecer. 

360 Gifts 
Deixe o pessoal da 360 Gifts ajudá-lo a encontrar lembranças e lembrancinhas perfeitas para 
comemorar seu tempo em Orlando. 

Sugar Factory 
Com mais de 300 deliciosos doces e lembranças, incluindo o mundialmente famoso Couture 
Pops. Esses pirulitos de design já foram vistos nas mãos de várias celebridades. 

Walgreens 
Uma loja de conveniência completa para todas as suas necessidades. Encontre os itens 
essenciais das férias, como protetor solar e lanches, ou leve memórias além do rolo da câmera 
com os serviços de fotos no local. 

REFEIÇÕES COMPLETAS 

Buffalo Wild Wings 
O menu Buffalo Wild Wings é especializado em 21 molhos e temperos de dar água na boca com 
sensações de sabor que variam de Sweet BBQ ™ a Blazin®®. 



Carrabba’s Italian Grill 
Cozinha italiana autêntica transmitida pelas receitas familiares de nossos fundadores. Jantares 
e opções de refeições privadas estão disponíveis. 

Lisbon Portuguese Cuisine 
Os pratos são coloridos e convidativos, sem serem pretensiosos, e darão a você um gostinho da 
autêntica comida caseira portuguesa. 

Outback Steakhouse 
Pioneiro na churrascaria “casual”. Mais conhecido por bifes preparados por chefs experientes, 
o Outback oferece uma grande variedade e, claro, sua assinatura Bloomin 'Onion. 

Sofra Mediterranean Grill 
Fazenda casual com mesas de jantar que abraça os sabores frescos e saudáveis do 
Mediterrâneo, compartilhando as receitas mais autênticas e exóticas que foram passadas por 
gerações. 

Sugar Factory 
Uma das nossas celebridades favorita! Esta brasserie americana é a certeza de satisfazer os 
desejos de doces dos turistas e moradores locais. Crepes, milkshakes e hambúrgueres 
aguardam! 

Tapa Toro Spanish Restaurant 
O Tapa Toro presta homenagem à cozinha espanhola clássica e contemporânea, oferecendo um 
menu robusto de tapas, paella compartilhável e muitas opções vegetarianas e sem glúten. 
Reúna-se em volta da mesa ... ou da panela de paella. 

Tin Roof 
Tin Roof tem trazido música ao vivo e bons momentos para o público cativo em todo o país por 
mais de 12 anos. Com o aclamado Chef Executivo Will Zuchman elaborando um menu exclusivo, 
a música não é tudo o que você encontrará no The Roof. 

Uncle Julio’s Mexican Restaurant 
Lar das melhores fajitas e margaritas da cidade, o Uncle Julio's Orlando oferece a melhor 
experiência gastronômica mexicana para os moradores. É o local perfeito para uma margarita 
Swirl ou nossa piñata de chocolate exclusiva. 

Yard House 
Yard House é o moderno ponto de encontro americano onde os amantes de comida e cerveja 
se unem. O local de Orlando na International Drive oferece 140 torneiras de cervejas locais, 
artesanais e importadas. 

RESTAURANTES CASUAIS 

Ben & Jerry’s 
O melhor sorvete possível da melhor maneira possível. Com o compromisso de incorporar 
ingredientes totalmente naturais, você pode sentir-se saudável com esse prazer culpado. 

Food Court (Terminal Building) 
Com uma variedade de opções gastronômicas, temos desde pizzas e hambúrgueres até frango 
empanado e batatas fritas. 



Great American Cookies 
Fundada com base na receita de um biscoito de chocolate de uma família de gerações, a Great 
American Cookies define o padrão para biscoitos e brownies gourmet. 

iCafe de Paris 
Este Café Francês é bem conhecido por suas incríveis opções de crepes, sobremesas e bebidas. 

iLounge Istanbul 
Depois de um longo dia, o iLounge Istanbul é o melhor lugar para sair com os amigos, fumar 
narguilé, beber vinho e cerveja e relaxar. 

Pretzelmaker 
Nós não somos chamados de casa do melhor pretzel macio do mundo sem motivo. Venha e 
prove nossa seleção de pretzels fresquinhos, cachorros de pretzels, limonada espremida na hora 
e muito mais. 

Shake Shack 
O Shake Shack é um hambúrguer moderno “à beira da estrada” conhecido por seus 
hambúrgueres 100% naturais totalmente Angus, cachorros-quentes crocantes, sorvetes, batatas 
fritas, cerveja artesanal e vinho, e muito mais. 

Sausage Shack 
O Sausage  Shackserve as melhores e mais exclusivas salsichas gourmet e cervejas artesanais da 
cidade! De seu básico 100% Angus All Beef Hot Dog, cerveja Bratwurst ou salsicha polonesa para 
nossos originais de Sausage Shack como o Cotton Candy Dog, The Donut Dog ou The Shack 
Chicken and Waffles. Opcoes veganas também são oferecidas no Sausage Shack.   

Momentos icônicos começam no ICONPark ™ 

Aberto diariamente às 10h e o estacionamento é sempre GRÁTIS 

8375 International Drive,  Orlando, Florida 32819 
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