
O Magic Village Yards celebra o luxo, em localização privilegiada, permitindo que sua família e amigos aproveitem 
as férias juntos, oferecendo todos os serviços e amenidades de um resort, com o conforto e a privacidade 
de uma casa. Localizado a menos de 2 km do parque Disney’s Animal Kingdom®, com 180 casas de 3 e 4 suítes 
de até 193m². No Magic Village seus clientes desfrutarão das suas férias com todas as conveniências possíveis, 
Clubhouse 24 horas, equipe poliglota, serviço de Concierge, limpeza nas casas, business center, academia  
restaurante com horário estendido, piscina, Wi-Fi gratuito, estacionamento e muito mais!

CASAS PARA LOCAÇÃO EM ORLANDO
Localizado a menos de 2 km do Disney’s Animal Kingdom®



• Fogão de tamanho completo com forno
• Lava-louças
• Lavadora e secadora
• Terraço ao ar livre com churrasqueira*
• Elevador privado em casas com 3 andares*
• Terraço ao ar livre com banheira de hidromassagem*

* Em casas selecionadas

• Serviços personalizados - abastecimento, decoração, festas 
privativas e muitos outros
• Serviço de limpeza para as casas
• Transporte gratuito para os parques da Disney
• Condomínio fechado
• Serviço de Internet gratuito
• Estacionamento gratuito

SERVIÇOS E AMENIDADES

• Horário de chegada às 16h e saída às 11h
• Clubhouse 24 horas
• Serviços de Concierge
• Restaurante com horário estendido
• Fitness center
• Piscina externa aquecida
• Brinquedoteca
• Estação de computador

AMENIDADES DAS CASAS

• Ar condicionado
• Todos os quartos são suítes com banheiro privativo
• Camas com enxoval de alto padrão 
• Televisão LCD HD
• Cofres em todas as casas
• Despertador
• Berço (a pedido)
• Telefone com discagem direta
• Geladeira de tamanho completo

Para mais informações entre em contato com seu agente 
de viagens ou através do telefone (11) 3090-7200
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