ROTEIRO DE COMPRAS REGIÃO DA INTERNATIONAL DRIVE

Confira logo abaixo nosso roteiro de compras para a região da International
Drive! Você pode fazer ele em 1 ou 2 dias, vai depender muito de quanto
tempo você gastar em cada lugar!

↪1ª Parada

OUTLET MARKETPLACE
📍 ENDEREÇO:5269 International Dr, Orlando, FL 32819
O Outlet Marketplace é nosso queridinho por ter várias lojas Clearance no mesmo lugar! Por isso
sempre recomendamos começar as compras por lá, e caso não goste de nada, menos de 3
quarteirão dali, tem o maior outlet de Orlando
Lojas que valem a pena no Outlet Marketplace:
✖ Nike Clearance
✖ Levi’s Clearance
✖ Camile
✖ Under Clearance
✖ Lee & Wrangler Clearance
✖ New Balance Clearance
✖ Samsonite Clearance
✖ Carter’s Clearance
✖ Calvin Klein Clearance
✖ Asics Clearance
✖ American Eagle Clearance
✖ Guess

↪2ª Parada
📍 ENDEREÇO:5295 International Dr Orlando, FL 32819
Logo atrás do Outlet Marketplace, caso queira, tem algumas lojas que valem muito a pena,
principalmente para quem tem tempo curto ou esta sem carro e precisa aproveitar ao máximo o
tempo e lugar para não gastar muito, dentre elas:
✖ Bed Bath & Beyond
✖ Ross Dress For Less
✖ Dollar Tree
✖ TJ Maxx
✖ Five Below

✖ Dd’s Discounts

↪3ª Parada

OUTLET PREMIUM INTERNATIONAL DRIVE
📍 ENDEREÇO: 4951 International Dr, Orlando, FL 32819

O Outlet Premium da International Drive é considerado o maior Outlet de Orlando! É nele que
você irá encontrar um maior numero de lojas! Com certeza tem que ser parada obrigatória!
Se você quiser ainda mais descontos, basta apenas imprimir nosso voucher, que vamos deixar
logo abaixo, e trocar no Guest Service, que fica na praça de alimentação pelo “livrinho de
descontos” totalmente gratuito! Ele não tem data de validade e pode imprimir quantos quiser!

↪4ª Parada - Opcional

MILLENIA MALL
📍 ENDEREÇO: 4200 Conroy Rd, Orlando, FL 32839
Um shopping de luxo com grandes marcas. Além de lojas como Macy's que na nossa opinião é o
melhor lugar para se comprar perfumes, ahhh, lembre-se toda vez que for comprar algum
perfume, peça Gift que eles geralmente dão vários. Alem dessa loja você irá encontrar uma loja
da Apple, H&M, Zara, Chanel, Louis V.dentre outras lojas. Alem de excelentes lojas lá você irá
encontrar um dos restaurantes mais famosos dos EUA o The Cheesecake Factory, se tiver a

oportunidade não deixe de ir nele e não deixe de provar os famoso cheesecake deles, o meu
preferido é o de Godiva.

↪5ª Parada - Opcional

NORDSTROM RACK
📍 ENDEREÇO: 4036 Eastgate Dr, Orlando
Essa loja é sorte, mas é uma excelente opção para comprar perfumes, relógios e algumas
maquiagens! Se você tiver tempo, vale dar uma olhada geral na loja, pois as vezes tem grandes
achados, porém se seu tempo tiver corrido, foque mais nos perfumes, relógios e maquiagens!

↪6ª Parada - Opcional

ULTA BEUATY
📍 ENDEREÇO: 4048 Eastgate Dr, Orlando
A Ulta é uma loja excelente de cosméticos, onde você encontra tanto produtos de cuidados,
como maquiagens, coisas para cabelo e acessórios! Dependendo do que você quer comprar a
Ulta é parada obrigatória!
Lembrando que na Ulta é o lugar mais fácil de encontrar produtos Joico, Sebastian, Redken e
outras marcas.
Lembre-se sempre de entrar no site da Ulta e ver se tem algum cupom de desconto.

↪7ª Parada

BEST BUY
📍 ENDEREÇO: 4155 Millenia Blvd, Orlando, FL 32839
A Best Buy é parada obrigatória para quem quer comprar alguns eletrônicos! Lembre-se sempre
de olhar na internet para ver se você não encontra nada mais barato, pois a Best Buy cobre
valores de grandes sites como Walmart, Amazon, desde que sejam vendidos e entregues por
eles!

↪8ª Parada

MILLENIA PLAZA
📍 ENDEREÇO: 4649 Millenia Plaza Way, Orlando, FL 32839

Esse é um completo com várias loja que nós adoramos, dentre elas as que mais recomendamos
são:
✖Home Goods
✖ Marshalls
✖ Ross
✖ Target
✖ Dollar Tree
✖ Five Below
✖ Dick’s - Loja de produtos esportivos
✖ Ross - sim, esse complexo tem 2 Ross

↪9ª Parada

KRISPY KREME
📍 ENDEREÇO: 4080 Millenia Avenue, Orlando, FL 32839
Se tiver tempo não deixe de experimentar as famosas rosquinhas quentinhas!!!! Aquela que
sempre mostramos nos stories!

Esse roteiro pode ser facilmente feito em 2 dias, pois tem várias lojas de departamento e 2
excelentes Outlets que você pode perder um pouco mais de tempo em cada um deles!
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