
ROTEIRO DE COMPRAS REGIÃO DE KISSIMMEE 
 

Confira logo abaixo nosso roteiro de compras para a região de Kissimmee! 
Esse roteiro é ideal para quem tem vários dias de compras em Orlando ou 
também para quem esta hospedado nessa região! Da para fazer ele em 1 
ou 2 dias, vai depender muito de quanto tempo você gastar em cada 
parada!!


↪1ª Parada 
PLAZA DEL SOL 
📍 ENDEREÇO: 3831 W Vine St, Kissimmee, FL 34741


Esse é um pequeno centro de compras que você irá encontrar algumas lojas que valem muito a 
pena, tais como:


✖ Ollies Bargan Outlet

✖ Dd’s Discounts

✖ Burlington

✖ Ross Dress for Less


↪2ª Parada 
MARSHALLS/ SKECHERS / TARGET/ JOANN 
📍 ENDEREÇO: 4799 W Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee, FL 34746


Nessa próxima parada você irá encontrar essas lojas que falamos logo acima, e que valem muito 
a pena dar uma passadinha rápida caso você goste de alguma delas.


✖Marshalls - Por ser mais afastada do coração de Orlando, essa Marshalls costuma ser um 
pouco melhor


✖ Skechers - Essa é nossa favorita da Skechers aqui em Orlando! Vendidos como tênis 
ortopédicos, a diferença dessa loja para as lojas do Outlet é que além de todos os tênis igual 
tem nos Outlets, no fundo da loja tem uma parte Clearance, que você não irá encontrar nos 
Outlets!


✖  Target: para quem não conhece, a Target é um supermercado igual ao Walmart, e é excelente 
também para fazer compras


✖  Joann: Para quem gosta de artesanato, vale muito a pena colocar a Joann no roteiro de 
compras 




↪3ª Parada 
SUNRISE PLAZA 

📍 ENDEREÇO: 3231 Vineland Rd Ste 300, Kissimmee, FL 34746


Nessa parada você irá encontrar as seguintes lojas:


✖ Ross Dress for Less

✖TJ Maxx

✖Five Below

✖Petco

✖Publix - Supermercado


Dica: caso você não conheça os sanduíches do Five Guys então essa é uma oportunidade de 
comer um dos mais famosos sanduíches dos EUA. No Sunrise Plaza existe uma lanchonete 
dessa rede.


↪4ª Parada - Opcional 
WALMART 
📍 ENDEREÇO: 3250 Vineland Rd, Kissimmee, FL 34746


↪5ª Parada - Opcional 
OUTLET LAKE BUENA VISTA 
📍 ENDEREÇO: 15657 S Apopka Vineland Rd, Orlando, FL 32821


Esse é um pequeno outlet que só vale a pena mesmo se você tiver com muito tempo sobrando! 
Até mesmo porque tem o Outlet Vineland muito próximo onde você irá encontrar um número 
muito maior de lojas, recomendamos deixar o Lake Buena Vista para depois se sobrar tempo! 
Mas, como é também uma opção de compras, vamos colocar aqui para vocês


↪6ª Parada 
OUTLET PREMIUM VINELAND 
📍 ENDEREÇO: 8200 Vineland Ave, Orlando, FL 32821


O Outlet Premium da Vineland além das lojas que nós Brasileiros amamos, você também irá 
encontrar várias lojas de grifes! 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!


 






↪7ª Parada  
POINTE VINELAND  
📍 ENDEREÇO: 11637 Regency Village Dr, Orlando, FL 32821


Nesse centro de compras você irá encontrar várias lojas em um único lugar, e super vale a pena 
para quem precisa economizar tempo em Orlando! Ele esta localizado muito próximo ao outlet 
Vineland, se ainda tiver tempo sobrando, vale a pena passar nas lojas que você irá encontrar por 
la:


✖Burlington

✖Ross Dress For Less

✖Marshalls

✖Five Below


↪8ª Parada - Opcional 
THE CHEESECAKE FACTORY 
📍 ENDEREÇO:11602 Regency Village Dr, Orlando, FL 32821


Para quem quer aproveitar e comer no famoso Cheesecake Factory! Depois de um dia de 
compras excelente opção para finalizar seu dia!





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




Instagram: @viajandobaratoparaorlando

Site: www.viajandobaratoparaorlando.com.br

Facebook: Viajando Barato Para Orlando


