
↪1ª Atração:  Manta

Na nossa opinião, uma das melhores montanha-russas do parque. Não pode ficar de fora do seu

roteiro. 

*Altura Mínima: 54" - aproximadamente 137cm

↪2ª Atração: Stingray Lagoon

Essa atração é super rápida, nela você pode ver e tocar as arraias se quiser! Também existe a

opção de pagar para poder alimenta-las. 

↪3ª Atração: Dolphin Cove

Aproveite para observar gratuitamente os golfinhos!!! 

↪4ª Atração: Show do Dolphin Days
O Show dos golfinhos! É importante você ficar de olho no horário que as atrações acontecem no
dia que você vai no parque para não perder. 

↪5ª Atração: Turtle Trek
Nessa atração você irá passar primeiramente por um incrível aquário com todos os animais
resgatados! Nesse aquário é possível ver várias especies que foram resgatadas por algum
motivo! O aquário é lindo e faz você passar o tempo antes de entrar na verdadeira atração!

↪6ª Atração: Recuperação de Peixe-boi (Manatee Rehabilitation Area)
Nessa região é possível observar alguns animais resgatados que estão em recuperação! Para
quem gosta desse tipo de atração, vale a pena dar uma passadinha, é coisa rápida!

Confira um roteiro rápido das principais atrações para fazer no Sea World! Lembre-se sempre de
ficar atendo ao horário dos Shows para não perder nenhum.
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↪7ª Atração: Journey to Atlantis

Essa atração lembra a Splash Montain do Magic Kingdom. Nela você vai subir em um

"barquinho"e passar por uma queda incrível. 

*Altura Mínima: 54" - aproximadamente 106cm

↪8ª Atração: Antarctica, The Empire of the Penguim 

Uma atração incrível pelo mundo dos pinguins! E no final você passa pela região deles.

Lembre-se de estar agasalhado, pois é muito frio la dentro.

↪9ª Atração: Montanha Russa Kraken

Também é uma excelente montanha-russa para se divertir, vale muito a pena. 

*Altura Mínima: 54" - aproximadamente 137cm

↪10ª Atração: Sea Lion & Otter Stadium

Assim como o show dos golfinhos e das baleias, no Sea World também tem um show com leão

marinho e outros animais. É um show muito conversado, por isso quem não entende muito

bem o inglês pode não gostar muito dessa atração 

↪11ª Atração: Pacific Point Reserve

Nesse lugar você poderá ver os leões-marinhos e também caso queira, ter a opção de

alimentá-los! É uma experiencia que se você tiver a oportunidade, vale a pena! 

↪12ª Atração: Shark Encounter

o Famoso encontro com os tubarões! Não deixe de ir nessa atração! Nela você passará por um

incrível aquário em 180 graus por uma escada rolante! Lá você poderá ficar pertinho dos

tubarÕes e ter a sorte deles passarem bem ao seu lado ou até mesmo em cima de você. 

↪13ª Atração:  Mako:

Para muitos, a melhor montanha-russa do parque. E não é para menos, ela é realmente

incrível. Nela você fica preso apenas pela barriga e sente como é nadar como um tubarão. 

*Altura Mínima: 54" - aproximadamente 137cm
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Abby's Flower tower;

Big Bird's twirl N Whirl;

Cookie Drop;

Elmo's Choo Choo Train;

Rubber Duckie Water Works;

Rosita's Harmony Hills

Slimey's Slider;

Super Grover's Box Car Derby.

↪14ª Atração: Infinity Falls

Nessa atração você irá subir em um bote que irá simular como se você estivesse passando por

um rio de aguas bem movimentadas!Ótima atração para dias quentes.

*Altura Mínima: 42" - aproximadamente 106cm

↪15ª Atração: Sesame Street:

Essa área é mais voltada para quem tem criança, pois lá você irá encontrar várias excelentes

atrações e entretenimento para eles, dentre eles:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

↪16ª Atração: Shamu - Ocean Discovey

Show das Baleias. Fique muito atento ao horário que ela acontece para não perder! Lembre-se

que se você sentar na frete, corre o risco de tomar um banho das baleias. Para quem não quer

se molhar, sente mais para trás. 

↪17ª Atração: Wild Arctic

É um simulador de vôo encontra aventuras ousadas ao embarcar em um emocionante passeio

de helicóptero a jato pelas paisagens de tirar o fôlego, perigosas e geladas do norte congelado.

Assim que você sai da atração você vai cair direto no mundo das baleias beluga e morsas e

pode conferir elas de pertinho. Vale muito a pena!
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↪18ª Atração: Pacific Point Reserve

Nesse lugar você poderá ver os leões-marinhos e também caso queira, ter a opção de

alimentá-los! É uma experiencia que se você tiver a oportunidade, vale a pena! No final do

post deixaremos o preços de todas as atrações paga a parte no Sea World.
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