
SÁBADO 
9 a.m. Tempo de Filme de Tiny Tot v
11 a.m. Stuff-N-Fluff* v
11 a.m. to 3 p.m. Coral Reef Festa na Piscina 
12 to 3 p.m. Citrus Breeze Festa na Piscina 
12 p.m. Tatuagem Brilho* v
2 p.m. Criação com Tecidos Tingidos* v
3 p.m. Crie Seu Próprio Sundae* 
5 p.m. I Spy Caça ao Tesouro Digital v
8 p.m. Noite da Pintura* v

DOMINGO 
9 a.m. Tempo de Diversão de Tiny Tot v
11 a.m. Pucker Powder® Arte dos Doces* v
11 a.m. to 3 p.m. Coral Reef Festa na Piscina 
12 to 3 p.m. Citrus Breeze Festa na Piscina 
1 p.m. NFL Sunday Ticket ∆
2 p.m. Bingo da Piscina* v
3 p.m. Sorvete Flutuador* v
5 p.m. Mini Capacete de Futebol* v
7 p.m. Festa do Marshmallow* 
 (Atrás do Edifício 1300)

Cartões de Privilégio em Atividades: 
Hóspedes $40 – Família de Até Seis Pessoas  
Gratuito para Proprietários de Westgate
• Aluguel de equipamentos esportivos
• Aluguel de bicicletas
• Aluguel de pedalinhos
• Mini-Golfe
• Varas de pesca de cana
• Jogos de tabuleiro e Ping-Pong
Podem ser adquiridos no Centro de Atividades 
ou na Angra da Aventura

Além Disso, os Proprietários têm Direito a:
•  15% de desconto no Westgate 

Smokehouse Grill
• 20% de desconto em Artes e ofícios 
•  15% de desconto nos serviços do Serenity Spa 

por Westgate
• Churrasco do proprietário 
• Café da manhã do proprietário
• Wi-Fi/Chamadas locais
• Academia

Decoração de Quarto e Buquês de Balões 
Surpreenda alguém que está longe de casa! 
Aniversários de casamento, nascimento, festas 
de noivado ou qualquer outra ocasião especial 
para você, nós temos algo para você!
Chame o ramal 8066 
Pedidos especiais devem ser colocados com 
24 horas de antecedência.
Para receber o serviço de Mordomia do Banho 
em seu quarto, entre em contato com o Serenity 
Spa por Westgate pelo ramal 8724.

Aluguel de Bicicletas 
Das 9 a.m. as 6 p.m. | Aluguel por 1 hora
Capacetes são obrigatórios para menores de 18 
anos. Todos devem assinar termo de isenção de 
responsabilidade de bicicleta. Um dos pais ou 
o responsável legal deve assinar por todos os 
menores de 18 anos. Uso de sapatos fechados é 
obrigatório. 
Gratuito para proprietários de Westgate
Hóspedes $7 + impostos

Jogos de Tabuleiro e Aluguel de Livros
Aluguel de jogo por 24 horas
Aluguel de livros/quebra-cabeças por 1 semana
Gratuito para proprietários de Westgate
Hóspedes $5  

Produtos de Piscina
Escolha entre uma grande variedade de boias, 
carrinhos de crianças, óculos de proteção e 
protetores solares. Disponíveis no Centro de 
Atividades e no Joe’s Mercado e Delicatessen. 
Os preços variam

Aluguel de Boia de Piscina
9 a.m. às 5:30 p.m.
$2 por 1 hora • $4 por 2 horas 

Serenity Spa por Westgate
Aprecie o conforto, relaxe e rejuvenesça com 
uma visita ao nosso spa de primeira linha.  
Ligue para o ramal 8724 para marcar um horário. 
Aberto todos os dias.

HORÁRIO DE REFEIÇÕES NO LOCAL:

Sid’s Bistro 
Diariamente: 7 a.m. às 7 p.m.

Westgate Smokehouse Grill 
Buffet de café da manhã: 8 às 11 a.m. 
Jantar e Saguão: 5 às 10 p.m. 
Entregamos

Cordovano Joe’s Pizza autêntico estilo  
Nova Iorque 
Diariamente: 11 a.m. às 10 p.m. 
Entregamos

Joe’s Mercado e Delicatessen
Diariamente: 7 a.m. às 10 p.m.

SEGUNDA-FEIRA 
10 a.m. Zumba* ☼
10 a.m. Dicas de Fotografia v
	 (07 de novembro para 24 de abril)
11 a.m. Loucura com Palitos de Picolé v
12 to 2 p.m. Churrasco dos Proprietários e 
 Festa na Piscina 
2 p.m. Artesanato com Paracord* v
3 p.m. Sorvete de Casquinha* 
5 p.m. Criação de Travesseiros* v
7 p.m. Trivia Palooza ○

TERÇA-FEIRA 
8 to 10 a.m. Café da Manhã dos Proprietários 
8:30 a.m. Ioga* ☼
10 a.m. Zumba Acuático 
10 a.m. Criação de Cachecol* v
11 a.m. to 3 p.m. Coral Reef Festa na Piscina 
12 to 3 p.m. Citrus Breeze Festa na Piscina 
2 p.m. Arte em Cerâmica* v
3 p.m. Crie Seu Próprio Sundae* 
5 p.m. Pintura em Vidro* v
6 p.m. Música ao Vivo ∆
7 p.m. Bingo de Doce ○
8 p.m. Karaokê ○

QUARTA-FEIRA 
9 a.m. Tempo de Argila de Tiny Tot v
10 a.m. Zumba* ☼
11 a.m. Pintura de Vela* v
11 a.m. to 3 p.m. Coral Reef Festa na Piscina 
12 to 3 p.m. Citrus Breeze Festa na Piscina 
12 p.m. Delírio por Comida* ☺
12 p.m. Tatuagem Brilho* v
2 p.m. Stuff-N-Fluff* v
3 p.m. Raspadinhas Divertidas* 
5 p.m. Criação com Tecidos Tingidos* v
8 p.m. Mergulho em Filme 

QUINTA-FEIRA 
8 to 10 a.m. Café da Manhã dos Proprietários 
8:30 a.m. Ioga* ☼
10 a.m. Tempo de Filme de Tiny Tot v
11 a.m. Arte com Canetas* v
11 a.m. to 3 p.m. Coral Reef Festa na Piscina 
12 to 3 p.m. Citrus Breeze Festa na Piscina 
2 p.m. Garrafa Espacial* v
3 p.m. Crie Seu Próprio Sundae* 
5 p.m. Criação com Velas* v
7 p.m. Cerveja e Bingo* ○

SEXTA-FEIRA 
9 a.m. Tempo de Cor de Tiny Tot v
10 a.m. Zumba Acuático 
11 a.m. Boneca de Fios* v
11 a.m. to 3 p.m. Coral Reef Festa na Piscina 
12 to 3 p.m. Citrus Breeze Festa na Piscina 
12 p.m. Delírio por Comida* ☺
2 p.m. Arte em Cerâmica* v
3 p.m. Sorvete de Casquinha* 
5 p.m. Chapéus Personalizados* v
7 p.m. Festa do Esfoliante de Açúcar* v

Westgate Lakes Resort & Spa
Inverno 2016/2017

 Centro de Atividades | 407-345-0000 Ramal 8842 | Das 9 a.m. as 6 p.m.
Adventure Cove | 407-345-0000 Ramal 70386 | Das 8 a.m. as 7 p.m.

As atividades programadas podem ser alteradas ou canceladas devido ao mau tempo ou outras circunstâncias imprevistas. 
Pedimos desculpas antecipadamente por qualquer inconveniência. Por favor, verifique se há algum comunicado de cancelamento 

ou informação na secretária eletrônica do seu quarto. 
*Aplicam-se taxas

Portuguese

Bilhetes de Atrações
Adquirir passagens para todos os mais populares Atracções 
de Orlando , incluindo Universal Orlando® Resort , Walt Disney 
World® Resorts, SeaWorld® Orlando , jantares com espetáculos e 
muito mais aqui na propriedade. Visite a Tickets2You Bilhetes de 
Atrações Desk localizado no Pavilhão para os seus bilhetes com 
esconto. Chame ramal 8042 para maiores informações.

O traslado até os parques temáticos é gratuito. Localizado em 
frente ao Pavilhão. Entre em contato com os Serviços VIP pelo 
ramal 8045 para consultar os horários e fazer reservas.

DEPENDÊNCIAS DO RESORT 
Serenity Spa por Westgate
Ramal 8724 • Situado no 3º andar do Pavilhão
Os Proprietários Westgate têm desconto de 15% nos serviços

Academia
Ramal 8726 • Situado no 3º andar do Pavilhão
Entrada gratuita para Proprietários e portadores do cartão Resort 
Amenities. Taxa diária de US$5 para Visitantes.

Joe’s Mercado e Delicatessen
Ramal 8754 • Situado entre os Edifícios 1500 e 1600

Westgate Smokehouse Grill
Ramal 8142 • Situado na entrada sul do resort
Os Proprietários Westgate têm desconto de 15% 
 
A NOTA MÁXIMA
A Equipe de Diversão do seu resort está empenhada em criar 
memórias excepcionais das suas férias! Se por alguma razão você 
não estiver 100% satisfeito com a Equipe de Atividades ou com 
as próprias atividades, informe-nos pelo ramal 8066. Lembre-se 
também de procurar as Pesquisas de Satisfação do Hóspede em 
seu e-mail quando você retornar para casa.

#ILOVEWESTGATE

CHAVE DE LOCALIZAÇÃO
	
	v  Centro de Atividades – Citrus Breeze
  Piscina Coral Reef 
	  Piscina Citrus Breeze
  Piscina Flamingo Bay 
	  Piscina Sunset Key
 ☺  Marina 
 ∆  Westgate Smokehouse Grill 
 ○   Smokehouse Grill Sala de Rotunda
 ☼ Academia
 ▲ Serenity Spa
♫ Ilha Sunset Key

Programação de AtividadesOfertas de Resort
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ALUGUÉIS NA MARINA
Das 9 a.m. as 6 p.m. 
Situado atrás do Prédio 500. Coletes  
salva-vidas são sempre obrigatórios para todos 
os passageiros. Todos devem assinar termo de 
isenção de responsabilidade de barco. Um dos 
pais ou o responsável legal deve assinar por 
todos os menores de 18 anos.

Pedalinhos
Aluguel por Meia hora
Deve ter 16 anos de idade ou estar com um 
adulto para operar.
Gratuito Proprietários 
Hóspedes: $12 + impostos 

Boias de 4 Lugares
Deve ter 18 anos de idade ou estar com um 
adulto para operar. 
1 hora: Proprietários $32 • Hóspedes $40
2 horas: Proprietários $44 • Hóspedes $55

Boias de 2 Lugares
Deve ter 18 anos de idade ou estar com um 
adulto para operar.
1 hora: Proprietários $24 • Hóspedes $30
2 horas: Proprietários $36 • Hóspedes $45

Caiaques
Deve ter 16 anos de idade ou estar com um 
adulto para operar.
½ hora: Proprietários $6 • Hóspedes $8
1 hora: Proprietários $9 • Hóspedes $12
2 horas: Proprietários $16 • Hóspedes $22

Varas de Pesca com Carretilha
Deve ter 16 anos de idade ou estar com um 
adulto para alugar. 
1 hora: Proprietários $5 • Hóspedes $7
2 horas: Proprietários $16 • Hóspedes $22

Varas de Cana
Gratuito Proprietários 
Hóspedes $2 por 1 hora ou $3 por 2 horas

Isca Viva
$5 + impostos por dúzia de Minhocas

Golfe de Piratas
Aluguel de equipamentos na Angra da 
Aventura. Deve ter 13 anos de idade ou estar 
com um adulto para alugar. Para sua segurança 
e proteção, por favor, fique na calçada enquanto 
joga sua partida. 
Crianças menores de 2 anos não pagam 
Proprietários de Westgate não pagam
Hóspedes: $7 + impostos

Aluguel de Equipamentos Esportivos 
Deve ter 13 anos de idade ou estar com um 
adulto para alugar. 

Bolas de Basquete /Voleibol/Futebol/de 
Futebol Americano
Aluguel de equipamentos na Angra da 
Aventura. Aluguel por 1 hora
Gratuito Proprietários • Hóspedes $5 

Shuffleboard/Ferraduras
Aluguel de equipamentos na Angra da 
Aventura. 
Gratuito Proprietários • Hóspedes $5 

Equipamentos de Tênis
Aluguel de equipamentos na Angra da Aventura. 
Uso de sapatos fechados é obrigatório.  
Reservas pelo ramal 70386 
Gratuito Proprietários
Hóspedes: $5 por duas raquetes ou  
$7 por quatro raquetes 

Ping-Pong
Alugadas no Centro de Atividades.   
Gratuito Proprietários • Hóspedes $2 por hora

Portuguese

Arte com Canetas
Desenhe uma peça de arte usando marcadores permanentes. 
Escolha entre desenhar em uma camisa, fronha, bolsa, 
mochila de alça ou guarda-chuva.
Proprietários US$7 • Hóspedes US$9 

Arte em Cerâmica
Escolha entre várias opções de peças artísticas em cerâmica 
para decorar.
Proprietários US$6 • Hóspedes US$8 (banco ou porta treco)
Proprietários US$4 • Hóspedes US$6 (animal ou ímã)

Artesanato com Paracord
Crie um item de paracord que suportará o uso diário e pode 
ser usado como equipamento de sobrevivência.
Proprietários US$5 • Hóspedes US$7 

Bingo da Piscina
Traga toda a família para se divertir na piscina! Os vencedores 
receberão um prêmio do resort.
US$1 por cartão para quatro jogos

Bingo de Doces
Bingo para todas as idades, com um toque de doçura!
Gratuito

Boneca de Fios
Crie uma boneca de fios para brincar
Proprietários US$4 • Hóspedes US$6 

Café da Manhã dos Proprietários
O café da manhã é servido até às 10h nas terças e quintas-
feiras. Favor apresentar o cartão do proprietário no momento 
da chegadas. Se o tempo permitir.
Gratuito para Proprietários

Cerveja e Bingo
Se você gosta de bingo e cerveja, então temos a combinação 
perfeita para você. A taxa inclui uma cartela de bingo e uma 
cerveja. Cartelas e cervejas adicionais podem ser compradas. 
Você precisa ser maior de 18 anos para jogar e maior de 21 
anos para beber. É necessário apresentar identidade com foto.
Taxa de $6
Cartela do bingo adicional US$3 • Cerveja adicional US$2

Chapéus Personalizados
Crie algo especial de acordo com a sua personalidade, seja 
orelhas de animais, uma coroa real ou uma tiara de flores.
Proprietários US$5 • Hóspedes US$7

Churrasco dos Proprietários e Festa na Piscina
Obrigatória a apresentação do cartão do proprietário. 
Dance e aproveite jogos à beira da piscina com a Equipe de 
Atividades! Serviços de alimentação e bebidas das 12h às 
14h. Tarifa reduzida para cerveja e refrigerante. (Se o tempo 
permitir.)
Gratuito para Proprietários Westgate • Hóspedes US$8

Criação com Tecidos Tingidos
Esta é uma atividade tradicional que nunca sai de moda! A 
camiseta está incluída.
Proprietários US$10 (Quatro ou mais US$7 cada)
Hóspedes US$12 (Quatro ou mais US$10 cada)

Criação com Velas
Encha o pote com ceras das cores de sua preferência e uma 
deliciosa fragrância.
Proprietários US$6 • Hóspedes US$8

Criação de Cachecol
Crie um cachecol de lã sem costura. Escolha a cor ou padrão 
que melhor se encaixa ao seu estilo.
Proprietários US$6 • Hóspedes US$8

Criação de Travesseiros
Desenhe e crie um travesseiro de franjas divertido e sem 
costuras! Durma tranquilo e sem preocupações depois de 
terminar este maravilhoso artesanato.
Proprietários US$6 • Hóspedes US$8

Crie Seu Próprio Sundae
Refresque-se e aproveite um delicioso sorvete com  
diversas coberturas.
Proprietários US$3 • Hóspedes US$5

Delírio por Comida
Desça com a sua família para alimentar nossos peixes. Traga 
sua câmera para levar fotos inesquecíveis para casa.
US$1 por saquinho

Dicas de Fotografia
Aprenda dicas de fotografia com o Sr. Spencer no Centro de 
Atividades. Fique a vontade para trazer sua câmera.
Gratuito

Festa do Esfoliante de Açúcar
Participe de nossa Festa do Esfoliante de Açúcar e crie o seu 
próprio esfoliante de açúcar exclusivo para usar durante 
as férias de inverno. Beba vinho ou champanhe e belisque 
queijo e biscoitos.
Proprietários US$12 • Hóspedes US$14

Festa do Marshallows
Venha sentar ao redor da fogueira para fazer esta delícia.
US$1 por s’more

Festa na Piscina 
Festa na piscina com DJ ao vivo, dança, jogos na piscine e 
outras atividades divertidas!
Gratuito

Garrafa Espacial
Estas criações do espaço sideral são a lembrança perfeita para 
levar pra casa ou um presente legal para se fazer.
Proprietários US$5 • Hóspedes US$7

I Spy Caça ao Tesouro Digital
Conheça nosso resort caçando todos os itens da sua lista. 
Certifique-se de trazer algo para tirar uma foto dos itens que 
você encontrar! Prêmios divertidos serão concedidos à equipe 
que encontrar mais itens.
Gratuito

Ioga
Venha para a lha Sunset Key para participar de sessões de 
ioga de todos os níveis e relaxe o corpo e a mente. 
Proprietários US$3 • Hóspedes US$5

Loucura com Palitos de Picolé
Explore sua criatividade fazendo arte com palitos de madeira.
Gratuito 

Karaokê
Participe conosco de um pouco de diversão com karaokê. 
Traga toda a família para cantar suas músicas favoritas.
Gratuito

Mergulho em Filme
Venha com a gente na piscina do Flamingo Bay para assistir a 
um filme com a família na beira da piscina.
Gratuito
Lanches à venda

Mini Capacete de Futebol
Decore um mini capacete de futebol com desenhos de sua 
equipe favorita ou crie um design único por conta própria.
Proprietários US$5 • Hóspedes US$7

Música ao Vivo
Venha desfrutar de música ao vivo no Westgate Smokehouse 
Grill!
Gratuito

NFL Sunday Ticket
Aproveite tudo o out-of -market jogos ao vivo com NFL 
Sunday Ticket todos os domingos às Westgate Smokehouse 
Grill.
Gratuito para os clientes Westgate Smokehouse Grill

Noite da Pintura
Desfrute de uma aula de pintura passo a passo, apresentada 
por um membro da Equipe de Atividades. Explore seu lado 
artístico. Requer inscrição antecipada para participar.
Proprietários US$20 • Hóspedes US$25

Pintura de Vela 
Decore uma vela de pilar ao seu estilo usando tinta relevo.
Proprietários US$10 • Hóspedes US$12

Pintura em Vidros
Decore um copo personalizado para levar para casa e colocar 
de enfeite ou usar todos os dias!
Proprietários US$8 • Hóspedes US$10

Pucker Powder® Arte de Doces
Faça uma criação artística comestível usando bala em pó 
divertida e colorida. Escolha entre várias opções de sabores 
doces, azedos e picantes.
Os preços variam

Raspadinhas Divertidas
Refresque-se com esta delícia colorida bem gelada!
Proprietários US$2 • Hóspedes US$4

Sorvete de Casquinha
Você está desejando uma sobremesa doce? Junte-se a nós 
para ganhar sorvete de casquinha!
Proprietários US$2 • Hóspedes US$3

Sorvete Flutuador
Escolha uma vaca-preta de cerveja ou uma das nossas 
receitas exclusivas.
Proprietários US$2 • Hóspedes US$3

Stuff-N-Fluff
Faça seu próprio bichinho de pelúcia fofo. Escolha e recheie 
o seu amigo favorito e depois vista as roupinhas nele. Inclui 
certidão de nascimento.
Proprietários US$20 (Quatro ou mais US$20 cada)
Hóspedes US$25 (Quatro ou mais US$20 cada)

Tatuagem Brilho
Brilhar durante todo o dia com a arte para o corpo.
Proprietários US$5 • Hóspedes US$7

Tiny Tot’s Atividades para os Pequenos 
Se você tem crianças pequenas, traga-os para o Centro de 
Atividades e participe de atividades juntos fazendo criações 
simples e muitas recordações. 
Gratuito

Trivia Palooza
Desafie seus amigos e conheça novas pessoas jogando para 
ganhar o maior número de pontos neste jogo de curiosidades 
em equipe. O jogo é dividido em três rodadas de perguntas 
com categorias de música, televisão, cinema, cultura pop, 
história e temas aleatórios. 
Gratuito

Zumba
Esquente o seu dia com uma divertida sessão de Zumba!
Proprietários US$3 • Hóspedes US$5

Zumba Acuático
Venha participar de uma sessão divertida de ginástica 
aeróbica na água, apresentada por um membro da Equipe de 
Atividades.
Gratuito

Ofertas de Resort Descrições de Atividades


