
 

 

 

 

VOODOO DOUGHNUT, A LOJA DELICIOSAMENTE ESQUISITA E 

PECAMINOSAMENTE GOSTOSA, ESTÁ ABERTA NO  

UNIVERSAL ORLANDO RESORT 

 

Fundadores da Voodoo Doughnut comemoraram a inauguração revelando ao público o Barão da Voodoo Doughnut 

  

Clique aqui para baixar fotos deliciosamente esquisitas 

 

ORLANDO, Fla (2 de Maio, 2018) – A Voodoo Doughnut agora está oficialmente inaugurada no 

Universal CityWalk com um cardápio de mais de 50 tipos de donuts deliciosamente esquisitos e 

pecaminosamente gostosos. Conhecida por sua energia ousada e excêntrica, a loja criada em 

Portland é perfeita para os gostos incríveis e audaciosos do Universal CityWalk. 

 

Os fundadores, Kenneth “Cat Daddy” Pogson e Tres Shannon, conduziram a cerimônia de 

inauguração na qual – pela primeira vez ao vivo e pessoalmente – apresentaram a figura carismática 

que aparece em todas as suas caixas rosa, o Barão da Voodoo Doughnut. A oitava loja consolida a 

parceria da Voodoo Doughnut com o Universal Parks & Resorts, que começou há mais de um ano 

com a inauguração bem-sucedida da Voodoo Doughnut no Universal Studios Hollywood. 

 

A loja de Orlando é a primeira Voodoo Doughnut na costa leste dos Estados Unidos. E os visitantes 

do Universal Orlando Resort podem experimentar os donuts originais e tradicionais e também as 

criações únicas como o Bacon Maple Bar, com sua mistura de doce e salgado, o Grape Ape, coberto 

com pó de uva e lavanda granulada, ou o famoso donut com formato de boneco vodu, o Voodoo 

Doll, recheado com geleia de framboesa, coberto com chocolate e com uma “agulha” feita de 

pretzel. E os visitantes interessados em experimentar ainda mais donuts poderão comprar o Caixão 

de Donuts, que apresenta um caixão de madeira, artesanal, cheio com dezenas de donuts. 

 

Os visitantes poderão se divertir com os objetos peculiares da Voodoo Doughnut espalhados pela 

loja, incluindo obras de arte criadas por artistas de Portland e um trono gigante de donuts, exclusivo 

do espaço de Orlando. E também exclusivo para a loja no Universal Orlando Resort é o balcão onde 

os visitantes poderão assistir enquanto os mestres confeiteiros preparam as coberturas e os designs 

para os donuts favoritos dos fãs da loja, como o Oh Captain, My Captain, o Memphis Mafia e o 

Mango Tango. Para descobrir ainda mais joias escondidas na loja, dê uma olhada no blog do 

Universal Orlando Resort. 

 

A Voodoo Doughnut fica no Universal CityWalk perto da NBC Sports Grill & Brew e da entrada 

para o Universal Studios Florida. A Voodoo Doughnut é a mais nova experiência gastronômica 
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envolvente e mais uma opção de entretenimento no Universal CityWalk, que acrescentou às suas 

atrações 11 novos conceitos, oferecendo desde 2014 algo para todo mundo. Entre estas opções estão 

The Cowfish, VIVO, NBC Sports Grill & Brew, The Toothsome Chocolate Emporium & Savory 

Feast Kitchen e, agora, a Voodoo Doughnut. 

 

Para mais informações, incluindo horários de funcionamento, visite www.universalorlando.com.  

 

Sobre o Universal Orlando Resort 

O Universal Orlando Resort é o destino único de férias, e é parte da família NBCUniversal Comcast. 

Há mais de 25 anos, o Universal Orlando tem criado férias épicas para toda a família – experiências 

incríveis que colocam os visitantes no centro de histórias e aventuras poderosas. 

 

Os três parques temáticos do Universal Orlando, Universal Studios Florida, Universal's Islands of  

Adventure e Universal's Volcano Bay, abrigam algumas das mais emocionantes e inovadoras atrações 

em parques temáticos do mundo, entre elas The Wizarding World of  Harry Potter-Hogsmeade e 

The Wizarding World of  Harry Potter-Diagon Alley. Os hotéis dentro do Complexo Universal 

Orlando – Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Loews 

Sapphire Falls Resort e Universal's Cabana Bay Beach Resort – são destinos em si mesmos. E, em 

agosto, será inaugurado o Universal's Aventura Hotel. Seu complexo de entretenimento, Universal 

CityWalk, oferece opções de restaurantes e entretenimento para todos os integrantes da família. 

 

O Universal Orlando Resort lança consistentemente experiências inéditas para seus visitantes, 

incluindo atrações poderosas, restaurantes incríveis e hotéis magnificamente temáticos. Já esta aberta 

Fast & Furious – Supercharged, atração em que os visitantes podem se juntar à Família Fast e entrar 

nos filmes Fast & Furious no parque Universal Studios Florida. E, no Universal CityWalk, a Voodoo 

Doughnut agora serve mais de 50 tipos de donuts deliciosamente esquisitos e pecaminosamente 

gostosos. 

 

Siga-nos no nosso Blog, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. 

 

Acesse: http://media.universalorlando.com 

 

CONTATO DE MÍDIA: 

Media@UniversalOrlando.com 

(407) 363-8220 

blog.universalorlando.com  
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