
 

 

 

UNIVERSAL ORLANDO RESORT REVELA NOVOS DETALHES SOBRE A HAGRID’S MAGICAL 

CREATURES MOTORBIKE ADVENTURE - A MAIS TEMÁTICA E IMERSIVA MONTANHA-RUSSA ATÉ  O 

MOMENTO 

A emocionante aventura será a nova adição ao The Wizarding World of Harry Potter, com inauguração em 13 de 

junho 

Clique aqui para assistir a estrela dos filmes Harry Potter, Tom Felton, e o diretor de arte, Alan Gilmore, revelarem 

detalhes maravilhosos 

 

Orlando, Fla. (12 de março, 2019) – Em 13 de junho de 2019, Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure – a 

nova adição épica ao The Wizarding World of Harry Potter – será lançada no Universal Orlando Resort para se tornar a mais 

imersiva e temática experiência de montanha-russa até o momento. Hoje, todos os novos detalhes foram revelados sobre a 

nova aventura mágica que te aguarda. 

  

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure combinará um novo nível de narrativa a uma inovadora tecnologia de 

montanha-russa, com rica ambientação e cenografia, incluindo uma floresta real com mais de 1.200 árvores. Ela também dará 

aos convidados a oportunidade única de se juntar ao Hagrid - um dos personagens mais queridos dos filmes de Harry Potter - 

em uma jornada para um dos lugares mais misteriosos do mundo mágico - a Floresta Proibida. Com Hagrid como seu guia, os 

visitantes irão voar profundamente na Floresta Proibida e enfrentar os mistérios e emoções para além dos terrenos do castelo 

de Hogwarts, em uma experiência inovadora e diferente de qualquer outra. 

 

Tudo começa quando os convidados (a partir de 1,21 m de altura) se juntam à aula Hagrid’s Care of Magical Creatures e 

embarcam em motos mágicas, especialmente projetadas para fazê-los sentir a liberdade de voar. Os visitantes poderão andar 

de motocicleta ou embarcar no sidecar adjacente, enquanto embarcam em uma jornada que os deixarão bem perto de algumas 

das criaturas mágicas mais raras do mundo bruxo. No entanto, como eles fazem seu caminho através da Floresta Proibida ... as 

coisas não saem conforme o planejado. Durante a aventura, os visitantes irão: 

 

● Experimentar um voo livre de montanha-russa, onde eles irão girar, virar e ser impulsionados para a frente - e para 

trás - acelerando até 80 km/h floresta escura adentro 

● Encontrar algumas das criaturas mágicas mais raras do mundo mágico, como um majestoso Centauro, um enxame de 

travessos diabretes da Cornualha, Fluffy, o cão de três cabeças - e até mesmo uma criatura que nunca foi vista nos 

filmes 

● Atravessar obstáculos desafiadores, se enrolar em um emaranhado de Visgo do Diabo e muito mais ... enquanto 

encontram algumas surpresas pelo caminho. 

 

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure será uma adição épica ao The Wizarding World of Harry Potter no Universal 

Orlando. A magia começou com a abertura do The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, no Universal’s Islands of 

Adventure. A expansão do fenômeno global continuou com o lançamento do The Wizarding World of Harry Potter – Diagon 

Alley, no Universal Studios Florida, e com o Hogwarts Express – permitindo a viagem dos visitantes entre as duas terras. E 

quando for inaugurada em 13 de junho de 2019, Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure irá se juntar ao lineup das 

https://www.youtube.com/watch?v=c12fj1VISmc


 

 

experiências de entretenimento premiadas do The Wizarding World of Harry Potter e trazer à vida uma nova aventura 

inspirada nas adoradas histórias de J.K. Rowling.  

 

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure estará localizada no The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade no 

parque Universal’s Islands of Adventure. Mais detalhes sobre a nova experiência serão revelados nos próximos meses. Para 

mais informações e opções de ingressos para o Universal Orlando, visite https://portuguese.universalorlando.com/. 

 

Sobre o Wizarding World 

Há mais de duas décadas, um jovem Harry Potter foi levado para a Plataforma 9 3⁄4, na estação King's Cross, e os leitores de 

todos os lugares foram levados junto com ele para um universo mágico, criado por J.K. Rowling. Nos anos seguintes, os sete 

best-sellers de Harry Potter inspiraram oito filmes blockbusters, uma peça de teatro premiada e, mais recentemente, o início da 

série de cinco filmes, Fantastic Beasts. Pessoas de todas as idades têm sido encantadas por essas extraordinárias aventuras, 

inseridas em um universo em expansão, inspiradas pela visão de J.K. Rowling 

 

Para a crescente comunidade mundial de fãs, e para as gerações futuras, o Wizarding World recebe a todos para explorar mais 

desse universo mágico - passado, presente e futuro. O Wizarding World também oferece aos fãs uma marca imediata e 

confiável de qualidade e autenticidade. 

 
HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. J.K. ROWLING`S WIZARDING WORLD™ J.K. 

Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s19)  

Sobre o Universal Orlando Resort  

Universal Orlando Resort é um destino de férias único, que faz parte da família NBCUniversal Comcast. Por mais de 25 anos, 

o Universal Orlando vem criando férias épicas para toda a família - experiências incríveis que colocam os hóspedes no coração 

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, hospedam algumas das mais excitantes e inovadoras experiências de parques temáticos do mundo – incluindo 

The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade and The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley. Os hotéis do 

Universal Orlando são destinos em si, e incluem Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, 

Loews Sapphire Falls Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort e Universal’s Aventura Hotel. Seu complexo de 

entretenimento, o Universal CityWalk, oferece gastronomia e entretenimento imersivos para todos os membros da família. 

   

Nos siga em nosso blog, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. 

 

CONTATOS DE MÍDIA: 

Relações Públicas Universal Orlando  

http://media.universalorlando.com     

(407) 363-8220    

#wizardingworldorlando 
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