
 

UNIVERSAL ORLANDO RESORT DIVULGA PRIMEIRAS IMAGENS DE CRIATURAS MÁGICAS DA 
HAGRID’S MAGICAL CREATURES MOTORBIKE ADVENTURE, DURANTE SEMANA DE REVELAÇÃO 

 
A nova adição épica ao The Wizarding World of Harry Potter será inaugurada em 13 de junho 

 
Orlando, Fla. (15 de abril de 2019) – A partir de hoje até o dia 19 de abril, o Universal Orlando Resort irá oferecer aos 
visitantes as primeiras imagens de criaturas mágicas que eles encontrarão dentro da experiência de montanha-russa altamente 
temática e mais imersiva até o momento – Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure. 
 
A adição épica ao The Wizarding World of Harry Potter será uma experiência imersiva diferente de qualquer outra, e que 
combinará um novo patamar de narrativa e tecnologia inovadora de montanha-russa, a ambientes elaborados – incluindo uma 
floresta real com mais de 1.200 árvores vivas – para trazer à vida uma novíssima aventura do mundo mágico. Os visitantes irão 
embarcar em uma jornada com o Hagrid – um dos personagens mais amados dos filmes Harry Potter – dentro da Floresta 
Proibida, para descobrir algumas das criaturas mágicas mais raras do mundo mágico.  
 
Todos os dias até 19 de abril, os visitantes podem visitar o blog do Universal Orlando ao meio-dia (11 da manhã no horário de 
Orlando, Florida) para ter acesso às primeiras imagens das criaturas – desde as mais familiares e favoritas dos fãs da série de 
filmes Harry Potter até uma criatura que nunca foi vista nos filmes – e aos locais elas podem ser encontradas na nova 
experiência. 
 
Esta semana começa com um favorito dos fãs, aquele que tem latidos piores que suas mordidas. Visite o blog do Universal 

Orlando para mais informações.   

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

premiadas experiências de entretenimento no The Wizarding World of Harry Potter no Universal Orlando Resort e trazer à 

vida uma novíssima aventura inspirada nas adoradas histórias de J.K Rowling. Os visitantes vão se juntar à aula de Trato das 

Criaturas Mágicas do Hagrid e voar profundamente dentro da Floresta Proibida em motocicletas mágicas, para desbravar os 

mistérios e emoções além das terras do castelo de Hogwarts. A Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure estará 

localizada em The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, no parque Universal’s Islands of Adventure. Para mais 

informações sobre a nova experiência, visite www.UniversalOrlando.com.  

 
 
CONTATO DE MÍDIA: 
Relações Públicas Universal Orlando   
http://media.universalorlando.com       
(407) 363-8220 
#WizardingWorldOrlando 
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