
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSAL ORLANDO RESORT CRIA EXPERIÊNCIA DE MONTANHA-RUSSA MAIS EMOCIONANTE 

E INOVADORA ATÉ O MOMENTO COM A HAGRID’S MAGICAL CREATURES MOTORBIKE 
ADVENTURE  

 
Ambientes imersivos, emoções inigualáveis e personagens amados de Harry Potter ganham vida na nova 

“montanha-russa de histórias” épica, com inauguração em 13 de junho no  
The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade 

 
Clique aqui para dar uma espiada na nova aventura 

Clique aqui para baixar as imagens da nova aventura 
 

Orlando, Fla. (20 de maio de 2019) – Com ricos cenários, uma floresta real de 1.200 árvores, tecnologia incrivelmente 
inovadora de montanha-russa e a aparição de um personagem favorito dos fãs, a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike 
Adventure será a experiência de montanha-russa mais imersiva e temática até o momento – se tornando a primeira 
‘montanha-russa de histórias” do mundo.     
 
Emoções épicas te aguardam dentro da Floresta Proibida... 
Prepare-se para voar dentro de um dos lugares mais misteriosos do Wizarding World - a Floresta Proibida. A bordo de 
motocicletas mágicas, os visitantes irão realmente sentir a liberdade de voar, enquanto fazem sua jornada pela fronteira da 
Floresta Proibida – independentemente de estarem nas motocicletas ou nos carros laterais adjacentes. Eles vão subir acima das 
árvores, acelerar rapidamente através de misteriosas ruínas, avançar para a frente - e para trás, e muito mais, à medida em que 
procuram as criaturas mágicas mais raras do mundo bruxo. 
 
A “montanha-russa de histórias” contará com tecnologia inovadora que é integrada de forma tão harmoniosa aos ambientes ao 
redor, que os visitantes não saberão o que esperar em seguida. Ao longo do caminho, eles experimentarão emoções que nunca 
sentiram em uma montanha-russa antes, incluindo: 

● A montanha-russa com o maior número de lançamentos do mundo – em um total de 7 lançamentos  
● Quedas inesperadas de mais de 5 metros, na primeira montanha-russa dos Estados Unidos a apresentar uma queda 

livre vertical  
● Serem catapultados a 19 metros no ar em um ângulo de mais de 70 graus – e, em seguida, caírem imediatamente para 

trás em um único movimento 
 
A Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure também será a montanha-russa mais longa da Flórida, medindo quase 
uma milha de comprimento (1540 metros). 
 
Sua aventura começa quando você adentra as ruínas...  
Antes de decolar para uma viagem emocionante pela Floresta Proibida, os visitantes irão adentrar ruínas que parecem estar 
abandonadas há séculos, atrás da cabana de Hagrid. As ruínas foram imaginadas e trazidas à vida pela premiada equipe criativa 
da Universal, em colaboração com o Designer de Produção dos filmes Harry Potter, Stuart Craig, e o Diretor de Arte, Alan 
Gilmore. Hagrid agora usa as ruínas para zelar pelas terras de Hogwarts. É aqui que começará a aula de Trato das Criaturas 
Mágicas dos visitantes. 
 
Enquanto se dirigem para suas motocicletas encantadas, os visitantes verão materiais da aula, incluindo ovos de dragão à beira 
da eclosão e um viveiro improvisado, onde Hagrid manteve seus Explosivins - as criaturas que estão sendo trazidas à vida pela 
primeira vez para esta nova aventura épica. Os visitantes encontrarão os amados personagens dos filmes Harry Potter, 
incluindo Arthur Weasley, Hagrid e seu cão leal, Canino, através de uma experiência pré-show que ganhou vida com projeção 
digital e efeitos especiais. Durante essa interação, os visitantes aprendem sobre sua viagem iminente à Floresta Proibida como 
parte de sua aula do dia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JpfR172fv4Q&feature=youtu.be
https://universalorlandoresort.sharefile.com/d-sa91197ff73041d58


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 e trazer à vida uma 
novíssima aventura inspirada nas adoradas histórias de J.K Rowling em uma nova “montanha-russa de histórias” épica. 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 
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. 
 
Personagens, nomes e demais símbolos relacionados de HARRY POTTER são da © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 
J.K. ROWLING`S WIZARDING WORLD™ J.K. Rowling e Warner Bros. Entertainment Inc. Direitos de publicação © 
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 visitantes 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, são lares de algumas das mais excitantes e inovadoras experiências de parques temáticos do mundo – incluindo 
The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade e 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 e YouTube. 
 
 
CONTATO DE MÍDIA: 
Relações Públicas do Universal Orlando   
http://media.universalorlando.com       
(407) 363-8220 
#WizardingWorldOrlando 
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