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Sobre as CASAS NA DISNEY 

 Referência de excelência no mercado de locação temporária;

 Mais de 100 casas disponíveis em nosso inventário;

 Equipe experiente e altamente qualificada, cuidando do
gerenciamento do imóvel e dos clientes que lá se hospedam;

 Atendimento em 3 idiomas: Português, Inglês e Espanhol.



   Por que se hospedar em uma Casa? 

Custo 

Família 

Conforto Experiência 



   Diferenciais de Nossas Casas 



   Nossos condomínios! 
      Localização imbatível! 



 Todos os nossos Condomínios ficam na área de Kissimmee, ao lado dos parques Disney.

 Todos os condomínios contam com total infraestrutura e localização privilegiada, ao
lado de supermercados, lojas e restaurantes.

Localização das casas 



Condomínios - Distância 



Condomínios – Infraestrutura 



Condomínios – BELLA VIDA 



Condomínios – CALABAY PARC 



Condomínios – CALABRIA 



Condomínios – CHAMPIONS GATE 



Condomínios – CLUB CORTILE 



Condomínios – CRESTWYND BAY 



Condomínios – CRYSTAL COVE 



Condomínios – CUMBRIAN LAKES 



Condomínios – CYPRESS POINT 



Condomínios – EMERALD ISLAND 



Condomínios – ENCANTADA 



Condomínios – INDIAN CREEK 



Condomínios – LUCAYA VILLAGE 



Condomínios – LUCAYA VILLAGE 



Condomínios – PARADISE PALMS 



Condomínios – PARADISE PALMS 



Condomínios – REGAL OAKS 



Condomínios – REUNION 



Condomínios – SERENITY 



Condomínios – SEVEN DWARFS 



Condomínios – SOLTERRA 



Condomínios – SOLTERRA 



Condomínios – STOREY LAKE 



Condomínios – SUNSET LAKES 



Condomínios – SWEETWATER CLUB 



Condomínios – TERRA VERDE 



Condomínios – TUSCAN HILLS BLVD 



Condomínios – VERANDA PALMS 



Condomínios – VILLAS AT ISLAND CLUB 



Condomínios – WATERSTONE 



Condomínios – WEST HAVEN THE DALES 



Condomínios – WINDSOR AT WESTSIDE 



Condomínios – WINDSOR HILLS 



Condomínios – WINDSOR HILLS 



Condomínios – 
WINDSOR PALMS-WYNDHAM PALMS 



   Nossas Casas! 
      Lindas, confortáveis e 100% equipadas 



  Perguntas frequentes 



   Perguntas frequentes 

1 - Todas as Casas são equipadas? 

Sim. As casas estão equipadas com Ar Condicionado Central, Cozinha Completa, Geladeira, Freezer, 

Máquina de Lavar Louça, Cafeteira, Torradeira, Liquidificador, Toda roupa de cama, mesa e banho, 

Lavadora e Secadora de Roupa, TVs na Sala e nos Quartos. Muitas casas ainda oferecem itens 

adicionais ou opcionais como Video game, Churrasqueira, Salão de Jogos, Piscina Privativa, SPA. 

2 - Todas as Casas tem Piscina Privativa e SPA? 

A maioria das Casas tem Piscina Privativa e SPA. Já outras delas oferecem Piscina e SPA no 

condomínio, que você e sua família poderão usar gratuitamente. Poucas são as casas que não 

oferecem piscinas. Se você quer uma casa com piscina, fale com um de nossos agentes.  

3 - A Piscina da Casa é Coberta? 

A Piscina de todas as casas é coberta com uma Tela com duas funções: reduzir a incidência de raios 

UV-A e UV-B e ainda proteger contra insetos comuns na Florida (bugs). 

Lembre-se que esta cobertura não é uma estufa de plástico como as vezes encontramos no Brasil.  

4 - Como é feita a limpeza da Piscina? 

Uma equipe contratada faz a limpeza da piscina semanalmente, para que você não se preocupe com 

isso. Após a visita do tratador ele deixará uma filipeta que atesta a qualidade da água.  



   Perguntas frequentes 

5 - Como funciona o aquecimento da Piscina? 

Sempre que a casa oferecer piscina privativa será possível contratar o aquecimento opcional pelo custo médio 
de US$ 30/noite. Se contratado, o aquecimento será ligado na manhã do check-in e a água poderá demorar até 
24 horas para atingir a temperatura máxima de 85

o
F (29,5

o
C). Note que é uma temperatura amena, suficiente

para quebrar o gelo da água e permitir o banho nos ensolarados dias de inverno. Não espere uma piscina 
aquecida a 40

o
C como são os SPAs, pois as piscinas grandes poderiam rachar a esta temperatura. A

contratação do aquecimento é sugerida entre os meses de Novembro a Fevereiro. 

6 - Existe Serviço de Arrumação/Limpeza Diário? 

Antes de tudo, você precisa saber que uma casa americana é bem fácil de manter limpa, diferente das casas 
brasileiras. Como possuem Ar-Condicionado Central, não se costuma abrir janelas – evitando poeira na casa. 
Além disso, todas as casas possuem Lavadora de Louça; Lavadora e Secadora de Roupa para que você mesmo 
possa lavar e secar lençóis e fronhas a cada 5-7 dias. 

Se precisar de ajuda diária na limpeza, poderá contratar diretamente com um de nossos fornecedores 
autorizados. Basicamente, existem 3 tipos de limpeza: 
- Arrumação Diária; 
- Limpeza Intermediária; 
- Faxina Completa. 

Consulte um de nossos agentes para saber mais sobre o serviço. 



   Perguntas frequentes 

7 - Alguém fornecerá itens de higiene e limpeza durante minha estada?  

As casas são entregues com um kit inicial de sabonete, papel-higiênico, papel toalha, shampoo/condicionador, sabão em 
pó e amaciante. Isto é suficiente para seu primeiro dia na casa. A partir dai cabe ao hóspede reabastecer cada item de 
acordo com sua necessidade. Todos os produtos são facilmente encontrados nos supermercados e lojas de 
conveniência de Orlando. 

8 - As Casas Oferecem Ferro de Passar? 

Sim. Todas as casas estão equipadas com Ferro de Passar. 

9 - Preciso levar Tolha, Travesseiro, Lençol e Cobertor? 

Não. As casas são equipadas com Lençóis de Algodão 400 fios, Travesseiros e Toalhas de Qualidade. Como as casas 
possuem ainda aquecedor central, as casas são equipadas com um confortável edredom ou manta.  

10 - Que tipo de camas encontrarei na Casa? 

Sempre colchões de mola de qualidade, como dos bons hotéis de Orlando. Camas King-size ou Queen-size nas suítes e 
camas box de solteiro nos demais dormitórios. Nossa equipe de atendimento conhece a configuração de cada casa e 
poderá ajuda-lo na escolha da mais adequada ao seu grupo. 

11 - Todas as Casas tem Churrasqueiras? 

Todas as casas são equipadas com churrasqueiras a gás. Todavia, para poder utilizá-la o hóspede precisa pagar uma Taxa de 

Uso que garante o suprimento de gás e a limpeza final do equipamento. O valor da Taxa é de US$ 70,00 . 



   Perguntas frequentes 

12 - As Casas tem Ar Condicionado? 

Sim. Todas as nossas casas são equipadas com ar condicionado e aquecedor central. A operação do equipamento é 
bastante simples, você deve apenas observar as instruções deixadas na casa para evitar o congelamento do equipamento.  

13 - As Casas possuem TV e DVD Player? 

Sim, todas as casas estão equipadas com TV Grande na Sala e Tvs menores nas suítes e alguns quartos. Quase todas 
nossas TVs possuem tela plana (LCD, LED). As casas também oferecem DVD Player, mas lembre-se, alguns DVDs 
trazidos do Brasil podem não ser compatíveis com os DVD player dos EUA. 

14 - As casas tem telefone? Posso utilizá-lo? 

Todas as casas possuem uma linha telefônica que permite ligações ilimitadas para Estados Unidos e Canadá. Algumas de 
nossas casas ainda oferecem um sistema GLOBAL VOICE de chamadas grátis para telefones fixos do Brasil. Este mesmo 
sistema ainda permite chamadas para celulares do Brasil a US$ 0,17/minuto. Todos os custos de telefonia serão deduzidos 
de seu depósito. Pergunte a nossa equipe de Orlando se sua casa dispõe do GLOBAL VOICE. Se sua casa não está 
equipada com o sistema, você pode fazer ligações a cobrar no Brasil por meio do Embratel Direto 0800-344-1055 ou ainda 
usando os cartões pré-pagos encontrados em qualquer loja ou supermercado. 

15 - Posso ver canais brasileiros na TV da casa? 

Infelizmente, as operadoras de TV a cabo ainda não oferecem os canais brasileiros em sua programação. Mas para quem 
não perde uma novela, disponibilizamos a Rede Globo na casa pagando-se um custo adicional a partir de US$ 48.00. 



   Perguntas frequentes 

16 - Como é a coleta de lixo? 

Ao chegar na casa você terá um manual de instruções com informações de como as coisas funcionam. Entre elas você 
encontrará os dias de coleta do lixo. Os restos de comida são jogados no triturados da pia e o restante deve ser 
acondicionado em sacos plásticos e descartados conforme instruções do manual. Uma boa dica é observar o 
comportamento de seus vizinhos. Em caso de dúvida, você ainda poderá contatar nossa equipe de  Orlando que terá 
prazer em ajuda-lo. 

17 - Posso levar meu Bichinho de Estimação? 

Consulte se a casa alugada permite animais de estimação (Pets). Nunca leve um pet para uma casa que proíbe animais, 
isto pode gerar a quebra unilateral de seu contrato com aplicação de outras sanções.  

18 - Posso receber Convidados na casa alugada? 

Ao alugar a casa você apresenta a lista com nome e idade dos ocupantes. Estas são as únicas pessoas autorizadas a 
permanecer no imóvel. Claro que uma visita rápida de algum amigo não caracteriza uma violação contratual, mas a 
permanência continuada de grupos alheios ao contrato pode caracterizar quebra de contrato . 

19 - Posso Fumar nas casas? 

De acordo com as Leis Locais NÃO É PERMITIDO FUMAR dentro de casas de temporada, que são tratadas como 
estabelecimentos hoteleiros. Os fumantes devem sempre usar uma área externa da casa, como a piscina ou a varanda e 
sempre garantir que a fumaça do cigarro não está entrando na casa. Nunca fume em banheiros ou pense que janelas 
abertas eliminarão o odor, pois a fumaça do cigarro será conduzida pelo ar condicionado central a todas as demais 
dependências da casa. 



   Perguntas frequentes 

20 - Quantas pessoas cabem na casa? 

Cada casa é configurada para receber confortavelmente um número máximo de hóspedes. Além disso, para 
sua segurança, as Casas de Temporada são fiscalizadas pelo Departamento de Hotelaria e pelo Corpo de 
Bombeiros daFlorida. Entre outras obrigações, estes órgãos limitam o número de ocupantes na casa em 
função dos Dormitórios disponíveis, a saber: 

2 Dormitórios – Máximo 6 pessoas; 
3 Dormitórios – Máximo 8 pessoas; 
4 Dormitórios – Máximo 10 pessoas; 
5 Dormitórios – Máximo 12 pessoas; 
6 Dormitórios – Máximo 14 pessoas; 
7 Dormitórios – Máximo 16 pessoas; 

O Estado não faz distinção entre adultos ou crianças, mesmo que sejam bebês dormindo com os pais. 

21 - Como entro na Casa? 

Todas as nossas casas são equipadas com fechaduras eletrônicas de última geração que recebem um 
código de acesso exclusivo para cada hóspede. Desta forma, hóspedes anteriores não possuem cópia de 
chaves ou outros meios de acesso. 

22 - As casas tem sofá-cama, cama portátil ou colchões extras? 

Sim. Muitas casas tem sofá-cama, colchões infláveis ou camas portáteis para no máximo 2 pessoas. 



   Perguntas frequentes 

23 - O que acontece com quem viola um contrato de locação? 

Os EUA é um lugar admirado pelo rigor com que encara a lei e os contratos. Qualquer pessoa que viole um 
contrato é imediatamente notificada e poderá ter o contrato cancelado sem nenhum tipo de ressarcimento. 
Além disso, pode vir a responder por danos morais ou matérias provados pela violação. Por isso é sempre 
importante observar as cláusulas principais do contrato, como: Número Máximo de Ocupantes no imóvel; 
Restrições de Fumo; Presença Não-Autorizada de Pets etc. Nunca tivemos esse problema. Nossos clientes 
sempre foram respeitosos e responsáveis. 

24 - Qual o horário de Check-In (Entrada na Casa)? 

O check-in pode ser feito a partir das 16:00h. Se no ato da reserva, você desejar um check-in antecipado 
(early check-in) poderá ser cobrada uma taxa adicional. 

25 - Qual o horário de Check-Out (Saída da Casa)? 

O check-out deve ser feito até as 10:00h para que a equipe de limpeza tenha tempo hábil de preparar o 
imóvel para o próximo hóspede. Se desejar estender esse horário, contrate um late check-out no ato da 
reserva ou entre em contato com nossa equipe de Orlando. Sempre que possível, flexibilizaremos os 
horários a fim de atender nossos hóspedes e não prejudicar a recepção do hóspede seguinte. Os atrasos 
não consentidos serão penalizados a US$ 100,00/hora e a equipe de limpeza não poderá esperar a 
desocupação do imóvel. 



   Perguntas frequentes 

26 - Como é o procedimento de Check-In/Registro de Hóspedes? 

Se você chega a Orlando em horário comercial, vá até nosso Welcome Center localizado a poucos minutos 
da Casa para preencher a Ficha de Registro de Hóspedes e receber o código de acesso da casa. No 
Welcome Center você será atendido por nossa equipe que tem dicas e informações importantes sobre a 
cidade. Se no momento de sua chegada, nosso escritório estiver fechado, você receberá instrução de como 
retirar as chaves num dos “cofrinhos” fixados em nossa fachada. Como o Registro de Hóspedes é obrigatório 
no Estado da Flórida, no próximo dia útil, você deve passar no Welcome Center para preencher ou deixar o 
respectivo formulário. 

27 - Qual é o procedimento de Check-Out? 

Simples. Basta trancar todas as portas e janelas e certificar-se que os ventiladores, TVs, fogão e outros 
equipamentos estão desligados. Não se preocupe em limpar a casa, nossa equipe chegará em minutos e 
começará uma faxina completa. 

28 - Quem eu chamo se precisar de ajuda? 

Você terá sempre duas equipes de suporte em Orlando: 

- Nossos represantes que falam português estarão prontos a auxiliá-lo em caso de emergência ou mesmo para 
dicas e orientações; 
- Gerente da Casa que atende 24h, 7 dias da semana e que estará sempre pronto a reparar qualquer defeito 
ou ocorrência do imóvel. 



   Perguntas frequentes 

29 - Para que serve o Depósito Caução/Security Deposit? 

Esta é uma pratica comum em todos os contratos de aluguel, até mesmo quando vamos para um hotel. Isso 

mesmo, você não vê, mas o recepcionista do hotel faz um bloqueio/caução em seu cartão de crédito. Essa é 

uma exigência razoável do proprietário do imóvel para garantir que qualquer quebra ou dano possa ser 

prontamente ressarcido. Após o check-out, o gerente da casa faz uma vistoria e relata se encontrou qualquer 

dano. Caso positivo, as fotos são enviadas ao hóspede com a respectiva cobrança. Tudo feito com 

transparência e bom senso. Pequenos danos, como quebra de copos, nunca são cobrado.  

30 - O que devo fazer se danificar algo na casa? 

Se possível, reponha imediatamente o item quebrado por um equivalente. Se tratar-se de um dano que você 

não pode corrigir sozinho, chame o gerente da casa imediatamente. Ele está lá para ajudá-lo. O gerente vai 

reparar o dano rapidamente justamente para evitar que se agrave e demande mais recursos.  

11-3873-5367
informações ou reservas

atendimento@eretztur.com.br






