
BASQUETE DE CLASSE MUNDIAL 
Viva a experiência de um jogo enquanto o Orlando Magic 

enfrenta os MELHORES TIMES da NBA

ASSISTA UM 
JOGO DA NBA 

AO VIVO 



AMWAY CENTER

DIVERSÃO PARA TODAS AS IDADES 
É mais do que apenas a experiência de um jogo de basquete - É um evento incrível com 
exibições de luzes e vídeos, performances no intervalo e entretenimento sem fim.

Viva a experiência de um estádio de última geração, que oferece áreas 
para fãs, espaço de entretenimento para crianças e nove bares e restaurantes



EXPERIÊNCIA DE LUXO E PRIMEIRA CLASSE

RESERVE UMA DE NOSSAS EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS*

Desfrute de uma experiência VIP em uma de nossas suítes premium, sente-se próximo à ação na primeira fila 
ou em assentos ultimate com acesso ao exclusivo Fields Ultimate Lounge, ou desfrute de uma culinária de dar 
água na boca no restaurante Jernigan’s. 

•  TÚNEL DE FÃS 
Forme um túnel de fãs para apoiar os jogadores enquanto eles entram na quadra (mínimo de 50 ingressos)

•  PERFORMANCE NA QUADRA 
Demonstre seu talento ao performar na quadra de jogo  (mínimo de 100 ingressos)

•  CORTE A REDE 
Leve para casa um pedaço da rede da cesta (mínimo de 50 ingressos)

•  AQUECIMENTO PRÉ-JOGO 
Entrada antecipada para assistir o aquecimento dos jogadores, 
dos assentos Ultimate (mínimo de 20 ingressos)

•  FOTO PÓS-JOGO 
Tire uma foto na quadra com o seu grupo (mínimo de 10 ingressos)

*Necessário reserva; sujeito à disponibilidade



ORLANDO MAGIC TOURISM DEPARTMENT
+1 407.916.2255
tourism@orlandomagic.com
orlandomagic.com

PERGUNTAS FREQUENTES
MOCHILAS OU BAGAGENS SÃO PERMITIDAS NO AMWAY CENTER?
Todas as bolsas são proibidas dentro do Amway Center com exceção 
de bolsas maternidade, bolsas médicas ou bolsas pequenas com 
tamanho máximo de 10 x 15 x 3,8 centimetros.

QUAL É A POLÍTICA DO AMWAY CENTER EM RELAÇÃO A CÂMERAS? 
Câmeras fotográficas sem flash são permitidas. Câmeras com lentes 
destacáveis maiores que 15 centímetros, quando estendidas, são 
proibidas. Bastões de selfie, tripés e GoPros são proibidos.

QUAL A POLÍTICA DE INGRESSOS PARA CRIANÇAS?
Qualquer pessoa com 91 centímetros de altura ou mais, deve ter um 
ingresso para entrar. Crianças menores que 91 centímetros têm direito à 
entrada gratuita, mas devem sentar no colo de um adulto.

ONDE ESTACIONAR?
A cidade de Orlando oferece diversas opções de estacionamento 
ao redor do Amway Center, que estão disponíveis por ordem de chegada. 
Os preços variam de 10 a 20 dólares. Pode ser que o pagamento seja 
somente em dinheiro.

QUANDO DEVO CHEGAR PARA O JOGO?
As portas do Amway Center abrem 60 minutos antes do início das 
partidas. Um jogo tem duração média de 2-3 horas.

COMO EU ENTRO NO AMWAY CENTER COM OS MEUS INGRESSOS?
As 2 entradas principais do Amway Center são a GEICO Garage e o 
Disney Atrium, na Church Street. Apresente os seus ingressos Magic para 
entrar no prédio.

HÁ ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS NO AMWAY CENTER?
Sim! Famílias podem desfrutar de atividades especiais, 
jogos e áreas interativas por todo o Amway Center e Fan Fest antes de 
jogos selecionados.

QUAIS OPÇÕES DE COMIDA E BEBIDA O AMWAY CENTER OFERECE?
De alta gastronomia a lanches, o Amway Center oferece uma ampla 
variedade de opções de comida e bebida. Para fazer reserva no Jernigan’s, 
acesse www.amwaycenter.com/restaurants-bars.

EXIGÊNCIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA ESTÃO SEMPRE EVOLUINDO. 
Antes de assistir a um jogo, verifique as informaçoes atualizadas de saude e segurança no  
orlandomagic.com/healthandsafety.


