
Pra escrever uma história que 
vale a pena ser contada, a 
uni-ball criou canetas que não 
deixam os momentos passarem 
em branco.

VIVA SUA VIAGEM.
ESCREVA SUA HISTÓRIA.

PENSANDO NISSO, A AZUL 
LINHAS AÉREAS SE JUNTOU À 
UNI-BALL PRA OFERECER AOS 
SENHORES PASSAGEIROS UM 
PRESENTE MUITO ESPECIAL: UM 
MAPA PERSONALIZADO COM 
DICAS DE ORLANDO E UMA 
CANETA SIGNO 307. TUDO PRA 
DEIXAR A SUA VIAGEM AINDA 
MAIS INCRÍVEL.

Saiba mais sobre essa parceria no site:
www.uniball.com.br/azul

Acompanhe nas redes sociais: 

 /uniballbrasil     /uniballbrasil

ESCOLHA SEU DESTINO 
COM A AZUL, ESCREVA 
SUA HISTÓRIA COM 
UNI-BALL.

Aventure-se, divirta-se e aproveite 
cada minuto da sua estadia na 
cidade da fantasia.

A uni-ball é pra quem busca canetas com 
estilo sem abrir mão da funcionalidade.
Cada produto une a mais avançada tec-
nologia japonesa ao design moderno, o 
que transforma as canetas em mais que 
acessórios de escrita.

SE VOCÊ FAZ ACONTECER, 
A UNI-BALL É PARA VOCÊ.

Estamos há 130 anos ao lado de quem 
usa o presente para criar o próprio 
futuro. Então, desenhe seu caminho; a 
gente sabe que é com atitude que se 
muda o mundo.

uni-ball eye: a caneta anti-fraude

Com tinta exclusiva e à prova d’água, é especialmente 

pensada para quem busca autenticidade.

uni-ball air: se adapta a você

A ponta dela é única, escreve em qualquer ângulo 

e permite traçado variável.

uni-ball Jetstream: secagem ultrarrápida

Escreveu, secou. O pigmento exclusivo da uni-ball 

não borra e é ideal para canhotos.

uni-ball vision elite: aguenta qualquer pressão

Tem carga pressurizada feita para resistir às alterações 

atmosféricas sem vazar durante as viagens.

PARA CADA ESTILO,  UMA UNI-BALL

Em suas mãos, tecnologia japonesa focada na funcionalidade.  
Grip emborrachado, tinta de secagem rápida e conforto na 
escrita: tudo pra você rabiscar esse mapa e garantir os melhores 
momentos da viagem.

SIGNO 307
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ESTADOS UNIDOS

ORLANDO
A cidade da fantasia é cheia de pontos 
maravilhosos para visitar. Então se 
aventure e aproveite: rabisque seu 
mapa à vontade e viva Orlando!
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07 Aproveite o passeio de barco para co-
nhecer a fauna e flora conhecida como 
Everglades, que envolve água doce, sal-
gada, pântanos, jacarés, garças e águias. 
Ótimo para relaxar e sentir a natureza.

06
Kits para matar vampiros, uma galeria de 
tiros, um túnel que se torna um vortex 
giratório, cabeças encolhidas e muitas 
outras loucuras: acredite ou não, tem tudo 
ali no Ripley’s!

08
Desperte seu lado medieval neste jantar 
divertidíssimo! Aproveite os duelos entre 
cavaleiros, torneios de espadas e muitos 
jogos da Idade Média durante um jantar 
para se devorar com as mãos. 

01
Nada melhor para um ilusionismo que uma 
casa de cabeça para baixo, não é mesmo? Lá, 
você encontra atividades interativas, jogos 
de ilusão e atrações que vão mexer com seu 
imaginário!

02
Tenha a sensação de pular de paraquedas 
sem se preocupar com o medo de altura! 
O tubo de vento vertical faz você se sentir 
como se estivesse realmente voando.

04
Cadeiras, mesas, paredes, copos, TUDO 
feito de gelo. Este é um bar como 
nenhum outro! Quem está procurando 
uma experiência exótica, o ICEBAR é a 
sua escolha.

03
Pra quem curte jazz, blues ou quem quer 
ter uma experiência típica americana, 
este bar é a sua melhor escolha. Curta os 
sons no fim da noite, fazendo um jantar 
ou simplesmente tomando uma bebida.

05
Este é um museu inteiramente dedicado 
ao navio mais famoso da história. Possui 
mais de 400 peças retiradas do naufrágio 
e recriações em escala real de ambientes 
da embarcação.

BB KING’S BLUES CLUB
9101 International Dr

Quero ir!03

MEDIEVAL TIMES
4510 W Vine St, Kissimmee

Quero ir!
08

IFLY 
Quero ir!
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8969 International Dr

RIPLEY’S BELIEVE IT
OR NOT MUSEUM
8201 International Dr

Quero ir!06

MARSH LANDING ADVENTURES
2830 Neptune Rd, Kissimmee

Quero ir!
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Titanic: The Experience
7324 International Dr

Quero ir!

05

WONDERWORKS
9067 International Dr

Quero ir!
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ICEBAR
8967 International Dr

Quero ir!


