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MÁS QUE UN AGENTE DE VIAJES,
ERES UN AGENTE DE SUEÑOS.
La mejor manera de hacer los sueños realidad

• Haz que su visita a los Parques Temáticos sea

Consulta con tu Operador de Turismo las

es ayudando a las familias a compartir unas

más fácil y conveniente recomendándoles un

ofertas vigentes que te ayudarán a crear unas

inolvidables vacaciones en Walt Disney World

hotel Resort Disney, en medio de la magia.

vacaciones mágicas para tus clientes.

• Muéstrales cómo ahorrar en vacaciones

Encuentra herramientas de promoción,
materiales de entrenamiento y mucho
más en DisneyAgentesdeViajes.com

Resort en Florida, en Disneyland Resort en
California o en Disney Cruise Line. Imagínate
las sonrisas que les traerás.

Tú tienes el poder de hacer realidad
los sueños de tus clientes.
• Ayúdales a llenar sus días de diversión en
Parques Temáticos únicos o en un crucero lleno
de aventuras, y a planificar sus vacaciones soñadas.
2

más largas y a aprovechar mejor su tiempo
y su presupuesto.
Haz que tu negocio y las vacaciones de tus
clientes sean un sueño hecho realidad.
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Walt Disney World Resort
Com tantas novidades incríveis, há surpresas esperando a cada esquina
Quatro Parques Temáticos
Ao entrar, logo fica claro que nada é impossível.

Aqui os sonhos se realizam, como abraçar os

Há uma magia muito especial que envolve tudo.

Personagens Disney favoritos, percorrer uma

E este ano, muitas das experiências fantásticas

mina de diamantes, projetar um carro e testá-lo

dos quatro Parques Temáticos do Walt Disney

numa pista, treinar em uma academia Jedi para

World Resort são totalmente inéditas e

enfrentar o Lado Sombrio ou fazer uma viagem

incomparáveis.

para Pandora, o mundo inacreditável de Avatar,

Novas atrações, novos espetáculos e novos
Personagens surpreendem os Visitantes que
retornam e deslumbram os que vêm pela
primeira vez.
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e sentir a emoção de voar em um banshee.

Walt Disney World Resort

Disney’s Art of Animation Resort

Disney’s Contemporary Resort

Disney Springs

Disney’s Blizzard Beach Water Park

Dois Parques Aquáticos

Disney Springs

Hotéis Resort Disney

Onde todos mergulham na diversão! Com

As maiores surpresas não se limitam aos

Com tantas coisas para ver e fazer no

experiências que vão desde toboáguas radicais

Parques Temáticos. Algumas das experiências

Walt Disney World Resort, a melhor maneira

até passeios relaxantes por um rio tranquilo,

mais inovadoras de compras, restaurantes e

de aproveitar tudo é se hospedando no meio

o Disney’s Blizzard Beach e o Disney’s Typhoon

entretenimento estão no Disney Springs.

da magia em um hotel Resort Disney. Com

Lagoon garantem momentos de muita

mais de 25 opções de hotéis temáticos, existe

diversão na água.

sempre uma opção adequada para cada
família e orçamento.

Dica: Para explorar com tranquilidade e viver a experiência Disney completa,
é recomendado planejar uma estadia de pelo menos 5 dias.
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O Walt Disney World Resort é um mundo de diversão com
quilômetros de experiências incríveis em 4 Parques Temáticos,
2 Parques Aquáticos, centenas de lojas únicas, restaurantes e
entretenimento para todas as idades.

Magic Kingdom Park

O Walt Disney World Resort está localizado a aproximadamente:
• 6 km de shopping centers “outlet”
• 11 km de outras atrações na região
• 30 km do Aeroporto Internacional de Orlando (MCO)
• 96 km do Porto Canaveral
• 360 km de Miami
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Disney’s Animal Kingdom Theme Park

9

13

10
12
Epcot

15

F

23

22

16

E

20

11

Disney’s Blizzard Beach Water Park
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Disney’s Hollywood Studios
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ESPN Wide World of Sports Complex

Todos os Parques, restaurantes, atrações, hotéis, atividades recreativas, entretenimentos, transportes, ingressos, pacotes
e outros componentes descritos neste guia, bem como os horários de funcionamento, requisitos de idade e outros
termos para tais componentes podem ser alterados, cancelados ou descontinuados sem aviso prévio e sem agregar
nenhuma obrigação ou responsabilidade legal para a empresa.

4

7

1

30
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

Disney’s Polynesian Village Resort (D)
Disney’s Polynesian Villas & Bungalows (VD)
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa (D)
The Villas at Disney’s Grand Floridian Resort & Spa (VD)
Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort (VD)
Disney’s Contemporary Resort (D)
Boulder Ridge Villas at Disney’s Wilderness Lodge (VD)
Copper Creek Villas at Disney’s Wilderness Lodge (VD)
Disney’s Wilderness Lodge (D)
Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground (M)

Área hoteleira do Epcot
11
12
13
14
15
16

Disney’s Caribbean Beach Resort (M)
Disney’s Beach Club Villas (VD)
Disney’s Beach Club Resort (D)
Disney’s Yacht Club Resort (D)
Disney’s BoardWalk Villas (VD)
Disney’s BoardWalk Inn (D)

Área hoteleira do Disney’s Animal Kingdom
Theme Park
17
18
19
20
21
22
23

24
25

Disney’s All-Star Sports Resort (E)
Disney’s All-Star Music Resort (E)
Disney’s All-Star Movies Resort (E)
Disney’s Animal Kingdom Villas—Kidani Village (VD)
Disney’s Animal Kingdom Villas—Jambo House (VD)
Disney’s Animal Kingdom Lodge & Villas (L, VD)
Disney’s Coronado Springs Resort (M)

Área hoteleira do Disney Springs
24
25
26
27
28

27

28
C

26

Disney’s Port Orleans Resort—Riverside (M)
Disney’s Port Orleans Resort—French Quarter (M)
Disney’s Old Key West Resort (VD)
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa (VD)
Treehouse Villas at Disney’s Saratoga Springs
Resort & Spa (VD)

Área hoteleira do Disney’s Hollywood Studios
29 Disney’s Pop Century Resort (E)
30 Disney’s Art of Animation Resort (E)
Disney Springs

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

Campos de golfe
A
B
C
D

Disney’s Magnolia Golf Course
Disney’s Palm Golf Course
Disney’s Lake Buena Vista Golf Course
Disney’s Oak Trail Golf Course

Minigolfe
E Disney’s Winter Summerland Miniature Golf Course
F Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course
Categorias dos hotéis Resort Disney:
(E) = Hotel Resort Econômico
(M) = Hotel Resort Moderado
(D) = Hotel Resort Deluxe
(VD) = Villas Resort Deluxe
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Walt Disney World Resort

Área hoteleira do Magic Kingdom Park

Magic Kingdom Park

Este é o coração da fantasia, onde os contos de fadas
ganham vida em seis terras dedicadas à imaginação.

Atrações imperdíveis:
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Mickey’s Royal Friendship Faire

Happily Ever After

Que momento especial! O Mickey se reuniu com

Este novo espetáculo noturno é uma fascinante

seus melhores amigos no Cinderella Castle para uma

combinação de efeitos especiais, fogos de

fantástica celebração da amizade, onde todos cantam

artifício, projeções e canções inesquecíveis dos

juntos as canções dos filmes Enrolados, A Princesa e

filmes Disney criando magia no céu.

o Sapo e Frozen—Uma Aventura Congelante.

Seven Dwarfs Mine Train
Dica: Os desfiles com Personagens
Disney e shows de fogos de artifício
são os melhores momentos para
aproveitar em família.
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Big Thunder Mountain Railroad
Quando este trem arranca para a travessia de

Quem já se imaginou indo trabalhar com os Sete

paisagens típicas do oeste norte-americano, é

Anões na mina de diamantes, agora pode viver

bom se segurar firme. A estrada de ferro

esta incrível experiência. Seu veículo será um

serpenteia por cima e por baixo da terra em

trem de minério que balança sem parar entre

uma aventura emocionantemente veloz.

paisagens incríveis e curvas velozes.
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Pirates of the Caribbean
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Essa espetacular atração que dá vida aos filmes
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Walt Disney World Resort

do Capitão Jack Sparrow é tão emocionante
quanto divertida. Entre festas e batalhas, os
Visitantes vivem momentos da vida de
um pirata.

a magia do Halloween toma conta do Magic

Af
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Kingdom Park durante a Mickey’s Not-So-Scary
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y Ev

Em datas selecionadas de setembro e outubro,

Happil

Eventos sazonais

Halloween Party.*
Em datas selecionadas de novembro e dezembro,
a Mickey’s Very Merry Christmas Party celebra a
magia do Natal.*
Mais informações em:
www.DisneyAgentesdeViagens.com/Eventos
*É necessário ter ingresso especial comprado separadamente.
Os eventos e as datas estão sujeitos a modificações.

Mickey’s Royal Friendship Faire

MAIN STREET, U.S.A.
1 Walt Disney World Railroad
2 Move It! Shake It! Celebrate It!
Street Party
3 Town Square Theater
ADVENTURELAND
4 Swiss Family Treehouse
5 The Magic Carpets of Aladdin
6 Walt Disney’s Enchanted
Tiki Room
7 Jungle Cruise
8 Pirates of the Caribbean
9 The Pirates League
FRONTIERLAND
10 Splash Mountain
11 Big Thunder Mountain Railroad
12 Country Bear Jamboree
LIBERTY SQUARE
13 Liberty Square Riverboat
14 The Hall of Presidents
15 Haunted Mansion
FANTASYLAND
16 “it’s a small world”
17 Peter Pan’s Flight
18 Mickey’s PhilharMagic
19 Prince Charming Regal
Carrousel
20 Bibbidi Bobbidi Boutique

21 Enchanted Tales with Belle
22 Under the Sea˜Journey of
the Little Mermaid
23 Casey Jr. Splash ’n’ Soak Station
24 The Barnstormer
featuring the Great Goofini
25 Dumbo the Flying Elephant
26 Mad Tea Party
27 The Many Adventures
of Winnie the Pooh
©Disney. Inspirada nos clássicos
“Winnie the Pooh” de A.A. Milne
e E.H. Shepard.

28 Seven Dwarfs Mine Train
29 Ariel’s Grotto
TOMORROWLAND
30 Tomorrowland Speedway
31 Space Mountain
32 Tomorrowland Transit
Authority PeopleMover
33 Walt Disney’s Carousel
of Progress
34 Buzz Lightyear’s Space
Ranger Spin

FANTASYLAND

22

FRONTIERLAND
21

29

16
15
11

17

LIBERTY SQUARE

10
13

14

23

28
25

19
18

24

26

27
20

30
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ADVENTURELAND
6

12

2

36

5
4

9

37

TOMORROWLAND

35
34

7
8

MAIN STREET, U.S.A.

32
33

3

1

Inspirada no filme da Pixar
Toy Story 2.

35 Monsters, Inc. Laugh Floor

E N T R A DA

Inspirada no filme da Pixar
Monsters, Inc.

36 Stitch’s Great Escape!
37 Astro Orbiter
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Epcot

Soarin’ Around the World

Uma celebração da grande diversidade de nações e culturas
do mundo e de como a união promove a inovação.

Atrações imperdíveis:
Frozen Ever After
O Pavilhão da Noruega esconde a entrada
de uma rota secreta que leva diretamente a

Test Track
®
Presented by Chevrolet
Projetar um carro é uma experiência muito

Arendelle, onde os Personagens e as emoções

interessante e poder testá-lo em uma pista de

de Frozen—Uma Aventura Congelante ganham vida.

verdade é uma aventura eletrizante.

Soarin’ Around the World

Mission: SPACE

A incomparável sensação de um voo livre sobre

O centro de treinamento espacial Advanced

algumas das mais belas paisagens do mundo

Training Lab prepara os Visitantes para pilotar

nesta atração revela um visual impressionante

sua própria nave e voar em uma importante

das maravilhas do planeta.

missão até o distante planeta vermelho.

Froze

8
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World Showcase
Ao redor da bela lagoa do Epcot estão espalhados

Walt Disney World Resort

os pavilhões de 11 países com seus produtos,
sabores, atividades divertidas e, o melhor de
tudo, seu povo.

IllumiNations:
Reflections of Earth
Ao cair da noite, a lagoa do World Showcase se
Illu

ilumina em uma linda celebração da diversidade

m

de nosso planeta.
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De março até o final de maio, a magia da
primavera floresce no Epcot International
Flower & Garden Festival.*
Do final de setembro até meados de novembro, o
Epcot International Food & Wine Festival celebra
os sabores e as culturas do mundo.*
Mais informações em:

s
Te

Dica: Delicie-se com sabores do
mundo todo no World Showcase.

tT
ra
c

DisneyAgentesdeViagens.com/Eventos
*É necessário ter ingresso válido para entrada no Parque Temático.

16

15

FUTURE WORLD
1 Spaceship Earth
2 Mission: SPACE
Advanced Training Lab
3 Test Track

14

kP
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ed by

Chevrolet®

17

WORLD SHOWC ASE

18

19

13

Presented by Chevrolet ®

4 Innoventions
5 Epcot Character Spot
6 The Seas with Nemo &
Friends

11

FUTURE WORLD

Inspirada no filme da Pixar
Procurando Nemo.

Turtle Talk With Crush
7 The Land
Living with the Land

12
20

3

2

21

Presented by Chiquita®

Circle of Life (An
(Environmental Fable)
8 Soarin’ Around the World
9 Imagination!
Journey Into
Imagination With
Figment
Disney & Pixar
Short Film Festival

10

22

4
5

1

9

4

E N T R A DA

7
6

8

WORLD SHOWC ASE
10 Disney Phineas and
Ferb: Agent P’s World
Showcase Adventure
11 IllumiNations:
Reflections of Earth
12 Mexico
Gran Fiesta Tour
Starring The Three
Caballeros
13 Norway
Frozen Ever After
14 China
Reflections of China

15 Germany
16 Italy
17 United States
The American
Adventure
18 Japan
19 Morocco
20 France
Impressions de France
21 United Kingdom
22 Canada
O Canada!
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Disney’s Hollywood Studios

Star Wars: A Galactic Spectacular

Aqui a estrela é você. Prepare-se para ser o protagonista
da sua própria aventura em espetáculos de música, da
televisão e do cinema.

Atrações imperdíveis:

Toy S
tor y Mania!

Dica: O melhor lugar para encontrar
produtos dos filmes Star Wars, é na
Star Wars Launch Bay.

Star Tours—
The Adventures Continue

Beauty and The Beast—
Live on Stage

A bordo de uma moderna nave espacial, os

Este encantador musical dá vida ao conto de

Visitantes viajam a destinos muito, muito distantes

A Bela e a Fera de uma maneira inédita.

dos filmes de

Star Wars™. Mas quando o Lado

toda a magia Disney dominam o palco.

Star Wars:
A Galactic Spectacular

Toy Story Mania!

Esta é a magia de

Star Wars™

como nunca se viu

Diretamente do mundo de Toy Story chega esta
aventura interativa de tiro ao alvo, onde os

antes. Os fogos de artifício parecem criar batalhas

Visitantes testam a pontaria enquanto se divertem

espaciais enquanto projeções de proporções

com o que acontece com os Personagens.

intergalácticas envolvem os Visitantes na saga.
10

Personagens fantásticos, figurinos incríveis e

Sombrio patrulha o espaço, tudo pode acontecer.

Rock ’n’ Roller Coaster
Starring Aerosmith
Walt Disney World Resort

Acelerando de 0 a 90 quilômetros por hora em
2,8 segundos, esta é a atração mais veloz do
Walt Disney World Resort. É a limusine do
Aerosmith - e eles estão atrasados para o show.

Star Wars Launch Bay

Star Wars L aunch Ba

Nesta plataforma espacial não é raro encontrar os

y

Personagens de Star Wars enquanto os Visitantes admiram

o
’n’ R

The Twilight Zone
Tower of Terror

Ro c k

as réplicas e os adereços que ajudaram a dar vida à saga.

lle
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Este hotel assustador guarda mistérios inimagináveis.
Entre eles estão imagens e sons estranhos de outra
dimensão e um imprevisível elevador comandado

St

a rr

ing

Ae r

o s m i th

por uma entidade sobrenatural.

Toy Story Land

(Abertura em meados de 2018)
Aqui, os Visitantes poderão explorar o quintal do Andy
e sua extraordinária imaginação. E poderão se divertir na
Slinky Dog Dash, a montanha-russa que o Andy construiu
usando seus brinquedos, e na Alien Swirling Saucers,
uma atração inspirada nos alienígenas do Pizza Planet.

4
5
3
6
2

8

7

13

10
1

ATRAÇÕES E ENTRETENIMENTO
TM
8 Star Wars Launch Bay
1 Indiana Jones Epic Stunt
Spectacular!
9 Beauty and the Beast—
©Disney/Lucasfilm Ltd.
Live on Stage
2 Star Tours — The
10 Rock ’n’ Roller Coaster
Adventures Continue
Starring Aerosmith
©Disney/Lucasfilm Ltd.
11 The Twilight Zone Tower
3 Muppet Vision 3D
©The Muppets Studio, LLC.
of Terror
The Twilight Zone® é uma marca
4 Toy Story Mania!
registrada da CBS, Inc e é usada de
Inspirada no filme da Pixar
Toy Story.

5 Walt Disney Presents
6 Voyage of The Little
Mermaid
7 Disney Junior–Live on Stage!

9
11

E N T R A DA

acordo com uma licença da CBS, Inc.

12 Fantasmic!
13 Toy Story Land

12

(Inauguração em 2018)

Inspirada no filme da Pixar
Toy Story.
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Disney’s Animal Kingdom Theme Park

Pandora—The World of Avatar

Onde a magia da natureza ganha vida durante o dia e a noite.

Atrações imperdíveis:
Pandora—The World of Avatar

Kilimanjaro Safaris

Este inacreditável mundo alienígena é cheio de

Agora as emoções dos safáris na savana africana

criaturas surpreendentes, paisagens deslumbrantes

se estendem até a noite, incluindo percursos para

e aventuras fascinantes. Na atração Na’vi River

observar o comportamento dos animais em seu

Journey, os Visitantes embarcarão em uma

habitat natural depois que o sol se põe.

jornada por um rio típico de Pandora. E em

Tree of Life Awakenings

Avatar Flight of Passage, descobrirão o que os
jovens guerreiros Na’vi sentiram ao voar pela
primeira vez em um banshee.

do Parque, tem 300 animais esculpidos em seu

Rivers of Light

ensinam o poder da natureza.

Este festival é um tributo aos rios do mundo
com um fantástico espetáculo de água, efeitos
R i ve r s o f L i g h t

A majestosa Tree of Life, a escultura mais icônica

especiais, luzes e sons. É uma mágica expressão
da natureza.

tronco. À noite, seus espíritos ganham vida e nos

Expedition Everest—Legend
of the Forbidden Mountain
Pelas montanhas mais altas do planeta, um antigo
trem leva os Visitantes em busca do temido Yeti,
em uma expedição que explora os limites da lenda.

12
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Festival of the Lion King

Kilim

Esta é uma bela representação teatral da história
ee

Tr

de O Rei Leão, com a música e os Personagens

anjaro Safaris

que tornaram o filme famoso.

of

Lif
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Finding Nemo—The Musical

wa
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ngs

Como se estivessem no fundo do mar,
os Visitantes assistem a uma encantadora
apresentação teatral do filme Procurando Nemo.

E xp

Dica: Depois de aproveitar o dia no
Parque, volte a explorá-lo à noite para
descobrir novas experiências.
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RAFIKI’S PLANET WATCH

t—
L

ege

nd of the Forbidde

11

5
4
8
13
7

15
14

14

DISCOVERY ISLAND
22

16

20
17

1

18

OASIS
DINOLAND U.S.A.

E N T R A DA

19

PANDORA—THE WORLD
OF AVATAR

12

3 Tree of Life
AFRIC A
4 Kilimanjaro Safaris
5 Gorilla Falls
Exploration Trail
6 Wild Africa Trek
(requer entrada separada)

2

22

Inspirada no filme da Pixar
Vida de Inseto

ASIA

3

21

nt

OASIS
1 The Oasis Exhibits
DISCOVERY ISLAND
2 It’s Tough to be a Bug!

9
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10

8

AFRIC A
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7 Festival of the
Lion King
RAFIKI’S PLANET WATCH
8 Wildlife Express Train
9 Habitat Habit!
10 Conservation Station
11 Affection Section

ASIA
12 Expedition Everest
13 Flights of Wonder
14 Kali River Rapids
15 Maharajah Jungle Trek
DINOLAND U.S.A.
16 The Boneyard Dig Site
17 Primeval Whirl
18 TriceraTop Spin
19 DINOSAUR
20 Finding Nemo —
The Musical
Musical inspirado no filme
da Pixar Procurando Nemo

PANDORA—THE
WORLD OF AVATAR
21 Avatar Flight of Passage
22 Na’vi River Journey

Walt Disney World Resort

l
ic a

us

Fi n d i n g N

Th
o—

Disney Springs

Disney Springs é um novo local ao ar livre que é preciso ver para crer. Encontre o presente perfeito ou itens de moda imperdíveis de marcas renomadas e
boutiques exclusivas da Disney, além de sabores incríveis que vão agradar a todos os paladares, além de entretenimento de classe mundial.

É o lugar para fazer compras
Mais de 100 marcas, incluindo:
World of Disney store
ZARA
The LEGO ® Store
Fit2Run

É o lugar para se divertir
em família
Diversas experiências de entretenimento
incluindo:
Splitsville Luxury Lanes™
House of Blues ®

Pelé Soccer

Shows ao vivo

havaianas

Teatro ao ar livre

®

kate spade new york
Coca-Cola Store

É o lugar para saborear
refeições deliciosas
Mais de 50 restaurantes, incluindo:
RAGLAN ROAD ™ Irish Pub and Restaurant
Morimoto Asia
The BOATHOUSE®
Rainforest Cafe®

14

Walt Disney World Resort

Parques Aquáticos Disney

Disney’s Blizzard Beach—Summit Plummet

Os Visitantes podem escolher entre dois Parques Aquáticos extraordinários e se deixar levar
por ondas de diversão.

Disney’s Blizzard Beach
Water Park

Disney’s Typhoon Lagoon
Water Park

A neve deste resort de esqui derreteu sob o sol

Dizem que um poderoso furacão transformou

quente da Flórida e criou algumas das formas

um tranquilo paraíso tropical nesta eletrizante

mais divertidas de deslizar pelas colinas.

ilha cheia de grandes aventuras.

Incríveis atrações aquáticas:

Emocionantes atrações aquáticas:

Downhill Double Dipper

Miss Adventure Falls

Slush Gusher

Crush ’n’ Gusher

Summit Plummet

Castaway Creek

Cross Country Creek

Typhoon Lagoon Surf Pool

Runoff Rapids

Ketchakiddee Creek

Toboggan Racers

Gangplank Falls

Ty
p

ho

on

L ag

oo n –

M i s s Ad

u re
ve n t

ll
Fa

s

Humunga Kowabunga
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Crush ’n’ Gush
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Sugestão de itinerário de 7 dias
Com tantas experiências para compartilhar,
qual é a duração ideal para uma estadia?
O itinerário a seguir permite que os
Visitantes aproveitem ao máximo toda a
magia do Walt Disney World Resort.

Dia 2: Epcot
Dois mundos fantásticos em um: o Future World apresenta as
maravilhas da inovação e tecnologia, e o World Showcase reúne
diversas culturas e delícias culinárias do mundo todo.
Imperdível:
• Sobrevoe as maravilhas do mundo na atração
Soarin’ Around the World
• Crie seu veículo e depois vá testá-lo na pista em

Dia 1: Magic Kingdom Park
As fantásticas histórias de Disney ganham vida na Adventureland,
Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, Tomorrowland e Main
Street, U.S.A.
Imperdível:
• Percorra a cintilante mina de diamantes na atração
Seven Dwarfs Mine Train

Test Track Presented by Chevrolet®
• Visite a Noruega e faça uma viagem fantástica por
Arendelle em Frozen Ever After
• Mais de 50 experiências inovadoras
Sugestão: Escolha qualquer lugar ao redor da lagoa
para ter uma ótima visão do deslumbrante espetáculo
noturno de fogos de artifício, IllumiNations:
Reflections of Earth.

• Viaje através da galáxia na Space Mountain
• Navegue com o Capitão Jack Sparrow em
Pirates of the Caribbean
• Mais de 70 experiências encantadoras
Sugestão: Assista ao show Mickey’s Royal Friendship
Faire, onde Mickey e seus amigos cantam as
inesquecíveis canções de Enrolados, A Princesa e
o Sapo e Frozen—Uma Aventura Congelante.

Dia 3: Disney’s Hollywood Studios
É aqui que as emoções do cinema, televisão e teatro ganham vida
com aventuras cheias de ação!
Imperdível:
• Saia em disparada por Los Angeles em uma limusine na
montanha-russa Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith
• Encontre Personagens e artefatos dos filmes de
Star Wars™ na Star Wars Launch Bay
• Seja transportado para uma outra dimensão na
The Twilight Zone Tower of Terror
• Visite uma galáxia muito, muito distante em
Star Tours—The Adventures Continue
• Em breve: Visite a Toy Story Land
• Mais de 30 experiências espetaculares
Sugestão: Vivencie a emoção das batalhas galácticas épicas
que iluminam a noite em Star Wars: A Galactic Spectacular.
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Dia 6: Parques Aquáticos Disney
Dois extraordinários Parques Aquáticos para escolher e passar
momentos divertidos e refrescantes.
Disney’s Blizzard Beach Water Park:

Dia 4: Disney’s Animal Kingdom
Theme Park
Aventuras emocionantes que despertam o espírito aventureiro em
seis terras: Africa, Asia, DinoLand U.S.A., Discovery Island, Oasis e
Raf iki’s Planet Watch.
Imperdível:
• Participe da busca pelo mítico Yeti na Expedition
Everest—Legend of the Forbidden Mountain
• Explore a savana africana na atração Kilimanjaro Safaris
de dia ou à noite
• Desbrave turbulentas corredeiras na Kali River Rapids
• Aventurar-se pelo mundo inacreditável de
Pandora—The World of Avatar
• Mais de 30 experiências selvagens

• Aposte corridas emocionantes no Downhill Double Dipper
• Desça um toboágua de neve veloz chamado Slush Gusher
• Vivencie uma queda livre incrível no Summit Plummet
Disney’s Typhoon Lagoon Water Park:
• A incrível montanha-russa aquática: Crush ’n’ Gusher
• Uma descida de 5 andares na Humunga Kowabunga
• Ondas gigantescas e também pequenas na piscina de ondas
Typhoon Lagoon Surf Pool
• Uma travessia em bote emocionante na Miss Adventure Falls
Sugestão: Depois de curtir o dia nos Parques Aquáticos,
volte a um dos Parques Temáticos para completar sua
jornada de diversão.

Dia 7: Disney Springs

Sugestão: Curta as novas surpresas fantásticas que ganham
vida por todo o Parque Temático depois que o sol se põe.

Além dos Parques, este paraíso de compras, refeições e entretenimento

Dia 5: Magic Kingdom Park

Imperdível:

Um único dia não é suficiente para explorar o Parque Temático
mais famoso do mundo!
Imperdível:
• Prepare-se para a aventura e alguns respingos na
Splash Mountain

para famílias oferece uma seleção de lojas de marcas famosas e
experiências únicas em um calçadão ao ar livre à beira da lagoa.

• Conheça a maior loja Disney do mundo, a
World of Disney store
• Dê asas à sua imaginação e depois concretize montando algo na
The LEGO® Store
• Faça uma viagem sensorial por sabores orientais no
Morimoto Asia

• Conheça os espirituosos fantasmas da Haunted Mansion

• Encontre roupas e acessórios com estilo europeu na ZARA

• Surpreender-se com o incrível espetáculo noturno

• Roupas esportivas de alta performance para apaixonados

Happily Ever After
Sugestão: Ao comprar seus ingressos com antecedência,
os Visitantes podem usar o Disney FastPass+ para
reservar lugar na fila de algumas de suas atrações favoritas.

por esportes na Under Armour Brand House
• Os mais inovadores produtos de maquiagem na MAC
• Moda colorida ao estilo de Nova York na kate spade new york
Sugestão: O Walt Disney World Resort fica a apenas
15 minutos dos principais “outlets” de Orlando.
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Ingresso Magia à sua Maneira

Com a conveniência de comprar os ingressos Magia à sua Maneira com antecedência, os Visitantes garantem que não vão perder nada. Com esse ingresso,
quanto mais dias incluídos, menor o preço por dia. Além disso, eles podem ser personalizados de acordo com as necessidades de cada família. Querem visitar
um Parque Temático por dia ou vários no mesmo dia? Querem adicionar entradas para outras atrações, como Parques Aquáticos? Tudo é possível.
Siga as etapas abaixo para escolher a melhor opção de ingresso:

1

Primeiro, escolha o número de dias para visitar os 4 Parques Temáticos

Ingresso básico Magia à sua Maneira*
Um Parque Temático por dia, por dia de duração do ingresso.

Magic Kingdom Park

2

OU

Epcot

OU

Disney's Hollywood
Studios

OU

Disney's Animal Kingdom
Theme Park

Depois selecione as opções adicionais

Quer mais magia, flexibilidade e acesso? É você quem decide.
Ingresso Magia à sua Maneira com
Opção Park Hopper*

MAIS DE UM Parque Temático no mesmo dia!

Ingresso Magia à sua Maneira com

Opção Park Hopper Plus*
MAIS DE UM Parque Temático
no mesmo dia, ALÉM DE

Campos de
Minigolfe

Parques
Aquáticos

Disney's Oak Trail
Golf Course

VISITAS AOS PARQUES AQUÁTICOS Disney’s Typhoon Lagoon Water Park1 e
Disney’s Blizzard Beach Water Park1, além de Disney’s Oak Trail Golf Course2,
Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course3, Disney’s Winter Summerland
Miniature Golf Course3 e ESPN Wide World of Sports Complex 4.

*Opções e ingressos para vários dias vencem 14 dias a partir do primeiro dia de utilização. A primeira utilização deve ocorrer até 31/12/18. Todos os ingressos e opções são intransferíveis, não podem
ser reembolsados e excluem atividades/eventos cobrados separadamente. O número total de visitas varia de acordo com o número de dias do ingresso comprado. 1 Os Parques Aquáticos estão sujeitos
a fechamento para reformas, condições climáticas e sazonalidade. 2 Taxas de campo são aplicáveis no além de Disney’s Oak Trail Golf Course e a utilização está sujeita à disponibilidade. 3 Válido
apenas em dias de evento. Alguns eventos requerem taxa de entrada adicional. Não há eventos em alguns dias. Os dias e horários de funcionamento dos concessionários, locais e atrações variam.
Visite espnwwos.com para obter mais informações. 4 Válido para uma partida começando antes das 16h. Válido apenas para uma partida de minigolfe por dia.
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Férias com muito mais magia

Eleve a experiência de férias no Walt Disney World Resort ao máximo
nível de diversão com uma variedade de ferramentas de planejamento.
Serviço Disney FastPass+
O serviço Disney FastPass+ permite reservas para acesso a atrações selecionadas, experiências com
Personagens Disney e àreas para assistir espetáculos noturnos selecionados antes mesmo de viajar.
Sabendo que algumas das diversões imperdíveis estão reservadas com antecedência, toda a energia
é voltada para aproveitar mais tempo juntos e, o que é o melhor, está tudo incluído no ingresso do
Parque Temático sem custo adicional! E como o serviço Wi-Fi está disponível na maioria das áreas
do Walt Disney World Resort, há a f lexibilidade de poder fazer modificações na hora.
É necessário ter ingresso válido para Parque Temático e registro on-line. As experiências FastPass+, o número
de seleções que os Visitantes podem fazer e os intervalos de horário para chegada são limitados.

MagicBands
As MagicBands são uma forma inovadora de proporcionar acesso a uma nova dimensão
da magia Disney. Essas convenientes pulseiras permitem que cada Hóspede possa entrar
no quarto do seu hotel Resort Disney e nos Parques do Walt Disney World Resort (com
ingresso válido)—além de possibilitar acesso às experiências FastPass+. As MagicBands
podem ser usadas para pagar refeições e compras em locais selecionados, e podem ser
personalizadas com o nome e a cor escolhida por cada Hóspede até 11 dias antes da
chegada ao hotel Resort Disney.
As MagicBands estão incluídas para Hóspedes de hotéis selecionados do Walt Disney World Resort, e estão disponíveis
para compra em determinados locais de vendas. Deve ser apresentado um cartão de crédito válido no check-in no
hotel Resort Disney para compras feitas com as MagicBands, que são debitadas da conta do hotel Resort Disney.
Visite MyDisneyExperience.com/privacy para obter informações sobre nossas políticas de privacidade e coleta
de dados e saber mais sobre a tecnologia de radiofrequência usada nas MagicBands e nos cartões RF.

Planejamento on-line

Depois de reservar uma estadia em um hotel do Walt Disney
World Resort e comprar os ingressos com antecedência, não
deixe de aproveitar as incríveis ferramentas móveis e on-line
que permitem que todos no grupo de viagem personalizem sua
experiência antes de sair de casa e durante a visita.
É necessário registro on-line.
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Benefícios dos Hotéis Resort Disney

Benefícios para Hóspedes dos hotéis Resort Disney:
Além do famoso serviço Disney, os Hóspedes aproveitam benefícios que tornam
sua estadia ainda mais inesquecível.
Eles ficam bem no meio da magia
Os hotéis do Walt Disney World Resort estão
convenientemente localizados bem perto dos
Parques Temáticos. E cada um deles tem uma
caprichada decoração temática, serviços
convenientes, belas piscinas e ótimas opções
de compras e refeições.

Horas Mágicas Extras
A cada dia, os Hóspedes podem aproveitar horas
adicionais em um Parque Temático selecionado,
antes ou depois do horário normal de
funcionamento, para curtir mais atrações
selecionadas. (É necessário ter entrada válida do
Parque Temático e identificação do hotel Resort).
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Transporte gratuito
Para circular por todo o Walt Disney World

Walt Disney World Resort

Resort, os Hóspedes dispõem de uma frota de
ônibus, barcos e monotrilhos. O traslado entre
o Aeroporto Internacional de Orlando e o
hotel Resort Disney é gratuito com o serviço
Disney’s Magical Express. E se estiverem de
carro, o estacionamento é gratuito nos Parques
Temáticos, Parques Aquáticos e Disney Springs.

MagicBands
Os Hóspedes podem usar as pulseiras
MagicBands para entrar no quarto do hotel
Resort Disney, pagar compras e também entrar
nos Parques Temáticos e em suas seleções de
atrações do Disney FastPass+.
É necessário ter entrada válida do Parque Temático e fazer
registro on-line. As atrações e experiências de entretenimento
Disney FastPass+, o número de seleções que se pode fazer e as
janelas de horários para chegada são limitados. É necessário
apresentar um cartão de crédito válido no hotel Resort Disney
para realizar compras com as MagicBands. As compras são
debitadas na conta do hotel Resort Disney.

Entretenimento para todos
Cada hotel Resort Disney oferece opções únicas de
entretenimento, como piscinas temáticas e sessões
de filmes Disney sob as estrelas.

Certos benefícios listados aqui também estão disponíveis para Hóspedes de
outros hotéis selecionados na área do Walt Disney World Resort.
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Hotéis Resort Disney Econômicos

Disney’s All-Star Sports Resort

Grandes na qualidade, mas não no preço, os hotéis Resort Disney econômicos oferecem suítes
confortáveis, piscinas temáticas, área de refeição com serviço de balcão e serviço de transporte gratuito
para todas as áreas do Walt Disney World Resort.

Capacidade por quarto

Recreação no hotel

• 4 ou 6 Hóspedes, mais uma criança em berço

• Várias piscinas, áreas de jogos e uma

Tamanho do quarto standard

área de videogames

• 24 metros quadrados

Ideal para os Hóspedes...

Opções de refeições

• que estão de olho no orçamento

• Área de refeição com serviço de balcão
e entrega de pizza

Serviços de transporte
• Serviço de ônibus para todas as áreas do
Walt Disney World Resort

22

Walt Disney World Resort
Disney’s Art of Animation Resort
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Hotéis Resort Disney Econômicos

Disney’s Art of Animation Resort

Disney’s All-Star Movies Resort

Disney’s Pop Century Resort

Os Hóspedes deste espetacular hotel Resort Disney

Hospedar-se neste hotel Resort Disney é como

ficam cercados pelos filmes mais conhecidos

viajar no tempo e reviver a cultura pop do século 20.

da Disney. Com bonecos gigantes e decoração

O ambiente é decorado com imensos bonecos

temática incrível em cada canto, é fácil se sentir

e artes que remetem às tendências que cativaram

parte de suas histórias favoritas.

o mundo por décadas.

Disney’s All-Star Sports Resort

Disney’s Art of Animation Resort

Os emocionantes mundos do esporte e da

Este fantástico hotel Resort Disney celebra a arte

imaginação da Disney se unem neste fantástico

da animação, levando o Hóspede aos mundos

hotel Resort que celebra a paixão pelo esporte.

inesquecíveis das grandes histórias da Disney e

As imensas esculturas temáticas e a decoração

Pixar. Além das fantásticas acomodações standard

com Personagens Disney despertam o grande fã

The Little Mermaid para famílias de 4 pessoas, o

que existe dentro de todos nós.

hotel também oferece suítes com capacidade

Disney’s All-Star Music Resort
Este divertido hotel Resort Disney faz um tributo
a alguns dos ritmos mais alegres da história,
como o rock ’n’ roll, o jazz, o country e o calipso.
Os grandes ícones musicais, parte de sua
arquitetura, dão as boas-vindas a grandes e
pequenos fãs da música.
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para até 6 pessoas inspiradas em O Rei Leão,
Procurando Nemo e Carros.

Walt Disney World Resort
Disney’s Pop Century Resort
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Hotéis Resort Disney Moderados

Disney’s Port Orleans Resort—Riverside

Com a combinação perfeita de preço e comodidade, esses hotéis Resort Disney moderados oferecem
acomodações espaçosas, piscinas temáticas com toboágua, área para refeições rápidas, restaurantes
casuais e Refeições com Personagens em hotéis selecionados, e serviço de transporte para todas as áreas
do Walt Disney World Resort.

Capacidade por quarto

Recreação no hotel

• 4 ou 5 Hóspedes, mais uma criança em berço

• Várias piscinas e áreas de jogos

Tamanho do quarto standard

• Aluguel de bicicletas

• 29 metros quadrados

Opções de refeições
• Área de alimentação com serviço de balcão,
entrega de pizza e cardápio limitado nos
quartos, restaurantes informais

Serviços de transporte
• Serviço de ônibus para todas as áreas do
Walt Disney World Resort
• Serviço limitado de barco para áreas selecionadas
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(varia de acordo com o hotel)
• Academia em alguns hotéis

Ideal para os Hóspedes...
• que estão em busca de
entretenimento e bons preços

Walt Disney World Resort
Disney’s Caribbean Beach Resort

Disney’s Caribbean Beach Resort
Este hotel Resort Disney moderado celebra o

Disney’s Fort Wilderness Resort
& Campground

Disney’s Port Orleans Resort—
French Quarter

espírito de destinos tropicais, deste o legado

Muita magia, do amanhecer ao entardecer, neste

Deixe-se seduzir pelo romantismo e aventura

arquitetônico da arquitetura colonial até os

divertido acampamento do Walt Disney World

do histórico French Quarter de Nova Orleans

animados mercados, aves exóticas e caminhadas

Resort. Este hotel Resort Disney moderado oferece

neste hotel moderado, onde as ruas de pedra,

relaxantes na areia. Cada área da ilha é cheia de luz,

cabanas com ar-condicionado, áreas separadas

as lamparinas a gás, os balcões de ferro forjado

ar e cor com acesso a 18 hectares de lago e praias.

para barracas de acampamento e vários veículos

e a fragrância das magnólias evocam a época

recreativos, sempre cercados de muita beleza natural.

de antes da guerra civil, e os pitorescos

Disney’s Coronado Springs Resort
combina beleza, fantasia e elementos culturais

Disney’s Port Orleans Resort—
Riverside

únicos da época colonial no México e no Novo

Desde as majestosas mansões com colunas

México. O Disney’s Coronado Springs Resort é

brancas de Magnolia Bend até as pitorescas

um local tranquilo de férias como nenhum outro,

cabanas campestres de Alligator Bayou, há

às margens de um lago.

muito para explorar neste elegante cenário que

Uma joia dos hotéis Resort Disney moderados que

personagens do Mardi Gras enquanto o jazz
anima o ambiente.

evoca uma Louisiana romântica e rural.
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Hotéis Resort Disney Deluxe

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Uma estadia em um hotel Resort Disney deluxe é uma experiência incomparável. Todos são
suntuosamente decorados com estilo e arquitetura diversos, e oferecem inúmeros serviços e benefícios
que fazem com que os Hóspedes tenham férias incríveis.
São oferecidos quartos espaçosos, serviço de concierge, muitas opções de recreação e em especial uma ampla
seleção de excelentes restaurantes para encantar os Hóspedes com experiências gastronômicas únicas.

Capacidade por quarto

Serviços de transporte

• 4 ou 5 Hóspedes, mais uma criança em berço

• Serviço de ônibus para todas as áreas do

Tamanho do quarto standard
• 32 a 41 metros quadrados

Opções de refeições
• Área para refeições com serviço de balcão,
entrega de pizza, cardápio completo com
serviço de quarto, restaurantes casuais e
Refeições com Personagens em alguns hotéis

Walt Disney World Resort
• Serviço de barco de alguns hotéis para
diversas áreas
• Serviço de monotrilho a partir de alguns hotéis

Recreação no hotel
• Várias piscinas, tobogã e áreas de jogos
• Aluguel de bicicletas e veículos aquáticos
(varia de acordo com o hotel)
• Academia disponível na maioria dos
hotéis deluxe

Ideal para os Hóspedes...
• que querem luxo e opções especiais de recreação,
refeições e transporte durante suas férias
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Walt Disney World Resort
Disney’s Wilderness Lodge

Disney’s Polynesian Village Resort

Disney’s Animal Kingdom Lodge

Disney’s Polynesian Village Resort

Este hotel Resort Disney deluxe, com estilo

Este hotel Resort Disney deluxe evoca o esplendor

africano, conta com sua própria reserva natural.

da Polinésia com praias de areia branca e lagos de

Inúmeras trilhas e caminhos permitem observar

peixes “koi”. Neste agradável ambiente tropical os

mais de 30 espécies da flora e fauna em seu

Hóspedes encontram um mundo onde o tempo

habitat natural.

parece passar mais devagar.

Disney’s BoardWalk Inn

Disney’s Wilderness Lodge

Este hotel Resort Disney deluxe foi construído

Este hotel Resort Disney deluxe celebra a

ao redor de um complexo de entretenimento

grandiosidade dos gloriosos parques nacionais

que lembra a Atlantic City no começo do século

do noroeste dos Estados Unidos. É o lugar ideal

passado. Com um belo estilo litorâneo, conta

para relaxar e aproveitar, ao ar livre, a beleza e a

com varandas privativas e jardins ao estilo da

suntuosidade da natureza.

Nova Inglaterra.

Disney’s Contemporary Resort

Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
Este hotel Resort Disney deluxe situado às margens

Este hotel Resort Disney deluxe é uma

do lago conta com uma praia de areia branca e

maravilha arquitetônica do design moderno,

quartos com decoração náutica que transportam o

com um sistema de transporte de monotrilho

Hóspede à informalidade acolhedora de férias na

que passa por dentro de sua enorme torre.

Costa Atlântica da década de 1870.

O Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary
Resort combina um estilo arquitetônico
moderno a uma vista impressionante do
Bay Lake e do Magic Kingdom Park.

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Este hotel Resort Disney deluxe reúne a elegância
e o esplendor que homenageiam a era dourada
de Palm Beach. Este resort e spa de estilo
vitoriano tem terraços sombreados, abóbadas
de vitrais e reluzentes candelabros de cristal.

Disney’s Animal Kingdom Lodge
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Villas Resort Disney Deluxe

Disney’s Polynesian Villas & Bungalows

Os Hóspedes das Villas deluxe vivenciam o melhor do encanto, do serviço e da magia Disney, além de
contar com as comodidades ideais de uma casa. Eles têm à disposição piscinas temáticas com toboáguas,
excelentes opções de recreação e restaurantes exclusivos que encantam os amantes da boa gastronomia.
As villas de um quarto acomodam de 4 a 5 pessoas. As villas de dois quartos acomodam 8, 9 ou 10
pessoas. As villas de um e dois quartos têm áreas separadas para dormitório e sala e oferecem a
conveniência de ter uma cozinha completa. Os studios deluxe incluem cozinhas compactas.

Capacidade por quarto

Recreação no hotel

• 4, 5, 8, 9, 10 ou 12 Hóspedes, mais uma

• Várias piscinas, tobogã e áreas de jogos

criança em berço

Tamanho do quarto standard
• Varia de acordo com a villa

Opções de refeições
• Área para refeições com serviço de balcão,
cozinha completa ou compacta disponível na
villa, opções adicionais

Serviços de transporte
• Serviço de ônibus para todas as áreas do
Walt Disney World Resort
• Serviço de barco de alguns hotéis para diversas áreas
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• Aluguel de bicicletas e veículos aquáticos
(varia de acordo com o hotel)
• Academia disponível na maioria dos
hotéis deluxe

Ideal para os Hóspedes...
• que estão viajando com um grupo grande
e buscam opções flexíveis de acomodações
com cozinha

Walt Disney World Resort
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa

Disney’s Animal Kingdom Villas—
Jambo House
Para viver uma aventura ao estilo africano, não
há nada como desfrutar de uma confortável

uma casa com uma elegância acolhedora.

situado entre majestosos campos de golfe e o

Há opções de studios e villas de vários quartos,

belo Village Lake.

com cozinhas completa ou compacta, e vistas
espetaculares que vão desde o resplandecente

Treehouse Villas at Disney’s
Saratoga Springs Resort & Spa

estadia no Disney’s Animal Kingdom Lodge,

Bay Lake até o Cinderella Castle.

com fabulosos serviços e recreação. Tudo isso

The Villas at
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

ao rio Sassagoula, as Treehouse Villas são um

O sofisticado estilo vitoriano e as comodidades de

barco do Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa.

com a inspiradora paisagem de uma savana
africana, repleta de pássaros e animais exóticos.

Disney’s Animal Kingdom Villas—
Kidani Village
Esta exótica Villa Resort transporta seus
Hóspedes a um safári africano. Inspirado na

uma casa deste majestoso hotel Resort Disney fazem
com que seus Hóspedes se sintam bem à vontade.
Com opções como studio de luxo ou uma villa com
vários quartos e um spa com serviço completo, ele

autêntica arquitetura africana, seu desenho aberto

é perfeito para famílias de qualquer tamanho.

oferece esplêndidos panoramas da grande savana,

Disney’s Old Key West Resort

onde vivem mais de 30 espécies de animais.

Disney’s BoardWalk Villas
A elegância atemporal e o antigo encanto se
unem neste autêntico resort à beira da lagoa.

Rodeadas por um bosque exuberante próximo
refúgio encantador a um curto percurso de

Copper Creek Villas at
Disney’s Wilderness Lodge
Este novo hotel Resort Disney desperta o lado
aventureiro de seus Hóspedes ao convidá-los a
desfrutar de todo o encanto da natureza com
a comodidade e o lendário serviço da Disney.

Todo o encanto das ilhas da Flórida foi

Em uma ampla acomodação ou em uma

detalhadamente recriado na tranquila

luxuosa villa com jacuzzi, a magia os

comunidade de Conch Flats, uma aldeia

acompanhará a cada momento.

insular com paisagens verdes, canais

mais o belo calçadão ao ar livre que evoca o

golfe do Disney’s Lake Buena Vista Golf Course.

Boulder Ridge Villas at
Disney’s Wilderness Lodge

ambiente de Coney Island, esta Villa Resort é a

Disney’s Polynesian Villas & Bungalows

do oeste norte-americano, as villas oferecem as

Com cabanas pitorescas e jardins coloridos,

combinação perfeita de relaxamento e diversão.

resplandecentes e os magníficos campos de

Lembrando as ferrovias e os hotéis de 1860

Em um encantador oásis de palmeiras oscilantes,

comodidades de uma casa em meio à beleza

ambientes tropicais e um exótico estilo típico de

rústica do Disney’s Wilderness Lodge. Há muito

uma ilha, o espírito do Pacífico Sul ganha vida

a ser explorado, incluindo a cozinha gourmet

em um dos hotéis mais famosos e originais do

tradicional do noroeste americano, assim

praia com estilo da Nova Inglaterra, a poucos

Walt Disney World Resort.

como trilhas exuberantes pelos campos e a

passos do Epcot e a um curto percurso de barco

Disney’s Saratoga Springs
Resort & Spa

Disney’s Beach Club Villas
A tranquilidade, a elegância e o romance estão
em todos os lugares neste encantador hotel de

do Disney’s Hollywood Studios.

Bay Lake Tower at Disney’s
Contemporary Resort
A poucos passos do Magic Kingdom Park, esta
Villa Resort oferece todas as comodidades de

encantadora piscina Silver Creek Springs.

Inspirado no histórico Saratoga Springs, um
refúgio de Nova York do final do século 19,
famoso por seus balneários e corridas de cavalos,
este encantador hotel de estilo vitoriano está
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Hotéis Econômicos

Disney’s All-Star Music Resort

*

*

Disney’s Pop Century Resort

Disney’s Coronado Springs Resort

Aparelho de DVD (*nas suítes)

Varanda ou pátio

Banheira com hidromassagem
(exceto em studios)

Cadeiras para bebê

Cozinha completa

Lavadora/secadora dentro do quarto
(exceto em studios)

Micro-ondas
(*verificar disponibilidade)
*
*

Disney’s All-Star Movies Resort
Disney’s Art of Animation Resort

Frigobar

Geladeira grande
(*nas suítes, pequena em studios)

*

Disney’s All-Star Sports Resort

Disney’s Caribbean Beach Resort

Hotéis Moderados

Cafeteira (*nas suítes)

Sempre há um hotel Resort Disney perfeito para
atender a todas as necessidades de seus clientes.
Use a tabela a seguir para descobrir qual é a
melhor opção para cada preferência e
orçamento.

Quartos de histórias da Disney

Serviços dos hotéis do Walt Disney World

*

*

*
*
*
*

The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground
The Campsites at Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground
Disney’s Port Orleans Resort—Riverside
Disney’s Port Orleans Resort—French Quarter
Disney’s Animal Kingdom Lodge

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Disney’s Animal Kingdom Villas
Disney’s BoardWalk Inn
Disney’s BoardWalk Villas
Disney’s Contemporary Resort
Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort

Hotéis e Villas Deluxe

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
The Villas at Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Disney’s Polynesian Village Resort
Disney’s Polynesian Villas & Bungalows
Disney’s Wilderness Lodge
Boulder Ridge Villas at Disney’s Wilderness Lodge

*

Copper Creek Villas & Cabins at Disney's Wilderness Lodge
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
Disney’s Beach Club Villas
Disney’s Old Key West Resort
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
Treehouse Villas at Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
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*

*

2a6
2a4
2a6
2a4
2a4

*

*

24

*

28
*

*

2a4
2a8
4 a 12
2a9
4 a 12
2 a 10

Walt Disney World Resort

Ônibus
Ônibus
Ônibus
Ônibus
Ônibus
Ônibus

Barco/Ônibus
*

29

*

29
32
29–218
40
38–231
41

*

Ônibus
Ônibus
Ônibus

*

Ônibus

*

Barco/Ônibus

*

Barco/Ônibus

*

Monotrilho/Barco/Ônibus

*

4 a 12

33–100

2a8

42

Monotrilho/Barco/Ônibus

2 a 12

35–260

Monotrilho/Barco/Ônibus

2a9

38

Monotrilho/Barco/Ônibus

2a8

42–102

Monotrilho/Barco/Ônibus

2a6

32

4a8

33–100

4 a 12

100

2a8

37

4a8

33–101

4 a 12

35–205

4 a 12

34–196

9

Estacionamento com manobrista

Salas de reunião

Transporte para os
Parques Temáticos

Ônibus

Barco/Ônibus

2 a 10
2a5

Centro de negócios

Serviço de concierge

Club Level
*

26–52

47

Serviço de quarto (*apenas pizza)
*

24

2a6

Restaurantes exclusivos

*

24–48

29–58

Restaurantes com serviço de mesa

*

24

2a6

Restaurantes com serviço de balcão

Academia
(*serviço de massagem disponível)

Spa de serviço completo

Piscina temática

Piscina com tobogã

Área do quarto standard
em metros quadrados

Cama king disponível
(exceto em studios Villa)

Capacidade máxima de Hóspedes

Acesso à internet Wi-Fi
(*disponível em locais públicos)

2a4

100

Monotrilho/Barco/Ônibus

*

Barco/Ônibus

*

Barco/Ônibus
Barco/Ônibus

*

Barco/Ônibus

*

Barco/Ônibus
*
*
*

Ônibus
Ônibus
Ônibus

Para obter informações sobre outras opções do Walt Disney World Resort, visite DisneyAgentesdeViagens.com.

33

Planos de Refeições Disney

Os Planos de Refeições Disney, disponíveis para Hóspedes de hotéis Resort Disney selecionados que tenham adquirido um pacote
Magia à sua Maneira com estadia e ingressos para os Parques, oferecem uma maneira conveniente e econômica de saborear uma grande
variedade de refeições em mais de 100 estabelecimentos participantes.

Pacote Magia à sua Maneira mais

Pacote Magia à sua Maneira mais

Pacote Magia à sua Maneira mais

Opções para todos os gostos

Refeições com Personagens

Restaurantes exclusivos

Plano de Refeições com
serviço de balcão Disney

Plano de Refeições Disney

• 2 refeições com serviço de balcão

• 1 refeição com serviço de mesa

• 1 caneca com refil

• 1 refeição com serviço de balcão

• 2 lanches

(por pessoa, por pacote)

ou bufê completo

• 2 lanches

• 1 caneca com refil

(por pessoa, por pacote)

Plano de Refeições
Deluxe Disney

• 3 refeições em qualquer

combinação: Opção de serviço de
mesa ou serviço de balcão

• 2 lanches

• 1 caneca com refil

(por pessoa, por pacote)

Observação: Todas as refeições e lanches são por pessoa, por noite do pacote.
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Walt Disney World Resort

Refeições com serviço de balcão
Os restaurantes com serviço de balcão oferecem uma
variedade de opções para café da manhã almoço e jantar.
O Hóspede faz o pedido em um painel e recebe um prato
principal e uma bebida. Também inclui refeições combo.

Refeições com serviço de mesa
Nos restaurantes com serviço de mesa, o maître
acompanha o Hóspede até a mesa e o garçom anota
o pedido. Nesta categoria há restaurantes informais,
Refeições com Personagens ou jantar com show e
restaurantes exclusivos. As refeições com serviço de
mesa incluem um prato principal, uma sobremesa e uma
bebida. É recomendável reservar com antecedência. As
gorjetas não estão incluídas.

Lanches
Os lanches estão disponíveis nos restaurantes com
serviço de balcão, a maioria em quiosques ao ar livre e
locais selecionados de venda de mercadorias, e é possível
escolher entre várias opções, incluindo água, frutas,
sorvetes, sobremesas e pipoca.

Caneca com refil
Cada pessoa incluída no pacote recebe uma caneca com
refil para utilizar durante toda a estadia. A caneca pode
ser reabastecida nos postos de autosserviço dos hotéis
Resort Disney.

Termos e condições dos Planos de Refeições
Os Planos de Refeições devem ser adquiridos para duração completa da estadia e para todos os integrantes do grupo (maiores de 3 anos). As refeições não podem ser transferidas entre os
integrantes do grupo e expiram à meia-noite do dia da saída do hotel. Crianças entre 3 e 9 anos devem pedir do cardápio infantil quando disponível. As refeições e os lanches dos Planos
de Refeições Disney não podem ser trocados, total ou parcialmente, por dinheiro em espécie, vendidos separadamente, transferidos ou reembolsados. Para alguns locais de Refeição é
necessário ter entrada válida do Parque Temático. Os horários de operação, cardápios, entretenimentos, locais disponíveis com Planos de Refeições Disney, seus componentes e termos
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As refeições e os lanches incluídos nos Planos de Refeições Disney se baseiam na duração do pacote no hotel Resort Disney. Os proprietários do
Walt Disney World Resort não são responsáveis pela não utilização dos componentes do pacote devido a reformas, capacidade, mau tempo ou qualquer circunstância fora de seu controle.
Gorjetas não estão incluídas a menos que se especifique o contrário. Será adicionada automaticamente à conta a gratificação de 18% para grupos de 6 pessoas ou mais. Também poderá
ser adicionada automaticamente à conta a gratificação de 18% para produtos pedidos que não estejam incluídos no Plano de Refeições Disney. Não estão incluídos mercadorias e produtos
fotográficos que possam ser oferecidos em Refeições com Personagens, exceto no Cinderella's Royal Table. Os Hóspedes de 21 anos ou mais devem apresentar uma identificação válida para
que possam ser servidos de bebidas alcoolicas. Bebidas alcoólicas podem ser retiradas somente com um crédito de refeição de serviço de balcão ou serviço de mesa.

35

Disneyland Resort
Dois Parques Temáticos que vão além da imaginação
É no Disneyland Resort que estão dois dos Parques Temáticos mais famosos do mundo. Neles,
as histórias adoradas por milhões de pessoas ganham vida e convidam os Visitantes a vivenciá-las
como nunca imaginaram. É uma aventura atrás da outra!
Foi no Disneyland Park que Walt Disney idealizou a criação de um mundo onde as famílias pudessem
compartilhar experiências inesquecíveis. Com o tempo, o Disneyland Park continuou inovando para
oferecer férias incríveis para Visitantes de todas as idades e gostos.
O Disney California Adventure Park é um Parque Temático cheio de aventuras fantásticas.
Em suas sete terras há inúmeras experiências emocionantes para curtir em família.
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Disneyland Resort
Cars Land—Disney California Adventure Park

Downtown Disney District

Disney’s Grand Californian Hotel & Spa

Desperte no coração da magia
No Disneyland Resort, os Visitantes ficam cercados de uma magia única em cada momento e em cada
detalhe. Os Hotéis do Disneyland Resort foram projetados para que os Hóspedes possam viver essa
experiência sem interrupções. Além disso, oferecem benefícios exclusivos que permitem aproveitar ao
máximo suas férias tão sonhadas.

É o melhor lugar para compras, restaurantes e entretenimento
O Downtown Disney District é um lugar tão interessante que os Visitantes terão muito o que ver e
fazer. Lanches deliciosos, refeições saborosas e pratos exóticos espalham-se pelas pitorescas ruas deste
eclético paraíso de compras com lojas de produtos Disney, marcas famosas de roupas e acessórios
e boutiques únicas. Para completar, há muito entretenimento, como música ao vivo, jogos de
video game, lojas de brinquedos e muitas surpresas.
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6

4

2

Todos os Parques, restaurantes, atrações, Hotéis, atividades
recreativas, entretenimentos, transportes, ingressos, pacotes e
outros componentes descritos neste guia, bem como horários
de funcionamento, requisitos de idade e outros termos para tais
componentes podem ser alterados, cancelados ou descontinuados
sem aviso prévio e sem agregar nenhuma obrigação ou
responsabilidade legal para a empresa.
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O Disneyland está localizado a aproximadamente:
• 64 km do Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX)
• 8 km de centros de compras “outlet”
• 40 km de Los Angeles
• 30 minutos de várias praias

O Disneyland Resort é O Lugar Mais Feliz do
Mundo, com dois Parques Temáticos, três Hotéis
Resort espetaculares e o extraordinário paraíso
de compras, restaurantes e entretenimento,
o Downtown Disney District.
Foi aqui que Walt Disney originalmente criou um
mundo onde reina a magia e com tantas aventuras,
sendo necessário mais que um dia para vivenciar
todas as experiências.
1
2
3
4
5
6

Disneyland Park
Disney California Adventure Park
Downtown Disney District
Disney's Grand Californian Hotel & Spa
Disneyland Hotel
Disney's Paradise Pier Hotel

1
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Disneyland Resort

O Disneyland Resort se localiza no sul da Califórnia em uma
região comercial cheia de diversão chamada Anaheim.

Disneyland Park

É o lar de toda a fantasia, com sete terras incríveis onde
a magia dos contos de fadas se torna realidade.

Imperdível:

Je

Star Tours—
The Adventures Continue
di T
ra i n i

em
ng: Trials of the T

pl e

Ouse pilotar um foguete espacial e entrar no espaço

Aventuras espaciais 3D que levam os Visitantes

intergaláctico, passando por meteoros e outros

para conhecer Personagens e destinos muito,

satélites celestiais. Faça curvas e manobras no

muito distantes dos filmes

Star Wars™.

Star Wars Launch Bay
O lugar favorito de todo fã da saga intergaláctica,

turbilhão de emoções que surge à medida que você
entra na profunda escuridão das áreas espaciais mais
afastadas.

onde os Visitantes podem ver réplicas e adereços

Big Thunder Mountain Railroad

dos filmes e ter encontros inesperados com as

A melhor maneira de atravessar o distante Oeste

forças rebeldes ou com o Lado Sombrio.

é a bordo de um trem veloz que serpenteia por

Jedi Training: Trials of the Temple
Todo Jedi já foi aprendiz. Nesta famosa academia,
os jovens candidatos a Jedi aprendem a usar o
40

Space Mountain

sabre de luz e a controlar o poder da Força.

cânions, cavernas e desertos.

Pirates of the Caribbean
O lendário Capitão Jack Sparrow e seu bando de

Disneyland Resort

piratas ganham vida nesta emocionante atração
que inspirou os filmes famosos.

Matterhorn Bobsleds
Uma descida emocionante a toda velocidade pela
radical montanha Matterhorn. Um emaranhado
de tobogãs congelados à beira de precipícios
perigosos leva ao esconderijo do lendário
Abominável Homem das Neves.

Fantasy Faire
Nesta área de conto de fadas, os Visitantes
conhecem pessoalmente algumas das princesas

M

Disney e encantam-se com as histórias que se

at

te
r

tornam realidade.

ho

rn

Bob

sled s

Mickey’s Soundsational Parade
Este alegre desfile com música ao vivo,
bailarinas, ritmos contagiantes, tambores,
Personagens Disney e divertidos carros alegóricos
dá vida às canções mais adoradas dos filmes
clássicos da Disney.

Mickey’s Soundsational Parade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Disneyland Railroad
Horseless Carriage
Fire Engine
Horse-Drawn Streetcars
Omnibus
The Disney Gallery
The Disneyland Story
Presenting Great Moments
with Mr. Lincoln
Main Street Cinema
Enchanted Tiki Room,
presented by Dole®
Jungle Cruise
TM
Indiana Jones Adventure
Tarzan’s Treehouse

22 Mark Twain Riverboat
23 Sailing Ship Columbia
24 Big Thunder Mountain
Railroad
25 Royal Hall
26 Royal Theatre
27 Pinocchio’s Daring Journey
28 Snow White’s Scary
Adventures
29 Bibbidi Bobbidi Boutique
30 Sleeping Beauty Castle
Walkthrough
31 King Arthur Carrousel
32 Casey Jr. Circus Train
33 Dumbo the Flying Elephant

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Mr. Toad's Wild Ride
Peter Pan’s Flight
Mad Tea Party
Pixie Hollow
Alice in Wonderland
Matterhorn Bobsleds
Storybook Land Canal Boats
“it’s a small world”
Fantasyland Theatre
Disneyland Railroad
Goofy’s Playhouse
Donald’s Boat
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©Disney/Amblin Entertainment, Inc.

51 Finding Nemo
Submarine Voyage

18
19
20
21

Pirates of the Caribbean
Disneyland Railroad
Haunted Mansion
Splash Mountain
Davy Crockett’s
Explorer Canoes
The Many Adventures of
Winnie the Pooh
Pirate's Lair on
Tom Sawyer Island
The Golden Horseshoe Stage
Frontierland Shootin’
Exposition

49

48

45

46

50

44

MICKEY’S TOONTOWN

43
42
41

TARZAN™ propriedade de Edgar Rice
Burroughs, Inc. usado com permissão.
©1999 Edgar Rice Burroughs, Inc. e
Disney Enterprises, Inc. Todos os
direitos reservados.

13
14
15
16
17

52 Disneyland Monorail
53 Autopia,
Powered by Honda
54 Disneyland Railroad
55 Space Mountain
56 Tomorrowland Theater
57 Starcade
58 Star Tours—
The Adventures Continue
59 Astro Orbitor
60 Buzz Lightyear
Astro Blasters

46 Gadget’s Go Coaster,
presented by Sparkle
47 Chip ‘n Dale Treehouse
48 Mickey’s House and
Meet Mickey
49 Minnie’s House
50 Roger Rabbit’s
Car Toon Spin
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27
28

30

35

29

24
18

22

CRITTER COUNTRY
15

19

FRONTIERLAND

RIVERS OF
AMERICA

NEW ORLEANS SQUARE

36

39

37

25

23

16

34

FANTASYLAND

19
17

40

33

31

21

51

26

2

4

5

20

52

38

3
59

53

54

60

TOMORROWLAND
58

9

13

14

12

10
57

56
55

8

ADVENTURELAND
11

7
CITY
HALL

3
2

4

6

5

1

MAIN STREET, U.S.A.
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Disney California Adventure Park

Guardians of the Galaxy—Mission: BREAKOUT!

Sete terras emocionantes onde as histórias da Disney e da
Pixar ganham vida e proporcionam aventuras inesquecíveis.

Imperdível:

Ra d ia

tor Springs Ra

ce rs

Novo: Guardians of the
Galaxy—Mission: BREAKOUT!

Soarin’ Around the World

Agora, os Visitantes podem se juntar aos

mundo, como a Grande Muralha da China ou as

Personagens do grande sucesso “Guardiões da

Cataratas de Foz do Iguaçu, torna-se realidade

Galáxia” para vivenciar uma aventura divertida e

nesta atração emocionante.

emocionante que é – literalmente – de outro mundo.

World of Color

Radiator Springs Racers

O sonho de sobrevoar as famosas maravilhas do

Este impressionante espetáculo noturno na lagoa

Nada se compara a estar dentro do filme Carros

de Paradise Pier utiliza quase 1.200 fontes para

nesta atração, onde os Visitantes entram em

projetar na água a inspiradora história de Disney.

carros e se encontram com os Personagens do

Com imagens brilhantes, laser, fogo e uma

Radiator Springs antes de competir em uma

emocionante trilha sonora, o World of Color

verdadeira corrida de velocidade.

celebra o mundo de cor que Walt Disney
imaginou.
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Disneyland Resort

Frozen—Live at the Hyperion
A encantadora versão teatral da história de Anna
e Elsa; uma espetacular interpretação ao vivo do
filme de animação.

W
or

Toy Story Mania!

ld

of

Co

lo r

Esta divertida atração leva os Visitantes a
participar de um jogo de tiro ao alvo em 3D
pelo incrível mundo de Toy Story.

Fro
zen —

1 Red Car Trolley
2 Disney Junior—Live on Stage!
3 For the First Time in Forever:
A Frozen Sing-Along Celebration
at Crown Jewel Theatre
4 Sorcerer’s Workshop
5 Anna & Elsa’s Royal Welcome
6 Animation Academy
7 Turtle Talk with Crush
8 Red Car Trolley

9 Novo! Guardians of the Galaxy—
Mission: BREAKOUT!
10 The Hollywood Backlot Stage
11 Monsters, Inc. Mike & Sulley
to the Rescue!
12 Frozen—Live at the
Hyperion
13 It’s Tough to be a Bug!
14 Francis’ Ladybug Boogie
15 Flik’s Flyers

16
17
18
19
20
21

Tuck and Roll’s Drive ’Em Buggies
Princess Dot Puddle Park
Heimlich’s Chew Chew Train
Mater’s Junkyard Jamboree
Luigi’s Rollickin’ Roadsters
Radiator Springs Racers

CARS LAND
23

24

L i ve a t t h e H y p e r

io n

22 The Bakery Tour,
hosted by Boudin® Bakery
23 King Triton’s Carousel
24 Toy Story Mania!
25 Games of the Boardwalk
26 Mickey’s Fun Wheel
27 Silly Symphony Swings
28 Goofy’s Sky School
29 Jumpin’ Jellyfish
30 Golden Zephyr

25

PARADISE PIER

26

21
20
32

“A BUG’S LAND”
22

16

9

PACIFIC WHARF

27
30

31

18

17
14

8

15

13

GRIZZLY PEAK

HOLLYWOOD LAND
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2
12

7

6
8

10

29
28

19

5

4

1
3

BUENA VISTA STREET

35

CONDOR FLATS

11
1

33

31 The Little Mermaid~
Ariel’s Undersea Adventure
32 World of Color
33 Redwood Creek Challenge Trail
34 Grizzly River Run
35 Soarin’ Around the World
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Downtown Disney District

De dia e à noite, o Downtown Disney é o lugar ideal para fazer uma refeição rápida, compras até cansar
ou simplesmente passar um pouco de tempo com a família e os amigos. E o melhor de tudo é que este
distrito repleto de diversão, detalhes mágicos e experiências fantásticas fica a poucos passos dos dois
Parques Temáticos e dos três Hotéis Resort. É realmente o centro do Disneyland Resort.
Imperdível!
Lojas: World of Disney store, The LEGO ® Store, D Street, Sephora®, Sunglass Icon ®;
Restaurantes: Rainforest Cafe®, Catal Restaurant, Tortilla Jo’s Taqueria, Naples Ristorante e Pizzeria;
Entretenimento: ESPN Zone, Ralph Brennan’s Jazz Kitchen®.

Ingressos
Ingressos para o Disneyland Resort
Ingresso Park Hopper para múltiplas visitas
ao Disneyland Resort

LEMBRE-SE

de incluir ingressos
COM
ANTECEDÊNCIA

• Entrada para os dois Parques Temáticos a cada dia com
a liberdade de entrar e sair dos Parques quantas vezes
quiser por dia da validade do ingresso.

3 Dias

imperdíveis atrações da região por um excelente preço.

4 Dias

5 Dias

Disneyland Park
Disney California Adventure Park
Uma Entrada Magic Morning

–

Todos os ingressos incluem visitas aos dois Parques no mesmo dia. Ingressos de um dia para um Parque por dia também disponíveis.

Os ingressos do Disneyland Resort são válidos para visitas até 31 de dezembro de 2018. O ingresso Park Hopper do
Disneyland Resort permite ao Visitante entrada a ambos os Parques Temáticos do Disneyland Resort para o
número específico de dias, incluindo visitas a ambos os Parques Temáticos no mesmo dia. Os ingressos vencem
13 (treze) dias depois do primeiro dia de utilização e cada dia de utilização constitui 1 (um) dia inteiro de uso.
O primeiro dia de uso deve estar dentro das datas específicas de validade. As entradas Park Hopper incluem,
como bônus, uma entrada Magic Morning para poder entrar mais cedo em um Parque Temático designado
dentro do Disneyland Resort em dias selecionados para aproveitar atrações selecionadas antes do horário de
abertura para o público em geral. Cada Visitante deve ter uma entrada válida do Parque Temático selecionado.
Para aproveitar ao máximo a entrada antecipada, recomenda-se aos Visitantes que cheguem pelo menos uma
hora e quinze minutos antes do horário normal de abertura do Parque. As datas e horários de operação do Parque
Temático designado e todos os outros elementos incluindo, sem limitação, a operação dos serviços, atrações e
entretenimentos podem variar e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Sujeito à capacidade e outras restrições.
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Os Visitantes descobrem mais do sul da Califórnia
com o único ingresso para quatro das mais famosas e

Ingresso Disneyland Resort Park Hopper
2 Dias

Southern California
CityPASS ®*

Cada ingresso inclui:
• Um ingresso Disneyland Resort Park Hopper de 3
dias—válido para entrar nos dois Parques Temáticos,
Disneyland Park e Disney California Adventure Park
no mesmo dia (incluindo a entrada Magic Morning†
para atrações selecionadas em um Parque Temático
do Disneyland Resort designado).
• Um ingresso de 1 dia para LEGOLAND ® California
• Um ingresso de 1 dia para SeaWorld ® Adventure Park
*Os Visitantes terão 13 dias a partir da data do primeiro dia de utilização
de qualquer ingresso Southern California CityPASS ® para usar todos os
ingressos para os Parques Temáticos aplicáveis. O primeiro dia de uso
de qualquer ingresso no Parque Temático deve ocorrer antes de 31 de
dezembro de 2018. Sujeito a restrições e a mudanças sem aviso prévio.
†
Cada Hóspede deve ter um ingresso válido Disneyland Resort Park Hopper
de 3 dias ou mais de CityPASS ®. Os ingressos CityPASS ® permitem entrada
Magic Morning a um Parque Temático do Disneyland Resort designado.
As condições completas da Magic Morning estão à esquerda. Sujeito a
restrições e a mudanças sem aviso prévio.

Disneyland Resort

Benefícios dos Hotéis

A melhor maneira de vivenciar toda a experiência do Disneyland Resort é hospedando-se em um dos
Hotéis do Disneyland Resort. Além de continuarem cercados de magia mesmo depois de sairem dos
Parques Temáticos, os Hóspedes aproveitam benefícios adicionais que incluem:

Entrada antecipada com

Serviço de despertador com

A cada dia de estadia nos Hotéis do Disneyland

Os Hóspedes podem despertar atendendo a

Resort, os Hóspedes podem visitar um Parque

uma ligação de um Personagem Disney.

Magic Morning*

Temático selecionado uma hora antes do horário

Personagens Disney

normal de abertura para o público em geral.

Key to the Magic e Package Express

Entrada especial para o

para debitar despesas de alimentação e compras

Disney California Adventure Park*

O cartão de acesso “Key to the Magic” serve
realizadas dentro do Disneyland Resort

Acesso fácil e conveniente ao Disney California

diretamente na conta do quarto e pedir que as

Adventure Park através de uma entrada exclusiva

compras sejam entregues no Hotel, sem custo

para Hóspedes dos Hotéis do Disneyland Resort,

adicional.

localizada no Disney’s Grand Californian
Hotel & Spa.
*É necessário ter ingresso válido do Parque Temático e cartão ativo do quarto do Hotel. Atualmente, a Magic Morning permite a
entrada dos Hóspedes do Disneyland Resort em atrações selecionadas no Disneyland Park aos sábados e domingos, e às terças e
quintas-feiras, e no Disney California Adventure Park às segundas, quartas e sextas-feiras, antes que o Parque abra para o público
em geral. Cada Hóspede (de 3 anos ou mais) deve ter um ingresso válido para Parque Temático e um cartão ativo do quarto do
Hotel. Para aproveitar ao máximo a experiência Magic Morning, recomenda-se chegar pelo menos uma hora e 15 minutos antes do
horário normal de abertura do Parque. Os dias e horários de funcionamento do Parque Temático e todos os outros elementos,
incluindo, sem limitação, a operação das atrações, entretenimento, lojas, restaurantes e Encontro com Personagens, podem variar e
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sujeito à capacidade, cancelamento e outras restrições.
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Hotéis do Disneyland Resort

Disney’s Grand Californian Hotel & Spa

Disney’s Grand Californian Hotel & Spa
Este surpreendente Hotel tem o estilo de um imponente refúgio nas montanhas. Oferece
quartos luxuosos, experiências culinárias únicas, um spa com serviço completo e três piscinas
cristalinas. O requinte abundante conquistará todos os sentidos. E com o ingresso válido
dos Parques Temáticos, os Hóspedes podem aproveitar a entrada privativa para o
Disney California Adventure Park.

Acomodações

Refeições

• Os quartos standard acomodam até 5 pessoas.

• O Napa Rose oferece sua premiada

• Quartos com vista oferecem panoramas totais
ou parciais do Disney California Adventure Park,
Downtown Disney District, da piscina ou
da cidade.

cozinha gourmet acompanhada de uma
vasta seleção de vinhos finos.
• O Storytellers Cafe serve almoço e
jantar em um ambiente ideal para
famílias, além do café da manhã
Chip ‘n Dale Critter Breakfast
com a presença de Personagens
Disney todos os dias.
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Disneyland Hotel
Os Hóspedes vão se surpreender com a magia que os aguarda em cada

Disneyland Resort

canto deste Hotel. Os quartos têm acabamento luxuoso com detalhes
Disney, piscinas com tobogãs, restaurantes temáticos e muito mais.

Acomodações
• Os quartos standard acomodam até 5 pessoas e as suítes acomodam
grupos maiores.
• Os quartos com vista oferecem panoramas espetaculares do
Downtown Disney District, da piscina, do jardim ou da cidade.
• Os quartos foram renovados e oferecem acesso wi-fi gratuito e
camas com cabeceira no formato do Castelo da Bela Adormecida
que se ilumina.

Refeições
• O Tangaroa Terrace é um restaurante informal para refeições com
serviço de balcão para café da manhã, almoço e jantar e oferece delícias
inspiradas nas ilhas e opções de refeições prontas para viagem.
• O Trader Sam’s Enchanted Tiki Bar é um espaço interativo único com
sabores tropicais e um toque da magia Disney.
• O Goofy’s Kitchen apresenta o Chef Goofy e seus amigos neste
divertido bufê, perfeito para comemorar aniversários e eventos especiais.
• O Steakhouse 55 proporciona uma sofisticada experiência culinária,
com uma impressionante carta de vinho.
Disneyland Hotel

Disney’s Paradise Pier Hotel
É como voltar ao passado, à época das trilhas de madeira das praias
californianas com o encanto e o estilo incomparável da Disney.
Este Hotel temático tem tudo para oferecer uma experiência em
família inesquecível.

Acomodações
• Os quartos standard acomodam até 5 pessoas e as suítes
Paradise são ideais para grupos de 6 pessoas.
• Os quartos com vista oferecem panoramas espetaculares do
Disney California Adventure Park, da piscina ou da cidade.
• Acomodações recém-renovadas.

Refeições
• O Disney’s PCH Grill oferece deliciosa culinária de inspiração
californiana com o café da manhã Surf ’s Up! Breakfast with
Mickey & Friends.

Disney’s Paradise Pier Hotel
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Disney Cruise Line
Férias inovadoras que combinam diversão, aventura, conforto e conveniência.
A Disney Cruise Line proporciona férias perfeitas para toda a família. É a combinação ideal
da incomparável magia Disney com um emocionante cruzeiro repleto de diversão.
• Os Hóspedes visitam uma variedade de destinos incríveis e ainda aproveitam os dias de viagem entre eles.
• Há uma infinidade de atividades a bordo, além de diversas opções de entretenimento e restaurantes.
• Mesmo visitando vários destinos, só é preciso desfazer as malas uma vez, economizando tempo
em comparação a viagens por terra ou de avião.
E estes são apenas alguns benefícios de embarcar em férias únicas com a Disney Cruise Line.

Quatro navios dos sonhos
A frota da Disney Cruise Line é composta por quatro navios fantásticos:
Disney Dream, Disney Wonder, Disney Magic e Disney Fantasy
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Disney Cruise Line
Está incluído muito mais do que imaginam: refeições, entretenimento e muito mais.
Todos esses detalhes mágicos somados aos
enormes benefícios extras de um cruzeiro com a
Disney Cruise Line proporcionam férias mágicas
em família.
• Deliciosas refeições em três restaurantes fabulosos
onde se pode saborear o melhor da culinária
internacional, de filé-mignon a lagostas.
• Estreia de filmes, inclusive em 3D.
• Festas temáticas especiais no deck.

• A maioria dos cruzeiros inclui show de
fogos de artifício em alto-mar.
• Refrigerantes, café e chá disponíveis nos
decks como cortesia.
• Musicais originais Disney em estilo Broadway
apresentados apenas a bordo.
• Momentos inesquecíveis com os
Personagens Disney.

• Clubes temáticos para crianças repletos
de atividades e diversão Disney sem
custo adicional.
• Áreas exclusivas para adultos: espaços de
entretenimento noturno, piscina só para adultos
e uma academia de ginástica bem equipada.
• Serviço de quarto 24 horas por dia.
• Os incomparáveis serviço e
hospitalidade Disney.
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Para toda a família

Pirates IN the Caribbean Deck Party

Magia para compartilhar em família
Nos cruzeiros da Disney Cruise Line cada um vai descobrir sua atividade preferida e todos vão
descobrir aventuras incríveis para serem curtidas em família.

Para toda a família
Chegou o momento de se reunir e curtir em família. E para isso, a Disney Cruise Line tem
muitas surpresas esperando para serem descobertas.
• Produções de espetáculos originais da Disney

• Clubes con entretenimiento

• Exibição de filmes sob as estrelas

• Juegos, karaoke, fiestas y bailes

• Estreias de filmes

• Piscinas espectaculares con toboganes

• Restaurantes incríveis e culinária deliciosa
• Festas temáticas no deck
• Fogos de artifício em alto-mar (na maioria
dos itinerários)
• Clubes com entretenimento para todas as idades
• Jogos, karaokê e festas

y cascadas
• AquaDuck, a única montanha-russa
aquática em alto-mar (disponível no
Disney Dream e Disney Fantasy)
• O tobogã aquático AquaDunk
(disponível no Disney Magic)

• Piscinas espetaculares com tobogãs e cascatas
Sempre perto. Cada família recebe telefones sem fio Wave Phones para
que estejam sempre conectados por todo o navio.
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Disney Cruise Line

Crianças, pré-adolescentes e adolescentes

Andy’s Room

Disney’s Oceaneer Club—Play Floor

Os pequenos vivem grandes aventuras
As crianças de 3 a 12 anos podem deixar a imaginação navegar solta no Andy’s Room, um lugar inspirado no filme Toy Story da Pixar onde se divertem
com todos os brinquedos de Andy em seu quarto. No Disney Magic, a MARVEL’s Avengers Academy tem tecnologia para fazer surgir o super-herói
que existe em todos nós. No Disney Dream, é na Star Wars: Millennium Falcon que as aventuras mais emocionantes de Star Wars™ ganham vida. Na
Disney Infinity Game Room, do Disney Dream, todas as emoções do famoso video game da Disney são recriadas. E no Disney Fantasy existe um espaço
interativo inspirado no filme da Pixar, Monstros S.A.

Edge

Vibe

O lugar perfeito para cair na gargalhada

A área mais irada do navio

Os pré-adolescentes de 11 a 14 anos têm um espaço exclusivo no Edge.

Os adolescentes de 14 a 17 anos encontram um lugar especial no Vibe, onde

Nossos monitores irão transformá-los em comediantes de improviso no

podem adicionar os toques finais ao filme Zombified! atuando como zumbis.

That’s Hilarious. No Ghost Voyagers as crianças serão equipadas com as

Depois, eles comemoram a estreia com uma festa estilo Hollywood.

tecnologias mais recentes para caçar fantasmas e desvendar acontecimentos

No Super Sloppy Science com o professor Make-O-Mess eles podem participar

estranhos que acontecem no navio. No Pizza Perfection, eles terão que acertar

de experiências científicas malucas. E no GOTCHA irão se juntar

charadas para criar a pizza perfeita. Quando a brincadeira termina, a pizza

à equipe de monitores para colocar à prova sua esperteza em uma divertida

vai para o forno para depois ser saboreada por todos.

competição. Tanto o Disney Dream como o Disney Fantasy oferecem o
Chill Spa, com tratamentos relaxantes reservados especialmente para
pré-adolescentes e adolescentes.
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Disney Cruise Line

Exclusivo para adultos

The District—Evolution

Senses Spa & Salon

O lugar ideal para curtir grandes momentos
Todos os cruzeiros da Disney Cruise Line oferecem espaços e atividades criados especialmente para os
adultos, que poderão relaxar em spas luxuosos ou dançar a noite toda nos bares e clubes com diferentes
temas. Eles também poderão descansar no coffee bar, nadar na piscina exclusiva para adultos ou se
exercitar em uma academia ultramoderna. E na Disney Castaway Cay, a ilha privativa da Disney, fica a
Serenity Bay Beach, uma charmosa praia para adultos onde reinam a paz e o descanso. Com dois
restaurantes temáticos exclusivos para adultos, as refeições também podem ser uma experiência romântica.

Sabores exóticos para paladares
exigentes

Para os adultos que apreciam a boa culinária e
um ambiente mais tranquilo, a Disney Cruise Line
oferece dois fabulosos restaurantes exclusivos:
Palo e Remy.
O Palo se caracteriza por sua cozinha típica do
norte da Itália com um toque contemporâneo
e uma fantástica carta de vinhos.
O Remy serve culinária francesa em meio
ao esplendor de sua decoração art nouveau.
O jantar consiste de 8 a 9 pratos pequenos que
podem ser acompanhados por excelentes vinhos.

Dica: Há cardápios disponíveis em
português em todos os restaurantes
do navio. Basta solicitar ao atendente.

Algumas experiências para adultos podem ter custo adicional.

Remy
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Gastronomia com magia e imaginação

Animator’s Palate

A cada noite é possível saborear cardápios deliciosos em um restaurante diferente. Pratos deliciosamente elaborados para agradar os paladares mais
exigentes com delícias de todo o mundo, desde filé-mignon a lagosta. As opções de refeições incluem restaurantes com serviço de mesa impecável,
bem como bufês informais, refeições à beira da piscina, lanches e serviço de quarto 24 horas.

Jantares encantadores

Lumiere’s • Triton’s • Royal Palace • Royal Court
Elegantemente decorados e localizados próximo à recepção em cada um de
nossos navios, esses restaurantes oferecem pratos deliciosos em um ambiente
de conto de fadas.

Entretenimento com muito sabor
Animator’s Palate

Nesta experiência exclusiva da Disney Cruise Line há magia em cada prato.
A deliciosa cozinha e as cenas memoráveis dos filmes Disney tornam
a experiência extraordinária para adultos e crianças.
Royal Palace
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Disney Cruise Line
Tiana’s Place

Deliciosamente descontraído
Cabanas

Com a combinação perfeita de conveniência e sabor, o Cabanas oferece um
cardápio saboroso em horários flexíveis.

Maravilhosamente informais

Carioca’s • Tiana’s Place • Enchanted Garden
O Carioca’s (do Disney Magic) serve pratos deliciosos inspirados na cozinha e
no estilo da América do Sul. O Tiana’s Place (Disney Wonder) oferece o sabor
colorido de Nova Orleans. O Enchanted Garden (Disney Dream e Disney
Fantasy) tem um amplo cardápio de delícias internacionais, enquanto as cores
da decoração mudam como que por magia.
En c ha n

ted Garden
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Disney Castaway Cay

A paradisíaca ilha privativa da Disney
A Terra do Nunca existe sim. É um lugar tão perfeito que define o que é um verdadeiro paraíso
tropical. E este lugar é a Disney Castaway Cay, um dos destinos mais encantadores da maioria dos
cruzeiros da Disney pelo Caribe; uma ilha mágica com todo o encanto da Disney.
A Disney Castaway Cay é o paraíso tropical da Disney criado exclusivamente para os
Hóspedes da Disney Cruise Line. Aqui, o navio atracará diretamente no cais da ilha o que facilita
o acesso durante todo o dia.
Ao longo das praias de areia branca e águas azuis-turquesa é possível identificar espaços específicos
para famílias, crianças e adolescentes. Logo na chegada está a Pelican Plunge, uma plataforma
f lutuante de 220 metros quadrados cheia de diversão aquática, com um emocionante tobogã em
espiral e muitas outras emoções. E mais à frente, em direção à curva do litoral, com uma vista
perfeita do navio, estão as cabanas para alugar nas areias brancas que marcam a área para famílias
na ilha, a Castaway Family Beach.
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Disney Cruise Line
Por toda a ilha há incríveis aventuras e experiências só esperando para serem exploradas. As crianças se
divertem com jatos e cascatas d’água na Spring-A-Leak e descobrem muita diversão na Scuttle’s Cove, onde
os monitores Disney planejam o dia perfeito com muitas brincadeiras e jogos. Os adolescentes vão para
a praia para fazer excursões, praticar esportes ou simplesmente curtir seu espaço privativo. E os adultos
seguem para a praia exclusiva e reservada que fica além das dunas, chamada Serenity Bay Beach. Ali há
cabanas para massagem e um bar bem na praia. Além disso, existem cabanas privativas para alugar e, é
claro, uma praia de águas cristalinas com temperatura perfeita e areia branca, o sussurro do mar
e a sensação de pura tranquilidade.

Um dia na Disney Castaway Cay:
• Descansar na praia (para famílias)
• Procurar o Mickey escondido na água (para famílias)
• Escavar e desenterrar artefatos no Monstro’s Point (para crianças)
• Se divertir no pavilhão de jogos (para famílias)
• Conhecer a parte selvagem da ilha (para adolescentes)
• Relaxar com uma massagem na praia (para adultos)
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Cruzeiros pelas Bahamas

Saindo de Porto Canaveral, Miami, Nova York e Galveston, no Texas

Um passeio pelo paraíso
As palmeiras balançam com a brisa e as ondas azuis quebram na praia de
areia branca. É um convite para descobrir todo o encanto das Bahamas.
Além das praias, famosas por sua beleza, as Bahamas oferecem excelentes opções
de compras, atividades recreativas e experiências culturais exóticas. E nada
melhor do que a Disney Cruise Line para abrir as portas deste incrível destino.
Todo o esplendor e a magia das Bahamas podem ser aproveitados em
cruzeiros de 3 ou 4 noites, saindo de Porto Canaveral e Miami, na Flórida, e
em cruzeiros de 7 e 8 noites partindo de Nova York (inclui ingresso para um
Parque Temático do Walt Disney World Resort). Além disso, há um cruzeiro
de 7 noites pelas Bahamas partindo de Galveston, no Texas. A maioria desses
cruzeiros faz escala em Nassau e oferece um dia inteiro de diversão em nossa
ilha privativa, a Disney Castaway Cay.

Dica: A maioria dos cruzeiros pelas Bahamas e pelo
Caribe faz escala na Disney Castaway Cay. Para não
perder nada, os Hóspedes podem solicitar um mapa
da ilha em português.
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Disney Cruise Line
NEW YORK

NEW YORK

UNITED STATES

Cruzeiro de 3 noites pelas Bahamas
• Nassau, nas Bahamas
• Disney Castaway Cay

OCEANO
ATLÂNTICO

TEXAS

Cruzeiro de 4 noites pelas Bahamas

GALVESTON
PORTO CANAVERAL

• Disney Castaway Cay (1 ou 2 paradas)
FLÓRIDA

• Key West, na Flórida (alguns cruzeiros)
• Nassau, nas Bahamas (a maioria dos cruzeiros)

Cruzeiros de 5 noites pelo oeste das Bahamas
• Key West, na Flórida

GOLFO DO
MÉXICO
KEY WEST

MIAMI

CASTAWAY CAY

NASSAU

• Nassau, nas Bahamas
• Disney Castaway Cay (1 ou 2 paradas)

Cruzeiros de 7 e 8 noites pelas Bahamas
• Nassau, nas Bahamas (somente no cruzeiro de 8 noites)
• Disney Castaway Cay
• Porto Canaveral, Flórida (inclui ingresso de 1 dia
para o Walt Disney World Resort)

Para obter a lista completa com nossos

itinerários, datas e portos de escala, visite
DisneyAgentesdeViagens.com.
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Cruzeiros pelo Caribe

Saindo de Porto Canaveral, Miami e Galveston, no Texas

Nestas águas quentes onde há vários séculos foram travadas grandes batalhas, sopra um inconfundível
ar de aventura. De montanhas verdes, passando por antigas ruínas e desembarcando em praias
de areias brancas, a Disney Cruise Line leva seus Hóspedes para descobrir o Caribe como jamais
imaginaram, não importa o itinerário que escolham.

Para obter a lista completa com nossos itinerários, datas e
portos de escala, visite DisneyAgentesdeViagens.com.

TEXAS

GALVESTON
PORTO CANAVERAL
FLÓRIDA

GOLFO DO
MÉXICO

MIAMI

CASTAWAY CAY

KEY WEST

OCEANO
ATLÂNTICO
COZUMEL
GRAND CAYMAN

MÉXICO

COSTA MAYA

FALMOUTH

ST. THOMAS

TORTOLA
ST. MAARTEN

SAN JUAN
ST. KITTS
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ANTIGUA

MARTINIQUE
BARBADOS

Disney Cruise Line
Cruzeiros de 7 noites pelo leste do Caribe
• Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
• St. Thomas, Ilhas Virgens dos EUA
• Disney Castaway Cay

Cruzeiros de 7 noites pelo sul do Caribe
• Granada
• Barbados
• Martinica
• Antigua
• São Cristóvão (St. Kitts)

Cruzeiros de 5 noites pelo oeste do Caribe
• Cozumel, México ou Grand Cayman
• Disney Castaway Cay

Cruzeiros de 7 noites pelo oeste do Caribe
• Cozumel, México
• Grand Cayman
• Falmouth, Jamaica; Key West, Flórida, ou um dia extra em alto-mar
• Disney Castaway Cay
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Duas férias em uma

Cruzeiro Disney e Walt Disney World Resort

Mais dias de encantamento Disney
Uma viagem mágica a bordo da Disney Cruise Line pode
se transformar em uma experiência de férias inesquecível
quando você inclui uma visita ao Walt Disney World
Resort. Muitos cruzeiros partem do Porto Canaveral na
Flórida, que está convenientemente localizado bem perto
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Ao incluir uma estadia em um hotel Resort Disney e

d o m T h e m e Pa r k

ingressos de Parques Temáticos, os Hóspedes acrescentam
à sua aventura em alto-mar toda a diversão de quatro
Parques Temáticos surpreendentes, dois Parques Aquáticos
Epcot

incríveis e ainda o Disney Springs, um verdadeiro paraíso
de compras repleto de lojas, restaurantes e diversão. A
combinação destas duas férias extraordinárias cria uma
experiência em família verdadeiramente inesquecível.
.
Dica: Planeje tempo suficiente para seus clientes. Os quatro
Parques Temáticos e os dois Parques Aquáticos do Walt Disney
World Resort são completamente diferentes e incomparáveis.
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Disney Cruise Line

Outros cruzeiros

A magia da Disney Cruise Line não tem limites. Inspirados na imensidão do mar e com a brisa oceânica
soprando, nossos navios levam todas as emoções de férias Disney até os cantos mais remotos do mundo.

Cruzeiros pelo Alasca
O Alasca tem algumas das paisagens naturais mais deslumbrantes do mundo. O cruzeiro
de 7 noites faz paradas em Tracy Arm, Skagway, Juneau e Ketchikan no Alasca.

Mediterrâneo histórico
A Disney Cruise Line faz uma inesquecível visita ao Mediterrâneo, com paradas em Barcelona, na
Espanha, Florença, na Itália, e em outros destinos fantásticos. E a cada noite, depois de explorar a cidade,
os Hóspedes podem retornar para o conforto, a magia e os encantos do seu quarto no navio Disney.

Cruzeiros temáticos
Star Wars™ Day at Sea—Viaje para “uma galáxia muito, muito distante” onde as aventuras e os Personagens
lendários de Star Wars ganham vida em um evento de proporções galácticas que dura o dia todo. Sinta a Força
durante uma extraordinária festa no deck, encontros com Personagens, exibições de filmes e muito mais.
Marvel Day at Sea—Junte-se a alguns dos heróis mais poderosos da Marvel durante uma
supercelebração de um dia em cruzeiros selecionados. As famílias se reúnem para um espetáculo
épico repleto de ação e entretenimento, encontros com Personagens e muitas surpresas.
Halloween on the High Seas Cruises—Zarpe para uma celebração espantacular cheia de travessuras
assustadoras e gostosuras divertidas para toda a família. Traquinagens mágicas e ambientes espirituosos
estão à sua espera a cada canto, em festas não-tão-assustadoras, além de entretenimentos fascinantes e
uma decoração verdadeiramente espantosa.
Very Merrytime Cruises—Encante-se em um paraíso de maravilhas de inverno e compartilhe o
esplendor da temporada com quem você ama. Descubra uma divertida fusão de entretenimento,
atividades e decoração com temática natalina—incluindo uma casa de gingerbread gigante, uma
árvore de Natal de mais de 7 metros, luzes brilhantes e muito mais.

Cruzeiro de Ano-Novo
Inicie o ano com um brinde mágico em uma extraordinária comemoração em alto-mar.
Celebre o ano que passou com música, dança, comidas incríveis e muita diversão navegando
para portos de escala famosos em 31 de dezembro.

Para obter a lista completa de nossos itinerários, datas e portos
de escala, visite DisneyAgentesdeViagens.com.
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DisneyAgentesdeViagens.com
Inscreva-se e visite frequentemente o site exclusivo
para agentes de viagens.
DisneyAgentesdeViagens.com, em português e exclusivo para agentes de viagens,
coloca em suas mãos uma poderosa ferramenta que irá ajudá-lo a continuar sendo
o conhecedor dos destinos Disney para seus clientes.

A inscrição é simples e o acesso é imediato!
Ao registrar-se no site DisneyAgentesdeViagens.com, você poderá:
• Obter informações atualizadas sobre o Walt Disney World Resort,
Disneyland Resort, Disney Cruise Line e outros destinos Disney.
• Baixar ferramentas de marketing.
• Solicitar um kit promocional.
• Fazer novos cursos de treinamento on-line.
• Obter informações sobre os Operadores de Turismo que promovem
ofertas durante o ano.
• Aproveitar os benefícios exclusivos para agentes de viagens.
• Inscrever-se para participar de sessões locais de treinamento Disney.

Viagens em grupo para o Walt Disney World Resort
Para formar um grupo é necessário o mínimo de 10 quartos, com a opção de pacote
de hospedagem e ingressos para os Parques Temáticos. Existem hotéis para todos os
orçamentos: econômicos, moderados e deluxe, e pode-se planejar eventos especiais
e entretenimentos exclusivos para o grupo. Tudo isso com o serviço personalizado e
incomparável da Disney.

Para mais informações, visite DisneyAgentesdeViagens.com
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Mais que um Agente de Viagens,
você é um agente de sonhos.
Utilize este espaço para guardar as informações mais recentes sobre os destinos
Disney: folhetos, ofertas e outros materiais que irão ajudá-lo a realizar sonhos.

DisneyAgentesdeViagens.com
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