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Dicas e informacoes
Visite Guest Relations localizado no
interior da entrada do Parque para:
• Perguntas e Dúvidas
• Upgrades de Ingressos
• Assistência personalizada a
visitantes
• Achados e Perdidos
• Serviços para visitantes com
deficiência

•
Services for International Guests are
available at Guest Relations.
Los Servicios para huéspedes
internacionales están disponibles en la
oficina de Guest Relations.
Des services pour les visiteurs
internationaux sont disponibles au
Guest Relations.
Serviços para visitantes internacionais estão
disponíveis no Guest Relations.
Dienste für internationale Gäste sind bei der
Gästebetreuung erhältlich.
ゲストリレーションにて世界各国から
のゲストの皆様向けのサービスをご案
内しております。

Compras

No Disney’s Hollywood Studios®, você
pode conhecer as lojas especializadas
que possuem a magia dos filmes, música
e muito mais. Comemore o seu dia como
uma estrela com lembranças da Tower
Hotel Gifts, recordações
originais de filmes ou lembranças de uma
galáxia muito, muito distante.

compras durante todo o dia, você pode pedir para a loja que entregue-as ao Oscar’s
Super Service, perto da entrada do parque
e retire-as ao sair do Parque. Aguarde três
horas para entrega na frente do Parque.
Se você preferir, as compras podem ser
entregues diretamente em qualquer hotel
dentro do Walt Disney World® Resort
Hotel. Consulte um funcionário do setor
de mercadorias para mais detalhes.

Junte-se à Anna, Elsa e os mais novos historiadores de Arendelle durante o For the First Time in
Forever: A “Frozen” Sing-Along Celebration. Divirta-se e cante com todos enquanto eles recontam a história do reino de forma divertida e emocionante.
Localizado dentro do Premiere Theater. Veja Times Guide. Caso não possua reserva FastPass+ para
esse evento, visite o Premiere Theater durante a manhã e reserve sua vaga para essas apresentações com vagas limitadas.

Reservas de Restaurantes

As reservas para restaurantes de serviço
de mesa esgotam-se rapidamente, faça
suas reservas em www.disneyworld.
com/dine, chamando 407-939-3463,
ou visitando qualquer posto de Guest
Relations. As reservas devem ser
canceladas pelo menos um dia antes ou
uma taxa de cancelamento por pessoa
será cobrada (varia de acordo com o local).

Mickey Check

Procure o símbolo Mickey Check nos
menus em todo o Walt Disney World
Resort para refeições e crianças e outros
itens que atendam às Diretrizes de
Nutrição da Disney. Para obter
mais informações, visite
www.disneymickeycheck.com.
Para necessidades dietéticas
especiais, consulte um gerente de
restaurante ou chef.

Todos os visitantes que desejam deixar o parque e voltar
no final do dia poderão fazê-lo mediante a apresentação de ingresso de admissão original.
• Para chegar ao estacionamento do Disney’s Hollywood Studios, tome o Parking
Tram (trem do estacionamento) localizado do lado de fora na frente do Parque.
• Para chegar Magic Kingdom® Park ou Disney’s Animal Kingdom® Theme Park,
tome um Ônibus localizado do lado de fora na frente do Parque.
• Para chegar ao Epcot®, tome um ônibus ou um barco chamado FriendShip Boat
localizados no lado de fora, na frente do Parque.
• Para chegar ao Disney’s Yacht & Beach Club Resort, Disney’s BoardWalk Inn
and Villas, ou o Walt Disney World Swan and Dolphin Hotels, pegue o barco
chamado FriendShip Boat localizado do lado de fora, na frente do Parque.
• Para chegar a todos os outros Hotéis do Walt Disney World Resort, tome um Ônibus
localizado do lado de fora na frente do Parque.
• Para chegar a Downtown Disney® Area, tome um ônibus até qualquer hotel Walt
Disney World Resort e, em seguida, outro ônibus para a Downtown Disney Area.
• Para chegar ao Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, tome um ônibus até qualquer
hotel Walt Disney World Resort e, em seguida, outro ônibus para a Downtown Disney
Area. Após as 14h, tome um ônibus para Epcot e depois outro ônibus para o Disney’s
Typhoon Lagoon Water Park.
• Para chegar a Disney’s Blizzard Beach Water Park, tome um Ônibus para qualquer
Hotel dentro do Walt Disney World Resort e, em seguida, outro Ônibus para o Parque.

Melhore a sua experiência “Frozen Summer Fun” fazendo o download do aplicativo
Aurasma na App Store ou Google Play e aponte o seu dispositivo móvel para o
localizado na casa de Wandering Oaken Frozen Funland e na capa deste mapa.
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For the First Time in Forever:
A “Frozen” Sing-Along CelebratioN

®

Restaurantes

Sair do Parque?

EXPERIÊNCIA AURASMA powered by

MAPA

Pacote de coleta e entrega de
mercadorias Em vez de carregar as

Fantasmic!

Descubra o poder dos sonhos nesta noite musical com pirotecnia deslumbrante e projeções de
água. Veja Times Guide. Os visitantes que se sentarem nas primeiras fileiras podem se molhar
durante o espetáculo.

Get the whole family
in the picture with

Não se esqueça do seu Times Guide!
Pegue o Times Guide semanal para obter informações adicionais sobre shows, entretenimento, horários e até mesmo
aparições de personagens!
• Entretenimento, shows ao ar livre e outras ofertas para visitantes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
• Locais de teatro tem capacidade limitada e podem lotar antes do show. Certifique-se de que todo o seu grupo esteja
junto antes de entrar no local.
• Algumas passagens no Parque podem fechar periodicamente para as paradas e preparação de fogos de artifício.

Memory Maker.
An incredible new way to stretch your
family vacation photos:
It all starts with Disney PhotoPass™ Service, where you can
get your pictures taken by Disney PhotoPass Photographers at
hundreds of locations throughout Walt Disney World® Resort.
Then, when you purchase Memory Maker, you can get
unlimited digital photos to view, share and download
through your My Disney Experience account!

Nós falamos a sua língua
Os nossos funcionários que falam mais de uma
língua são fáceis de encontrar, pois as línguas
faladas são indicadas no seus crachás. Eles
terão prazer em ajudá-lo!

Purchase Memory Maker today at
Cover Story on Hollywood Boulevard
(across from Mickey’s of Hollywood).

Veja os recipientes de reciclagem por todo o
parque e junte-se a nós em nosso
compromisso com o meio ambiente.

Dicas de Segurança
Disney Wild About Safety
Como Timão e Pumba diriam, “Não espere
muito para se hidratar.” Visite Guest
Relations para receber seus próprios cartões
com dicas de segurança ou visite
www.disneywildaboutsafety.com para obter
mais dicas de segurança e jogos divertidos.
Não alimente os pássaros ou outros animais e
não jogue objetos (incluindo moedas) na água.

Mapas Úteis

Memory Maker includes photos taken during the Memory Maker window and linked to the Memory Maker Guest’s Disney
account. Photos will expire pursuant to the expiration policy at mydisneyphotopass.disney.go.com/help-and-support. If
Memory Maker is added to your Magic Your Way® Package or purchased at the advance purchase price, any photos taken
within three days from the date Memory Maker is purchased will not be included and must be purchased separately. Valid
Theme Park admission required for certain photo locations. Family & Friends media sharing is subject to the MyMagic+ Terms
and Conditions. Not responsible for missing, lost or damaged photos. Subject to Memory Maker Terms and Conditions.
©Disney ©Disney/Pixar MM+-14-30783 ©2014 Lucasfilm Ltd. & TM.

Use mapas habilitados para GPS
para conseguir aproveitar toda a
diversão dos Parques.

DHS Version

Guest Relations

Informações sobre atrações

Veja o tempo de espera estimado para
sua atração favorita ou encontre seus
personagens favoritos.

Baixe hoje o aplicativo My Disney Experience
para celular GRATUITAMENTE!

Payment Options

Walt Disney World Resort accepts
Disney’s Visa® Cards, Visa®,
MasterCard®, Discover®,
American Express®, Diners Club®
and JCB®.
®

©Disney

Acesse ao FastPass+
Baixe o aplicativo My Disney Experience em uma app
store ou escaneando este código para acessar informações
sobre o Parque em tempo real (detalhes no interior).
Ou visite MyDisneyExperience.com no browser de seu
celular.

Mostre seu lado Disney

#DISNEYSIDE

Você também pode visitar MyDisneyExperience.com no browser de seu celular.
Wi-Fi está disponível na maioria das áreas.

Selecione e modifique as
suas experiências para o
Disney FastPass+.

Algumas atrações e shows podem ter disponibilidade limitada.
Disponibilidade sujeita às limitações do dispositivo. Os recursos podem variar por dispositivo ou provedor de serviços e tarifas de mensagem e dados podem ser cobradas. A cobertura e app stores não estão
disponíveis em todas as localidades. Se você tem menos de 18 anos, primeiro peça permissão aos seus pais. Admissão válida ao parque temático e registro on-line são necessários.
O número de seleções que você pode efetuar e os horários disponíveis das atrações e entretenimento do Disney FastPass+ são limitados.
Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Android e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc. ©Disney

pixar place

Ofertas de FROZEN SUMMER FUN
38

37

36

38

TAKE-ALONG OLAF

Barco para o
Epcot® Resorts
e Epcot

Refresque-se com bebidas inspiradas
em “Frozen” ou desfrute de um cupcake
também inspirado no filme.

WANDERING OAKEN’S
FROZEN FUNLAND

COMPRAS

Patine no gelo ($10) com neve de verdade
e muito mais!

45
Obtenha tempos de espera ao
vivo e mapas com GPS ao baixar
GRÁTIS o aplicativo
My Disney Experience hoje!
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7	Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!
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Vibre com Indy e Marion enquanto eles fazem proezas
espantosas e demonstram a magia dos filmes. 30 minutos. Veja
o Times Guide. ©Disney/Lucasfilm Ltd.
Star Tours®—The Adventures Continue
40”/102 cm.
Star Tours é um
simulador altamente turbulento de viagens através do espaço
que inclui curvas acentuadas e descidas repentinas.
©2014 Lucasfilm Ltd. & TM. ©Disney/Lucasfilm Ltd.

9

• For the First Time in Forever: A “Frozen”
Sing-Along Celebration
• Coolest Summer Ever Dance Party
• “Frozen” Fireworks Spectacular

AJ $ Hambúrguers Angus, saladas, sanduíches e nuggets de
peito de frango.

15	
Tatooine Traders Brinquedos e vestuário inspirados no filme
Star Wars™, além de construir seu próprio Lightsaber e Droid
personalizados.

Streets of America
16 Muppet Vision 3D

Experimente a magia dos Muppets neste espetáculo em 3-D.
25 minutos. ©The Muppets Studio, LLC.
17	
Honey, I Shrunk the Kids Movie Set Adventure
Escale, rasteje e explore um mundo do tamanho de insetos nesta
área de jogos interativos.
18 Lights, Motors, Action!® Extreme Stunt Show®
Apresentado por Brawny®
Observe profissionais
de filmes enquanto realizam proezas espetaculares e revelam
segredos dos efeitos especiais. 38 minutos. Veja o Times Guide.
19 Studio Backlot Tour
Vá por trás das
cenas para ver como são feitos os efeitos especiais dos filmes.
35 minutos.

20	
Pizza Planet Arcade AJ $ Pizza, saladas, sanduíche de

21

12 Min and Bill’s Dockside Diner AJ $ Sanduíches de
especialidades.
13	
Oasis Canteen L $ Bolos de funil e sorvetes.

N
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27	
Toy Story Midway Mania!®

Passeie por este jogo de tiro 4-D estrelando seus
Personagens “Toy Story” favoritos.Toy Story Mania! é inspirado pelos
filmes “Toy Story” Disney•Pixar.

28	
Hey Howdy Hey Take Away L $ Cachorros-

quentes, sorvetes e bebidas carbonadas congeladas.

Mickey Avenue
29 The Legend of Captain Jack Sparrow

Uma aventura teatral e de imersão no
mundo de “Pirates of the Caribbean.” Os convidados
permanecerão de pé durante toda a experiência.
30	
Walt Disney: One Man’s Dream
Caminhe por uma exposição multimídia, e veja um
filme que traz a história de Walt Disney de volta à vida.
15 minutos.

Apresentado por Hanes®

48”/122 cm.
Rock ‘n’ Roller Coaster é uma montanha russa
de alta velocidade, emocionante, com música alta e
inclui curvas acentuadas, manobras invertidas, descidas e
paradas repentinas.
37 The Twilight Zone Tower of Terror™
40”/102 cm.
A Twilight Zone:
Tower of Terror possui quedas de alta velocidade no reino
misterioso da escuridão de Twilight Zone. Twilight Zone® é
marca registrada de CBS, Inc. e usada sob permissão de uma licença da CBS, Inc.
©Disney/CBS, Inc.

38	
Fantasmic!

Observe o poder
dos sonhos em sua frente neste show musical com
maravilhosos fogos de artifício e projeções na água.
30 minutos. Veja o Times Guide.

39 Starring Rolls Cafe CA $ Bolos, sanduíches,
sushi e café.

Animation Courtyard
31	
Voyage of The Little Mermaid

Celebre os pontos altos da “The Little Mermaid” neste
show ao vivo. 15 minutos.
32	
The Magic of Disney Animation
Veja
como os seus desenhos favoritos ganham vida. Visitas
contínuas de 15 minutos.
33	
Disney Junior—Live on Stage!
Cante, dance e brinque com amigos Disney Junior
neste show para toda a família. 24 minutos.
©The Baby Einstein Company, LLC.

34 Animation Gallery Itens para colecionador incluindo

quadros de animação pintados à mão, esculturas,
Vinylmation Figures, obras de arte emolduradas e impressões.

Sunset Boulevard

Sunset Ranch Market
40 Toluca Legs Turkey Co. AJ $ Pernas de peru
defumado.

41 Anaheim Produce Apresentado por Ocean Spray®

L $ Fruta fresca, pretzels, limonada
congelada e margaritas.
42 Rosie’s All-American Café AJ $ Hambúrguers de
Angus, hambúrguers vegetarianos e nuggets de peito de
frango.
43 Catalina Eddie’s AJ $ Saladas Caesar, sanduíches e
pizzas.
Craisins® brand

44	
Fairfax Fare CAJ $ Frango defumado e costelas,
cachorros-quentes e saladas.

45	
Hollywood Scoops L $ Sundaes e casquinhas
de sorvete.

35	
Beauty and the Beast—Live on Stage

Vivencie o romântico conto de fadas da Beast
neste maravilhoso musical estilo Broadway! 30 minutos.
Veja o Times Guide.

AJ $$
Pizza de forno a lenha, massas, frango, frutos do mar e bife.

22	
Studio Catering Co. AJ $ Sanduíches, wraps e saladas.
23	
High Octane Refreshments $ Bar completo com cerveja,

46	
Sweet Spells Doce artesanais como maçãs

caramelizadas, doces crocantes, algodão doce e bolinhos.

26	
ABC Commissary AJ $ Hambúrguers de Angus, pratos de
frutos do mar fritos, sanduíches de frango e saladas.

LEGENDA
SÍMBOLOS NO MAPA

Guarda-volumes
Animais de serviço – área sanitária
Disney PhotoPass™ Localizações de
fotógrafos
Memory Maker Centro de Vendas

Amenidades
Banheiros

Banheiros acessíveis
Banheiros para acompanhantes
Primeiros Socorros Apresentado pela
Florida Hospital

Guest Relations
Caixa eletrônico Apresentado pela Chase
Desfibrilador Externo Automático
Áreas para fumante

P

Centro de cuidado ao bebê
Carrinhos de bebê e cadeiras de rodas

Ponto Fotográfico Nikon ®
Acessível a cadeiras de rodas
Informações do Parque
Encontros com os personagens
Informações para Disney Vacation
Club ®

Ponto de observação reservado
durante o desfile
Centro de ajuda MyMagic+
Quiosques de FastPass+

Considerações Especiais para Atrações

Segurança: Por favor obedeça a todos os avisos de segurança.
Sempre mantenha crianças sob supervisão. Crianças menores de sete anos devem ser
acompanhados por uma pessoa de 14 anos ou maior.
Permaneça sentado com as mãos, braços, pés e pernas dentro do veículo.
Mantenha o seu cinto de segurança apertado.

S

36 Rock ‘n’ Roller Coaster® Starring Aerosmith

almôndega e cerveja.

21	
Mama Melrose’s Ristorante Italiano

Hollywood & Vine
J $$$ Buffet informal para 		
bebidas e coquetéis especiais.
família. Cozinha americana. Café da manhã oferecido
pela Kellogg’s ®.
24 The Writer’s Stop Café com leite, café expresso, muffins,
• Disney Junior Play ‘n Dine
C $$ A $$$
doces e muito mais.
Buffet de personagem com alguns dos seus amigos Disney
Junior. Cozinha americana.
Commissary Lane
10 Tune-In Lounge $ Bar completo com cerveja, bebidas e
coquetéis especiais.
25	
Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant
AJ $$
Hambúrguers de Angus, sanduíches, frutos do mar, massas, bifes
11	50’s Prime Time Café Apresentado por Coca-Cola®
e frango.
AJ $$ Assado, bolo de carne e frango frito.

20

St

 he Hollywood Brown Derby
T
AJ $$
A famosa salada Brown Derby Cobb, bife, frutos do mar, frango
e sobremesas.
• The Hollywood Brown Derby Lounge AJ $
Cerveja, vinho, coquetéis especiais e aperitivos.

™

er

f

2

Echo Lake

a
ic

17

ENTRETENIMIENTO Veja o Times Guide

14 Backlot Express Apresentado por Coca-Cola®

The Great Movie Ride®
Faça uma
viagem pelos filmes mais famosos de Hollywood. 22 minutos.

Oscar’s Super Service Retirada de pacotes
de compras.
4	
Mickey’s of Hollywood Presentes com os personagens
Disney e lembranças do Parque.
5	
Keystone Clothiers Moda e acessórios para homens
e mulheres.
6	
Adrian & Edith’s Head to Toe Bordado personalizado em
chapéus, roupas, toalhas e etiquetas com nome.
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Independente de apreciar a vista do Palácio do Gelo
da rainha Elsa ou passear na floresta, os Fotógrafo do
Disney PhotoPass™ estarão disponíveis para capturar
suas memórias.

Hollywood Boulevard

Carros Elétricos para
o Estacionamento
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Mickey Avenue
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Pixar Place
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Acesso Wi-Fi
Wi-Fi está disponível na maioria
das áreas. Algumas atrações
e shows podem ter
disponibilidade limitada.

OPORTUNIDADES PARA
FOTOGRAFIAS

Dê as boas-vindas à Anna e Elsa enquanto elas chegam pela Hollywood Boulevard em um trenó puxado a cavalos. (Procissão de 10 minutos)

Sunset Boulevard

42

Existe uma grande promoção de Verão na loja
Wandering Oaken’s Trading Post. Adquira todos
os seus artigos essenciais inspirados em “Frozen.”

ANNA AND ELSA’S ROYAL WELCOME

35

43

ALIMENTOS E BEBIDAS

Pegue o seu próprio “Take-Along Olaf”
e compartilhe suas fotos online usando
#OlafSummerVacation

Mantenha a sua cabeça encostada no descanso de cabeça.

SÍMBOLOS EM LISTA

Considerações de Atração/Show
Opção FastPass+ disponível
Fila para pessoas individuais está disponível
Considerações físicas
Altura mínima requerida
Acessível a cadeiras de rodas
É necessário deixar a cadeira de rodas
Deverá transferir-se para uma cadeira
de rodas
Deverá transferir-se para uma cadeira de
rodas e então para a atração
Atração pode ser assustadora para as crianças
Desfibrilador Externo Automático
Com legenda refletiva

Dispositivos em Guest Relations

Assistência para escuta
Com legenda em inglês
Aparelho tradutor
Compras
Restaurantes
Todos os restaurantes listados aceitam o
Plano de Refeição Disney.
Reservas são recomendadas: 407-939-3463
C - Café da manhã A - Almoço
J - Jantar
L - Lanche
$ = $14.99 e menos por adulto
$$ = $15–$29.99 por adulto
$$$ = $30–$59.99 por adulto
Visite www.disneydiningpricinginfo.com
para informações sobre preços.

Considerações físicas em determinadas atrações:
Aviso! Por questões de segurança, você deve estar em bom estado de saúde e não ter problemas de pressão
arterial alta ou problemas no coração, costas ou pescoço. Além disso, não deve ser propenso a enojos por movimentação nem a outras condições que possam ser agravadas durante esta aventura.
Cortesia Nós fazemos todo o possível para oferecer uma experiência segura, confortável e divertida a todos
os nossos visitantes. Pedimos que nos ajude mostrando cortesia a todos os demais visitantes no parque. Trate
os demais com respeito. Não use linguagem ofensiva, nem cometa ações ilegais, inseguras ou ofensivas. Siga
todos os avisos de segurança. Trajes apropriados devem ser usados o tempo todo, incluindo calçados e camisas.

