DICAS E INFORMAÇÕES
GUEST RELATIONS

Visite Guest Relations localizado no
City Hall 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
Guest Relations 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。

Português

MAPA

REGRAS DO PARK

Para providenciar uma experiência
confortável, segura e relaxante aos
nossos hóspedes, cumpras as regras e
siga os sinais e as instruções do Park:
• Todas as bolsas estão sujeitas a
inspeção antes da admissão ao Park.
• É necessário uso de traje apropriado.
• Apenas é permitido fumar nas áreas
designadas.
• Porte de armas é estritamente
roibido.
Detalhes adicionais e uma lista completa
das regras do Park estão disponíveis no
Guest Relations ou disneyworld.com/
parkrules.

Encontre Tinker Bell em Town
Square Theater
Passe algum tempo com nossa fadinha
favorita depois de ser magicamente
encolhido até ao tamanho de uma fada e
entrar neste fantástico cenário com uma
coleção de tesouros da Sininho!

Dicas de Segurança
Disney Wild
About Safety®

Como Timão e Pumba
diriam, ”Não espere
demasiado tempo para se hidratar!” Baixe
o aplicativo móvel Wild About Safety da
Disney ou visite disneywildaboutsafety.
com para obter mais dicas de seguranças
e jogos divertidos.

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

ENTRETENIMIENTO

Não alimente os pássaros ou
outros animais e não jogue objetos
(incluindo moedas) na água.

SAIR DO PARK? Todos os visitantes que desejam deixar o Park e retornar durante

o dia poderão fazê-lo mediante a apresentação do ingresso de admissão original.
• Para chegar ao estacionamento do Magic Kingdom® Park, tome o Monorail
ou Ferryboat (Ferry) para o Transportation and Ticket Center e depois ao Parking Tram
(trem do estacionamento).
Purchase Memory Maker today
• Para chegar ao Epcot ®, tome um Monorail ou Ferryboat (Ferry) para o Transportation
and Ticket Center e depois o Monorail para o Epcot.
at Box Office Gifts on Main Street, U.S.A.®
• Para chegar ao Disney’s Hollywood Studios ® ou Disney’s Animal Kingdom ®
(inside Town Square Theater).
Theme Park, tome um Ônibus disponível na frente do Park.
• Para chegar a Disney Springs™, pegue o nosso transporte para qualquer hotel do
©Disney
Memory Maker includes photos taken during the Memory Maker window and linked to the Memory Maker guest’s Disney account.
Disney Resort e depois um Ônibus para o Disney Springs.
A Magic Band is required to receive certain attraction photos and other digital content. Photos and other digital content will expire pursuant to the
expiration policy at https://mydisneyphotopass.disney.go.com/help-and-support.
• Para chegar a Disney’s Polynesian Village Resort e Disney’s Grand Floridian
Valid theme park admission required for certain photo locations. Memory Maker is subject to Memory Maker terms and, if applicable, Family & Friends
Resort & Spa, tome um serviço de Monorail ou de barco.
terms at http://disneyworld.disney.go.com/media/park-experience-terms-and-conditions.html. Not responsible for missing, lost or damaged photos.
• Para chegar ao Disney’s Contemporary Resort use o Resort Monorail ou os
caminhos indicados.
• Para chegar ao Disney’s Wilderness Lodge, pegue o serviço de Watercraft
(embarcações) ou um Ônibus, localizado na entrada do parque. Para chegar ao
Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, pegue o serviço de Watercraft
MemoryMaker_MK_v1_alt SEP01.indd 1
4/13/15
(embarcações), localizado na entrada do Park.
• Para chegar em todos os outros hotéis do Disney Resort, pegue um Ônibus localizado
em frente ao Park.
Nos pergunte sobre hospedagem para
esta noite em um Disney Resort hotel.
Ligue 407-WDISNEY (934-7639)

©Disney 6/16

Pacote de coleta e entrega de mercadorias

Em vez de carregar suas compras todos os dias, elas podem ser entregues na
Main Street Chamber of Commerce perto da entrada do Park e retiradas ao sair
do Park. Aguarde três horas para entrega na frente do Park. Se você preferir, as
compras podem ser entregues diretamente em qualquer Disney Resort hotel.
Consulte um funcionário do setor de mercadorias para mais detalhes.

Wishes nighttime spectacular
Apresentado por PANDORA Jewelry

RESTAURANTES

Faça um desejo enquanto as vozes dos amados personagens
Disney narram um show de fogos de artifício espetaculares que
pode ser visto ao longo de todo o Park! Veja Times Guide.

Celebrate the Magic

À noite, fique de olho no castelo da
Cinderella para reviver a arte e música de
algumas das histórias favoritas da Disney.
Com a ajuda de Sininho e o seu pó de
pirlimpimpim, o Castelo da Cinderella
se transforma em uma obra de arte
espetacular, tornando-se o pano de
fundo para uma viagem imersiva e
deslumbrante. Veja Times Guide.

Disney PhotoPass® Service lets
you capture your vacation memories
in great photos – and get everyone
in the shot! When you purchase
Memory Maker you get unlimited digital
downloads of all your memories,
including select attraction photos
and video, plus extras like Animated
Magic Shots. All for one price!

Em todo o Magic Kingdom® Park, você vai encontrar experiências de
compras exclusivas: desde roupas e brinquedos, até chapéus bordados
das orelhas do Mickey, ao Cinderella Castle e Monorail, você sempre
se lembrará da magia. Você também pode baixar o aplicativo para celular
Shop Disney Parks para procurar e comprar artigos autênticos do
Walt Disney World® Resort.

Main Street Electrical Parade

Aprecie um lendário desfile de carros alegóricos iluminados,
giratórios e deslizantes com os amados dançarinos e
personagens da Disney. Veja Times Guide.

Capture every moment
from under the sea to
Space Mountain ®

COMPRAS

Reservas de Restaurantes

Serviço de mesa esgotam-se rapidamente. Faça as suas reservas por meio do
aplicativo My Disney Experience, no disneyworld.com/dine, chamando
407-WDW-DINE (939-3463) ou, para assistência adicional, visitando qualquer
posto do Guest Relations. A maioria das reservas devem ser canceladas com
pelo menos 24h antes da data de sua reserva ou incorrerá uma taxa de
cancelamento por pessoa (as políticas e taxas variam por localização; por
favor, confirme antes de finalizar sua reserva).

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 disneymickeycheck.com.
Para pedidos relacionados a necessidades dietéticas especiais,
consulte um membro da equipe do restaurante à chegada.

Não se esqueça do seu Times Guide!

Pegue o Times Guide para obter informações
adicionais sobre shows, entretenimento, horas
de funcionamento 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.
• Alguns caminhos no Park podem fechar
periodicamente.

Selecione, reserve, vá, repita!
Economize tempo com
Com o serviço Disney FastPass+*, pode reservar o acesso a algumas das diversões mais populares e também fazer alterações desde qualquer
lugar com o aplicativo My Disney Experience**.

3:24 PM

Selecione até três experiências
Disney FastPass+ por dia em um
Parque Temático.
Baixe o aplicativo My Disney Experience de sua loja de apps
para acessar informações em tempo real sobre o Park. Ou visite
o site MyDisneyExperience.com pelo navegador do seu celular.

Follow @WDWToday and Tweet with us!

Dirija-se às experiências FastPass+
escolhidas com seu MagicBand ou
cartão durante o seu intervalo
de tempo designado.

Visite um quiosque FastPass+ depois de
utilizar suas seleções iniciais para reservar
experiências adicionais.

Para começar, abaixe o aplicativo My Disney Experience gratuitamente ou procure este ícone no mapa e vá!
Também pode visitar MyDisneyExperience.com através do navegador de seu celular. A rede Wi-Fi está disponível na maioria das áreas.

*Admissão válida ao Parque Temático e registro on-line necessários. Experiências de atrações e entretenimento Disney FastPass+, o número de seleções que você pode efetuar e intervalo
de chegada disponíveis estão limitados. **Disponibilidade sujeita às limitações do aparelho telefônico e os recursos podem variar por aparelho telefônico ou provedor de serviços. Podem ser
aplicadas tarifas de mensagem, dados e roaming. Cobertura não disponível em todos os locais. Se você tem menos de 18 anos, primeiro peça permissão aos seus pais.
©Disney MMPLUS-15-39361
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RESERVE ACESSO A ALGUMAS DAS
NOSSAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS!

Acesso Wi-Fi
Wi-Fi está disponível
na maioria das áreas.
Algumas atrações e
shows podem ter
disponibilidade limitada.

Selecione até três experiências FastPass+ em um dos nossos
quiosques FastPass+ identificados no mapa através do
símbolo
.
Após suas três primeiras experiências, retorne a um dos
quiosques FastPass+ para mais informações sobre
disponilidade e escolher experiências adicionais.
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ENTRETENIMIENTO
14

• Move It! Shake It! Dance & Play It! Street Party
• Disney Festival of Fantasy Parade

4

• Main Street Electrical Parade

13

• Celebrate the Magic

3
Considerações Especiais
Segurança: Por favor obedeça a todos os avisos de segurança.

Mantenha o seu cinto de
segurança apertado.
Não empurre o carro em frente.
Visitantes mais jovens
entram primeiro.

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.

12
Express Monorail para
o Estacionamento

Monorail para
os Resorts do
Magic Kingdom®
Barco para os
Resorts do
Magic Kingdom

• Wishes nighttime spectacular

Apresentado por PANDORA Jewelry

5

2

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.

6
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1	
Walt Disney World® Railroad
a Frontierland ® e para a Fantasyland®.
2	City Hall
Assistência para visitantes,
informação, achados e perdidos.
3	Sorcerers of the Magic Kingdom
Procure pistas ao redor do Park para vencer os Vilões
da Disney. Aventura interativa. No seu ritmo.
4	Harmony Barber Shop
Ligue para
407-939-7529 para agendar um horário. Preços
separados para tal experiência.
5	Town Square Theater
Encontre Mickey Mouse e Tinker Bell!
6	Tony’s Town Square Restaurant
AJ $$
Cozinha italiana, massas, pizzas e saladas.
7	Main Street Bakery CL $ Expresso Starbucks®,
sanduíches e folheados artesanais para o café da manhã.
8	Plaza Ice Cream Parlor Apresentado por Edy’s®
L $ Sorvete de cone e sundaes de taça feita de waffle.
9	The Plaza Restaurant
AJ $$ Sanduíches,
hambúrgueres e sundaes.
10	Casey’s Corner Apresentado por Coca-Cola®
AJL $ Cachorros-quentes e batatas fritas de
especialidade.
11	
The Crystal Palace, A Buffet with Character
C $$ AJ $$$ Buffet com alguns dos seus
amigos favoritos. Cozinha americana. Café da manhã
oferecido pela Kellogg’s®.
12	Main Street Chamber of Commerce
Retirada de pacotes de compras.
13	Emporium Destino de compras one-stop de
presentes com os personagens Disney e lembranças
do Park.
14	Uptown Jewelers Apresentado por PANDORA
Jewelry Estatuetas da Disney e desenhos de artistas.

Pegue um Times Guide para obter mais informações.

15	Swiss Family Treehouse
Explore a casa da
árvore — inspirada no filme clássico Disney.
16	The Magic Carpets of Aladdin®
Voe bem alto em um tapete mágico sobre Adventureland.
17 Jungle Cruise®
Navegue em
um fantástico cruzeiro por rios exóticos.
18	Walt Disney’s Enchanted Tiki Room
Observe pássaros tropicais e flores
coloridas ganharem vida.
19 Pirates of the Caribbean®
Embarque em uma viagem na época quando
os piratas governavam os mares.
20	A Pirates Adventure~Treasures of the
Seven Seas
Desvende aventuras místicas
e colecione Treasure Finder Cards nessa jornada
autoguiada pela Adventureland! Aventura interativa.
No seu ritmo. Procure um Cast Member se precisar
de assistência.
21	Sunshine Tree Terrace L $
Mistura de citrinos, granizado e lanches.

LEGENDA

1

Símbolos no Mapa

Entrada

Bus para os
Resorts da Disney

Ferryboat para o
Estacionamento

Amenidades
Banheiros
Banheiros acessíveis
Banheiros para acompanhantes
Primeiros Socorros* Apresentado pela
Florida Hospital

EpiPen® (epinephrine injection)
Auto-Injector
Desfibrilador Externo Automático
Guest Relations (Atendimento ao Cliente)

Baby Care Center (Centro de cuidado ao bebê)
Apresentado por Huggies®

Animais de serviço – área sanitária
Áreas para fumante
Caixa eletrônico Apresentado pela Chase
Carrinhos de bebê
Cadeirasde rodas
Guarda-volumes
Disney PhotoPass ® Localizações
de fotógrafos
Memory Maker Centro de Vendas
Nikon ® Picture Spot

P

22

NOVO! Jungle Navigation Co. Ltd. Skipper
Canteen
AJ $$ Cozinha ousada e saborosa da
Ásia, da América do Sul e da África. Reservas para o
mesmo dia estão disponíveis.
23	Aloha Isle Apresentado por Dole® L $
Gelado cremoso Dole Whip® e abacaxi fresco.
24	Tortuga Tavern A $ Sanduíches de churrasco e
saladas. Aberto em temporada.
25	The Pirates League
Transforme-se em um
pirata. São bem-vindos crianças a partir de 3 anos e
adultos. Ligue 407-939-2739 para fazer sua reserva.
Preços separados para tal experiência.

26

Splash Mountain®
40”/102 cm.
Você pode se molhar. Splash Mountain é uma
aventura turbulenta em canais com altas velocidades,
alturas e descidas e paradas repentinas.
27	
Walt Disney World Railroad
a Fantasyland e para a Main Street, U.S.A.
28 Big Thunder Mountain Railroad®
40”/102 cm.
Big Thunder Mountain Railroad
é uma montanha russa de alta velocidade que inclui
curvas acentuadas, descidas e paradas repentinas.
29	Tom Sawyer Island
Aventure-se neste
esconderijo inspirado por Mark Twain.
30 Country Bear Jamboree
Divirta-se
muito com estes ursos cantores.
31	Golden Oak Outpost AJL $ Batatas fritas e
nuggets de peito de frango. Aberto em temporada.
32	Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe AJ $
Nachos, fajitas, burritos e hambúrguer Southwest.
33	Westward Ho L $ Lanches e limonada congelada.
34 Frontierland Turkey Leg Wagon L $ Coxa de peru.
35	Frontier Trading Post Broches e acessórios Disney.

36	The Hall of Presidents
Veja todos
os Presidentes dos EUA juntos em um palco só. 22 minutos.
37	Liberty Square Riverboat
Navegue pelos
Rivers of America a bordo do Liberty Belle.
38 Haunted Mansion®
Faça um
passeio assustador nesta casa escura e assombrada.
39	The Diamond Horseshoe
AJ $$$ Um
banquete estilo rodízio, para toda a família se esbaldar.
40	Liberty Tree Tavern
AJ $$
A: Sanduíches e saladas. J: Peru assado, carne assada
e acompanhamento.
41	Sleepy Hollow L $ Bolos de funil, sanduíches de
biscoito com sorvete e waffles.
42	Liberty Square Market L $ Cachorros-quentes,
batatas assadas, bebidas congeladas, frutas e lanches.
43	Columbia Harbour House AJ $
Peixe, camarão, frango, saladas e sanduíches.
Informações do Park
Encontros com os personagens
Itinerário do desfile
Quiosques FastPass+ Disponíveis em inglês,
espanhol e português.
Ponto de observação reservado durante
o desfile
Disney Vacation Club® Information Center
*Serviços de emergência disponíveis discando 911.

44	Prince Charming Regal Carrousel
Suba a bordo de um cavalo real nesta atração
clássica.
45 Mickey’s PhilharMagic®
Viaje neste filme em 3-D estrelado por
personagens Disney.
46 Peter Pan’s Flight®
Voe com
Peter Pan a bordo de um navio mágico.
®
47	
“it’s a small world”
Faça um maravilhoso passeio de barco pelo
mundo todo.
48	Enchanted Tales with Belle
Curta uma aventura de história interativa
com Belle, Lumiere e você.
49	Under the Sea~Journey of The Little
Mermaid
Desça sob
as ondas para uma refrescante aventura musical.
50	Ariel’s Grotto
Conheça Ariel neste local!
51	Pete’s Silly Sideshow
Conheça o Donald, Daisy, Goofy e Minnie!
52	
Walt Disney World Railroad
a Main Street, U.S.A. e para a Frontierland.
53	Casey Jr. Splash ‘N’ Soak Station
Refresque-se nesta fantástica área de brinquedos
de água.
54	The Barnstormer
35”/89 cm.
Voe nesta excitante montanha russa infantil.
Gestantes não devem fazer o passeio.
55	
Dumbo the Flying Elephant®
Suba em seu elefante voador favorito sobre
Storybook Circus.
56	Mad Tea Party
Rode e gire em uma xícara de chá gigante.
57	Fairytale Garden
Encontre um amigo
de conto de fadas neste jardim.
58	The Many Adventures of Winnie the
Pooh
Viaje pelo Hundred Acre
Wood em um Pote de Mel tamanho gigante.
59	Seven Dwarfs Mine Train
38”/97 cm.
Passeie e balance através de uma mina
de diamantes nessa montanha-russa para toda
a família.
60	Princess Fairytale Hall
Conheça
a Cinderella, Rapunzel e algumas de suas
Princesas Disney favoritas!
61	Cinderella’s Royal Table
C $$$
AJ $$$$ Jantar do personagem com as
Princesas da Disney. Cozinha americana.
62	Pinocchio Village Haus AJ $
Pizza, nuggets de peito de frango e saladas.
63	
Be Our Guest Restaurant
CJ $$ A $
C: Sanduíche aberto de bacon e ovo e donuts tipo
croissant. A: Sanduíches e saladas. J: Sopa de
cebola francesa e prato principal.
64	
Gaston’s Tavern L $ Raspadinha especial do
LeFou’s, pães de canela, frutas e hummus.

Símbolos na Lista
Considerações de Atração/Show
Guest Relations
Opção FastPass+ disponível
Considerações físicas
Altura mínima requerida
Atração pode ser assustadora para
as crianças
Deve poder caminhar
Acessível a cadeiras de rodas
É necessário deixar a cadeira de rodas

65	Prince Eric’s Village Market L $
Pernas de peru, fruta e limonada natural.
66	Cheshire Café Apresentado por Minute Maid®
L $ Café gelado, limonada congelada e lanches.
67	Storybook Treats L $ Sorvetes e floats.
68	The Friar’s Nook AL $ Macarrão com
queijo artesanal, cachorros-quentes, batatas
fritas e bebidas congeladas.
69	Bibbidi Bobbidi Boutique
Transforme-se
em uma princesa da Disney ou um valente cavaleiro.
Idades 3-12. Ligue 407-939-7895 para fazer sua
reserva. Preços separados para tal experiência.
70	Big Top Souvenirs Doces artesanais, presentes
com os personagens Disney e lembranças do Park.
®

71

Monsters, Inc. Laugh Floor®
Descubra o poder do riso neste show de
comédia ao vivo.
72	Stitch’s Great Escape!™
40”/102 cm.
Interaja com Stitch maligno
nesta experiência, dentro de um teatro escuro e redondo.
73	Tomorrowland Speedway
32”/81 cm.; 54”/137 cm. para fazer o passeio
sozinho.
Pise fundo em seu próprio carro
envenenado. Podem ocorrer solavancos.
74 Space Mountain®
44”/112 cm.
Space Mountain é uma montanha russa de alta
velocidade turbulenta e emocionante que inclui
curvas acentuadas, descidas e paradas repentinas.
75	
Astro Orbiter®
Pilote sua própria
espaçonave sobre Tomorrowland.
76	Tomorrowland Transit Authority
PeopleMover Apresentado por Alamo®
Passeie por este sistema de trânsito
futurista sem emissões.
77	Walt Disney’s Carousel of Progress
Viaje pelo século 20 para ver como a
tecnologia melhorou nosso modo de vida.
78 Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin®
Dispare lasers para derrotar Zurg
neste jogo inspirado em jogos de tiro.
79	Cosmic Ray’s Starlight Café Apresentado por
Coca-Cola® AJ $ Hambúrgueres, nuggets de peito de
frango, frango de rotisserie, sanduíches e saladas.
80	Auntie Gravity’s Galactic Goodies L $
Sorvete, batidas, sundaes e café gelado.
81	Cool Ship Apresentado por Coca-Cola® L $
Bretzels, lanches e bebidas. Aberto em temporada.
82	The Lunching Pad AJL $
Cachorros-quentes, pretzels e Coca-Cola® gelada.
83	Tomorrowland Terrace Restaurant A $
Hambúrgueres, nuggets de peito de frango,
sanduíches e saladas. Aberto em temporada.

Deverá transferir-se para uma cadeira
de rodas
Deverá transferir-se para uma cadeira de
rodas e então para a atração
Com legenda refletiva
Desfibrilador Externo Automático
Dispositivos em Guest Relations
Assistência para escuta
Com legenda em inglês
Aparelho tradutor
Compras

Restaurantes
Todos os locais para refeições listadas
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
$$ = $15–$34.99 por adulto
$$$ = $35–$59.99 por adulto
$$$$ = mais de $60 por adulto
Visite disneydiningpricinginfo.com
para informações sobre preços.

