
DIA 1:
Magic Kingdom Park

DIA 5:
Disney’s Hollywood Studios

DIA 7:
Magic Kingdom Park

DIA 3:
Disney’s Animal Kingdom Theme Park

DIA 4:
Parques Aquáticos e compras 
no Disney Springs

DIA 2:
Epcot

DIA 6:
Disney’s Animal Kingdom Theme Park

Mais de 70 experiências encantadoras! Aqui, 
as histórias Disney ganham vida.

Não perca:
 Sinta a emoção de uma jornada
 trepidante pela mina de diamantes na 
 atração Seven Dwarfs Mine Train  

 Deslumbre-se com o show de fogos de 
 artifício Happily Ever After

 Navegue com o Capitão Jack Sparrow 
 na Pirates of the Caribbean

Dica: Não perca 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.

Sugestão de 
itinerário de 7 dias

Planeje férias fantásticas no 
Walt Disney World Resort com 

esta sugestão de itinerário repleta 
de diversão para todos—e com 

a fl exibilidade de escolher as 
experiências que sua família 

mais deseja curtir. Com tantas 
atrações clássicas, shows incríveis 

e experiências inéditas, você 
vai precisar de pelo menos uma 

semana para ver e aproveitar tudo.

Mais de 30 experiências espetaculares! 
Viva o esplendor da magia do cinema em 
aventuras repletas de ação!

Não perca:
 Curta diversão gigante na nova 
 Toy Story Land com Slinky Dog Dash 
 e Alien Swirling Saucers, e teste sua 
 pontaria em um fliperama 4D na 
 Toy Story Mania!  

 Acelere por Los Angeles em uma 
 limusine, na Rock ’n’ Roller Coaster 
 Starring Aerosmith

 Decole rumo a destinos de Star Wars™,
 na Star Tours—The Adventures Continue

Dica: Testemunhe uma batalha 
intergaláctica de fogos de artifício e 
projeções de proporções épicas no show 
Star Wars: A Galactic Spectacular.

Mais de 40 aventuras emocionantes! 
Deixe-se levar por seu espírito aventureiro 
e explore sete áreas do Parque Temático. 

Não perca:
 Embarque em uma jornada por um rio 
 místico de Pandora, na Na’vi River Journey

 Monte em um banshee e voe por 
 Pandora em Avatar Flight of Passage

 Junte-se à busca do mitológico Yeti 
 na Expedition Everest—Legend of the 
 Forbidden Mountain

Dica: Aproveite o horário de 
funcionamento estendido e curta ao 
máximo as atrações noturnas, como a 
Kilimanjaro Safaris.  

Há muito mais o que curtir, então divirta-se 
nas novas atrações ou visite suas favoritas 
mais uma vez! 

Não perca:
 Vivencie uma animada aventura na
 Splash Mountain  

 Encontre alguns fantasmas bem 
 simpáticos na Haunted Mansion

 Encante-se com as projeções 
 impressionantes do show 
 Once Upon A Time

Dica: Reserve seu acesso a experiências 
Disney FastPass+* com antecedência.
*É necessário ter entrada válida de Parque Temático. 
As experiências de entretenimento Disney FastPass+, o 
número de seleções que podem ser feitas e os horários 
para chegada são limitados.

Escolha entre dois extraordinários Parques 
Aquáticos - o Disney’s Blizzard Beach 
Water Park e o Disney’s Typhoon Lagoon 
Water Park, e descubra entretenimentos 
verdadeiramente refrescantes. Encontre 
as lojas que estava procurando e outras 
inéditas, além de muitas opções de 
entretenimento e gastronomia no 
Disney Springs.

Mais de 50 experiências surpreendentes! 
Explore as maravilhas da inovação e da 
tecnologia no Future World, e delícias 
exóticas no World Showcase.

Não perca:
 Sobrevoe lugares incríveis do mundo 
 todo na atração Soarin’ Around the World

 Personalize seu carro e dê uma volta na 
 Test Track Presented by Chevrolet®

 Visite o Pavilhão da Noruega para 
 navegar por Arendelle, na atração 
 Frozen Ever After

Dica: Comemore ao redor da lagoa com o 
deslumbrante espetáculo noturno de fogos 
de artifício.

Volte, porque um dia só não é suficiente!

Não perca:
 Desbrave turbulentas corredeiras na 
 Kali River Rapids

 Embarque em um assustador e turbulento 
 passeio pré-histórico para salvar um 
 dinossauro da extinção na DINOSAUR

 Encante-se com o espetáculo 
 Festival of the Lion King em um show no 
 estilo Broadway que celebra Simba, o 
 fi lhote de leão que queria ser rei!

Dica: Não deixe de conferir as atrações, 
passeios e shows noturnos, incluindo
Tree of Life Awakenings e Rivers of Light. 

©Disney   LATAM-19-678598P


