
Escolha entre dois extraordinários Parques Aquáticos e 
descubra entretenimentos verdadeiramente refrescantes.

Disney’s Blizzard Beach Water Park:
  Aposte uma corrida nos toboáguas da Downhill 

Double Dipper
  Desça por um toboágua cercado de neve na 

Slush Gusher
   Sinta as emoções de uma das mais altas quedas livres 

do mundo na atração Summit Plummet  

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park:
  Embarque em uma jornada de caçadores de tesouros 

em Miss Adventure Falls
 Desça uma altura de cinco andares em alta velocidade 
no escuro no Humunga Kowabunga
Brinque nas ondas da Typhoon Lagoon Surf Pool

DICA: Depois de se divertir nos nossos Parques Aquáticos, você ainda 
tem tempo para visitar os Parques Temáticos Disney à noite. 

Volte, porque um dia só não é sufi ciente! Há muitas outras 
coisas para fazer e descobrir, então divirta-se nas novas 
atrações ou visite suas favoritas mais uma vez!

Imperdível:
  Vivencie uma animada aventura na Splash Mountain 
  Encontre alguns fantasmas bem simpáticos na 

Haunted Mansion
  Encante-se com as projeções impressionantes em 

Once Upon A Time

DICA: Reserve seu acesso a experiências Disney FastPass+* com 
antecedência. Você pode alterar suas reservas durante a visita.
*É necessário ter entrada válida de Parque Temático. As experiências 
de entretenimento Disney FastPass+, o número de seleções que 
podem ser feitas e os períodos de horários para chegada são 
limitados.

Viva o esplendor da magia do cinema em aventuras repletas de 
ação!

Imperdível:
  Curta diversão gigante na nova Toy Story Land com 

Slinky Dog Dash e Alien Swirling Saucers 
     Teste sua pontaria em um fl iperama 4D na 

Toy Story Mania!  
  Acelere por Los Angeles em uma limusine, na 

Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith

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

É no Disney Springs que você encontra os mais incríveis 
itens de moda, restaurantes irresistíveis e inesquecíveis 
entretenimentos familiares. Encontre as lojas que estava 
procurando e outras que você nunca imaginou, além de 
muitas opções de entretenimento e sabores para todos 
os gostos. 

Imperdível:
  Compre na maior loja Disney do mundo, a 

World of Disney 
Encontre uma seleção incomparável de maquiagem e 
produtos de beleza na Sephora
Torça pelo seu time favorito em alto estilo na Pelé 
Soccer 
Encontre uma seleção de roupas e acessórios na 
espaçosa loja conceito da Zara

DICA: O Walt Disney World Resort fi ca a apenas 15 minutos dos 
principais "outlets" de Orlando.

DIA 1 MAGIC KINGDOM PARK

DIA 7 DISNEY SPRINGS

DIA 4 DISNEY’S ANIMAL KINGDOM THEME PARK

DIA 6  PARQUES AQUÁTICOS DISNEY

DIA 3 DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS

DIA 5 MAGIC KINGDOM PARK

DIA 2 EPCOT

Mais de 50 restaurantes, 100 lojas sensacionais e entretenimento 
Mais de 20 atrações 
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Explore as maravilhas da inovação e da tecnologia no Future 
World, além das culturas e delícias exóticas que você encontra 
nos pavilhões do World Showcase. 

Imperdível:
  Sobrevoe lugares incríveis do mundo todo em 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 nova atração Frozen Ever After

DICA: Curta o deslumbrante espetáculo de fogos de artifício  
IllumiNations: Refl ections of Earth.

As histórias Disney ganham vida quando você explora o 
Magic Kingdom Park.  

Imperdível:
  Sinta a emoção de uma jornada trepidante pela mina 

de diamantes na atração Seven Dwarfs Mine Train
  Deslumbre-se com o espetáculo 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. 

Deixe-se levar por seu espírito aventureiro e explore sete áreas 
do Parque.  

Imperdível:
  Venha visitar um mundo inacreditável, Pandora—The 

World of Avatar
  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
DICA: Aproveite o horário de funcionamento estendido e curta ao 
máximo todas as atrações noturnas: Tree of Life, Kilimanjaro Safaris, 
Harambe Wildlife Parti e Rivers of Light.  

Mais de 40 aventuras emocionantes
Mais de 70 experiências encantadoras

Mais de 50 experiências inovadorasMais de 70 experiências encantadoras Mais de 30 experiências espetaculares

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.

Sugestão de itinerário de 7 dias


