e m ba rque no seu sonho
de f é r i a s e m fa m Í l i a

TUDO QUE ESTá INCLUÍDO
Por que férias em um cruzeiro Disney são tão especiais? Veja só tudo que está incluído no
preço. Existem muitas experiências mágicas que você vai curtir com sua família sem custos
adicionais. Estas são apenas algumas das magias que sua família vai aproveitar
sem custos extras:

• Shows estilo Broadway
• Deliciosas refeições Disney
• Tobogãs aquáticos
• Festas temáticas no convés
• Show de fogos de artifício em alto-mar (na maioria dos cruzeiros)
• Áreas exclusivas para adultos
• Clubes incríveis para crianças
• Serviço de quarto 24 horas gratuito
• Refrigerante, café, chá e sorvete servidos à vontade no convés
• Um oceano inteiro de muita diversão

Navegue em direção à magia
Você está preparado para passar férias cheias de diversão e magia com toda a família? Bem-vindo à bordo do Disney Cruise Line.
A bordo, a aventura de uma viagem oceânica se mistura à magia da Disney, e você fica mais perto de todas as coisas - e especialmente pessoas - que mais ama. Isso porque a Disney Cruise Line sabe que os melhores momentos são aqueles que passamos
com família. Além disso, cada navio oferece áreas e atividades especiais que proporcionam momentos em família inesquecíveis.

SHOWS ESTILO BROADWAY
A bordo, momentos inesquecíveis estão sempre acontecendo. De shows estilo Broadway
no Walt Disney Theatre a festas de Piratas no convés e show de fogos de artifícios no céu.
Além de exibição de filmes inéditos, piscinas espetaculares e até um imenso toboágua em
pleno mar. Tudo isso para criar férias perfeitas para família!
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Aprecie shows estilo Broadway

Divirta-se com seus
Personagens Disney favoritos
Quer passar um tempo com seus amigos Disney? Um cruzeiro Disney é o lugar certo.
Aqui, você terá muitas opções - desde tomar um chá com a Cinderela até se divertir com
o Capitão América. E, é claro, você também vai ver Mickey, Minnie, Pluto, Donald e Pateta
circulando a bordo!

© 2016 Marvel

Conheça o Disney’s Oceaneer Club
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DISNEY CASTAWAY CAY—
UMA ILHA PARADISÍACA EXCLUSIVA
Quase todos os cruzeiros pelo Caribe ou pelas Bahamas levam às praias mágicas da
Disney Castaway Cay. Uma ilha paradisíaca, exclusiva para os Hóspedes da Disney Cruise
Line. Aqui você descobrirá que há magia para todos—incluindo belas praias, espaços
incríveis para as crianças e muitas áreas de diversão aquática para a família curtir junta.
E o melhor de tudo, você não vai acreditar, é que está tudo incluído, almoço delicioso,
uma variedade de lanches e muito, mas muito, sorvete. Além de todas aquelas coisinhas
básicas, como toalhas, cadeiras de praia, e tudo mais. Isso significa que você só precisa se
preocupar em...se divertir.

Relaxe na Disney Castway Cay
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Viva uma experiência única no Disney's Oceaneer Lab
© & TM Lucasfilm Ltd.

Clubes incríveis para crianças
Por que os pais gostam tanto dos nossos clubes para crianças? É simples. Porque seus
filhos simplemente adoram. Afinal, é uma área exclusiva só para as crianças. Aqui, as
crianças brincam à vontade tendo como companhia—e supervisão—os monitores
especialmente treinados da Disney. E mais, os pré-adolescentes e adolescentes
aproveitam espaços incríveis criados só para eles—com TVs de tela grande, ótima música
e novos amigos.
Não há nada melhor do que relaxar sabendo que seus filhos estão se divertindo muito.
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©Disney•Pixar ©Poof-Slinky, Inc. Tinkertoy® é uma marca registrada da
Hasbro, Inc utilizada com permissão. 2016©Hasbro, Inc. Todos os direitos
reservados.

9

NÃO É UMA CABINE.
É UM LUGAR DE DESCANSO
Todas as cabines da Disney Cruise Line são projetadas para a família. Por isso são
espaçosas e confortáveis. Acabamento em madeira, cerâmica importada e o toque
náutico Disney, tornam este espaço um lugar ainda mais mágico. Os detalhes adicionais
incluem cortina garantindo privacidade, beliches retráteis, amplo espaço para bagagem
e banheiros divididos que possibilitam o uso por mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
O melhor de tudo é que você desfruta de mais espaço do que teria na maioria dos outros
navios. Isso quer dizer que, depois de um dia agitado, você se sente bem ao voltar para a
sua cabine.
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Desfrute de uma cabine com vista para o mar

deliciosas REFEIÇÕES
disney—já incluÍdas!
Durante toda a viagem, você vai saborear refeições incríveis em restaurantes temáticos
únicos que agradarão até os paladares mais exigentes. E todas as suas refeições (café da
manhã, almoço e jantar) já estão incluídas na tarifa do seu cruzeiro. Sem falar do serviço de
quarto 24 horas por dia como cortesia. E também há refrigerante, café e chá à vontade no
convés. Tem até lanches e sorvetes grátis, além de muitas outras opções deliciosas.

Saboreie todas as delícias do Animator's Palate

©Disney•Pixar
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TERRA E MAR—A MELHOR
COMBINAÇÃO DE FÉRIAS DISNEY
Além de toda a magia de um cruzeiro Disney, você ainda tem a incrível opção de visitar o
Walt Disney World Resort – antes ou depois do seu cruzeiro. Isso porque os cruzeiros da
Disney partem de dois portos fantásticos—Porto Canaveral e de Miami—ambos
localizados perto do Walt Disney World Resort.
Imagine que ao combinar essas duas extraordinárias férias Disney, você criará uma
experiência em família verdadeiramente inesquecível.
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Viva a magia do Walt Disney World Resort

DESTINOS TROPICAIS
Lindas palmeiras. Praias incríveis. Muitos encantos a explorar. Para os navegantes de
primeira viagem, nossos refúgios no Caribe e nas Bahamas são a maneira perfeita para
recarregar instantaneamente as energias em um passeio sem preocupações.
É o paraíso dos trópicos. É a magia Disney. É uma viagem dos sonhos.

PLANEJE COM ANTECEDÊNCIA: Devido à grande procura, é recomendável
fazer as reservas para o seu cruzeiro com a Disney Cruise Line com bastante
antecedência. Para mais informações, entre em contato com seu Agente de
Viagens hoje mesmo!

Navegue em direção à magia

Você está preparado para passar férias cheias de diversão e magia com toda a família? Bem-vindo à bordo do Disney Cruise Line.
A bordo, a aventura de uma viagem oceânica se mistura à magia da Disney, e você fica mais perto de todas as coisas - e especialmente
pessoas - que mais ama. Isso porque a Disney Cruise Line sabe que os melhores momentos são aqueles que passamos
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com família. Além disso, cada navio oferece áreas e atividades especiais que proporcionam momentos em família inesquecíveis.

PARA RESERVAR SUAS FÉRIAS MÁGICAS
OU PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTATE O SEU
AGENTE DE VIAGENS HOJE MESMO!

Registro dos navios: Nas Bahamas • © Disney DCL-16-49955

