
Algumas de suas histórias Disney favoritas ganham vida 
quando você explora Adventureland, Frontierland, Liberty 
Square, Fantasyland, Tomorrowland e Main Street, U.S.A. Um 
dia não é sufi ciente para explorar tudo que o Magic Kingdom 
Park tem a oferecer. 

Imperdível:
• Aventure-se em um vagão sobre os trilhos de uma 
 mina de diamantes na Seven Dwarfs Mine Train
• Viaje pela galáxia na Space Mountain
• Navegue com o Capitão Jack Sparrow na
 Pirates of the Caribbean

DICA: Não perca a 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.

Planeje férias incríveis 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 novas experiências, você vai precisar 

de pelo menos uma semana para ver e curtir tudo.

Explore as maravilhas da inovação e da tecnologia no Future 
World, e também culturas e delícias exóticas que você 
encontra no World Showcase. 

Imperdível:
• Sobrevoe maravilhas do mundo todo na 
 Soarin’ Around the World
• Projete seu carro e vá direto para a pista na 
 Test Track Presented by Chevrolet®

• Visite a Noruega para navegar por Arendelle, 
 na nova atração, Frozen Ever After

DICA: Celebre em volta da lagoa com o deslumbrante espetáculo 
noturno de fogos de artifício, IllumiNations: Reflections of Earth.

Deixe que seu espírito aventureiro conduza você para explorar 
seis áreas incríveis do parque: África, Asia, DinoLand U.S.A., 
Discovery Island, Oasis e Rafiki’s Planet Watch. 

Imperdível:
• Junte-se à busca do mitológico Yeti na Expedition 
 Everest—Legend of the Forbidden Mountain
• Chegue mais perto do que nunca dos animais 
 da savana africana durante o dia e a noite na  
 Kilimanjaro Safaris
• Desbrave turbulentas corredeiras na Kali River Rapids

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

Vivencie o glamour da magia do cinema com uma aventura 
cheia de ação! 

Imperdível:
• Visite uma galáxia muito, muito distante em
 Star Tours—The Adventures Continue
• Encontre a Aliança Rebelde e o lado sombrio em 
 Star Wars™ Launch Bay
• 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 Galatic 
Spectacular.

Retorne, porque um dia é muito pouco! Há tantas coisas 
novas para fazer e descobrir que vale a pena repetir a visita 
às suas atrações favoritas mais uma vez.

Imperdível:
• Fique encharcado de aventura Splash Mountain
• Encontre alguns fantasmas bem simpáticos 
 na  Haunted Mansion
• Assista ao encantador desfi le 
 Disney Festival of  Fantasy

DICA: Reserve seu acesso a experiências selecionadas antes de 
chegar com o servico Disney FastPass+ e não perca tempo na fi la! 
Você pode alterar suas seleções durante a viagem.

É no Disney Springs que você encontra os itens de moda mais 
incríveis, restaurantes irresistíveis e entretenimentos familiares 
inesquecíveis. É um passeio por um verdadeiro calçadão ao ar 
livre que você precisa ver para acreditar. Ache as lojas que você 
estava procurando e surpreenda-se com outras que você não 
imaginava encontrar, além de muita diversão e sabores para 
todos os gostos.

Imperdível:
• Compre na maior loja da Disney do mundo, a   
 World of Disney
• Encontre uma seleção incomparável de maquiagem 
 e produtos de beleza na Sephora
• Torça por seu time favorito em alto estilo na loja 
 United World Soccer
• Encontre uma moderna seleção de roupas e acessórios  
 na loja conceito da ZARA

Escolha entre nossos dois Parques Aquático splash-
taculares e curta uma diversão super refrescante!

Disney’s Blizzard Beach Water Park:
• Aposte uma corrida nos toboáguas 
 da Downhill Double Dipper
• Desça por um toboágua de neve na Slush Gusher
• Sinta a emoção de uma das mais altas quedas livres 
 na Summit Plummet

Disney’s Blizzard Beach Water Park:
• Dê um passeio radical em uma montanha-russa 
 aquática na Crush ’n’ Gusher
• Desça de uma altura de cinco andares em alta 
 velocidade no escuro na Humunga Kowabunga
• Deslize por ondas iradas da Typhoon Lagoon 
 Surf Pool

DICA: Depois de se divertir nos Parques Aquáticos, volte aos 
Parques Temáticos para encerrar o dia.
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