
Modifique suas 
experiências de  
Disney FastPass+**   
da onde estiver.

Disponibilidade sujeita as limitações dos dispositivos móveis e as funcionalidades podem variar por dispositivo ou prestador de serviços. Podem ser aplicadas tarifas de mensagem e dados. A cobertura e as app stores não estão 
disponíveis em todas as áreas. Se você tiver menos de 18 anos, obtenha primeiro a permissão de seus pais. ** Ingresso válido para parque temático e registro on-line são obrigatórios. As experiências de entretenimento e atrações 

Disney FastPass+, o número de seleções que você, pode escolher e os períodos de chegada disponíveis são limitados. !Compras de ingressos pelo aplicativo não estão disponíveis aos residentes de todos os países. 
Apple® e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca comercial da Google Inc.         ©Disney MMPLUS-16-49747

Compre ingressos 
para o Walt Disney 
World Theme Park.!

Use Smart Maps 
para explorar a 
diversão.

Baixe-o GRATUITAMENTE hoje*.
*O aplicativo inclui produtos para compra.

O aplicativo móvel oficial 
que é o posto de compras único de 
suas férias no Walt Disney World®!

Também pode visitar MyDisneyExperience.com
pelo navegador de seu celular.

Wi-Fi está disponível na maioria das áreas.

Visualize e compre 
suas fotos Disney 
PhotoPass®.

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

!"#$%&'#()%*+,$
Visite Guest Relations localizado na parte interna da 
entrada do Park 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 hóspedes 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。

Dicas  de  segurança 
Disney’s  Wild 
About Safety® Como 
Timão e Pumbaa diriam, “Não 
espere muito 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.

'#!')$&-+&.)'/  
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 proibido.

Detalhes adicionais e uma lista completa das regras 
do Park estão disponíveis no Guest Relations ou 
disneyworld.com/parkrules.

%0102&342&5016702&89:6;&
9&1<86;63=9 Como compartilhamos o 
nosso mundo com bilhões de outras criaturas, 
nossas ações têm um impacto de longo alcance. 
No Disney’s Animal Kingdom® Theme Park, 
especialistas em cuidados com anim0ais, 
educadores e Cast Members buscam maneiras 
novas e excitantes de manter o planeta saudável 
para todos os seus habitantes. Algumas maneiras 
de você ajudar nos esforços de conservação 
incluem:
• Reutilizar e reciclar sempre que possível.
• Conecte-se com a natureza criando habitats 

para a vida selvagem em seu quintal.
• Apoiar as organizações de conservação por 

meio de contribuições e de voluntariado.

$6>9&?7&@6;4<&19&
5;626;A9=B0!!
Acompanhe-nos em apoiar os 
esforços para salvar os animais 
selvagens ao redor do mundo, 
contribuindo sempre que você 

ver o símbolo da Disney Conservation Fund.

$)*,-+&-+&.)'/C&Todos os visitantes que desejam deixar o Park e retornar durante o 
dia poderão fazê-lo mediante a apresentação do ingresso de admissão original. dia poderão fazê-lo mediante a apresentação do ingresso de admissão original. dia poderão fazê-lo mediante a apresentação do ingresso de admissão original. 
• Para chegar no Para chegar no estacionamento doestacionamento do Disney’s Animal Kingdom Theme Park Disney’s Animal Kingdom Theme Park Disney’s Animal Kingdom , tome o 

Parking Tram (trem do estacionamento) localizado do lado de fora na frente do Park.Parking Tram (trem do estacionamento) localizado do lado de fora na frente do Park.Parking Tram (trem do estacionamento) localizado do lado de fora na frente do Park.
• Para chegar ao Magic KingdomMagic KingdomMagic Kingdom ® Park, Epcot ® e Disney’s Hollywood Studios®, tome o 

Bus para o Park de destino localizado do lado de fora na frente do Park.Bus para o Park de destino localizado do lado de fora na frente do Park.Bus para o Park de destino localizado do lado de fora na frente do Park.
• Para chegar a Disney SpringsDisney SpringsDisney Springs® entre às 4:00pm-11:00pm, pegue um ônibus localizado na 

entrada do Park. Em qualquer outro horário, pegue um ônibus para qualquer hotéis do entrada do Park. Em qualquer outro horário, pegue um ônibus para qualquer hotéis do entrada do Park. Em qualquer outro horário, pegue um ônibus para qualquer hotéis do Disney 
Resort, e de lá, pegue outro ônibus para o  e de lá, pegue outro ônibus para o  e de lá, pegue outro ônibus para o Disney Springs.

• Para chegar a qualquer um dos hotéis do Para chegar a qualquer um dos hotéis do Para chegar a qualquer um dos hotéis do Disney Resort, tome o bus para o seu hotel de Disney Resort, tome o bus para o seu hotel de Disney Resort
destino localizado do lado de fora na frente do Park.destino localizado do lado de fora na frente do Park.destino localizado do lado de fora na frente do Park.

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

,B0&26&62D?6=9&10&26?&%<762&

!?<16E& 
Pegue o Times Guide para obter informações 
adicionais sobre shows, entretenimento, horários 
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.

"#$#
$%&'()(*+

,42&89F9702&9&2?9&FG3H?9!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!

I+J.')$!
Enquanto estiver no Disney’s Animal Kingdom Theme Park, você poderá curtir Disney’s Animal Kingdom Theme Park, você poderá curtir Disney’s Animal Kingdom
as lojas de souvenires e lembranças para comemorar sua aventura. Fique 
atento e você avistará autênticas obras de arte Africanas como esculturas, 
cestas, máscaras e joias. Você também encontrará lembranças tradicionais, 
como vestuário, brinquedos, chapéus de orelha, broches da Disney e muito mais! 
Você também pode baixar o aplicativo para celular Shop Disney Parks para procurar 
e comprar artigos autênticos do Walt Disney World ® Resort.

.9K0L6&16&K0F6L9&6&63L;6H9&16&76;K910;<92!!
Ao invés de carregar suas compras o dia todo, solicite a entrega no local para 
aluguel de cadeiras de roda e carrinhos próximo à Entrada Principal e colete-os 
quando estiver saindo do Park. Aguarde três horas para entrega na frente do Park. Se 
você preferir, as compras podem ser entregues diretamente em qualquer hotéis do 
Disney Resort. Resort. Resort Consulte um funcionário do setor de mercadorias para mais detalhes.

'#$%)"'),%#$

'626;A92&16&'62L9?;93L62  
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).

 J<KM6N&I@6KM!
Procure o símbolo Mickey Check nos menus em todo o Walt Disney World Resort Walt Disney World Resort Walt Disney World
para localizar refeições para crianças e outros itens que atendam às Diretrizes de 
Nutrição da Disney. Para obter mais informações, visite disneymickeycheck.com.  

Para necessidades dietéticas especiais, consulte um gerente ou chef 
do restaurante.

A Walt Disney Company se dedica a proporcianar atendimento excepcional aos Walt Disney Company se dedica a proporcianar atendimento excepcional aos Walt Disney Company
animais e ao compromisso significativo para a conservação da vida selvagem.

Nos pergunte sobre hospedagem para 
esta noite em um hotéis do Disney Resort. 
Ligue 407-WDISNEY (934-7639).

,+O+E&.9310;9&P&&
%@6&Q0;F1&08&)A9L9;&&
E se existisse um mundo que 
desafiasse tudo o que você pensava 
que sabia? Um mundo além do que 
você pensava ser possível. Além 

da crença. Viaje para um mundo distante onde montanhas 
flutuantes desafiam a gravidade. Onde a natureza ganha 
vida com um brilho vivo de bioluminescência e rios místicos 
correm. Onde você pode voar montado em uma banshee da 
montanha e senti-la respirar abaixo de você.

,+O+E&'<A6;2&08&(<H@L!   
Mostrando a verdadeira magia da 
natureza, Rivers of Light é um novo 
espetáculo noturno de água e luz 
no Discovery River que combina 
filmagens Disneynature nunca antes 

vistas, atuações ao vivo, imagens teatrais, uma trilha sonora 
original e efeitos especiais inovadores para uma experiência 
inigualável. Veja Times Guide.

Q<F1&)8;<K9&%;6M 
Experimente encontros pessoais 
com espécies da vida selvagem 
africana nesta expedição exclusiva 
guiada através do Safi River Valley 
no Park Disney’s Animal Kingdom®

Theme Park! Este safári e caminhada de 3 horas fornece 
vistas exclusivas de animais e uma parada de 30 minutos, 
onde poderá desfrutar de amostras de comida de inspiração 
Africana. Para mais detalhes, ou para reservar essa aventura 
separadamente, visite o setor de Guest Relations ou ligue 
407-939-8687.

!"#$%&'()*+,

From Group Ultimate Tours to 

Private Tours, VIP experiences 

make your vacation carefree with 

an expert by your side every  

step of the way across all four  

Walt Disney World® Theme Parks!

Learn more by calling  
407-560-4033 or  

visiting enchantingextras.com
©Disney
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From Group Ultimate Tours to 

Private Tours, VIP experiences 

make your vacation carefree with 

an expert by your side every 

step of the way across all four 

Walt Disney World®Walt Disney World®Walt Disney World  Theme Parks!

From Group Ultimate Tours to 

Private Tours, VIP experiences 

make your vacation carefree with 

an expert by your side every  

step of the way across all four  

Walt Disney World® Theme Parks!
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DICAS E INFORMA« ’ ES

Follow @WDWToday and Tweet with us!

.;0K?;9310&50;&93<79<2C Disponível na entrada principal do Park e na 
maioria das lojas de mercadoria, o Disney’s Animal Kingdom Theme Park Animal Guide irá a 
ajuda-lo a descobrir as várias experiencias de animais únicas espalhadas pelo Park inteiro. 
Visite o quiosque Curiosity Animal Tours localizado em frente da entrada do Kilimanjaro 
Safaris® para reservar uma variedade de tours relacionados à animais ao redor do Walt 
Disney World ® Resort! Visite também DisneyAnimals.com para ter mais informações sobre 
os animais no Walt Disney World  Resort.



-62L9D?62&16&)3<79<2R  Babirusa  Colhereiro Colhereiro
 Tamanduá

!!B! !CD0!A-+.+!E/D.<.'+! Passeie por jardins tropicais 
— lar de exóticas exposições de animais. 

!!F! !G-.78%&0+'!H-80I H#J!KK Opções de omeletes, 
waffles, hambúrgueres, frutos do mar, costelas, carnes, 
massa e bar completo. Acesso ao restaurante por dentro e 
por fora do Park.

!!L! !M-&107!M-'0!M.8'+!
Acessórios para câmeras e souvenirs do Park. 

-62L9D?62&16&)3<79<2R Lontra 
 Mico de topo de algodão  Lémur-de-cauda-anelada

  N! !O.210&70++!E/42%&0&+! Torne-se um explorador  
da natureza, completando desafios e ganhando emblemas 
enquanto você visita o Park! Locais adicionais para iniciar a 
atividade podem ser encontrados na Discovery Island e na 
Africa, no Rafiki’s Planet Watch® na Asia e DinoLand U.S.A.®

  P! !123&!4/567!2/!8(!9!:56;I!
Descubra como é ser um inseto neste filme 3-D 

inspirado em “A Bug’s Life” da Disney•Pixar. Alguns 
momentos assustadores no escuro. 

  Q! !$%&-/<(,#!1&=9'>!C&-.2+!$%&-/<(,#!1&=9'>!C&-.2+!$%&-/<(,#!1&=9'> Passeie em caminhos 
tranquilos e descubra os vários animais ao redor da 
Tree of Life ®. 

R  #1607'(&0&+!A('4%+'! Encontre com 
seus amigos Disney favoritos na sede da sua exploração.

!!S! !E.)D'!T4%%7!H-8?!U!KMassas, lanches e soda.
! V! !CD0!T9.2.7)!H&%5%1.20!U!K

Sanduíches quentes, refrigerantes e cerveja.
BW! !X2-90!C&00!,-&<05(0!#J!KK Costelas defumadas, 

frango, porco desfiado e saladas frescas.
BB! !Y+20!%8!J-6-!U!K!!

Cafés, bolos, pretzels, bebidas geladas e soda.
BF �Tiffins !#J!KKK

Culinária mundial inspirada sazonalmente.
BL Z%9-1!U%(7)0!#J!KK!

Coquetéis, vinho, cerveja internacionais e aperitivos.
BN! !$.>>-8-&.!#4&0+07'-1%!402-!T9(5[0&\+I #J!K!!

Pães achatados fresquinhos, saladas com frango ou 
camarão, pãezinhos de alho e sopas.

BP H&0-'(&0!H%98%&'+!HU!K Café expresso Starbucks®, 
sanduíches e folheados artesanais para o café da manhã.

BQ!!!!C0&&-!C&0-'+!U!K
Asas de frango, lanches e cerveja sem glúten.

BR  Y+2-71!"0&5-7'.20!Vestuário e acessórios inspirados 
nos personagens da Disney e África.

Vestuário e acessórios inspirados 
nos personagens da Disney e África.

Vestuário e acessórios inspirados 

BS  G.60&+.10!]04%'!Vestuário dos personages Disney, 
acessórios, presentes e lembranças. 

BV !!].+5%60&^!C&-1.7)!H%94-7^!Destino de compras 
one-stop de presentes com os personagens Disney e 
lembranças do Park.

FW !ZA_A` Z-\6.!G.60&!J%(&70^!
 Explore as profundeza de uma floresta tropical 

bioluminescente em busca da Na’vi Shaman of Songs.
FB! !ZA_A`!#6-'-&!X2.)D'!%8!$-++-)0!

44”/112 cm.  Voe montado em 
uma banshee da montanha em um passeio eletrizante 
sobre esta vasta lua. Voe alto sobre a vasta paisagem de 
Pandora, em um voo excitante repleto de quedas bruscas e 
manobras aéreas acrobáticas. Este voo é uma experiência 
3-D altamente interativa. Não é recomendada para 
pessoas com medo de altura.

FF! !ZA_A`!$%7)(!$%7)(!U!K!Bebidas congeladas 
bioluminescente de Pandora, rolos de abacaxi com cream 
cheese e cerveja.

FL! !ZA_A`!T-'(\2.!H-7'007! H#J!K!Oferece café 
da manhã. Frango e bife grelhado a lenha, tofu frito 
apimentado com chili, peixe e pãozinho chinês no vapor 
com cheeseburger ou legumes ao curry.

FN! !ZA_A`!O.71'&-10&+!Siga para esta estrutura  
transformada da RDA para encontrar uma loja inspirada 
na natureza, apresentando as muitas maravilhas de 
Pandora – The World of Avatar.

-62L9D?62&16&)3<79<2R Elefante  Leão  Gorila
 Girafa  Hipopótamo  Macaco Colobus  Zebra
 Mico de topo de algodão   Tarântula Tarântula

FP! !X0+'.6-2!%8!'D0!U.%7!a.7)
Entre e aproveite o esplendor das marionetes deste show 
tão grande quanto os da Broadway. 30 minutos. Veja 
Times Guide. 

FQ! !?%=%09'@9,/!A9B9,%&I?%=%09'@9,/!A9B9,%&I?%=%09'@9,/!A9B9,%&   
As estradas não pavimentadas da Harambe Wildlife 
Reserve passam por terrenos acidentados e acentuados. 
Você pode sentir impactos e sobressaltos repentinos em 
sua aventura no safári. 22 minutos. 

FR! !M%&.22-!X-22+!E/42%&-'.%7!C&-.2 Caminhe 
por uma floresta tropical habitada pela fauna africana—
incluindo gorilas, hipopótamos e pássaros exóticos. 

FS! !Rafiki’s Planet Watch Descubre como você pode 
salvar o mundo! Veja os bastidores do nosso centro de 
cuidados aos animais e aprenda sobre conservação. Veja o 
Times Guide para horários de funcionamento. 
b O.212.80!E/4&0++!C&-.7! Viaje através 

dessa locomotiva rústica para começar a sua jornada. 
C D/'&(,<92%/'!A292%/'I Aproveite uma 

variedade de exibições onde você poderá encontrar 
animais, ver cientistas trabalhando no Science Center, 
observar nossas instalações veterinárias e muito mais!

b #8805'.%7!T05'.%7! Visite nosso pátio de 
animais para conhecer e acariciar vários animais raros 
domesticados e interagir com nossos especialistas nos 
cuidados dos animais.

FV! !c-&-9<0!X&(.'!"-&[0'!U!K  
Frutas frescas, pretzels, raspadinhas e bebidas.

LW! !c-&-9<0!"-&[0'!#J!K Costeletas ao estilo africano, 
frango, salsichas, corn dogs (salsichas empanadas) e cerveja.

LB! !C-9(!C-9(!G08&0+D907'+!U!K Sorvete cremoso 
Dole Whip®, sundaes, sobremesas e cerveja.

LF! !]-d-!,-&!K!!
Coquetéis, vinho, cerveja nacionais e cervejas africanas.

LL! !]%7-21\+!].7.7)!T-8-&.!-'!C(+[0&!c%(+0
G0+'-(&-7' H!KK!#J!KKK Buffet com Donald 
e seus amigos. He!Cozinha americana; #Je Cozinha estilo 
Africano.

LN �Kusafiri Coffee Shop & Bakery HU!K!Ofertas de 
café da manhã, bolos, sanduíches tipo panini e café.

LP! !"%9<-+-!"-&[0'42-50
Obras de arte, esculturas e tambores inspirados na África.
"%9<-+-!"-&[0'42-50
Obras de arte, esculturas e tambores inspirados na África.
"%9<-+-!"-&[0'42-50

LQ! !f(&.\+!Td00'+!TD%4
Presentes, artigos para casa e petiscos estilo Africano.

-62L9D?62&16&)3<79<2R Tigre  Gibão 
 Dragão de Komodo   Macacos-cauda-de-leão

LR! !X2.)D'+!%8!O%710& Relaxe em um teatro 
coberto, e observe pássaros exibirem sua manha e graça 
neste show inspirador e educativo. 25 minutos. Veja 
Times Guide.

LS Maharajah Jungle TrekI Embarque num tour 
guiado pelo sudeste asiático, lar dos tigres, morcegos e 
um dragão de Komodo.

LV! !?9=%!E%<(,!E9+%>&I! 38”/97 cm. 
  Você irá se molhar! Você pode ficar encharcado!   Você irá se molhar! Você pode ficar encharcado! 

Kali River Rapids é uma aventura em um bote por Kali River Rapids é uma aventura em um bote por Kali River Rapids
águas claras de alta velocidade empolgante com curvas 
acentuadas e descidas repentinas.

NW! !)*+(>%2%/'!)<(,(&2FG(6('>!/B!27(!
H/,8%>>('!"/5'29%'I!

44”/112 cm. Expedition Everest— 
Legend of the Forbidden Mountain é uma montanha russa Legend of the Forbidden Mountain é uma montanha russa Legend of the Forbidden Mountain
de alta velocidade “ao topo do mundo” que inclui curvas 
acentuadas e descidas repentinas, viajando para a frente 
e para trás em túneis de vento e escuros.

NB  ZA_A`!G.60&+!%8!U.)D'!
Renda-se à beleza e harmonia de todos os seres vivos 
durante este espetáculo musical repleto de água, luzes e 
lendas. 15 minutos. Veja Times Guide.
NB-!E7'&-1-!10!FastPassg!na Asia

  NB< E7'&-1-!1%!4-5%'0!10!3-7'-&!na DinoLand 
U.S.A.
NB5 E7'&-1-!10!0+40&-!na DinoLand U.S.A.

NF! !!H-&-6-7!G%-1!#JU!K
Ofertas de inspiração asiática. Aberto em temporada. 

NL! !"&@!a-9-2\+!U!K
Falafel, batatas fritas temperadas e homus.

NN! !O-&(7)!A('4%+'!! !O-&(7)!A('4%+'!! ! U!K
Margaritas, cerveja, biscoitos e bebidas geladas.

NP ZA_A`!]&.7[d-22-D!#4&0+07'-1%!4%&!H%5-hH%2-I U!K
Bebidas congeladas, bebidas alcoólicas e lanches.

NQ �Yak & Yetii!G0+'-(&-7' #J!KK Culinária 
pan-asiática, frango tikka masala, nachos de atum ahi e 
wontons fritos de cream cheese.

NR �Yak & Yetii!U%5-2!X%%1!H-80+!#JU!K
Rolinhos primavera, carne com molho teriyaki na tigela, 
costelas coreanas com molho barbecue e hambúrgueres de 
carne de Kobe.

NS �Yak & Yetii!U%5-2!j(-2.'^!,060&-)0+!U!K!!
Frozen Yak Attack, chope, sangria e coxas de peru.

NV! !#7-71-4(&!Y50!H&0-9!C&(5[!! !#7-71-4(&!Y50!H&0-9!C&(5[!! ! U!K Sorvete.
PW �Thirsty River Bar & Trek Snacks U!K!Coquetéis 

especiais, bebidas congeladas, sorvetes, snacks, pretzels 
e pipocas.

PB  T0&[-!f%7)!,->--& Lembranças da atração 
Expedition Everest, roupas e brinquedos do Yeti.Expedition Everest, roupas e brinquedos do Yeti.Expedition Everest

-62L9D?62&16&)3<79<2R& Crocodilo Americano
Tiranossauro Rex

PF! !47(!:/'(#9,>I

Explore e se divirta nesta escavação de dinossauros. 
PL! !X%++.2!X(7!M-90+! Jogue jogos de Parks de 

diversão no coração da DinoLand U.S.A.
PN! !H%'>%'6!I(0/!J!47(!"5&%-9=!

Ajude a procurar Nemo nesta aventura imperdível 
de músicas espetaculares e maravilhosas marionetes. 
40 minutos. Veja Times Guide.

PP! !Primeval WhirlI 48”/122 cm. 
Primeval Whirl é uma montanha russa turbulenta e Primeval Whirl é uma montanha russa turbulenta e Primeval Whirl

giratória com curvas acentuadas e paradas.
PQ! !C&.50&-C%4!T4.7 Voe em um dinossauro amigo 

sobre a DinoLand U.S.A.
PR! !]YZAT#kG! 40”/102 cm. 

Essa experiência inclui áreas escuras e dinossauros 
assustadores. Essa excursão pré-histórica é uma aventura 
turbulenta de alta velocidade que inclui curvas acentuadas 
e quedas repentinas.

PS! !G0+'-(&-7'%+-(&(+!#J!K Hambúrguers de Angus, 
sanduíches, cachorros-quentes e saladas frescas.

PV! !].7%h,.'0!T7-5[+!U!K Sorvetes Häagen-Dazs®, 
sundaes, gelado cremoso, pretzels e churros.

QW! !C&.2%h,.'0+!U!K Chips de frango ao molho Buffalo, 
milkshakes, margaritas e cerveja.

QB! !].7%!].70&!U!K Nachos e cervejas.
QF �Chester & Hester’s Dinosaur Treasures Lanches, 

brinquedos e lembranças do personagem da Disney.
QL! !CD0!].7%!Y7+'.'('0!TD%4

Brinquedos inspirados em Dinossauros e moda jovem. 
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Símbolos no MapaSímbolos no Mapa
Amenidades
Banheiros acessíveis
Banheiros para acompanhantes 
Primeiros Socorros* Apresentado pelo Florida 
Hospital
Desfibrilador Externo Automático
Guest Relations (Atendimento ao Cliente)
Baby Care Center (Centro de cuidado ao 
bebê) Apresentado por Huggies®

Animais de serviço – área sanitária

Locais de fumantes 
ATM Apresentado pelo Chase
Aluguel de carrinhos de bebê
Apresentado por Huggies ®

Aluguel de cadeiras de rodas
Guarda-volumes
Disney PhotoPass® Localizações 
de fotógrafos
Memory Maker Centro de Vendas  Memory Maker Centro de Vendas  Memory Maker
Nikon® Picture Spot

Informações do Park 
Encontros com os personagens
Quiosques FastPass+ Disponíveis em inglês, FastPass+ Disponíveis em inglês, FastPass
espanhol e português.
Disney Vacation Club ® Information Center   
*Serviços de emergência disponíveis discando 911.

Símbolos em Lista
Considerações de Atração/Show 
Opção FastPass+ disponívelFastPass+ disponívelFastPass
Fila para pessoas individuais está disponível
Considerações físicas

Altura mínima requerida
Atração pode ser assustadora para 
as crianças
Pode permanecer na cadeira de 
rodas/Cadeira de Rodas Elétrica
Necessário transferir da cadeira de
rodas/Cadeira de Rodas Elétrica
Deverá transferir-se para uma cadeira 
de rodas
Deverá transferir-se para uma cadeira de 
rodas e então para o veículo da atração
Desfibrilador Externo Automático

Destaques de Animais

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.
Pedidos através do seu dispositivo móvel.

Reservas são recomendadas: 
407-939-3463
H!h Café da manhã   #!h!Almoço
J!h!Jantar        U!h!Lanche
K!= $14.99 e menos por adulto
KK!= $15–$34.99 por adulto
KKK!= $35–$59.99 por adulto
Visite disneydiningpricinginfo.com
para informações sobre preços.
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H%7+.10&-:;0+!8m+.5-+!09!10'0&9.7-1-+!-'&-:;0+e
#6.+%` 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.

H%7+.10&-:;0+!E+405.-.+!4-&-!#'&-:;0+
T0)(&-7:-e  Por favor obedeça a todos os avisos de segurança. 

Mantenha o seu cinto de segurança 
apertado.

Visitantes mais jovens entram 
primeiro.

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.

j(.%+=(0!H(&.%+.'^!
#7.9-2!C%(&+


