Português

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 visitantes internacionais estão
disponíveis no Guest Relations.
Dienste für internationale Gäste sind bei der
Gästebetreuung 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。

Enquanto estiver no Disney’s Animal
Kingdom® Theme Park, você poderá curtir
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!

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 coleteos quando estiver saindo do Parque.
Aguarde três horas para entrega na frente
do parque. Se você preferir, as compras
podem ser entregues diretamente em
qualquer hotel dentro do Walt Disney
World® Resort. Consulte um funcionário do
setor de mercadorias para mais detalhes.

Passe no Adventurers Outpost 7 e
encontre o casal de aventureiros
enquanto eles se preparam para
sua próxima expedição. Além disso,
veja alguns momentos exóticos que
colecionaram em suas viagens!

Reservas de Restaurantes

As reservas para restaurantes de
serviço de mesa esgotam-se
rapidamente, faça suas reservas em
www.disneyworld.com/dine, chamando
407-939-3463, ou visitando qualquer
posto de Guest Relations. As reservas
devem ser canceladas pelo menos um dia
antes ou uma taxa de cancelamento por
pessoa será cobrada (varia de acordo com
o local).

Mickey Check

Procure o símbolo Mickey Check nos menus
em todo o Walt Disney World Resort para
refeições e crianças e outros itens que
atendam às Diretrizes de Nutrição da
Disney. Para obter mais informações,
visite www.disneymickeycheck.com.
Para necessidades dietéticas especiais,
consulte um gerente de restaurante ou chef.
Para informações sobre opções de
alimentos hipoalergênicos, por favor
visite o Gardens Kiosk 10 localizado na
Discovery Island.

Todos os visitantes que desejam deixar o parque e voltar no
final do dia poderão fazê-lo mediante a apresentação ingresso de admissão original.
• Para chegar ao estacionamento do Disney’s Animal Kingdom Theme Park,
tome o Parking Tram (trem do estacionamento) localizado do lado de fora na
frente do Parque.
• Para chegar ao Magic Kingdom® Park, Epcot® ou Disney’s Hollywood
Studios®, tome um Ônibus localizado do lado de fora na frente do Parque.
• Para chegar ao Walt Disney World Resort Hotels, tome um Ônibus localizado
do lado de fora na frente do Parque.
• Para chegar a Downtown Disney® Area ou Disney’s Typhoon Lagoon Water
Park, tome um Ônibus para qualquer Walt Disney World Resort Hotel e, em
seguida, outro Ônibus para a Downtown Disney Area.
• Para chegar a Disney’s Blizzard Beach Water Park, tome um Ônibus para
qualquer Walt Disney World Resort Hotel. (O Ônibus vai parar no Disney’s
Blizzard Beach Water Park durante o horário de funcionamento).

Não se esqueça do seu Times Guide!
Pegue o Times Guide semanal 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.
• Algumas passagens no Parque podem fechar periodicamente
para as paradas e preparação de fogos de artifício.

Get the whole family
in the picture with

Memory Maker.

Experimente encontros pessoais com
espécies da vida selvagem africana
nesta expedição exclusiva guiada através
do Safi River Valley no Parque 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.
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!

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, veterinários, criadores de animais, educadores e funcionários procuram
novas formas de manter o planeta saudável para todos os seus habitantes.

An incredible new way to stretch your
family vacation photos:

•
•
•

It all starts with Disney PhotoPass™ Service, where you can
get your pictures taken by Disney PhotoPass Photographers at
hundreds of locations throughout Walt Disney World® Resort.
Then, when you purchase Memory Maker, you can get
unlimited digital photos to view, share and download
through your My Disney Experience account!

Purchase Memory Maker today at
Disney Outfitters on Discovery Island®
(across from It’s Tough to be a Bug!®).
Memory Maker includes photos taken during the Memory Maker window and linked to the Memory Maker Guest’s Disney
account. Photos will expire pursuant to the expiration policy at mydisneyphotopass.disney.go.com/help-and-support. If
Memory Maker is added to your Magic Your Way® Package or purchased at the advance purchase price, any photos taken
within three days from the date Memory Maker is purchased will not be included and must be purchased separately. Valid
Theme Park admission required for certain photo locations. Family & Friends media sharing is subject to the MyMagic+ Terms
and Conditions. Not responsible for missing, lost or damaged photos. Subject to Memory Maker Terms and Conditions.
©Disney ©Disney/Pixar MM+-14-30783 ©2014 Lucasfilm Ltd. & TM.

Reutilizar e reciclar sempre que possível.
Criar habitats para animais selvagens em seu quintal.
Apoiar as organizações de conservação por meio de contribuições e
de voluntariado.

Payment Options

©Disney

Dicas de Segurança
Disney’s Wild About
Safety

Como dizem Timon e Pumbaa:
“Não espere muito para se
hidratar.” Visite Guest Relations
para receber seus próprios cartões
com dicas de segurança ou visite
www.disneywildaboutsafety.com
para obter mais dicas de
segurança e jogos divertidos.

Acompanhe-nos em apoiar os esforços
para salvar os animais selvagens ao
redor do mundo, contribuindo sempre
que você ver o símbolo da Disney
Worldwide Conservation Fund.
Não alimente os pássaros ou outros animais e não
jogue objetos (incluindo moedas) na água.
Veja os recipientes de reciclagem por todo o parque e
junte-se a nós em nosso compromisso com o meio ambiente.

Mapas Úteis

Use mapas habilitados para GPS
para conseguir aproveitar toda a
diversão dos Parques.

Informações sobre atrações

Veja o tempo de espera estimado para
sua atração favorita ou encontre seus
personagens favoritos.

Baixe hoje o aplicativo My Disney Experience
para celular GRATUITAMENTE!

Walt Disney World ® Resort accepts
Disney’s Visa® Cards, Visa®,
MasterCard®, Discover®,
American Express®, Diners Club®
and JCB®.
©Disney 6/14
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MAPA

Pacote de coleta e
entrega de mercadorias

DAK Version

Visite Guest Relations localizado na parte
interna da entrada do parque para:
• Perguntas e Dúvidas
• Upgrades de Ingressos
• Assistência personalizada
a visitantes
• Achados e Perdidos
• Serviços para visitantes com
deficiência

Baixe o aplicativo My Disney Experience em
uma app store ou escaneando este código
para acessar informações sobre o Parque
em tempo real (detalhes no interior). Ou
visite MyDisneyExperience.com no browser
de seu celular.

Mostre seu lado Disney

#DISNEYSIDE

Você também pode visitar MyDisneyExperience.com
no browser de seu celular.

Acesse ao FastPass+
Selecione e modifique as
suas experiências para o
Disney FastPass+.

Disponibilidade sujeita às limitações do dispositivo. Os recursos podem variar por dispositivo ou provedor de serviços e tarifas de mensagem e dados podem ser cobradas. A cobertura e app stores não estão
disponíveis em todas as localidades. Se você tem menos de 18 anos, primeiro peça permissão aos seus pais. Admissão válida ao parque temático e registro on-line são necessários.
O número de seleções que você pode efetuar e os horários disponíveis das atrações e entretenimento do Disney FastPass+ são limitados.
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. Android e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc. ©Disney
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Obtenha tempos de espera ao
vivo e mapas com GPS ao
baixar GRÁTIS o aplicativo
My Disney Experience hoje!
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Acesso Wi-Fi
Wi-Fi está disponível
na maioria das áreas.
Algumas atrações e
shows podem ter
disponibilidade limitada.

Trem para o
Rafiki’s Planet
Watch
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Centro de
ajuda MyMagic+
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Entrada

Segurança Por favor obedeça a todos os avisos

de segurança.

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.

E

S

Mantenha o seu cinto de
segurança apertado.
Ônibus para os
Resorts da Disney

Isle of Java L $ Cafés, bolos, bebidas geladas
e soda.
Flame Tree Barbecue AJ $ Costelas defumadas,
frango, saladas frescas e coxas de Peru.
Gardens Kiosk A $ Alimentos hipoalergênico e
informações sobre opções especiais de alimentos ao
redor do Parque.
Beastly Kiosk L $ Pretzels. Refeições oferecidas
de acordo com a época do ano.
Discovery Island Ice Cream L $
Haagen-Dazs® e Edy’s® Grand Ice Cream.
Pizzafari CAJ $ Pratos de café da manhã,
torrada francesa, pizzas, saladas e sanduíches.

Destaques de Animais: Elefante Leão
Gorila Girafa Hipopótamo Macaco Colobus
16 Festival of the Lion King
Entre e aproveite o esplendor das marionetes deste
show tão grande quanto os da Broadway.
30 minutos. Veja Times Guide.
17 Kilimanjaro Safaris®
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.
18 Pangani Forest Exploration Trail®
Caminhe por uma floresta tropical habitada pela 		
fauna africana—incluindo gorilas, hipopótamos e 		
pássaros exóticos.
Embarque
19 Wildlife Express Train
em uma locomotiva rústica que viaja por trás das
cenas de Harambe, África, até Rafiki’s Planet
Watch. Os trens partem a cada 5–7 minutos.
20 Dawa Bar $ Coquetéis, vinho, cervejas
nacionais e cervejas africanas.
J $$$ Buffet
21 Tusker House Restaurant
informal para família. Cozinha com sabor Africano.
Café da manhã oferecido pela Kellogg’s ®.
• Donald’s Dining Safari Breakfast and 		
Lunch C $$ A $$$ Buffet com Donald e seus
amigos. C: Cozinha americana; A: Cozinha
com sabor Africano.
22 Kusafiri Coffee Shop & Bakery CL $
Café da manhã, sanduíches, folheados e café.
23 Harambe Fruit Market Apresentado pela 		
marca Ocean Spray® Craisins® brand. L $
Frutas, bebidas e lanches.
24 Tamu Tamu Refreshments CAJL $
Sanduíches e saladas. Café da manhã oferecido de
acordo com a época do ano.
25 Mombasa Marketplace Obras de arte,
esculturas e tambores inspirados na África.
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Considerações Especiais para Atrações
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Torne-se um explorador
Wilderness Explorers
da natureza, completando desafios e ganhando
emblemas enquanto você visita o parque! Locais
adicionais para iniciar a atividade podem ser
encontrados na Discovery Island e na África, no
Rafiki’s Planet Watch® na Ásia, e DinoLand U.S.A.®
It’s Tough to be a Bug!®
Descubra como é ser um inseto neste filme
3-D inspirado em “A Bug’s Life” da Disney•Pixar.
Alguns momentos assustadores no escuro.
Passeie em 		
Discovery Island® Trails
caminhos tranquilos e descubra os vários animais 		
ao redor da Tree of Life®.
Encontre com
Adventurers Outpost
seus amigos Disney favoritos na sede da sua exploração.

15 Disney Outfitters Vestuário e acessórios
inspirados nos personagens da Disney e África.

14 Island Mercantile Destino de compras
one-stop de presentes com os personagens
Disney e lembranças do Parque.
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Discovery River
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3 Garden Gate Gifts Acessórios para câmeras 		
e souvenirs do parque.

4

32

37

CAJ $$ Omeletes,
2 Rainforest Cafe®
waffles, rabanadas, hambúrgueres, costelas e 		
massas. Nota: Entradas dentro e fora do Parque.

Mico de topo de
Destaques de Animais:
Lontra
Porco-espinho
lémur-dealgodão
cauda-anelada

25

22

Tamanduá

Passeie por jardins 		
1 The Oasis Exhibits
tropicais — lar de exóticas exposições de animais.

19
17

Destaques de Animais:
Babirusa
Colhereiro

Carros Elétricos para
o Estacionamento

Mantenha a sua cabeça encostada
no descanso de cabeça.
Visitantes mais jovens entram primeiro.

Considerações físicas em
determinadas atrações:

Aviso! 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.

Cortesia Nós fazemos todo o possível para oferecer

uma experiência segura, confortável e divertida a todos
os nossos visitantes. Pedimos que nos ajude mostrando
cortesia a todos os demais visitantes no parque. Trate os
demais com respeito. Não use linguagem ofensiva, nem
cometa ações ilegais, inseguras ou ofensivas. Siga todos
os avisos de segurança. Trajes apropriados devem ser
usados o tempo todo, incluindo calçados e camisas.

Símbolos no Mapa
Amenidades
Banheiros acessíveis
Banheiros para acompanhantes
Primeiros Socorros Apresentado pela
Florida Hospital
Guest Relations
ATM Apresentado por Chase
Desfibrilador Externo Automático
Locais de fumantes
Centro de cuidado ao bebê
Carrinhos de bebê e cadeiras de rodas
Guarda-volumes

Animais de serviço – área sanitária
Disney PhotoPass™ Localizações de fotógrafos
Memory Maker Centro de Vendas
Ponto Fotográfico Nikon®
Informações do Parque
Encontros com os personagens
Informações para Disney Vacation Club®
Centro de ajuda MyMagic+
Quiosques de FastPass+

Destaques de Animais:
Píton
Ovelhas
Tarântula
26 Wildlife Express Train
Embarque em uma locomotiva rústica que
viaja pelos bastidores do Rafiki’s Planet Watch
até Harambe na África. Os trens partem a cada
5–7 minutos.
Veja saguis de cabeça
27 Habitat Habit!
branca e aprenda como você pode compartilhar
este mundo com animais nesta trilha de
descobertas ao ar livre.
Experimente
28 Conservation Station®
encontros com animais, interaja com uma
variedade de exposições, e veja nossas
instalações veterinárias.
Conheça uma
29 Affection Section
variedade de animais, incluindo cabras e ovelhas,
em nosso jardim de afagos que apresenta um
número de raças domésticas raras.
Destaques de Animais:
Tigre
Morcego
Gibão
Relaxe em um
30 Flights of Wonder
teatro coberto, e observe pássaros exibirem
sua manha e graça neste show inspirador e
educativo. 25 minutos. Veja Times Guide.
31 Maharajah Jungle Trek®
Embarque
num tour guiado pelo sudeste asiático, lar dos
tigres, morcegos e um dragão de Komodo.
38”/97 cm.
32 Kali River Rapids®
Você irá se molhar! Você pode ficar 		
encharcado! Kali River Rapids é uma aventura em um
bote por águas claras de alta velocidade empolgante
com curvas acentuadas e descidas repentinas.
33 Expedition Everest—Legend of the
Forbidden Mountain®
44”/112 cm.
Expedition Everest—
Legend of the Forbidden Mountain é uma
montanha russa 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.
34 Bradley Falls AJ $ Ofertas de inspiração
asiática vegetariana. Aberto em temporada.
35 Mr. Kamal’s AJ $ Pratos vegetarianos e
deinspiração na culinária indiana.
36 Upcountry L $ Margaritas, cervejas,
biscoitos e bebidas geladas.
Símbolos em Lista
Considerações de Atração/Show
Opção FastPass+ disponível
Fila para pessoas individuais está disponível
Considerações físicas
Altura mínima requerida
Acessível a cadeiras de rodas
É necessário deixar a cadeira de rodas
Deverá transferir-se para uma cadeira
de rodas
Deverá transferir-se para uma cadeira de
rodas e então para a atração

37 Yak & Yeti Restaurant AJ $$
Cozinha asiática com frango com mel, miso
salmão e camarão tempurá.
38 Yak & Yeti Local Food Cafes AJL $
Frango com mel, carne com molho de laranja,
salada de frango mandarim e frango agridoce.
39 Anandapur Ice Cream Truck L $ Sorvete.
40 Serka Zong Bazaar Lembranças da
atração Expedition Everest, roupas e
brinquedos do Yeti.
Destaques de Animais:

Crocodilo Americano

Explore e se divirta
41 The Boneyard®
nesta escavação de dinossauros.
42 Fossil Fun Games
Jogue jogos de
parques de diversão no coração da DinoLand U.S.A.
43 Finding Nemo—The Musical
Ajude a procurar Nemo nesta aventura
imperdível de músicas espetaculares e
maravilhosas marionetes. 40 minutos. Veja
Times Guide.
44 Primeval Whirl®
48”/122 cm.
Primeval Whirl é uma montanha russa
turbulenta e giratória com curvas acentuadas e
paradas.
45 TriceraTop Spin
Voe em um
dinossauro amigo sobre a DinoLand U.S.A.
40”/102 cm.
46 DINOSAUR
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.
47 Restaurantosaurus AJ $ Hambúrguers
de Angus, sanduíches, cachorros-quentes,
saladas frescas e vegetariana.
48 Dino-Bite Snacks L $ Sorvete e churros.
49 Trilo-Bites AL $ Waffles especiais, sorvette,
limonada gelada, e cerveja. Almoço oferecido de
acordo com a época do ano.
50 Dino Diner AL $ Algodão doce, raspadinha
de gelo, e cerveja. Almoço oferecido de acordo
com a época do ano.
51 Chester & Hester’s Dinosaur Treasures
Lanches, brinquedos e lembranças do
personagem da Disney.
52 The Dino Institute Shop Brinquedos
inspirados em Dinossauros e moda jovem.

Atração pode ser assustadora para
as crianças
Destaques de Animais
Desfibrilador Externo Automático
Com legenda refletiva
Dispositivos em Guest Relations
Assistência para escuta
Com legenda em inglês
Aparelho tradutor
Compras
Restaurantes
Todos os restaurantes listados
aceitam o plano de Refeição Disney.

Reservas são recomendadas:
407-939-3463
C - Café da manhã A - Almoço
L - Lanche
J - Jantar

$ = $14.99 e menos por adulto
$$ = $15–$29.99 por adulto
$$$ = $30–$59.99 por adulto
Visite www.disneydiningpricinginfo.com
para informações sobre preços.

