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Dicas e Informações
Visite o Guest Relations localizado ao
leste da Spaceship Earth 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 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。

Compras

Aqui no Epcot , você não precisa de
um passaporte para embarcar em uma
maratona de compras internacional!
Compre nos pavilhões do World
Showcase e você vai descobrir
produtos autênticos de todo o mundo
– de fragrâncias delicadas da França a
ornamentos feitos à mão na Alemanha.
®

MAPA

Pacote de coleta e entrega de
mercadorias Em vez de carregar as
compras do Parque o dia todo, peça
para que elas sejam entregue no The
Gift Shop, perto da entrada principal
do Parque ou para o World Traveler, na
International Gateway, e retire-as ao
sair do Parque. Espere 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.

IllumiNations: Reflections of Earth Apresentado por Siemens

Reúna-se com sua família em torno do World Showcase Lagoon para celebrar o passado, presente e
futuro da Terra nesse deslumbrante show de fogos de artifício com tecnologia hipnotizante.
Veja Times Guide.

Restaurantes

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.

Sair do Parque? Todos os visitantes que desejam deixar o parque e voltar no
final do dia poderão fazê-lo mediante a apresentação de ingresso de admissão
original.
• Para chegar ao estacionamento do Epcot, tome o Parking Tram (trem do
estacionamento) localizado do lado de fora na frente do Parque.
• Para chegar ao Magic Kingdom® Park, tome o Monorail para o Transportation
and Ticket Center e, em seguida, o Monorail ou Ferryboat até o Parque.
• Para chegar ao Disney’s Animal Kingdom® Theme Park, tome um Ônibus
localizado do lado de fora na frente do Parque.
• Para chegar ao Disney’s Hollywood Studios®, vá a pé ou pegue o FriendShip
Boat na International Gateway.
• 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 Hotel dentro do Walt Disney World Resort e, em seguida, outro Ônibus
para o Parque.
• Para chegar ao Disney’s Yacht & Beach Club Resorts, Disney’s BoardWalk
Resort ou Walt Disney World Swan and Dolphin Hotels, ande a pé ou
pegue o barco chamado FriendShip Boat no International Gateway.
• Para todos os outros Walt Disney World Resort Hotels, tome um Ônibus
localizado do lado de fora na frente do Parque.

Participe de um mundo de história e tradição! Da arquitetura marroquina a jardins japoneses, cada pavilhão do World Showcase
proporciona diversas oportunidades para maravilhas e diversão. E não deixe de visitar nossas galerias para amostras reais de arte e
cultura mundial!
• Mexico Folk Art Gallery - México
• Stave Church Gallery - Noruega
• House of the Whispering Willows - China
• American Heritage Gallery - The American Adventure
• Bijutsu-kan Gallery - Japão
• Gallery of Arts and History - Morrocos

Get the whole family
in the picture with

Não se esqueça do seu Times Guide! Pegue o Times Guide semanal
para obter informações adicionais sobre shows, entretenimento, horas 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.

Memory Maker.
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
Camera Center in Future World
(next to Spaceship Earth).
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.

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

Dicas de Segurança Disney
Wild About Safety®

Como Timão e Pumba diriam, “Siga
as regras da selva.” 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.
Não alimente os pássaros ou outros
animais e não jogue objetos
(incluindo moedas) na água.

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 o My Disney Experience
GRÁTIS hoje.

Payment Options

Walt Disney World ® Resort accepts
Disney’s Visa® Cards, Visa®,
MasterCard®, Discover®,
American Express®, Diners Club®
and JCB®.
©Disney 4/14

Nós falamos a sua língua
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!

Mapas Úteis

EPCOT Version

Guest Relations

©Disney

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

Reservas de Restaurantes
Você também pode baixar o MyDisneyExperience.com no seu celular.

É fácil reservar uma mesa nos
restaurantes do Walt Disney World®.

Wi-Fi está disponível na maioria das áreas.

Algumas atrações e shows podem ter disponibilidade limitada.
Não está disponível em todos os modelos de celulares. Sujeito a disponibilidade. Tarifas de internet móvel podem ser cobradas. Cobertura não disponível em todos os locais. Se você tem menos de 18 anos, primeiro peça permissão
aos seus responsáveis. Apple, iPhone é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA. e em outros países. AppStore é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google, inc. ©Disney

Carros Elétricos para
o Estacionamento

Ônibus para os
Resorts da Disney

Monotrilho para
Transportation and
Ticket Center

Acesso Wi-Fi
Wi-Fi está disponível
na maioria das áreas.
Algumas atrações e
shows podem ter
disponibilidade limitada.

Entrada

26

Obtenha tempos de espera ao
vivo e mapas com GPS ao
baixar GRÁTIS o aplicativo
My Disney Experience hoje!
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IllumiNations:
Reflections of Earth

Apresentado pela Siemens
Fogos de artifício, cores e luzes - tudo
ligado a uma emocionante trilha sonora.
Veja Times Guide.
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Gardens Theatre
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33 Alemanha

37 Marrocos

36 Japão

35 The American
Adventure

Test Track® Apresentado por Chevrolet®
40”/102 cm.
Test Track é uma atração emocionante e
turbulenta que possui diversos ambientes de teste automotivo
incluindo pavimentos de estrada escorregadio, aceleração rápida,
frenagens bruscas, curvas acentuadas e curvas íngremes.

6

Imagine e invente em
Innoventions East & West
dois pavilhões com jogos interativos e exposições.

7

The Sum of All Thrills™ Apresentado por Raytheon®
48”/122 cm.
The Sum of All Thrills é um simulador
altamente turbulento que é capaz de quedas abruptas, curvas
repentinas e manobras invertidas.

34 Itália
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Disney Phineas and Ferb: Agent P’s World Showcase
Procure por pistas com o Perry, o Ornitorrinco,
Adventure
para vencer o Dr. Doofenshmirtz antes que ele assuma o controle do
World Showcase. Aventura interativa. No seu ritmo. Ponto de partida
adicional no Internacional Gateway. Procure o número 39 no mapa.
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MouseGear Destino de compras one-stop de presentes
com os personagens Disney e lembranças do Parque.

Future World Oeste
Encontre Mickey
Epcot Character Spot
e seus amigos neste ambiente de desenhos animados!

12

The Seas with Nemo & Friends®
Interaja com um elenco de personagens submarinos nesta
atração baseada no filme Disney•Pixar “Finding Nemo.”

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.

Aprenda sobre
The Circle of Life
conservação neste filme apresentando comentários de Timão e
Pumbaa do “The Lion King.” 20 minutos.
Journey Into Imagination With Figment
Siga Figment neste fantástico passeio aberto pelo
Imagination Institute.
Junte-se a
Captain EO
Michael Jackson quando ele e sua tripulação espacial divertemse, cantam e dançam por uma cruzada cósmica em 3-D.18 minutos.
Explore, experimente e crie nesta área de
ImageWorks
jogos interativos.
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Refreshment Port AJ $ Camarão frito, sorvetes e
bebidas congeladas.
Promenade Refreshments AJ $ Cachorros-quentes,
pretzel, sorvete e cerveja.
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30

33

Carrinhos de bebê e cadeiras
de rodas
I
Guarda-volumes
Amenidades
Animais de serviço – área sanitária
Banheiros
LL
Disney PhotoPass™ Localizações de
Banheiros acessíveis
fotógrafos
Banheiros para acompanhantes
Memory Maker Centro de Vendas
Primeiros Socorros Apresentado pela
Ponto Fotográfico Nikon®
Florida Hospital
Assistência para escuta
Guest Relations
Informações do Parque
Caixa eletrônico Apresentado pela Chase
Encontros com os personagens
Desfibrilador Externo Automático
Informações para Disney Vacation Club®
Locais de fumantes
T Dicas e horários dos shows
Centro de cuidado ao bebê

Símbolos no Mapa

China
Visite os lugares e faces
Reflections of China
do país mais populoso do mundo neste filme em Circle-Vision 360.
14 minutos.
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Marrocos
Restaurant Marrakesh
AJ $$ Jantares de carne,
cordeiro e frango. Com um show de dança do ventre ao vivo.
Tangierine Café AJ $ Shawarma de frango e cordeiro,
wraps e saladas.
Novo! Spice Road Table AJ $ Pequenos pratos
marroquinos e bebidas especiais com os sabores regionais do
Mediterrâneo. Não faz parte do plano de Refeições Disney.

38

França
Impressions de France
Aproveite a
grandiosidade e charme das paisagens rurais da França em
filme. 20 minutos.
Chefs de France
AJ $$ Sopa de cebola, filé mignon
e crème brûlée.
Monsieur Paul
J $$$ Pato assado, frutos do mar e suflês.
Les Halles Boulangerie & Patisserie L $
Sanduíches de baguete fresca, bolos e assados.
L’Artisan des Glaces L $ Sorbets e sorvetes artesanais.

Alemanha
Biergarten Restaurant
A $$ J $$$
Buffet de
Oktoberfest com entretenimento ao vivo. Cozinha alemã.
Sommerfest AJ $ Bratwurst, salada de batata, cerveja
e sobremesas.
Karamell-Küche Calda fresca de milho de caramelo, maçãs e
morangos cobertos com caramelos. Feito com Werther’s®
Original Caramel.
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México
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros
Descubra as paisagens do México e as brincadeiras dos três
amigos de penas neste suave passeio de barco.

LEGENDA

Noruega
Faça um misterioso passeio de
Maelstrom
barco pelas paisagens da Escandinávia. Filme de 5 minutos no final.

Nine Dragons Restaurant
AJ $$ Cozinha chinesa,
vinho e cerveja.
Lotus Blossom Café AJ $ Rolinho primavera e frango com
molho de laranja e arroz.

Art of Disney Itens para colecionador incluindo obras de
arte emolduradas, esculturas e Vinylmation.
Club Cool Mercadorias exclusivas Coca-Cola e amostras
gratuitas de refrigerantes de todo o mundo. Apresentado
por Coca-Cola.
The Gift Stop Retirada de pacotes de compras.

Duffy the Disney Bear Conheça o ursinho do Mickey que
viaja o mundo todo!

Japão
Teppan Edo
AJ $$ Bife, frutos do mar e frango.
Grelhados na chapa em sua frente por Teppan Chefs.
Tokyo Dining
AJ $$ Sushi, caixa bento, Itens
grelhados e cozinha tradicional Japonesa.
Katsura Grill AJ $ Combinações de teriyaki, macarrão
udon, sushi e comida com tempero curry.
Kabuki Cafe L $ Raspadinha de gelo, aperitivos de sushi,
cervejas Japonesas e bebidas geladas.

Princess Storybook Dining at Akershus Royal Banquet
CAJ $$$ Jantar com as princesas da Disney. Cozinha
Hall
americana e norueguesa.
Kringla Bakeri Og Kafe L $ Bolos e sanduíches.

Fountain View L $ Starbucks® Café expresso, sanduíches
artesanais e doces da Disney.
AJ $$ Frutos do mar, carnes
Coral Reef Restaurant
e muito mais.
Sunshine Seasons CAJ $ Sopas, saladas, sanduíches e
sobremesas da estação.
Chip ‘n Dale’s Harvest Feast at The Garden Grill
J $$$ Jantar com os personagens Chip ‘n Dale e
amigos. Cozinha americana. Apresentado por Smucker’s ®.

27
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La Cantina de San Angel AJ $ Nachos, tacos, quesadillas,
cerveja e margaritas.
La Cava del Tequila $ Mais de 120 tipos de tequilas e
margaritas artesanais. Não faz parte do plano de Refeições Disney.

World Showcase

11

Considerações Especiais
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.

San Angel Inn Restaurante
AJ $$ Autêntica cozinha
Mexicana. Margueritas e tequilas premium.
La Hacienda de San Angel
J $$ Cozinha tradicional
Mexicana margueritas e tequilas premium.

Participe numa
Turtle Talk With Crush
entrevista em tempo real com sua tartaruga surfista preferida.
40”/102 cm.
Voe enquanto
Soarin’®
paira sobre as maravilhosas vistas da Califórnia.
Living with the Land Apresentado por Chiquita®
Navegue pela estufa de plantas do Land
Pavilion para ver limões de 4 quilos e muito mais!

Showcase Plaza

Electric Umbrella AJ $ Hambúrgueres Angus, e saladas de
frango. Apresentado por Coca-Cola®.

Mantenha o seu cinto desegurança apertado.

39

N

15

5

Permaneça sentado com as mãos, braços, pés e pernas dentro
do veículo.

I

14

Aprimore seu treinamento de
Advanced Training Lab
astronauta nesta área de jogos interativos.

10

32 China

13

4

9

World Showcase

Barco e passarela
para Epcot® Resorts
e Disney’s Hollywood
Studios®

44”/112 cm.
Mission: SPACE® Apresentado por HP
Qual Mission: SPACE é correta para você?
Mission: SPACE fornece aos astronautas aprendizes a sensação de
um vôo através do espaço. Escolha entre dois níveis de treinamento.
Ambos oferecem a mesma missão de treinamento emocionante, mas
diferem na intensidade. Equipe Laranja–Treinamento Mais Intenso
é um simulador emocionante, com movimentos altamente turbulentos,
que gira e cria forças gravitacionais durante a decolagem e
sequências de reentrada e inclui manobras intensas que podem
causar náusea, dor de cabeça, tontura e desorientação, mesmo se
Equipe Verde–
você nunca tiver experienciado enjôo antes.
Treinamento Menos Intenso é um simulador de movimentos
empolgante que não gira e é menos provável que cause enjôo.
Grávidas não devem fazer o passeio.

30 México

I

International
Gateway

3

8

Showcase Plaza

41 Reino Unido

Ellen’s Energy Adventure
Faça um
passeio multimídia pelo tempo e no subconsciente de Ellen
DeGeneres. 45 minutos.

4

Odyssey
Center

42 Canadá

2

Festival
Center

8
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Spaceship Earth Apresentado por Siemens®
Explore a história da comunicação, da Idade da Pedra à Era
dos Computadores.
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Future World Leste

24

The Land

Future World Leste

39

Itália
Tutto Italia Ristorante
AJ $$ Massas e
especialidades italianas.
Tutto Gusto Wine Cellar AJL $$ Vinhos italianos e queijos
importados. Não faz parte do Plano de Refeições Disney.
Via Napoli Ristorante e Pizzeria
AJ $$ Massas
italianas, pizzas de lenha, Piatti alla Parmigiana e tiramisú.
The American Adventure
The American Adventure
Explore o passado
e futuro da América em filme, música e Audio-Animatronics®.
30 minutos.
Liberty Inn AJ $ Hambúrgueres Angus, cachorros-quentes,
frango, bife e saladas frescas. Apresentado por Coca-Cola.
Fife & Drum Tavern AJ $ Coxas de Peru, bebidas geladas
e cerveja.

Kidcot Fun Stops
Ponto de observação
reservado durante
IllumiNations
Informações para
Leave A Legacy
Centro de ajuda
MyMagic+
Quiosques de FastPass+

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

International Gateway
Disney Phineas and Ferb: Agent P’s World Showcase
Adventure
Procure por pistas com o Perry, o Ornitorrinco,
para vencer o Dr. Doofenshmirtz antes que ele assuma o controle do
World Showcase. Aventura interativa. No seu ritmo. Ponto de partida
adicional no Future World Leste. Procure o número 8 no mapa.
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World Traveler Retirada de pacotes de compras.

41

Reino Unido
Rose & Crown Pub & Dining Room
AJ $$ Carnes,
peixes e cervejas.
Yorkshire County Fish Shop AJ $ Peixe e batatas
fritas, bebidas e cervejas.

42

Canadá
Veja o melhor do Canadá
O Canada!
neste filme em Circle-Vision 360. 14 minutos.
Le Cellier Steakhouse
AJ $$$
Carnes, massas e frutos do mar.

Atração pode ser assustadora para
as crianças
Desfibrilador Externo Automático
Com legenda refletiva
Dispositivos em Guest Relations
Assistência para escuta
Com legenda em inglês
Aparelho tradutor
Compras

Restaurantes
Todos os locais para jantar aceitam o
plano de refeições Disney, salvo
indicação contraria.
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.

