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DISNEY

Disney Cruises!
Considerada a melhor Companhia de Cruzeiros em 2013, os luxuosos cruzeiros da Disney são pensados para o divertimento de
toda a família. Pode visitar as Bahamas e as Caraíbas em viagens
com saídas de Port Canaveral ou Miami, na Florida. Mas também
pode fazer um cruzeiro no Alasca, na Califórnia, no Havai ou no
Mediterrâneo - uma coisa é certa, a qualidade e o divertimento
estão garantidos.

Disney World é na Florida
Quando se fala em magia, surge sempre um nome: Walt Disney BAHAMAS
World Resort, um conjunto de quatro parques temáticos e dois
parques aquáticos, localizados em Orlando, na Florida.
Magic Kingdom, o mais conhecido dos parques, é o lugar
onde a fantasia ganha vida para todos aqueles que ainda têm
alma jovem.
Epcot, é o Parque de descobertas onde a magia toca o mundo
real. É uma celebração da tecnologia com muita diversão de alta
tecnologia combinada com as maravilhas de diversas culturas e a
aventura de uma viagem ao redor do mundo.
Disney Hollywood Studios, é o seu passe para os bastidores do cinema. Participe no “Querida, encolhi as crianças” ou no
“Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith” ou ainda “The TwiMAGIC KINGDOM
light Zone Tower of Terror”.
Animal Kingdom Theme Park Aproveite para usufruir
de atracções emocionantes como um verdadeiro safari em África
ou uma viagem na floresta exuberante do sudoeste asiático ou ...
aventure-se na floresta na busca de gorilas.
Blizzard Beach Water Park, o maior parque aquático
conta com uma piscina de ondas de mais de 4.000 m2 entre muitas diversões "cobertas de neve" neste resort de esqui.
Typhoon Lagoon Water Park Aqui encontra correntes
estrondosas, canais maravilhosos e rios relaxantes, quer esteja
navegando nos nove canais, nadando com tubarões e peixes tropicais de verdade ou surfando ondas artificiais, criadas pelo
homem.
ANIMAL KINGDOM SAFARI
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Hotéis e Resorts na Disney!
O Disney World tem à sua espera uma grande quantidade de
hotéis, resorts e villas que recriam os mais diversos ambientes.
Ao hospedar-se num Hotel Resort Disney o transporte para todos
os parques é gratuito. Além disso, o serviço Disney's Magical
Express faz o transfere dos seus hóspedes do Aeroporto de Orlando para o hotel Disney, e vice versa.
Os hóspedes dos Hotéis Resort Disney podem passar mais tempo
nos Parques Temáticos com o benefício das Horas Mágicas Extras. DISNEY’S GRAN FLORIDIAN RESORT & SPA
Em cada dia um parque temático abre mais cedo ou fecha mais
tarde para que os hóspedes possam aproveitar os parques com
mais tranquilidade e com menos filas.
Os hotéis e villas da Disney são classificados de acordo com o nível
de conforto em: Luxo, Moderado e Económico. No nível de luxo
temos vários hotéis de sonho dispersos por todo o Disney World:
Na Zona do Magic Kingdom existem o Disney's Grand Floridian
Resort & Spa, o Disney's Contemporary Resort, o Disney's Polynesian Village Resort, Disney's Wilderness Lodge e as Villas no Bay
Lake Tower do Contemporary Resort, com ligações de barco ou GRAN FLORIDIAN HOTEL HALL
monorail entre cada um deles e com o Magic Kingdom.
Na zona do Epcot e à volta de um lago existem o Disney's Yacht
Club Resort, o Disney's Beach Club Resort e o Disney's BoardWalk
Inn, e as Beach Club Villas e Boardwalk Inn Villas, com ligações de
barco entre cada um deles e com o Epcot, mas cujas curtas distâncias também podem ser feitas a pé.
Na zona do Animal Kingdom existe o Disney's Animal Kingdom
Lodge e as Animal Kingdom Villas.
Na zona do Downtown Disney existem o Disney's Old Key West
DISNEY’S BEACH CLUB RESORT
Resort e o Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa.
Informações Úteis: A melhor época para visitar a Disney em Orlando é de Março a Novembro embora seja adequado

Para reservas ou informações contactar:

fazê-lo durante todo o ano.
Temperaturas médias (máxima diurna/mínima diurna):
Jan
21/9

Fev
22/9

Mar
25/12

Abr
28/15

Mai
31/18

Jun
32/22

Jul
33/23

Ago
33/23

Set
32/22

Out
29/18

Nov
25/14

Dez
23/10

Como chegar: Deve aproveitar os voos de Lisboa para Miami com a TAP Air Portugal e depois fazer a ligação para
Orlando de avião ou alugar viatura e fazer o percurso de auto-estrada, que dura 4 horas e é fácil de fazer.
Entrada nos parques: Existe uma grande variedade de tipos de ingressos de 2 a 10 dias com hipóteses diversas de
entrar: um parque por dia ou vários parques no mesmo dia podendo repetir quando quiser.
Compras e Divertimentos: Além das inúmeras lojas que existem nos parques existem uma zona de acesso público,
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usufruir depois do fecho dos parques, incluindo um espectáculo permanente do CIRQUE DU SOLEIL.
Telefone : 965663672
Hotéis e outras informações: Para conhecer as outras categorias de hotéis e outras informações sobre a Disney, pode
www.dmclinks.pt
consultar o site www.disneyagentesdeviagens.com.br e registar-se ou, se preferir, contacte-nos.
chamada DOWNTOWN AREA, onde poderá encontrar muitas lojas, restaurantes e locais de divertimento que pode

