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CRUZEIROS DISNEY

Disney Cruises!
Gostaria de passar o dia numa praia paradisíaca das Caraíbas e de
ir a uma festa de piratas em alto-mar, à noite, com fogo de artifício ou, de ver um filme da Disney antes de chegar aos cinemas e
de tirar umas fotos com o Mickey e a Cinderela?... Pois tudo isto
é possível num cruzeiro Disney.
Considerada a melhor Companhia de Cruzeiros em 2014 em
diversos segmentos, os luxuosos cruzeiros da Disney são pensados para o divertimento de toda a família. Toda a magia da Disney, as personagens e os espectáculos estão presentes e o entretenimento está garantido o tempo todo e tudo com o padrão de
CASTAWAY CAY - BAHAMAS
qualidade Disney. Os espectáculos a bordo dos navios da Disney
são comparáveis aos espectáculos da Broadway.
As crianças e os adolescentes têm clubes para cada idade, com
programação apropriada, durante todo o dia. O mesmo se passa
com os adultos. Existem 3 restaurantes temáticos e em cada noite
janta-se num deles, com a particularidade do empregado de mesa
acompanhar os hóspedes em cada novo restaurante.
Constantemente classificada pelos passageiros da Disney como o
seu porto de escala favorito, Castaway Cay, nas Bahamas, é uma
ilha paradisíaca privada, reservada exclusivamente para os cruzeiros da Disney. Este oásis convida-o a desfrutar de um ameno clima tropical e recreação de nível internacional com a famosa hospitalidade da Disney. O navio acosta num cais da ilha, permitindo
a todos ir e vir conforme desejarem, enquanto aproveitam para
fazer diversas actividades como mergulhar, fazer passeios de barco, nadar e tomar banhos de sol. Durante a estada na ilha é servida comida em vários restaurantes externos cobertos.
A Disney projectou Castaway Cay com áreas e actividades únicas
para todos os membros da família: as crianças dos 3 aos 12 anos
têm o seu paraíso em Scuttle's Cove, onde os monitores os esperam com actividades de entretenimento na praia; os adolescentes
podem divertir-se no Hideout, a sua área reservada; Serenity
Bay é uma praia isolada, exclusivamente para adultos.
Pode ainda escolher passar o dia numa cabana privativa e relaxar
junto à praia em dois locais: Castaway Family Beach (para famílias) e Serenity Bay Beach (para adultos).

Cruzeiros Disney! Nas Caraíbas, no
Alasca ou no Mediterrâneo
O Disney Cruises tem à sua espera uma grande variedade de destinos. 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, nos fiordes da
Noruega ou no Mediterrâneo.
Os cruzeiros às Bahamas e às Caraíbas permitem fazer uma óptima
combinação de férias, conjugando com os parques da Disney em
Orlando com um cruzeiro com saída de Port Canaveral. O programa é simples – basta combinar qualquer pacote de resort ou hotel
da Disney, com um cruzeiro de 3 ou 4 noites. As personagens da
Disney, que às vezes são tão difíceis de encontrar nos parques e
nos resorts, no cruzeiro estão por toda a parte e a toda hora. Existem mesmo horas marcadas para se tirar fotos com cada uma delas
em diversos pontos do navio e na ilha de Castaway Cay.
Os cruzeiros para as Bahamas são, normalmente, de 3 noites, saindo de Port Canaveral às sextas-feiras, ou de 4 noites, saindo de
Port Canaveral às segundas-feiras e vão a Nassau e Castaway Cay.
Os cruzeiros para as Caraíbas são, normalmente, de 7 noites, saindo de Port Canaveral aos sábados. O cruzeiro das Caraíbas Orientais visita S. Thomas, S. Maarten ou Tortola e Castaway Cay e o
cruzeiro das Caraíbas Ocidentais visita Cozumel (México), Grand
Cayman e Jamaica ou Key West e Castaway Cay.
A Disney Cruise oferece ainda cruzeiros de 4 noites para as Bahamas e 5 noites para as Caraíbas Ocidentais com saída de Miami nos
meses de Novembro a Março.
Os cruzeiros para o norte da Europa saem de Dover ou Copenhaga
e os cruzeiros no mediterrâneo saem de Barcelona.
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. Para os cruzeiros é igual
Temperaturas médias em Orlando (máxima diurna/mínima diurna):
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29/18
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25/14
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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.
Transfer: Port Canaveral fica a 45 minutos de Orlando e os Cruzeiros Disney Cruise têm transfers que levam os passa-
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Hotéis e outras informações: Para conhecer as outras categorias de hotéis e outras informações sobre a Disney, pode
Telefone : 965663672
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geiros ou do aeroporto de Orlando ou de qualquer Resort Disney em Orlando para o Porto Canaveral e vice versa .

