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TRAZENDO A MAGIA DA DISNEY
PARA SUA CASA
ATUALIZAÇÃO SOBRE AS OPERAÇÕES DO WALT DISNEY
WORLD RESORT

Pensando nas muitas famílias e profissionais que no momento estão em suas casas, decidimos
fazer uma edição especial do What’s New, na qual além de contarmos mais sobre as incríveis
novidades do Walt Disney World Resort, mostramos alguns recursos que vão ajudar a manter o
encantamento, a inovação e o storytelling Disney presentes no seu dia a dia!
Em breve estaremos juntos realizando sonhos, compartilhando a magia e trazendo alegria
novamente para cada Visitante do Walt Disney World Resort. #SeparadosMasJuntos
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SAIBA MAIS SOBRE OS DESTINOS DISNEY COM OS
TREINAMENTOS NO SITE DISNEY AGENTES DE VIAGEM

“Nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque
somos curiosos...e a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos. Siga em
frente.” – Walt Disney
Esse é o momento de deixar a sua curiosidade despertar! Durante essa quarentena, aproveite
o tempo em casa para descobrir mais sobre os nossos Destinos Disney. Inicie sua jornada de
aprendizagem explorando os recursos disponíveis no Centro de Conhecimento Disney do site
Disney Agentes de Viagens!
O módulo “Explorando o Walt Disney World Resort” contém uma série de lições que
introduz toda a magia que o Walt Disney World Resort tem a oferecer, incluindo
Parques Temáticos, hotéis Resorts, restaurantes, entretenimento e compras.
O curso “Descobrindo a Disney Cruise Line” traz informações sobre os navios da frota,
atividades e diversão para todas as idades, tudo o que está incluído na tarifa do
cruzeiro, destinos e itinerários e ferramentas para ajudá-lo a planejar um cruzeiro
mágico para seus Clientes.
E o curso “Visão Geral do Disneyland Resort” introduz os vários elementos
do Disneyland Resort localizado no sul da Califórnia, incluindo Parques Temáticos,
hotéis Resorts, restaurantes, entretenimento e compras.
Clique aqui para acessar os cursos do Centro de Conhecimento Disney e se preparar para
vender os Destinos Disney com entusiasmo e confiança.
Além desses cursos, clique aqui para ter acesso a vídeos sobre as experiências que nossos
Visitantes vivem nos Destinos Disney e seus depoimentos e clique aqui para conferir as mais
novas informações sobre os Ingressos para Parques Temáticos Disney.
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MATERIAIS PROMOCIONAIS DISPONÍVEIS NO SITE DISNEY
AGENTES DE VIAGENS

“Em cada trabalho que deve ser feito, há um elemento de diversão!” – Mary Poppins
Logo mais você estará enchendo o dia de seus Clientes com muita diversão novamente! Para
continuar realizando os sonhos de muitas famílias com férias inesquecíveis, explore essa vasta
variedade de materiais promocionais disponíveis no site Disney Agentes de Viagens:
Destinos Disney
o Guia de Referência - NOVIDADE!
Walt Disney World Resort
o Brochure Shells
o Ingressos para os Parques Temáticos Brochure Shells
o Guia de Referência do Disney Springs
o Email de Vales-refeições para Grupos
o Guia de Férias - NOVIDADE!
Disney Cruise Line
o Brochure Shells
o Guia de Férias
o Plantas dos decks
Disneyland Resort
o Brochure Shells
Disneyland Paris
o Guia de Férias
Clique aqui para acessar e fazer o download dos materiais promocionais.
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TRAZENDO A FORÇA PARA CASA COM O LIVRO DE
ATIVIDADES DE STAR WARS: GALAXY’S EDGE

“Que a Força esteja com você. Sempre.” – Obi-Wan Kenobi
Para aprendizes de Jedi, simpatizantes da Primeira Ordem, e habitantes de todas as galáxias,
a Força é indispensável na visita à nova Star Wars: Galaxy’s Edge, ou mesmo durante mais
uma semana de quarentena!
Com nosso livro de atividades da Star Wars: Galaxy’s Edge, você poderá colorir algumas
criaturas alienígenas, descobrir seus nomes estranhos em um caça-palavras de Batuu e testar
seu Aurebesh em um mapa do entreposto.
Clique aqui para fazer o download, aprender mais sobre a nova área do Walt Disney World
Resort e do Disneyland Resort, e começar a viver sua própria aventura Star Wars, no conforto
de sua casa.
E que a Força esteja com você, hoje e todos os dias da quarentena!
Como você está usando este livro de atividades? Use #DisneyWorldBrasil,
#SeparadosMasJuntos e #GalaxysEdge no Instagram e marque @DisneyWorld.Brasil para
podermos ver sua interação!
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DESFRUTE DE UMA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ÚNICA
COM OS DISNEY IMAGINEERS

“Tenha uma mente criativa e um coração forte!” – Auguste Gusteau (Ratatouille)
O grupo criativo Walt Disney Imagineering que projeta e constrói todos os Parques Temáticos,
hotéis Resorts, atrações e navios da Disney Cruise Line em todo o mundo, acaba de
disponibilizar o Imagineering in a Box - um programa online gratuito criado em parceria com a
Khan Academy e a Pixar.
O Imagineering in a Box é uma série de lições interativas sobre design e engenharia dos
Parques Temáticos, que revela os bastidores do processo de criação dos Imagineers. Essa
série combina 32 vídeos de Imagineers reais, estudos de casos do mundo real e muitas
atividades interativas que possibilitam que você sonhe e projete sua própria experiência em
Parque Temático!
Com a atual recomendação de ficar em casa nesse momento, estamos empolgados em
compartilhar esse fascinante programa de aprendizado, que está disponível gratuitamente para
todos em inglês.
Inspire-se com os Disney Imagineers e deixe a sua imaginação correr solta para criar muita
magia sem sair de casa! Clique aqui para começar!
Como você está usando este programa? Use #DisneyWorldBrasil, #SeparadosMasJuntos e
#ImagineeringinaBox no Instagram e marque @DisneyWorld.Brasil para podermos ver sua
interação!
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DESENHE O MICKEY MOUSE E OUTROS PERSONAGENS
DISNEY EM CASA COM UM ARTISTA DOS PARQUES DISNEY

“Vamos lá, eu estarei ao seu lado, porque somos amigos." – Mickey Mouse
Se você está procurando uma maneira divertida e criativa de adicionar um pouco da magia
Disney ao seu dia, estamos compartilhando algo especial - uma série completa de tutoriais
sobre como desenhar Personagens Disney, incluindo o Mickey Mouse. Durante o fechamento
temporário dos Parques Temáticos, deixe o seu artista interior despertar com esses tutoriais
disponíveis em inglês:
Desenhe o Mickey Mouse

Desenhe o Baymax de ‘Big Hero 6’

Desenhe a Sally do filme ‘The Nightmare
Before Christmas’ de Tim Burton

Desenhe o Pascal, o amigo da Rapunzel
Desenhe o Stitch

Desenhe a Daisy Duck e comemore a
primavera

Desenhe o Winnie the Pooh

Desenhe o Genie, o amigo do Aladdin

Desenhe o Jack Skellington

Desenhe a Tinker Bell

Desenhe Oswald the Lucky Rabbit

Desenhe o Buzz Lightyear de ‘Toy Story’

Desenhe a Anna de ‘Frozen’

Desenhe o Hiro de ‘Big Hero 6′

Desenhe Olaf de ‘Frozen’

Desenho o Pluto, o amigo do Mickey

Como você está usando estes tutoriais? Use #DisneyWorldBrasil, #SeparadosMasJuntos e
#DesenhosDisney no Instagram e marque @DisneyWorld.Brasil para podermos ver sua
interação!
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MOVIMENTE-SE EM CASA COM TREINOS INSPIRADOS EM
FILMES DISNEY

“Às vezes, nossa força está além da superfície. Muito além, em alguns casos.” — Moana
Já pensou em treinar como a guerreira Mulan, visitar Peter Pan e seus amigos na Terra do
Nunca, desbravar um mar de aventuras com Moana, ou se esticar como a Mulher Elástica do
filme ‘Os Incríveis’? Então agora é a sua hora!
Nessa quarentena, aproveite para se movimentar no estilo Disney com a sua família! Além de
se manter saudável, você poderá se inspirar em Personagens Disney para muita diversão. Ao
realizar os exercícios físicos, lembre-se de se hidratar constantemente, abrir um espaço
adequado e convidar todos da família para aproveitarem juntos! Confira abaixo os treinos
disponíveis em inglês que você poderá realizar em casa:
Treino inspirado em Mulan
Treino inspirado em Os Incríveis
Treino inspirado em Mogli: O Menino Lobo
Treino inspirado em Moana
Treino inspirado em Peter Pan
Treino inspirado em o Rei Leão
Como você está usando esse conteúdo para se movimentar em casa? Use
#DisneyWorldBrasil, #SeparadosMasJuntos e #TreinosDisney no Instagram e marque
@DisneyWorld.Brasil para podermos ver sua interação!
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SE DIVERTA VIRTUALMENTE COM AS ATRAÇÕES DOS
PARQUES TEMÁTICOS DISNEY

“É sempre divertido fazer o impossível”. – Walt Disney
Se você está com saudades dos Parques Temáticos Disney, ou gostaria de viver em primeira
mão as experiências e atrações, existem inúmeros recursos online! Muitos Visitantes e fãs dos
Parques Disney disponibilizaram vídeos nos quais ao visualizar, você se sentirá dentro das
atrações. Assim você pode se divertir, e se manter atualizado ao compartilhar a magia Disney
com seus Clientes! Veja abaixo alguns desses recursos produzidos e compartilhados pelos
nossos Visitantes:
Magic Kingdom Park
o Seven Dwarfs Mine Train
o Pirates of the Caribbean
o Happily Ever After
Disney’s Hollywood Studios
o Millennium Falcon: Smuggler’s Run
o Star Wars: Rise of the Resistance
o Slinky Dog Dash
Disney’s Animal Kingdom Theme Park
o Kilimajaro Safaris
o Na’vi River Journey
Epcot
o Frozen Ever After
o Soarin’ Around the Word
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JÁ INAUGUROU!
MICKEY & MINNIE’S RUNAWAY RAILWAY, A PRIMEIRA
ATRAÇÃO INSPIRADA EM MICKEY E MINNIE MOUSE

ONDE ENCONTRAR: Disney’s Hollywood Studios
QUANDO: já inaugurou!
Com uma nova história original e um adorável tema musical, a Mickey & Minnie’s
Runaway Railway leva os Visitantes em uma jornada multidimensional dentro do mundo
maluco e imprevisível dos desenhos animados do Mickey Mouse.
Na atração, a diversão começa quando os Visitantes assistem à estreia de um novo
desenho animado “Mickey Mouse”, onde o Mickey e a Minnie se preparam para um
piquenique. No meio do caminho, os Personagens passam de carro ao lado de um trem
e descobrem que o Pateta é o maquinista. A partir daí, os Visitantes são magicamente
levados para dentro da tela, a bordo do trem do Pateta, em um passeio maluco e
divertido.
Para mais informações, clique aqui
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MICKEY’S SHORTS THEATER NO PARQUE DISNEY’S
HOLLYWOOD STUDIOS

ONDE ENCONTRAR: Disney’s Hollywood Studios
QUANDO: já estreiou!
Um novo teatro exibe curtas com esses amados Personagens. O interior do teatro
evoca a mesma diversão da série de desenhos animados Mickey Mouse do Disney
Channel. Seu Cliente pode ver um curta original e exclusivo no mesmo estilo e pode
tirar fotos em locais especiais.
Para mais informações, clique aqui
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NOVO SHOW BEAUTY AND THE BEAST SING-ALONG NO
EPCOT

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Showcase – Pavilhão da França
QUANDO: já estreiou!
Beauty and the Beast—Live on Stage - o Pavilhão da França agora conta com uma
nova experiência, um sing-along criado por Don Hahn, produtor do filme de animação
“Beauty and the Beast”.
Seus Clientes não podem perder esta versão fascinante de um conto atemporal,
narrado pela própria Mrs. Potts, Angela Lansbury. Enquanto Belle e a Beast se
apaixonam, os Visitantes entram no ritmo e podem cantar juntos as canções que
conhecem e amam do clássico, como Be Our Guest e Gaston!
Para mais informações, clique aqui
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Canada Far and Wide, NOVO FILME DE 360 o NO EPCOT

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Showcase – Pavilhão do Canadá
QUANDO: já estreiou!
Seus Clientes vão se encantar com as novas cenas e uma nova história do fascinante
filme em 360 graus, “Canada Far and Wide”, no EPCOT.
Para mais informações, clique aqui

NOVO FILME NO PAVILHÃO THE LAND

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Nature – Pavilhão The Land
QUANDO: já estreiou!
"Awesome Planet" é o novo filme que explora o planeta que chamamos de lar, e os
Visitantes viverão a beleza, a diversidade e a história dinâmica de nossa Terra.
Para mais informações, clique aqui
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NOVO RESTAURANTE ‘REGAL EAGLE SMOKEHOUSE:
CRAFT DRAFTS & BARBECUE’ ABRE NO EPCOT

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, The American Adventure
QUANDO: já inaugurou!
Um novo restaurante com serviço de balcão, servindo barbecue (churrasco americano)
e cervejas artesanais já inaugurou no Pavilhão The American Adventure no EPCOT. O
Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue substitui o Liberty Inn com uma
experiência de dar água na boca, no World Showcase.
Os Visitantes podem saborear refeições deliciosas preparadas com técnicas regionais
clássicas pelo nosso mestre churrasqueiro, que defuma nossas seleções em lenha de
carvalho. Para acompanhar, bebidas 100% dos Estados Unidos estão disponíveis,
incluindo cervejas e sidras de todo o país. Também existe a opçãode provar vinhos da
costa oeste e coquetéis regionais especiais com ou sem álcool.
O novo local é um restaurante moderno e informal com todos os sons, cheiros e
sabores que os Visitantes adorarão. Há também um pátio redesenhado para seus
Clientes aproveitarem.
Para mais informações, clique aqui
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CITY WORKS EATERY & POUR HOUSE EXPANDE A
CULINÁRIA GOURMET NO DISNEY SPRINGS

ONDE ENCONTRAR: Disney Springs
QUANDO: já inaugurou!
Seus Clientes podem descobrir um bar esportivo e restaurante animado que oferece pratos
americanos clássicos e um incrível menu de cervejas.
Próximo à NBA Experience, esse novo restaurante oferece uma culinária gourmet
brilhante com um toque de chef, mais de 90 variedades locais e globais de cerveja
artesanal e uma experiência premium de visualização esportiva.
Famílias e amigos podem desfrutar de uma refeição animada em meio ao ambiente
amplo e vibrante do restaurante, projetado com HDTVs enormes e de última geração
em todos os ângulos, ou jantar ao ar livre no espaçoso pátio externo.
Para mais informações, clique aqui
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NOVA ATRAÇÃO STAR WARS: RISE OF THE RESISTANCE
JÁ INAUGUROU EM STAR WARS: GALAXY’S EDGE

ONDE ENCONTRAR: Disney’s Hollywood Studios
QUANDO: já inaugurou!
Confira as mais recentes novidades sobre esta nova área do Disney’s Hollywood Studios incluindo a
nova atração Star Wars: Rise of the Resistance.

Sobre a área:
A Star Wars: Galaxy’s Edge é a mais nova área do Disney’s Hollywood Studios. Aqui, seus
Clientes podem viver sua aventura Star WarsTM em uma galáxia muito, muito distante. Com
duas atrações totalmente novas, produtos personalizados, as melhores refeições galácticas e
experiências interativas distribuídas pela área, os Visitantes podem se transportar para Batuu,
um planeta nos confins da galáxia que há muito foi esquecido.
Black Spire Outpost: a maior aldeia de Batuu é um povoado conhecido como Black
Spire Outpost, que se tornou um próspero destino para aqueles que preferem cuidar de
seus negócios discretamente, como rebeldes, malandros e trapaceiros e, segundo os
boatos, indivíduos associados à Resistência que recentemente começaram a aparecer.

Atrações:
Millennium Falcon: Smugglers Run
A Millenium Falcon: Smugglers Run colocará seus Clientes no controle da aeronave
mais famosa da galáxia como um dos tripulantes do voo. Na cabine de comando da
Millennium Falcon em um voo ousado, os Visitantes participarão como piloto,
engenheiro ou atirador, e cada papel é crucial. Os motores roncam quando a Millennium
Falcon decola, empurrando a equipe para o fundo da cadeira em seu salto ao
hiperespaço rumo à aventura.
o Assista a uma prévia dessa atração, clicando aqui.
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Star Wars: Rise of the Resistance
Star Wars: Rise of the Resistance colocará seus Clientes no meio de uma batalha épica
entre a Resistência e a Primeira Ordem. Essa é uma atração imensa, com diversos
mecanismos e sistemas, e diferente de tudo que os Visitantes já viveram no Walt
Disney World Resort… ou em qualquer outro lugar da galáxia!
o Assista a uma prévia dessa atração, clicando aqui.

Produtos Personalizados:
Os Visitantes encontram uma seleção robusta de lojas e barracas repletas de criações
autênticas de Star Wars.
Droid Depot: construa seu próprio droid personalizado.
Savi’s Workshop – Handbuilt Lightsabers: construa seu próprio sabre de luz
personalizado.
Dok-Ondar’s Den of Antiquities: encontre artefatos raros e únicos coletados por um
lendário negociante de antiguidades.
Creature Stall: descubra criaturas e animais exóticos de toda a galáxia.
Black Spire Outfitters: encontre as roupas perfeitas para aventuras intergalácticas.
Toydarian Toymaker: explore uma oficina extravagante cheia de brinquedos feitos à
mão por artesãos locais.

As melhores refeições galácticas:
A área de Star Wars: Galaxy’s Edge oferece um menu variado de comidas e bebidas. Os
Visitantes podem andar por um movimentado mercado de rua, onde os fornecedores irão
oferecer várias delícias locais.
Oga’s Cantina: cantina da região, onde caçadores de recompensas, contrabandistas,
negociantes suspeitos e viajantes exaustos de todas as idades se encontram para
reabastecer as energias, ouvir música e realizar reuniões… que podem ser sigilosas.
Com um amplo cardápio de bebidas exóticas para os mais jovens e os adultos, a
cantina é uma parada muito bem-vinda antes da próxima jornada intergaláctica da sua
tripulação.
Docking Bay 7 Food and Cargo: neste restaurante que funciona em um hangar em
operação, os Visitantes poderão escolher entre uma variedade de pratos preparados
com ingredientes de toda a galáxia, todos deliciosos, mas nenhum muito familiar.
Milk Stand: os Visitantes podem experimentar os lendários e refrescantes leite azul e
leite verde, que se tornaram favoritos entre os residentes locais.
Para mais informações, clique aqui
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AS NOVAS INSTALAÇÕES DO DISNEY’S RIVIERA RESORT
INSPIRADAS NA EUROPA

ONDE ENCONTRAR: Walt Disney World Resort
QUANDO: já inaugurou!
As instalações desse novo hotel Resort Disney têm forte influência das paisagens e
vistas da Europa. Os Hóspedes podem relaxar na Riviera Pool, uma piscina de diversão
para toda a família com um toque da magia Disney. E as crianças terão acesso ao S’il
Vous Play, uma área para atividades recreativas com água, inspirada nas grandes
fontes de água encontradas em toda a Europa, apresentando vários Personagens
queridos do filme Fantasia da Disney e que promete encantar.
Os Hóspedes do Disney’s Riviera Resort podem cotemplar lindas vistas de shows de
fogos de artifício e fácil acesso ao novo meio de transporte do Walt Disney World
Resort, o Disney Skyliner.
Em todo o Resort e dentro das acomodações, uma coleção de arte exclusiva celebra
Personagens Disney adorados com peças únicas influenciadas pelas obras de artistas
mestres que encontraram inspiração ao longo da Riviera Européia. Esta mistura eclética
de arte combina a arte da Disney e a narração de histórias européias com uma
homenagem ao renomado patrimônio artístico da região da Riviera.
O restaurante Topolino's Terrace – Flavors of the Riviera localizado no Disney’s Riviera
Resort oferece pratos das cozinhas francesa e italiana com uma maravilhosa vista do
terraço. Esse é o local ideal para os Visitantes começarem o dia com um café da manhã
e experiências de refeição exclusivas com Personagens Disney. Para o jantar, poderão
saborear pratos de frutos do mar fresquinhos, carnes deliciosas, massas artesanais e
sobremesas irresistíveis com infusão de sabores franceses e italianos. Durante a
refeição no terraço, os Visitantes poderão até mesmo vislumbrar os espetáculos
noturnos do EPCOT e do Disney's Hollywood Studios, que ficam ali pertinho. Uma
experiência incrível de culinária e vinhos, e vista panorâmica!
Para mais informações, clique aqui
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DISNEY AFTER HOURS NOS PARQUES MAGIC KINGDOM
PARK E DISNEY’S ANIMAL KINGDOM THEME PARK

ONDE ENCONTRAR: Magic Kingdom Park e Disney’s Animal Kingdom Theme Park
QUANDO: já estreiou!
O Disney After Hours é para quem sonha em experimentar mais magia em menos
tempo! Quando a multidão vai embora, seu Cliente pode redescobrir um dos Parques
depois do anoitecer! Esse é um evento noturno exclusivo de 3 horas e com entradas
separadas para o Magic Kingdom Park ou o Disney's Animal Kingdom Theme Park.
Em noites selecionadas, é imperdível a oportunidade de aproveitar atrações concorridas
com pouca fila de espera e ver os Parques de uma maneira inédita!
Em meio a risadas e aventuras, não deixe de se refrescar com sorvetes especiais e
bebidas selecionadas, incluídos no preço da entrada e disponíveis nos carrinhos.
Datas do Disney After Hours:
o De 5 de novembro de 2019 até 26 de maio de 2020
E em datas selecionas entre 7 de fevereiro e 10 de julho, o Disney Villains After Hours
também retorna ao Magic Kingdom Park para ainda mais diversão. Durante essa noite
inspirada nos temíveis e amáveis vilões da Disney, seu Cliente se encantará durante o
show “Villains Unite the Night”, que conta com o vilão Hades como protagonista, além
de ter acesso às clássicas atrações do Parque que ganham um toque de vilania e muito
mais!
É necessáro ter entrada válida para os Parques.
Para mais informações, clique aqui
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MAIS NOVIDADES NESTE ANO
SHOW CIRQUE DU SOLEIL INSPIRADO NA MAGIA DISNEY
ESTREIARÁ NO DISNEY SPRINGS

ONDE ENCONTRAR: Disney Springs
QUANDO: primavera nos EUA de 2020
Ingressos já estão disponíveis para ‘Drawn to Life’, o tão esperado show do Cirque du Soleil que chegará
ao Disney Springs, uma nova produção inspirada na magia da animação Disney!

O show celebrará a arte da animação através da magia de histórias de uma maneira
que somente o Cirque du Soleil pode oferecer. Os Visitantes ficarão encantados e serão
levados para o mundo da animação através de performances acrobáticas originais,
coreografias deslumbrantes, obras-primas musicais e personagens extravagantes,
dando vida às nossas histórias e Personagens Disney de uma maneira inesquecível.
Todos irão se encantar assistindo ao encontro entre a beleza da animação Disney com
a emoção espetacular do Cirque du Soleil!
Para mais informações, clique aqui
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NOVA ATRAÇÃO REMY’S RATATOUILLE ADVENTURE E
RESTAURANTE LA CRÊPERIE DE PARIS ABRIRÁ NO EPCOT

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Showcase – Pavilhão da França
QUANDO: verão dos EUA de 2020
Seguindo o modelo da maior atração para famílias da Disneyland Paris, Remy’s
Ratatouille Adventure será adicionada a um espaço totalmente novo no Pavilhão da
França, no World Showcase. Os Visitantes terão a oportunidade de ficar do tamanho de
Remy e seguir em uma jornada pela cozinha com vistas, sons e aromas do restaurante
legendário do Gasteu.
A nova creperia que será construída é um novo espaço próximo à Remy’s Ratatouille
Adventure contará com a cozinha do famoso chef Jérôme Bocuse, o cérebro por trás da
brasserie Chefs de France no Pavilhão da França. Com um cardápio inspirado na
região da Bretanha, na França. O novo local oferecerá refeições com serviço de mesa
ou, para os Visitantes que desejam um lanche rápido, crepes doces e salgados.
Mais informações EM BREVE!
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RESTAURANTE SPACE 220 NO EPCOT SERÁ “DE OUTRA
ÓRBITA”

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Discovery
QUANDO: 2020
Ao lado da atração Mission: SPACE, o novo restaurante Space 220 com serviço de
mesa convidará os Visitantes a vivenciarem uma experiência culinária inesquecível ao
viajarem para uma estação espacial que incluirá vistas da Terra a partir de 220 milhas
de distância.
Esse novo restaurante espacial será operado pelo Patina Restaurant Group, o mesmo
grupo que opera vários restaurantes com serviço de mesa do Walt Disney World, e que
desenvolveu um cardápio que apresenta cozinha de inspiração internacional, mais de
1.000 garrafas dos melhores vinhos do mundo e uma ampla seleção de cervejas
artesanais.
Seu Cliente embarcará em um elevador especial para essa viagem a uma estação
espacial. Ao longo do caminho, as janelas fornecerão uma vista em tempo real do
espaço. Ao chegar, seu Cliente desfrutará de refeições e bebidas fantásticas enquanto
aprecia vistas de outro mundo.
Para mais informações, clique aqui
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ESTÁ POR VIR O MAIOR ESPETÁCULO NOTURNO DE UM
PARQUE DISNEY: “HarmonioUS”

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Showcase – World Showcase Lagoon
QUANDO: 2020
Em 2020, depois de uma temporada do "EPCOT Forever", o novo "HarmonioUS" será
lançado como o maior espetáculo noturno já criado para um Parque Disney. Ele
celebrará como a música da Disney inspira pessoas de todo o mundo, levando seu
Cliente em uma aventura harmoniosa com músicas familiares da Disney,
reinterpretadas por um grupo diversificado de artistas de todo o mundo.
Mais informações EM BREVE!
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NOVO ROUNDUP RODEO BBQ RESTAURANT CHEGARÁ A
TOY STORY LAND, NO DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS

ONDE ENCONTRAR: Disney’s Hollywood Studios
QUANDO: 2020
Um novo restaurante de serviço de mesa chegará à Toy Story Land no Disney's Hollywood Studios. Em
breve, os Visitantes descobrirão que uma nova área de lazer foi montada na Toy Story Land. E, desta
vez, tem a ver com rodeio! Mas, é claro que com o Andy na história, certamente não será um rodeio
comum.

Usando três caixas de papelão cortadas e coladas juntas, Andy criou o Roundup Rodeo
BBQ Restaurant, uma nova arena de rodeio, usando alguns de seus brinquedos e jogos
favoritos. E enquanto algumas peças são definitivamente de temas de cowboy, o que
torna este rodeio especial é a grande variedade de brinquedos que foram reunidos para
criar uma divertida e colorida atmosfera.
Lá dentro, seus Clientes estarão cercado por todas as festividades de um rodeio e
ambientados em uma cidade do oeste e sua estação de trem. E eles poderão identificar
alguns dos seus Personagens favoritos da Pixar espalhados pelo restaurante na forma
de brinquedos e peças de jogos, incluindo uma versão de brinquedo da Jessie andando
nas costas de um brinquedo de tração, Trixie, e versões de brinquedo exclusivas da Bo
Peep e suas ovelhas. Todos parecem estar se apresentando no rodeio juntos.
Este restaurante imersivo irá cercar os Visitantes com um caleidoscópio de brinquedos,
jogos e playsets, proporcionando mais uma experiência gastronômica única, divertida e
familiar que só poderia ser desfrutada na Toy Story Land.
Para mais informações, clique aqui
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LOJA M&M’S ORLANDO CHEGARÁ AO DISNEY SRPINGS

ONDE ENCONTRAR: Disney Springs
QUANDO: 2020
A loja M&M’s Orlando, localizada próxima a NBA Experience, será uma doce adição à
nossa variedade incomparável de compras no Disney Springs. A nova loja oferecerá
uma experiência imersiva com a diversão colorida que os fãs da marca M&M já amam.
Mais informações EM BREVE!

AMPLE HILLS CREAMERY, MAIS UMA DELICIOSA OPÇÃO DE
SORVETERIA EM BREVE NO DISNEY SPRINGS

ONDE ENCONTRAR: Disney Springs
QUANDO: 2020
Seus Clintes poderão deliciar-se com uma saborosa casquinha do Brooklyn nesta
sorveteria inspirada no início do século passado. Nesta segunda unidade no Walt
Disney World Resort, os Visitantes terão a oportunidade de ver a magia sendo criada
bem diante de seus olhos, com sorvetes e batidas produzidas à mão, como nos velhos
tempos.
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NOVO RESTAURANTE BEATRIX ABRIRÁ NO DISNEY
SPRINGS

ONDE ENCONTRAR: Disney Springs
QUANDO: 2020
Beatrix, propriedade da Lettuce Entertain You Enterprises (um grupo de restaurantes sediado
em Chicago), abrirá seu primeiro restaurante na Flórida, no Disney Springs West Side.
Beatrix é um típico restaurante local, coffeehouse e mercado rápido com opções de
alimentos saudáveis, incluindo vegetarianos, sem glúten e vegan, além de oferecer
cocktails de frutas frescas. O restaurante também oferece uma padaria e serviço
completo de bar com uma seleção de cervejas e vinhos americanos. Seus Clientes
poderão aproveitar a mistura de saúde e conforto. Seja pegando uma xícara de café,
tomando um coquetel, almoçando ou jantando com amigos, é o local de encontro
perfeito.

Para mais informações, clique aqui
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CINDERELLA CASTLE FICARÁ AINDA MAIS MÁGICO NO
MAGIC KINGDOM PARK

ONDE ENCONTRAR: Magic Kingdom Park
QUANDO: 2020
Assim como a própria Cinderella se transformou em Princesa quando o clássico
animado foi lançado há 70 anos, seu Castelo localizado no coração do Walt Disney
World Resort será em breve transformado com detalhes ousados, cintilantes e reais. A
imagem conceitual acima mostra o Cinderella Castle com um novo esquema de cores
criado por Walt Disney Imagineering.
A partir de fevereiro e continuando durante o verão nos E.U.A., seus Clientes poderão
perceber que este trabalho emocionante está ocorrendo à medida que essas melhorias
impressionantes começam. Mas não se preocupe! Eles ainda poderão participar de
todos os shows favoritos do Cinderella Castle, como o Mickey’s Royal Friendship Faire
e Happily Ever After.

Para mais informações, clique aqui
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RAZÕES PARA VOLTAR
NOVA ATRAÇÃO DE TRON NO MAGIC KINGDOM PARK

ONDE ENCONTRAR: Magic Kindgom Park
QUANDO: 2021
A atração mais adorada de Shanghai Disneyland será inaugurada no Walt Disney World Resort: uma
emocionante atração temática de TRON, perto da Space Mountain, no Magic Kingdom Park.

Quem conhece a atração TRON Lightcycle Power Run, de Shanghai Disneyland, sabe
que essa atração estilo montanha-russa leva os passageiros em uma jornada com
muita energia, luz e emoção pelo universo de alta tecnologia de TRON.
Mais informações EM BREVE!
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NOVO PAVILHÃO E NOVA ENTRADA NO EPCOT

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Celebration
QUANDO: 2021
A contínua evolução do EPCOT inclui planos para um pavilhão que será diferente de tudo que você já
viu no Parque, além de uma nova entrada principal.

O novo pavilhão será o local perfeito para eventos ao vivo e os festivais do EPCOT.
Seus Clientes terão uma vista deslumbrante de todo o Parque. Este será um local ideal
para assistir ao show noturno do EPCOT. Essa bela estrutura de três níveis terá um dos
projetos arquitetônicos mais impressionantes dos Parque Disney, com um nível plaza,
um nível intermediário e um nível superior!
Haverá também mudanças incríveis na forma como seus Clientes chegarão e sairão do
EPCOT! As mudanças começam na entrada principal do Parque, cuja praça receberá
os Visitantes com novos caminhos, espaços verdes deslumbrantes e uma fonte
reimaginada. Este novo design homenageia a entrada original do Parque com novos
elementos clássicos.
Mais informações EM BREVE!
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NOVA ATRAÇÃO GUARDIANS OF THE GALAXY: COSMIC
REWIND

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Discovery
QUANDO: 2021
Uma nova atração baseada na história Guardians of the Galaxy chegará ao Future World, do EPCOT,
em 2021!

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind será uma atração para toda a família,
baseada na ação e no rock da trilha sonora dos filmes Guardians of the Galaxy e terá
um sistema totalmente inédito e inovador.
A aventura começa no "Galaxarium", uma exposição no estilo de um planetário que
explora as semelhanças e mistérios da formação das galáxias da Terra e de Xandar.
Seus Clientes serão convidados a aprender mais sobre os tesouros que Xandar tem
para compartilhar - até o momento em que os Guardiões da Galáxia chegarem e as
aventuras pelo cosmos começarem. A atração contará com uma inovação da Walt
Disney Imagineering - uma montanha-russa que gira 360o graus para direcionar o olhar
do Visitante para a história que está acontecendo ao seu redor. Guardians of the
Galaxy: Cosmic Rewind também incluirá o primeiro lançamento reverso em uma
montanha-russa da Disney!
Para mais informações, clique aqui
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STAR WARS: GALACTIC STARCRUISER LEVARÁ OS
VISITANTES A UMA GALÁXIA MUITO, MUITO DISTANTE

ONDE ENCONTRAR: Walt Disney World Resort
QUANDO: 2021
Esse novo e revolucionário hotel Resort Disney oferecerá uma expedição de duas noites com todos
embarcando em uma nave espacial e partindo juntos para uma aventura. Seu Cliente pode se tornar o
herói de sua própria história Star Wars em um novo tipo de experiência imersiva que somente a Disney
poderia criar.

Os Visitantes navegarão pela galáxia em grande estilo a bordo do Halcyon, conhecido
por seu serviço impecável e destinos exóticos. A bordo, todos ficarão em cabines bem
equipadas, experimentarão refeições a bordo, farão uma excursão ao Black Spire
Outpost em Batuu e muito mais. Ao longo da jornada, seu Cliente será convidado a
viver sua própria aventura participando de atividades a bordo, interagindo com
Personagens, Tripulantes e outros passageiros que encontrar.
A aventura começa na chegada ao terminal Galactic Starcruiser no Walt Disney World e
check-in para uma experiência de duas noites. Os Visitantes serão convidados a entrar
em um Launch Pod para o transporte ao espaço. Pelas suas janelas é possível ver o
mundo real ficando para trás em direção ao hiperespaço e a aproximação do Halcyon.
Para mais informações, clique aqui
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PAVILHÃO PLAY! CONTARÁ COM DIVERTIDAS
EXPERÊNCIAS INTERATIVAS NO EPCOT

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Discovery
QUANDO: 2021
O Pavilhão PLAY! será aberto para o 50º aniversário da Walt Disney World. Nesta
metrópole digital, seus Clientes descobrirão uma cidade interativa repleta de jogos,
atividades e experiências que os connectam a amigos, familiares e Personagens
amados da Disney - reais e virtuais - como nunca antes. Como parte deste novo
pavilhão, os Visitantes terão a chance de ajudar o ícone da moda Edna Mode em sua
busca para salvar o mundo do estilo sem inspiração, ou dar um mergulho competindo
em uma luta de balões de água organizada por Huey, Dewey, Louie e Webby.
Mais informações EM BREVE!
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A PRIMEIRA ATRAÇÃO INSPIRADA EM MARY POPPINS

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Showcase – Pavilhão do Reino Unido
QUANDO: data de abertura a ser divulgada
O Pavilhão do Reino Unido acolherá a primeira atração inspirada em Mary Poppins. Seu
Cliente poderá passear pela Cherry Tree Lane, passando pela casa do almirante Boom,
e entrar no Número 17, a casa da família Banks, onde a aventura começará!
Mais informações EM BREVE!

NOVO SHOW “WONDROUS CHINA” NO EPCOT

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Showcase – Pavilhão da China
QUANDO: data de abertura a ser divulgada.
No Pavilhão da China, “Wondrous China” levará os Visitantes em uma viagem
espetacular pelo país através de um novo filme em formato digital de 360 o graus.
Mais informações EM BREVE!
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SPACESHIP EARTH REIMAGINADA

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Celebration
QUANDO: data de abertura a ser divulgada.
A icônica Spaceship Earth continuará sendo uma viagem através do tempo e sua
jornada se transformará para refletir o poder das histórias em unir a experiência
humana. Através de uma nova narração e uma trilha musical inédita, todos se
concentrarão nos momentos e idéias que definem nossa história. Seu Cliente seguirá
uma “luz da história” mágica que dá vida à experiência de maneira dinâmica, fazendo
de cada cena um show de energia e beleza.
Mais informações EM BREVE!

A PRIMEIRA ATRAÇÃO INSPIRADA EM MOANA

ONDE ENCONTRAR: EPCOT, World Nature
QUANDO: data de abertura a ser divulgada
Journey of Water, Inspired by "Moana" será a primeira experiência inspirada no filme de
sucesso da Walt Disney Animation Studios. Esta trilha de exploração exuberante
convidará seus Clientes para conhecer e brincar com água viva e mágica. A água terá
vida própria - assim como o amigo de Moana, o oceano - e eles aprenderão sobre a
importância do ciclo natural da água.
Mais informações EM BREVE!
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NOVO HOTEL RESORT REFLECTIONS: A DISNEY LAKESIDE
LODGE

ONDE ENCONTRAR: Walt Disney World Resort
QUANDO: data de abertura a ser divulgada.
Reflections: A Disney Lakeside Lodge, um Hotel Resort único proposto pelo Disney
Vacation Club será inspirado nas maravilhas da natureza e da arte de Walt Disney.
Mais informações EM BREVE!
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