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Apesar de a tensão elétrica da Flórida 

ser de 110 volts, é preciso usar adapta-

dor para conectar aparelhos brasileiros 

ou europeus em Orlando, já que os plugs 

usados nos EUA são diferentes. Os prin-

cipais hotéis oferecem adaptadores, 

mas não custa nada levar um benjamin 

na mala. Caso necessário, as lojas de 

conveniência dos hotéis que não forne-

cem, costumam vender os adaptadores. 

Outra dica importante é levar um filtro 

de linha, pois geralmente é necessário 

carregar todos os eletrônicos ao 

mesmo tempo durante a noite. 

Caso pretenda usar cartão de crédito 

no exterior, não se esqueça de desblo-

quear esta funcionalidade junto ao seu 

banco ou operadora do mesmo antes 

de sair de férias. A maioria das institu-

ições bloqueará o cartão caso você 

utilize em outro país sem a comuni-

cação prévia.

A gorjeta padrão nos EUA para os 

restaurantes em que há garçons varia 

entre 15 e 20%. É de praxe pagá-la. 

Caso você vá pagar com cartão de 

crédito, é comum descontarem o valor 

normal e você ter de escrever quanto 

deseja dar a mais no papel da conta, 

no campo denominado como TIP.

Em todo e qualquer valor exposto nas 

etiquetas dos produtos comercializa-

dos em lojas, mercados e até nos 

restaurantes, será acrescido o imposto 

americano sobre a venda.

Em Orange County (Orlando), o impos-

to é de 6.5%, já  em Osceola County 

(Kissimee) e Lake Buena Vista (onde 

está localizado o Walt Disney World) é 

de 7%. Portanto, tenha em mente que ao 

comprar um produto que está precifica-

do em U$100, por exemplo, ao chegar 

no caixa, o valor final será U$106,50 ou 

U$107, dependendo do local.
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15% = Bom atendimento
18% = Ótimo atendimento
20% = Atendimento excepcional
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entenda o sistema de fastpass+ da disney
 e o uso das magic bands
Em 23/01/14, a Disney finalizou o uso do Legacy Fastpass, o famoso 

“fura-fila” de papel. Ele foi substituído integralmente pelo Fastpass+.

O melhor benefício deste novo sistema é poder agendar os FastPass 

com antecedência à viagem.

Hóspedes dos hotéis de dentro do Complexo Disney poderão agen-

dar os FastPass+ com 60 dias de antecedência à viagem. Já quem 

estiver hospedado em hotéis fora do Complexo Disney, poderá fazer 

os agendamentos com 30 dias de antecedência.

Caso não consiga fazer os agendamentos com esta antecedência, 

você pode fazê-los ao chegar em Orlando, ainda em seu hotel ou 

até mesmo quando chegar aos parques. Porém, quanto antes fizer os 

agendamentos, você terá mais opções de horários e mais chances de 

conseguir agendar para as atrações mais concorridas.

No momento do agendamento, aparecem “janelas” de horários 

de uma em uma hora para que você escolha a melhor opção para 

você. Procure ficar atento para não agendar Fastpass+ para horários 

que você já tem algo programado ou em horários de shows e paradas. 

Durante aquele período agendado você vai à atração, se dirige à fila 

específica (Fastpass+ Return) e encosta seu ingresso (ou pulseira Ma-

gicBand) no totem. Dando “sinal verde”, basta entrar na atração sem 

precisar esperar na fila. 
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GRUPO 1 (SELECIONAR 01 ATRAÇÃO):

ILLUMINATIONS: REFLECTIONS OF EARTH

SOARIN’

TEST TRACK

LIVING WITH THE LAND

GRUPO 2 (SELECIONAR 02 ATRAÇÕES):

CAPTAIN EO

JOURNEY INTO IMAGINATION WITH FIGMENT

MISSION: SPACE

SPACESHIP EARTH

THE SEAS WITH NEMO & FRIENDS

TURTLE TALK WITH CRUSH

CHARACTER SPOT

epcot
Atrações que oferecem FastPass+
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Winter Garden Village

Categoria: moderados.

Descrição: os chefs fazem a comida na sua frente com malabarismos. 

Cardápio: culinária japonesa.

Diversas localidades

Categoria: moderados.

Descrição: ambiente descontraído e jovial.

Cardápio: culinária variadíssima. Destaque para a fabricação própria 

de cervejas e a sobremesa Pizookie, feita com chocolate Ghirardelli.  

AJI SUSHI TEPPAN

BJ’S BREWHOUSE
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- iogurtes
- água
- frutas
- sanduíche

(pães + recheios)

- sucos
- snacks

NO 
MERCADO

É muito fácil perder o foco das com-

pras dentro dos mercados dos Estados 

Unidos, que geralmente são enormes e 

comercializam muitos produtos bons. 

Por isso, a dica é fazer uma lista com 

as coisas essenciais que você precisará 

comprar, como estas da lista ao lado. 

dica
Não deixe de comprar no mercado o que achar 

necessário para deixar na geladeira do hotel ou 

levar dentro da mochila para os passeios, princi-

palmente água (nos parques os preços são abu-

sivos). A marca de água que recomendamos é a 

Great Value, pois ela realmente não tem sabor, 

assim como as do Brasil. Outras marcas podem 

dar impressão de um gostinho de sais.

Use e abuse dos iogurtes, frutas, cereais, quei-

jos, presuntos, pães e o que mais gostar. Caso 

ache conveniente, compre produtos para fazer 

sanduíches. Assim, se não quiserem almoçar as 

opções disponíveis nos parques, pelo menos não 

ficam sem comer nada o dia todo. A dica é sem-

pre ter um sanduíche dentro da mochila.
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Splash Mountain

Space Mountain
Big Thunder
Mountain Railroad

Under the Sea -
Journey of the Little Mermaid

Buzz Lightyear’s 
Space Ranger Spin

Peter Pan’s Flight

Princess
Fairytale Hall

Enchanted 
Tales with Belle

Seven Dwarfs
Mine Train

Esteja atento ao sistema de retirada de 

FastPass dos parques da Disney. Caso não 

tenha feito o agendamento com antece-

dência, ao chegar ao parque, dirija-se ime-

diatamente para os Kiosks, localizados em 

diversos pontos do parque (ver localizações 

nas Dicas Gerais do roteiro). Nestes quios-

ques, cada pessoa poderá agendar até 03 

FastPass para o dia. Geralmente, há filas 

nestes quiosques, por isso, é essencial che-

gar cedo ao parque. Após utilizar o terceiro 

FastPass, é permitido agendar os FastPass 

extras. Dirija-se ao Kiosk mais próximo e 

veja se ainda há horário disponível para o 

dia. Havendo, basta agendar com a ajuda 

do Cast Member (funcionário) que fica ao 

lado das máquinas. Os FastPass extras só 

podem ser agendados nos quiosques e não 

no aplicativo My Disney Experience.

Agende com base na hora em que chegar 

ao parque, levando em consideração o 

tempo de fila das outras atrações (em mé-

dia 1h ou mais).

O USO DO FASTPASS+ 
NESTE PARQUE: Atrações indicadas para uso do FastPass+ neste parque
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89 cm
1,02 m

1,12 m

the barnstormer

big thunder 
 mountain railroad

splash mountain

seven dwarfs 
 mine train

space mountain

atrações com

de altura mínima
exigência
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bolsas, relógios
e óculos escuros

brinquedos

roupas 
  para bebêpreços imbatíveis!

preços mais em conta 
do que nos parques

onde 
comprar
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chegada às 10:00

citywalk

para o hotel

universal studios

universal's

retorno

2

3

Transformers - The Ride

The Simpsons Ride

E.T Adventure

MIB - Men in Black: Alien Attack

Sugestão 1: almoçar no Richter’s Burger Co.

Diagon Alley / Beco Diagonal

Sugestão 2: almoçar no Louie’s Italian Restaurant

Escape from Gringotts

Revenge of the Mummy

Hollywood Rip Ride Rockit

Shrek 4D 

Despicable Me: Minion Mayhem

Sugestão: jantar no restaurante Bubba Gump Shrimp

Universal’s Superstar Parade

Se seu grupo possuir crianças pequenas, 

opte por visitar as àreas infantis do parque no 

momento em que os corajosos vão à Revenge 

of the Mummy, Hollywood Rip Ride Rockit e 

Escape from Gringotts.


