
Aproveite ao máximo o seu pacote Magia à Sua Maneira® mais Plano de Refeições com  
este guia prático que explica com detalhes o que está incluído e como usá-lo.

O que está incluído
Todos do grupo, a partir de 3 anos de idade, receberão para cada noite do 
pacote de estadia:

• Uma (1) refeição com serviço de mesa
• Uma (1) refeição com serviço de balcão
• Dois (2) lanches
Você pode resgatar suas refeições e lanches aleatóriamente até que esgote o 
número de refeições e lanches associado ao pacote.
Cada Hóspede a partir de 3 anos de idade também receberá:

•  Uma caneca com refil, que poderá ser reabastecida nas máquinas 
de refrigerante, localizadas nos locais de Refeição de Balcão em 
qualquer hotel Resort Disney.

Todas as refeições e lanches que não forem usufruídos e o direito a refil da caneca 
expiram à meia-noite do dia de check-out do seu pacote.

Como usar o seu plano de refeições
É muito fácil resgatar uma refeição ou um lanche!

1. Apresente sua identificação válida do Resort Disney (pode ser a 
MagicBand ou o cartão) para o atendente ou para o caixa.

2.  Especifique o número de refeições ou lanches que estão  
sendo resgatados.

3. Pronto! Bom apetite!
Ao fazer uma refeição com outro grupo que também está usando a  
MagicBand ou o cartão para resgatar suas refeições, você deve especificar ao 
atendente quais refeições serão resgatadas de cada um dos cartões válidos de  
identificação do Resort Disney. Hóspedes de 3 a 9 anos de idade devem  
escolher do cardápio infantil, quando disponível.

Acompanhe o seu saldo de refeições
A utilização do seu plano de refeições é eletronicamente registrada na sua reserva. 
Acompanhe o seu saldo de duas maneiras:

1. Verifique os seus recibos. O saldo do número de refeições é  
impresso no seu recibo da refeição. 

2. Verifique com o Concierge do seu hotel ou com o Atendimento 
ao Visitante. A qualquer momento você pode contatá-los para verificar 
o seu saldo. 

Gorjetas 
• As gorjetas não estão incluídas, exceto em Shows com Jantar, 

Refeições no Quarto e no Cinderella’s Royal Table. 

• É necessário outra forma de pagamento, caso você adicione 
gorjeta e não tenha fornecido cartão de crédito no momento do 
check-in para cobrança de incidentes e despesas de quarto. 

•  Uma gorjeta de 18% será adicionada automaticamente à sua 
conta para grupos de seis ou mais pessoas. 

• Uma gorjeta adicional poderá ser adicionada automaticamente 
à sua conta referente a pedidos que você faça, que não estão 
incluídos no plano de refeições Disney, como por exemplo, 
bebidas alcoólicas.

Solicitação de alimentação especial
No momento da reserva da refeição, os hóspedes devem  
informar qualquer solicitação de alimentação especial. Também 
devem falar com o chef ou gerente no momento da chegada no 
local de refeição.
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Reservas
Restaurantes com serviço de mesa, locais para Refeição com 
Personagens e Restaurantes Exclusivos esgotam suas  
reservas rapidamente e alguns podem oferecer pouca ou  
nenhuma disponibilidade no momento da compra do pacote ou da 
reserva de refeição. É necessário reserva antecipada para todos 
os Shows com Jantar.

Para fazer reservas
• Visite DisneyWorld.com/Dine
• Acesse My Disney Experience
• Ligue para +1 (407) 939-3463

Para confirmar reserva em alguns locais é necessário pagamento com um 
dos principais cartões de crédito aceitos. As reservas deve ser canceladas 
com um dia de antecedência da data da reserva ou será cobrada uma 
taxa de cancelamento por pessoa (as taxas variam por local). As reservas 
podem ser feitas com até 180 dias de antecedência da chegada a fim de 
conseguir as melhores opcões.

Não há plano de refeições Disney para hóspedes com idade inferior a 3 anos, mas eles podem compartilhar um prato com um adulto sem custo adicional ou pode ser comprada uma refeição adicional do 
menu. O valor da refeição será adicionado à sua conta. Os locais do plano de refeições Disney estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio e com isenção de responsabilidade. É necessário entrada de 
Parque Temático para alguns locais de refeição. O horário de funcionamento pode variar. Refeições e lanches do plano de refeições Disney não podem ser resgatados parcial ou integralmente em dinheiro, 
vendidos separadamente, transferidos ou reembolsados. O direito à refeição ou lanche do plano de refeições Disney está sujeito à duração do seu pacote de estadia no seu hotel. Os proprietários do
Walt Disney World Resort não se responsabilizam pela não utilização dos componentes do pacote devido a reformas, capacidade, variações climáticas ou qualquer circunstância fora de controle.              
©Disney   WDWRST-17-54571



Lanches
Procure por este ícone         nos menus em restaurantes de serviço de 
balcão, locais de vendas de produtos selecionados e na maioria dos 
pontos de venda externos para identificar quais são os itens válidos. 
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Procure por 
este ícone

Os lanches podem incluir uma única porção de itens como:
• Variedade de sorvetes, picolé cremoso ou de frutas

• Pipoca

•  Copo de 12 onças de café, chocolate quente  
ou chá quente

• Suco ou leite em embalagem fechada

• Frutas

• Lanches embalados

• Garrafa de 20 onças de Coca-Cola®, Sprite® ou água Dasani®

• Copo de 20 onças de refrigerante de máquina

Itens como os listados abaixo não estão incluídos no plano 
de refeições Disney:
• Bebidas alcoólicas

• Itens que são mais do que uma porção, como uma caixa de  
donuts ou um pote de pasta de amendoim

• Itens como pipoca ou bebidas servidos em embalagem souvenir 

• Itens vendidos em balcões de aluguel de itens recreacionais

• Itens considerados mercadorias, como tampas de garrafas, 
cubos que brilham e porta garrafas

• Eventos de refeição especiais oferecidos em certos locais com 
serviço de mesa.

Cobranças adicionais
Menus de preço fixo e alguns itens de menus selecionados 
implicam em pagamento adicional à refeição do pacote que está 
sendo resgatada no local.

Os locais do plano de refeições Disney estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio e com isenção de responsabilidade. É necessário ingresso de entrada no Parque Temático para alguns locais de refeição. 
O horário de funcionamento pode variar.                                                                                                                                                                                                                                                            ©Disney
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Para ver a lista dos locais participantes do Plano de Refeições acesse 
DisneyWorld.com/DiningPlanLocations2017
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Os locais do plano de refeições Disney estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio e com isenção de responsabilidade. É necessário ingresso de entrada no Parque Temático para alguns locais de refeição. 
O horário de funcionamento pode variar.                                                                                                                                                                                                                                                             ©Disney

Refeições com Serviço de Balcão
Os restaurantes com serviço de balcão são uma excelente opção para uma 
refeição informal. É um jeito fácil de arranjar algo para comer, basta fazer o 
pedido no balcão ou junto ao caixa e depois encontrar um lugar para sentar!

Todas as Refeições com Serviço de Balcão incluem 
(Café da manhã/Almoço/Jantar):

     • Um (1) Prato Principal
     • Uma (1) Bebida Não Alcoólica

Refeições com Serviço de Mesa
Você é nosso Convidado em mais de 50 restaurantes com serviço de mesa, 
onde você será levado até sua mesa e atendido por um garçom. Desfrute de 
serviço e culinária exclusivos com um toque da magia Disney.

Todas as Refeições com Serviço de Mesa incluem:

Café da manhã:
     • Um (1) Prato Principal
     • Uma (1) Bebida Não Alcoólica
     -OU-
     • Um (1) Bufê Completo** ou uma Refeição em Restaurante Informal

Almoço/jantar:
     • Um (1) Prato Principal
     • Uma (1) Sobremesa*
     • Uma (1) Bebida Não Alcoólica
     -OU-
     • Um (1) Bufê Completo** ou uma Refeição em Restaurante Informal
 *O serviço de bufê não inclui bebidas alcoólicas, que são vendidas separadamente.
**Pergunte ao atendente quais são as opções de substituição, que estão sujeitas à disponibilidade.

Refeição com Personagem
Faça uma refeição com um dos seus Personagens Disney favoritos! Experiências 
de Refeição com Personagem acrescentam um pouco mais de magia à sua 
refeição com serviço de mesa, por isso, prepare-se para tirar fotos!
Não estão incluídos produtos ou fotos que possam ser oferecidos para venda 
nas Experiências de Refeição com Personagem.
Gorjetas não estão incluídas exceto se houver indicação contrária.

Restaurantes Exclusivos
Os restaurantes exclusivos oferecem serviço de mesa requintado, com rica 
seleção de culinárias que vão da tradicional africana, indiana e mediterrânea 
a selecionados cortes de carne e frutos do mar.

Para Refeição em um Restaurante Exclusivo será servido:

     • Um (1) Prato Principal
     • Uma (1) Sobremesa
     • Uma (1) Bebida Não Alcoólica
Duas (2) refeições com serviço de mesa para cada refeição em um 
restaurante exclusivo serão deduzidas do seu saldo do plano de refeições.
O vestuário adequado para restaurantes exclusivos é informal. Não é 
permitido o uso de camisetas sem manga, roupas de banho ou saídas de 
banho, chapéus para os homens, roupas cortadas ou rasgadas ou camisetas 
com linguagem ou estampa ofensiva.

Shows com Jantar
Desfrute de uma refeição em restaurante informal com entretenimento ao vivo 
em Show com Jantar Temático.
O Plano de Refeições Disney pode ser usado para assentos em categorias 2 
e 3 em todos os Shows com Jantar (sujeito à disponibilidade) e Categoria 1 no 
show das 20h30 Hoop-Dee-Doo Musical Revue (sujeito à disponibilidade).
Retire os ingressos para Show com Jantar no balcão do concierge no seu 
hotel Resort Disney, antes de ir para o show. Para todos os Shows com 
Jantar é necessário reserva antecipada. 

Refeição no Quarto
Desfrute do conforto e conveniência de fazer uma Refeição no seu Quarto 
em hotéis Resort Disney selecionados.

Cada Refeição no Quarto inclui:

     • Um (1) Prato Principal
     • Uma (1) Sobremesa (almoço e jantar)
     • Uma (1) Bebida Não Alcoólica
Duas (2) refeições para cada Refeição no Quarto serão deduzidas do saldo 
do plano de refeições.
Gorjetas estão incluídas.

Entrega de Pizza
Cada Entrega de Pizza inclui:

     • Duas (2) Bebidas não alcoólicas sem direito a refil
     • Uma (1) Pizza
     • Duas (2) Sobremesas
Um total de duas (2) refeições por adulto será deduzido do saldo do plano de 
refeições para cada pedido de Entrega de Pizza.
Gorjetas estão incluídas.

https://disneyworld.disney.go.com/media/wdw_nextgen/CoreCatalog/WaltDisneyWorld/en_us/PDF/2017DDP_Locations.pdf

