
CATEGORIAS DOS HOTÉIS RESORT DISNEY  
E BENEFÍCIOS PARA OS HÓSPEDES
Com tantas opções para escolher, sempre há um hotel Resort Disney  

perfeito para o estilo e o orçamento da família.

Benefícios para os Hóspedes

Horas Mágicas Extras: 
Todos os dias um Parque Temático selecionado 
abre antes ou fecha depois do horário normal de 
funcionamento para que os Hóspedes dos hotéis 
Resort Disney aproveitem atrações selecionadas. (É 
necessário ter ingresso válido do Parque Temático e 
identificação do hotel Resort). 

MagicBands: 
Com as pulseiras gratuitas MagicBands, você 
pode fazer compras e entrar no seu quarto do 
hotel Resort Disney, nos Parques e nas atrações 
selecionadas com o Disney FastPass+.

Os Hóspedes com reserva em hotéis selecionados do Walt Disney 
World Resort recebem as MagicBands como cortesia e elas podem ser 
compradas em lojas selecionadas. É necessário apresentar um cartão 
de crédito válido no hotel Resort Disney para fazer compras com as 
MagicBands. As compras são debitadas na conta do hotel Resort Disney 
do Hóspede.

É necessário fazer registro on-line e ter entrada válida do Parque 
Temático. As atrações e experiências de entretenimento Disney 
FastPass+, o número de seleções que podem ser feitas e os horários 
para chegada são limitados.

Transporte gratuito:  
O transporte por todo o Walt Disney World Resort 
e o traslado entre o Aeroporto Internacional de 
Orlando e o hotel Resort Disney é gratuito para  
os Hóspedes. 

Planos de refeições: 
Os Planos de Refeições tornam mais conveniente, 
saboroso e econômico fazer refeições no Walt Disney 
World Resort. Com tantas opções para escolher, é 
uma maneira excelente de saborear o que há de 
melhor e manter o orçamento sob controle.

Categorias dos hotéis Resort Disney

Hotéis Resort Disney Econômicos: 
Grandes em tudo, menos no preço.

• Acomodações confortáveis
• Piscinas temáticas
• Área para refeições rápidas
• Serviço de transporte gratuito para todas as áreas do  

      Walt Disney World Resort

Hotéis Resort Disney Moderados: 
Comodidade e conveniência extraordinárias a preços 
muito razoáveis.

• Acomodações amplas
• Piscinas temáticas com tobogã
• Área para refeições rápidas e restaurantes informais  

  • Serviço de transporte gratuito para todas as áreas do   
     Walt Disney World Resort.

Hotéis Resort Disney Deluxe: 
Máxima elegância, serviço lendário e atenção aos 
detalhes.

• Espaçosas suítes e quartos com flexibilidade de configuração
• Piscinas temáticas com tobogã
• Academia, aluguel de bicicletas e botes 
• Área para refeições rápidas, restaurantes informais e Refeições com
   Personagens em hotéis selecionados
• Serviço de transporte gratuito, incluindo o monotrilho, para todas
   as áreas do Walt Disney World Resort.

Villas Resort Deluxe: 
Todas as comodidades de uma casa e detalhes 
cuidadosamente pensados.

• Cozinhas compactas ou completas  
• Piscinas temáticas com tobogã
• Aluguel de bicicletas e botes
• Área para refeições rápidas e locais para refeições próximos 
• Serviço de transporte gratuito para todas as áreas do   

     Walt Disney World Resort.
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