
PLANOS DE REFEIÇÕES DISNEY

Na compra de um pacote Magia à sua Maneira com hospedagem e ingressos para os Parques Temáticos,  
você pode acrescentar um Plano de Refeições. É uma maneira conveniente e econômica de saborear  

uma grande variedade de refeições em mais de 100 estabelecimentos.

Termos e condições dos Planos de Refeições Disney.
Os Planos de Refeições devem ser adquiridos pela duração completa da estadia e para todos os integrantes do grupo (com mais de 3 anos). As refeições não podem ser transferidas entre 
os integrantes do grupo e expiram à meia-noite do dia da saída do hotel. Crianças de 3 a 9 anos devem pedir do cardápio infantil, quando disponível. As refeições e os lanches dos Planos de 
Refeições Disney não podem ser trocados, total ou parcialmente, por dinheiro em espécie ou vendidos separadamente, e não podem ser transferidos e nem reembolsados. Para alguns locais 
de refeição é necessário ter entrada válida do Parque Temático. Os horários de operação, cardápios, entretenimentos, localização dos estabelecimentos que aceitam Planos de Refeições 
Disney, seus componentes e termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As refeições e os lanches incluídos nos Planos de Refeições Disney se baseiam na duração do pacote no 
hotel Resort Disney. Os proprietários do Walt Disney World Resort não são responsáveis pela não utilização dos componentes do pacote devido a reformas, capacidade, mau tempo ou 
qualquer circunstância fora de seu controle. Gorjetas não estão incluídas a menos que haja indicação contrária. Será adicionada automaticamente à conta uma taxa de gratificação de 18% 
para grupos de 6 pessoas ou mais. Também pode ser adicionada automaticamente à conta uma taxa de gratificação para produtos pedidos que não estejam incluídos no Plano de Refeições 
Disney (por exemplo, bebidas alcoólicas). As mercadorias ou fotos oferecidas durante as Refeições com Personagens não estão incluídas no preço, exceto no Cinderella’s Royal Table.

Refeições com serviço de balcão 
Os restaurantes com serviço de balcão oferecem diversas opções para café da manhã, almoço, jantar. O pedido é feito ao caixa e você 

recebe um prato principal e uma bebida.

Refeições com serviço de mesa
Nos restaurantes com serviço de mesa, o maître acompanhará você até sua mesa e o garçom anotará o pedido. Nesta categoria há 
restaurantes informais, Refeições com Personagens, jantares com show e restaurantes exclusivos. As refeições com serviço de mesa 

incluem um prato principal, uma sobremesa e uma bebida. É recomendável reservar com antecedência. As gorjetas não estão incluídas. 

Lanches
Os lanches estão disponíveis nos restaurantes com serviço de balcão, na maioria dos quiosques ao ar livre e locais selecionados de venda 

de mercadorias. É possível escolher entre várias opções, incluindo água, frutas, sorvetes, sobremesas e pipoca.

Caneca com refil
Cada pessoa incluída no pacote recebe uma caneca com refil para utilizar durante toda a estadia. A caneca pode ser reabastecida nos 
postos de autosserviço dos hotéis Resort Disney.

            Plano de Refeições com 
            serviço de balcão Disney

2 refeições com serviço de balcão

2 lanches

1 caneca com refil (por pessoa, por pacote)

  Plano de Refeições  
  Deluxe Disney

3 refeições em qualquer combinação: 
   opção de serviço de mesa ou 
   serviço de balcão

2 lanches

1 caneca com refil (por pessoa, por pacote)

  Plano de Refeições
  Disney

1 refeição com serviço de mesa ou  
  bufê completo

1 refeição com serviço de balcão

2 lanches

1 caneca com refil (por pessoa, por pacote)

Observação: Todas as refeições e lanches são por pessoa, por noite do pacote.
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