COMO FAZER RESERVAS PARA OS
PARQUES PELO DISNEY PARK PASS
A reabertura do complexo
Walt Disney World Resort, anunciada
recentemente, trará com ela diversas
mudanças às visitas aos Parques:
avaliação de bem estar na entrada,
capacidade reduzida, Stormtroopers
garantindo o distanciamento físico e,
a mais importante, um novo sistema de
reserva para os Parques.

Conﬁra um breve vídeo da Disney que
resume as mudanças nos Parques e
como o novo sistema funciona.
CLIQUE PARA ASSISTIR

Neste tutorial detalhamos cada passo do processo
obrigatório para reservar visitas aos Parques.
Programação de reabertura
do Walt Disney World:
Todos os Parques passaram por adaptações
para promover o distanciamento físico, e com
isso suas atrações, experiências, restaurantes
e outras opções poderão ser modiﬁcados.

11 de julho:

Magic Kingdom Park e
Disney’s Animal Kingdom Theme Park

15 de julho:
EPCOT e Disney’s Hollywood Studios

Novo sistema de reserva
para os Parques
O novo sistema de reservas Disney Park Pass gerencia
a capacidade reduzida dos Parques. Durante o
período de cuidados relacionados à pandemia, todos
os Visitantes terão que obrigatoriamente reservar as
visitas aos Parques antecipadamente. Esta regra é
válida para todos Visitantes, inclusive portadores de
Passes Anuais.

CLIQUE PARA ASSISTIR

Acesse o sistema
Disney Park Pass, através do
My Disney Experience, pelo site
ComeceSuaExperienciaDisney.com
Este sistema funciona apenas
em desktops.

O que é necessário para efetuar minha reserva para os Parques?
• Uma conta do My Disney Experience
• Número de reserva de hotel Resort Disney
(se aplicável)
• Ingresso válido para os Parques OU Passe Anual

Passo 1: Login
Acesse ComeceSuaExperienciaDisney.com
para criar ou fazer login em sua conta
do My Disney Experience.

Passo 2:
Adicionar
Acompanhantes
Após efetuar login, a seguinte
tela aparecerá:

Apesar de nesta tela já existir o botão “View Availability” (Ver Disponibilidade),
prossiga com o cadastro de seus acompanhantes que também possuem
ingressos. Caso não haja acompanhantes, prossiga para o passo 3.

Insira o nome de seus acompanhantes
para gerenciar os ingressos. Caso haja um
número de reserva hotel Resort Disney,
insira para importar as informações.
Ou, caso preﬁra vincular ingressos
posteriormente, preencha somente nomes
e idades. Há também a opção de encontrar
Visitantes conectados, caso exista produto
já vinculado entre ambos.

Passo 3: Vincular
Ingressos
Vincule os ingressos de cada um
de seus acompanhantes.
Certiﬁque-se de que todos
estejam com as reservas
associadas entre si.
Vincule seu ingresso inserindo
o número de identiﬁcação
localizado em seu ingresso ou
voucher, conforme ao lado:

Passo 4:
Efetuar as Reservas
Continue com a vinculação até que um
calendário seja exibido. Prossiga com o
agendamento e leia os termos e avisos
relacionados. Caso precise de ajuda
com isto, solicite um atendimento.

É necessário reservar visitas para os Parques, para cada dia de ingresso e para cada Parque que
deseje visitar. Temporariamente, visitar mais de um Parque no mesmo dia não será possível
(ingressos com as Opções Park Hopper ou Park Hopper Plus). Caso você tenha um destes
ingressos, entre em contato conosco para veriﬁcar as condições de cancelamento e modiﬁcações.
As reservas para visitas aos parques devem ser feitas imediatamente após compra e
recebimento do número identiﬁcador, visto que a disponibilidade é limitada e em tempo real,
sofrendo alterações constantes.

MAGICBAND – ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE
Novas tecnologias e possibilidades estão sendo testadas neste momento para melhorar
ainda mais a experiência dos visitantes. Sendo assim, as funcionalidades da MagicBand
serão disponibilizadas através do seu próprio smartphone, no aplicativo
My Disney Experience.
Desta forma, a partir de 1 de janeiro de 2021, os Hóspedes de hotéis Resort Disney não
receberão a MagicBand cortesia, mas poderão adquiri-las com desconto. As MagicBands
ainda estarão disponíveis para compra, em diversas lojas e locais de compra por todo
Walt Disney World Resort.

VIAGENS FUTURAS – COMO PLANEJAR?
Para visitantes que já possuem ingressos ou reserva de hotel Resort Disney, as reservas
para os Parques já podem ser feitas através do site ComeceSuaExperienciaDisney.com.
Conﬁra a disponibilidade de reservas para os Parques ou solicite auxílio de um dos
nossos especialistas através dos telefones.
A venda de ingressos e reservas para hotéis Resort Disney para 2020 permanecem suspensas pelo momento. Entre em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas e veriﬁcar
datas previstas para realizar sua compra:
� SÃO PAULO – (11) 3017-8700

� BRASÍLIA – (61) 99977-0148

� RIO – (21) 2507-0907

� CURITIBA – (41) 99132-2528

� CAMPINAS – (19) 3734-2162

� POA – (51) 99583-1480
� RECIFE – (81) 98107-7256

CLIQUE NOS ÍCONES E ACESSE NOSSAS REDES
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