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Plano de

Refeição 
              Disney

Plano de Refeição Disney – 2011

As refeições e lanches do Plano de Refeição Disney não podem 
ser trocados por dinheiro (em parte ou em todo), vendidos 
separadamente, transferidos ou reembolsados. Alguns restaurantes 
requerem ingresso para os parques temáticos e reservas prévias. 
Horários, cardápios, entretenimento, personagens, restaurantes 
participantes, termos e condições estão sujeitos a mudança sem 
aviso prévio.

O número de refeições e lanches estão baseados na duração do 
pacote. O Walt Disney World Resort não será responsável pelo não 
uso dos componentes do pacote devido a reformas, capacidade, 
condições climáticas ou qualquer outra circunstância fora do 
controle dos mesmos.

Bem-vindo ao Plano de Refeição Disney, que 
oferece uma forma econômica de escolher refeições e lanches em mais 
de 100 restaurantes por todo o Walt Disney World Resort, incluindo 
restaurantes que oferecem refeições com os Personagens Disney! Do 
contemporâneo ao casual, do elegante ao encantador, você encontrará 
uma ótima refeição que se encaixa ao seu estilo e à sua necessidade. 
Este folheto informativo mostra os detalhes do que está incluído e 
como você deve fazer para usar o seu Plano de Refeição Disney.

O número de refeições incluídas no seu pacote
O Plano de Refeição Disney inclui: uma (1) refeição com serviço de 
balcão (refeição rápida), um (1) lanche e uma (1) refeição com serviço 
de mesa por pessoa, para cada noite de estadia do pacote, para todos 
os hóspedes com 3 anos ou mais.

Aproveitando o Plano de Refeição Disney 
e  Você pode usar as suas refeições e os seus lanches em qualquer 

ordem durante a sua estadia até que o total se esgote.

e  Todas as refeições e lanches não usados perdem a validade à 
meia-noite no dia do checkout.

Restaurantes participantes do Plano de Refeição Disney
e  Você pode usar o seu Plano de Refeição Disney em mais de 100 

restaurantes com serviço de mesa e com serviço de balcão, 
incluindo refeições com os Personagens Disney.

e  Você também pode encontrar locais para lanches espalhados por 
todo o Walt Disney World  Resort.

Continuação na próxima página

Exemplo – Número de refeições/lanches para um visitante com 
10 anos ou mais e um visitante entre 3 e 9 anos hospedados 
durante 5 noites:

Válido para chegadas entre 1/1/11 e 31/12/11

  DICA!
Você pode continuar usando as suas refeições e lanches em qualquer 
ordem pelo resto de sua estadia até que o total de cada pessoa se 
esgote. Por exemplo, se você usar todos os seus lanches no seu primeiro 
dia, você terá um crédito de zero para lanches pelo resto de sua estadia.

  DICA!
Nossos restaurantes com serviço de mesa, refeições com personagens 
e refeições com shows são muito procurados e os restaurantes e os 
lugares de sua preferência podem não estar disponíveis durante a sua 
visita. Por favor faça reservas online no disneyworld.com/dining ou 
através do telefone 407-939-3463 até 180 dias antes da visita para 
conseguir as melhores opções.

Refeições  
por pessoa,  

por noite
Número  

de noites

Número total de 
refeições/lanches por 
pessoa, por estadia

X =

Visitantes 
entre 3 e 9 

anos:
(devem selecionar o 
pedido no cardápio 

infantil quando 
disponível)

Visitantes  
com 10 anos 

ou mais:

Refeições com  
Serviço de Balcão

Lanches

Refeições com  
Serviço de Mesa
Refeições com  
Serviço de Balcão
Lanches
Refeições com  
Serviço de Mesa

1 5 5

1 5 5

1 5 5

1 5 5

1 5 5

1 5 5

Resort na Flórida
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Como deduzir as refeições do seu Plano de Refeição Disney 
e  Apresente seu cartão “Key to the World” para o caixa ou seu garçom 

antes do pedido e especifique o número de refeições ou lanches 
que devem ser usados para os visitantes com mais de 10 anos e 
o número para os visitantes entre 3 e 9 anos. Peça ao caixa ou ao 
seu garçom que debite a refeição no seu Plano de Refeição Disney.

e  Você não pode usar o seu Plano de Refeição Disney para comprar 
refeições ou lanches para pessoas que não estejam incluídas no 
seu Plano.

e   Os seguintes são alguns dos itens que não estão incluídos no 
Plano de Refeição Disney:

e  A gorjeta não está incluída, a não ser quando especificado. Uma 
gorjeta de 18% será adicionada automaticamente para grupos 
de 6 ou mais pessoas. A gorjeta pode também ser adicionada 
automaticamente se itens que não estão no plano forem pedidos 
(ex: bebidas alcoólicas).

e  O Plano de Refeição Disney não está disponível para visitantes 
menores de 3 anos, mas estes podem compartilhar do prato de 
um adulto sem custo adicional ou podem comprar uma refeição do 
cardápio. O valor será adicionado à sua conta. Visitantes entre 3 e 9 
anos devem fazer o pedido do cardápio infantil, quando disponível.

Contando as suas Refeições 
e  Suas refeições serão deduzidas eletronicamente e serão lançadas 

diretamente junto à reserva do seu quarto. 
      O exemplo abaixo ilustra uma família de 2 pessoas com mais de 10 

anos e 2 pessoas entre 3 e 9 anos utilizando as suas refeições com 
serviço de balcão:

•  Bebidas alcoólicas e algumas   
bebidas em garrafa

• Canecas para refil ou de  
   lembrança
 

•  Lanches e refrigerantes  
nos balcões onde se aluga  
equipamento recreativo

• Mercadoria ou o serviço  
   Photo Imaging

- =

2 visitantes entre 
3 e 9 anos:

2 visitantes  
com mais de 

10 anos:

Número de  
refeições

Refeições 
debitadas

Saldo 
restante

Total:

  DICA!
A maioria dos restaurantes com serviço de balcão, lojas e 
carrinhos de sorvete, pipoca e produtos da Coca-Cola® aceita 
o Plano de Refeição Disney. Procure este símbolo.

  DICA!
Quando estiver jantando com outra família que também está 
usando um cartão “Key to the World” para adquirir suas refeições, 
favor notificar seu garçom ou garçonete sobre quais refeições 
cairão em qual cartão.

  DICA!
Cada vez que você utilizar o Plano de Refeição Disney para 
refeições ou lanches, seu garçom vai entregar a você um recibo 
indicando o saldo restante daquele tipo de refeição no seu Plano de 
Refeição Disney. Contate o concierge do seu hotel para averiguar o 
saldo do seu plano. 

Refeições com 
serviço de balcão

Refeições com 
serviço de balcão

8210

8210

16420

The Wave no Disney’s Contemporary Resort

Número de 
pessoas no 

grupo

Sanaa no Disney’s Animal Kingdom Villas - Kidani Village



Refeição com serviço de mesa

e Um (1) buffet completo 

Sua refeição com serviço de mesa inclui um(a):

Reservas são recomendadas. A gorjeta não está 
incluída. O Plano de Refeição Disney não está 
disponível para visitantes menores de 3 anos, 
mas estes podem compartilhar do prato de um 
adulto sem custo adicional ou podem comprar uma 
refeição do cardápio. O valor será adicionado à sua 
conta. Visitantes entre 3 e 9 anos devem fazer o 
pedido do cardápio infantil, quando disponível.

Private In-room Dining

Sua refeição com serviço de balcão inclui um(a):

 Refeições com serviço de balcão 
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Refeição com os personagens
O Plano de Refeição Disney pode ser usado também para Refeições com os Personagens Disney. O seu garçom deduzirá uma (1) refeição 
com serviço de mesa para cada pessoa participando da refeição com os Personagens Disney, a não ser indicado de outra forma. A gorjeta 
não está incluída.
As refeições no Cinderella’s Royal Table requerem duas ❷ refeições com serviço de mesa. A gorjeta está incluída. Reservas são 
recomendadas. Os produtos ou fotos que podem ser oferecidos durante os jantares não estão incluídos, exceto no Cinderella’s Royal Table 
e Akershus Royal Banquet Hall. O Plano de Refeição Disney não está disponível para visitantes menores de 3 anos, mas estes podem com-
partilhar do prato de um adulto sem custo adicional ou podem comprar uma refeição do cardápio. O valor será adicionado à sua conta. 
Visitantes entre 3 e 9 anos devem fazer o pedido do cardápio infantil, quando disponível.

Refeições com show
O Plano de Refeição pode ser usado para Refeição com Show Disney em assentos de categoria 2 ou categoria 3 (sujeito à disponibilidade) e 
categoria 1 às 21:30 no Hoop-Dee-Doo Musical Revue (sujeito à disponibilidade). As refeições com show incluem Hoop-Dee-Doo Musical Revue 
e Mickey’s Backyard BBQ (sazonal), ambos shows no Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, ou Disney’s Spirit of Aloha no Disney’s 
Polynesian Resort. As refeições com show oferecem buffet para toda a família, com entretenimento e música ao vivo durante a refeição, com o 
tema do hotel. Os ingressos podem ser adquiridos no Concierge. Todas as refeições com show requerem reserva. A gorjeta está incluída. 
As refeições com show requerem o uso de duas ❷ refeições com serviço de mesa para cada pessoa do grupo.

Lanches
Algumas opções de lanches incluem:

Sorvete e picolés

Pacote de pipoca 
pequeno

Fruta 

 Pacote de salga-
dinho pequeno

Garrafa de Coca-Cola®, Coca-Cola 
Diet®, Sprite® ou água Dasani® 

Copo de 22 onças de refrigerante 
de máquina

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

Porção individual de leite ou suco  

Restaurantes de Luxo
Os restaurantes de luxo da Disney oferecem pratos inigualáveis, 
incluindo os pratos favoritos das crianças servidos sempre em 
elegantes e relaxantes restaurantes.

Duas ❷      Refeições com serviço de mesa para cada pessoa do seu grupo serão deduzidas do seu plano de refeição. Reservas são recomendadas. 
A gorjeta não está incluída. O traje para os restaurantes de luxo é o esporte fino. Não serão permitidos no recinto: camisetas, regatas, trajes de banho, 
cangas, saídas de praia, chapéus para os homens ou roupas rasgadas ou desfiadas. O Plano de Refeição Disney não está disponível para visitantes 
menores de 3 anos, mas estes podem compartilhar do prato de um adulto sem custo adicional ou podem comprar uma refeição do cardápio.  
O valor será adicionado à sua conta. Visitantes entre 3 e 9 anos devem fazer o pedido do cardápio infantil, quando disponível.

e Entrada (visitantes entre 3 e 9 anos)          e Prato principal
e Bebida não-alcoólica     e Sobremesa

Uma refeição em um restaurante de luxo inclui um(a):

Serviço de Quarto/Entrega de pizza

Duas ❷ refeições com serviço de mesa para cada pessoa do seu grupo pedindo serviço de quarto serão deduzidas do seu plano. 
Duas ❷ refeições com serviço de mesa por cada pizza serão deduzidas do plano.

A gorjeta está incluída. O Plano de Refeição Disney não está disponível para visitantes menores de 3 anos, mas estes podem compartilhar do 
prato de um adulto sem custo adicional ou podem comprar uma refeição do cardápio. O valor será adicionado à sua conta. Visitantes entre 3 
e 9 anos devem fazer o pedido do cardápio infantil, quando disponível.

P

CAFÉ DA MANHÃ
e Prato principal
e Bebida não-alcoólica

ALMOÇO/JANTAR 
e Prato principal
e Sobremesa 
e Bebida não-alcoólica

O Plano de Refeição Disney não está disponível 
para visitantes menores de 3 anos, mas estes 
podem compartilhar do prato de um adulto sem 
custo adicional ou podem comprar uma refeição 
do cardápio. O valor será adicionado à sua 
conta. Visitantes entre 3 e 9 anos devem fazer o 
pedido do cardápio infantil, quando disponível.

OU

CAFÉ DA MANHÃ
e Prato principal
e Bebida não-alcoólica

ALMOÇO/JANTAR 
e Entrada (visitantes entre 3 e 9 anos) 
e Prato principal
e Sobremesa
e Bebida não-alcoólica

OU e Um 
(1) buffet 
completo 

Oferece a comodidade de refeições no quarto em Hotéis Resort Disney selecionados.
O Serviço de Quarto inclui um(a): 
e Entrada (almoço e jantar; visitantes entre 3 e 9 anos) 
e Prato principal   e Sobremesa (almoço e jantar)
e Bebida não-alcoólica

e Duas (2) bebidas não alcoólicas        e Duas (2) sobremesas   
e Uma (1) pizza como prato principal

A Entrega de pizza inclui:

   Procure este símbolo para identificar os restaurantes com serviço de balcão, carrinhos de lanches e lojas selecionadas que aceitam o  
   seu Plano de Refeição e para identificar as opções de lanches. Você pode usar os seus lanches na maioria dos restaurantes com serviço  
   de balcão, carrinhos de lanches e algumas lojas que vendem sorvete, picolé, pipoca, água e Coca-Cola®.  
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RESERVAS: disneyworld.com/dining

C = Café da manhã   A = Almoço   J = Jantar
 = Recomendamos reservas com antecedência

PLANO DE REFEIÇÃO DISNEY — RESTAURANTES
Restaurantes 
de luxo

Refeição com 
serviço de 
balcão

Refeição 
com serviço 
de mesa 

Refeições 
com show

Duas (2) refeições com 
serviço de mesa para cada 
pessoa serão deduzidas

❷Refeição  
com os  
personagens

P Duas (2) refeições com 
serviço de mesa serão 
deduzidas por pizza

G Inclui a  
gorjeta

	 Locais participantes sujeitos a mudança. Horários de funcionamento podem variar.
**Os ingressos para as refeições com os personagens podem ser adquiridos no Concierge do seu hotel. 

  †As categorias 2 e 3 estão sujeitas à disponibilidade. A categoria 1 para o Hoop-Dee-Doo	Musical	Revue das 21:30 está sujeita à disponibilidade.

Procure este símbolo para identificar os restaurantes com serviço de 
balcão, carrinhos de lanches e lojas selecionadas que aceitam o seu 
Plano de Refeição e para identificar as opções de lanches

    Nossos restaurantes com serviço de mesa, refeições com persona-
gens e refeições com shows são muito procurados e os restaurantes e os lugares de sua preferência podem não estar disponíveis durante a sua visita. Por favor faça reservas 
online no disneyworld.com/dining ou através do telefone 407-939-3463 até 180 dias antes da visita para conseguir as melhores opções. Alguns restaurantes requerem cartão 
de crédito como garantia. Os cancelamentos devem ser recebidos pelo menos 48 horas antes do horário marcado para evitar a cobrança de taxa de cancelamento (a taxa varia 
de acordo com o local). Por favor indique qualquer tipo de dieta especial no momento de sua reserva. Nós faremos o possível para atender qualquer necessidade alimentar.

Disney’s All-Star Movies Resort
 World Premiere Food Court (C,A,J) 
 Entrega de pizza (deduzida do plano de adulto) (J) P  G
Disney’s All-Star Music Resort
 Intermission Food Court (C,A,J) 
 Entrega de pizza (deduzida do plano de adulto) (J) P  G
Disney’s All-Star Sports Resort
 End Zone Food Court (C,A,J) 
 Entrega de pizza (deduzida do plano de adulto) (J) P  G
Disney’s Animal Kingdom Lodge
 Maji Pool Bar (A,J) 
 The Mara (C,A,J) 
 Boma-Flavors of Africa (C,J)  
 Sanaa (A,J)  
 Jiko-The Cooking Place (J)   
 Serviço de Quarto (C,A,J) G  
Disney’s BoardWalk Inn and Villas
 Belle Vue Lounge (C) 
 Leaping Horse Libations (A,J) 
 Serviço de Quarto (C,A,J) G  
Disney’s BoardWalk
 BoardWalk Bakery (C,A,J) 
 Big River Grille & Brewing Works (A,J) 
 ESPN Club (A,J) 
 Kouzzina by Cat Cora™ (C,J)  
 Flying Fish Cafe (J)   
Disney’s Caribbean Beach Resort
 Old Port Royale Food Court (C,A,J) 
 Shutters at Old Port Royale (J)  
 Entrega de pizza (deduzida do plano de adulto) (J) P  G
Disney’s Contemporary Resort
 Contempo Cafe (C,A,J) 
 Cove Bar (A,J) 
 The Sand Bar (A,J) 
 The Wave...of American Flavors (C,A,J)  
 Chef Mickey’s Fun Time Buffet at Chef Mickey’s (C,J)  
 California Grill (J)   
 Serviço de Quarto (C,A,J) G  
Disney’s Coronado Springs Resort
 Cafe Rix (C,A,J) 
 Laguna Pool Bar (A,J) 
 Pepper Market (C,A,J) 
 Siestas Cantina (A) 
 Maya Grill (C,J)  
Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground
 Meadow Snack Bar (sazonal) (A) 
 Trail’s End Restaurant (C,A,J)  
 Hoop-Dee-Doo Musical Revue†** (J)   G  
 Mickey’s Backyard BBQ ** (sazonal) (J)   G  

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
 Gasparilla Grill & Games (C,A,J) 
 Grand Floridian Cafe (C,A,J)  
 Cinderella’s Happily Ever After Dinner at 1900 Park Fare (J)  
 Supercalifragilistic Breakfast at 1900 Park Fare (C)  
 Cítricos (J)   
 Narcoossee’s (J)   
 Serviço de Quarto (C,A,J) G  
Disney’s Old Key West Resort
 Good’s Food to Go (C,A,J) 
 Olivia’s Cafe (C,A,J)  
Disney’s Polynesian Resort
 Capt. Cook’s (C,A,J) 
 Kona Cafe (C,A,J)  
 ‘Ohana (J)  
 ‘Ohana’s Best Friends Breakfast featuring Lilo & Stitch (C)  
 Disney’s Spirit of Aloha Dinner Show †** (J)   G  
 Serviço de Quarto (C,A,J) G  
Disney’s Pop Century Resort
 Everything POP Shopping and Dining (C,A,J) 
 Entrega de pizza (deduzida do plano de adulto) (J) P  G
Disney’s Port Orleans Resort
 Riverside Mill Food Court (C,A,J) 
 Sassagoula Floatworks and Food Factory (C,A,J) 
 Boatwright’s Dining Hall (J)  
 Entrega de pizza (deduzida do plano de adulto) (J) P  G
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
 The Artist’s Palette (C,A,J) 
 Backstretch Pool Bar (A,J) 
 On the Rocks (A,J) 
 The Turf Club Bar and Grill (A,J)  
Disney’s Wilderness Lodge
 Roaring Fork (C,A,J) 
 Whispering Canyon Cafe (C,A,J)  
 Artist Point (J)   
 Serviço de Quarto (C,J) G  
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
 Ale and Compass Lounge (C) 
 Beach Club Marketplace (C,A,J) 
 Hurricane Hanna’s Grill (A) 
 Beaches & Cream Soda Shop (A,J) 
 Cape May Cafe (J)  
 Captain’s Grille (C,A,J)  
 Beach Club Breakfast Buffet at Cape May Cafe (C)  
 Yachtsman Steakhouse (J)   
 Serviço de Quarto (C,A,J) G  
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  Locais participantes sujeitos a mudança. Ingresso válido para os parques temáticos é necessário para alguns restaurantes. Horários de funcionamento podem variar.

 * A partir do 1/3/11, Le Cellier Steakhouse será considerado Restaurante de Luxo durante o jantar. Duas refeições para cada pessoa do seu grupo serão deduzidas do  
   seu plano de refeição.

C = Café da manhã   A = Almoço   J = Jantar
 = Recomendamos reservas com antecedência

PLANO DE REFEIÇÃO DISNEY — RESTAURANTES
Restaurantes 
de luxo

Refeição com 
serviço de 
balcão

Refeição 
com serviço 
de mesa 

Refeições 
com show

Duas (2) refeições com 
serviço de mesa para cada 
pessoa serão deduzidas

❷Refeição  
com os  
personagens

P Duas (2) refeições com 
serviço de mesa serão 
deduzidas por pizza

G Inclui a  
gorjeta

Procure este símbolo para identificar os restaurantes com serviço de 
balcão, carrinhos de lanches e lojas selecionadas que aceitam o seu 
Plano de Refeição e para identificar as opções de lanches

RESERVAS: disneyworld.com/dining    Nossos restaurantes com serviço de mesa, refeições com persona-
gens e refeições com shows são muito procurados e os restaurantes e os lugares de sua preferência podem não estar disponíveis durante a sua visita. Por favor faça reservas 
online no disneyworld.com/dining ou através do telefone 407-939-3463 até 180 dias antes da visita para conseguir as melhores opções. Alguns restaurantes requerem cartão 
de crédito como garantia. Os cancelamentos devem ser recebidos pelo menos 48 horas antes do horário marcado para evitar a cobrança de taxa de cancelamento (a taxa varia 
de acordo com o local). Por favor indique qualquer tipo de dieta especial no momento de sua reserva. Nós faremos o possível para atender qualquer necessidade alimentar.

Magic Kingdom  Park
 Casey’s Corner (A,J) 
 Columbia Harbour House (A,J) 
 Cosmic Ray’s Starlight Cafe (A,J) 
 El Pirata y el Perico Restaurante (sazonal) (A) 
 The Lunching Pad (A,J) 
 Main Street Bakery (C,A,J) 
 Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe (A,J) 
 Pinocchio Village Haus (A,J) 
 Tomorrowland Terrace Restaurant (sazonal) (A,J) 
 Liberty Tree Tavern (A,J)  
 The Plaza Restaurant (A,J)  
 Tony’s Town Square Restaurant (A,J)  
 A Buffet with Character at The Crystal Palace (C,A,J)  
 Fairytale Dining at Cinderella’s Royal Table (C,A,J)   G  
Epcot
 Boulangerie Pâtisserie (A,J) 
 Cantina de San Angel (A,J) 
 Electric Umbrella (A,J) 
 Fife & Drum (A,J) 
 Kringla Bakeri Og Kafe (A,J) 
 Liberty Inn (A,J) 
 Lotus Blossom Cafe (A,J) 
 Promenade Refreshments (A,J) 
 Refreshment Outpost (A,J) 
 Refreshment Port (A,J) 
 Sommerfest (A,J) 
 Sunshine Seasons (C,A,J) 
 Tangierine Cafe (A,J) 
 Yakitori House (A,J) 
 Yorkshire County Fish Shop (A,J) 
 Biergarten Restaurant (A,J)  
 Chefs de France (A,J)  
 Coral Reef Restaurant (A,J)  
 La Hacienda de San Angel (J)  
 Le Cellier Steakhouse:*
     1/1 – 28/2/11: Le Cellier Steakhouse (A,J)  
     A partir do 1/3/11: Le Cellier Steakhouse (A)  
   Le Cellier Steakhouse (J)   
 Nine Dragons Restaurant (A,J)  
 Restaurant Marrakesh (A,J)  
 Rose & Crown Pub & Dining Room (A,J)  
 San Angel Inn Restaurante (A,J)  
 Teppan Edo (A,J)  
 Tokyo Dining (A,J)  
 Tutto Italia Ristorante (A,J)  
 Via Napoli Ristorante e Pizzeria (A,J)  
 Chip ‘N’ Dale’s Harvest Feast at The Garden Grill (J)  
 Princess Storybook Dining at Akershus Royal Banquet Hall (C,A,J)  

Disney’s Hollywood Studios
 ABC Commissary (A,J) 
 Backlot Express (A,J) 
 Catalina Eddie’s (A,J) 
 Fairfax Fare (C,A,J) 
 Pizza Planet (A,J) 
 Rosie’s All-American Cafe (A,J) 
 Starring Rolls Cafe (C,A,J) 
 Studio Catering Company (A,J) 
 Toluca Legs Turkey Co. (A,J) 
 50’s Prime Time Cafe (A,J)  
 Hollywood & Vine (J)  
 Mama Melrose’s Ristorante Italiano (A,J)  
 Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant (A,J)  
 Playhouse Disney’s Play ‘n Dine at Hollywood & Vine (C,A)  
 The Hollywood Brown Derby (A,J)   
Disney’s Animal Kingdom Theme Park
 Dino Diner (A,J) 
 Flame Tree Barbecue (A,J) 
 Pizzafari (A,J) 
 Restaurantosaurus (A,J) 
 Tamu Tamu Refreshments (A,J) 
 Yak & Yeti™ Local Food Cafes (A,J) 
 Tusker House Restaurant (A,J)  
 Yak & Yeti™ Restaurant (A,J)  
 Donald’s Safari Breakfast at Tusker House Restaurant (C)  
Disney’s Typhoon Lagoon Water Park
 Leaning Palms (A) 
 Typhoon Tilly’s (A) 
Disney’s Blizzard Beach Water Park
 Avalunch (A) 
 Lottawatta Lodge (A) 
 The Warming Hut (A) 
Downtown Disney Area
 Cookes of Dublin (A,J) 
 Earl of Sandwich (C,A,J) 
 FoodQuest (A,J) 
 Pollo Campero / Fresh A-Peel (C,A,J) 
 Wolfgang Puck® Express (A,J) 
 Cap’n Jack’s Restaurant (A,J)  
 Planet Hollywood® (A,J)  
 Raglan RoadTM Irish Pub and Restaurant (A,J)  
 Wolfgang Puck® Cafe (andar térreo) (A,J)  
ESPN Wide World of Sports Complex
 ESPN Wide World of Sports Grill (A,J) 



P.   Eu posso usar o meu plano de refeições para adquirir refeições ou lanches para 
amigos ou parentes que não estão incluídos na minha reserva e não têm o plano?

R.	 Não é possível usar o seu Plano de Refeição Disney para adquirir refeições ou 
lanches para amigos e parentes que não estão incluídos na sua reserva e que não 
tenham o plano.

P.	 Reservas são necessárias?

R.	 Nossos restaurantes com serviço de mesa, refeições com personagens e refeições 
com shows são muito procurados e os restaurantes e os lugares de sua preferência 
podem não estar disponíveis durante a sua visita. Por favor faça reservas online no 
disneyworld.com/dining ou através do telefone 407-939-3463 até 180 dias antes da 
visita para conseguir as melhores opções. 

P. Como eu faço reservas?

R.  Por favor faça reservas online no disneyworld.com/dining ou através do telefone 
407-939-3463 até 180 dias antes da visita para conseguir as melhores opções. Um  
cartão de crédito internacional é necessário como garantia para certos restaurantes. 
Reservas devem ser canceladas com um mínimo de 48 horas antes do dia da reserva 
ou uma multa poderá ser cobrada (valor varia dependendo do local). Por favor indique 
qualquer tipo de alergia à comida ou outro tipo de restrição alimentar na hora em que  
fizer a reserva. Faremos o possível para acomodar seus pedidos.

P.	 As crianças entre 3 e 9 anos podem pedir qualquer prato do cardápio?

R.  Não. As crianças entre 3 e 9 anos devem pedir do cardápio infantil quando disponível. 
Os cardápios infantis oferecem opções saudáveis e pratos que as crianças adoram. O 
Plano de Refeição Disney não está disponível para crianças com menos de 3 anos, mas 
estes podem compartilhar do prato de um adulto sem custo adicional, ou um prato pode 
ser pedido, e será adicionado à sua conta.

P. Os visitantes com mais de 10 anos podem usar créditos dos visitantes entre 3 e 9  
 anos?

R.  Infelizmente, créditos não podem ser compartilhados entre visitantes de 10 anos ou mais
e visitantes entre 3 e 9 anos.

P.  Eu tenho que usar 1 crédito de restaurante com serviço de balcão, 1 crédito de 
restaurante com serviço de mesa e 1 crédito de lanche para cada noite da minha 
estadia?

R.  Não. Para uma maior flexibilidade, créditos podem ser usados em qualquer ordem 
que você desejar durante a sua estadia. Por exemplo, uma noite você pode economizar 
1 crédito de restaurante com serviço de mesa para usá-lo numa outra noite em um 
restaurante de luxo ou numa refeição com show (sujeito à disponibilidade).

P. As gorjetas estão incluídas?

R.  Não. Gorjetas não estão incluídas, a menos onde especificado. Uma gorjeta de 18% 
será automaticamente adicionada para grupos de 6 ou mais pessoas. A gorjeta também 
poderá ser incluída automaticamente para itens que não estão incluídos no Plano de 
Refeição Disney (bebidas alcoólicas, por exemplo).

P. Como eu poderei me manter informado de quantos créditos já usei?

R.  O número de créditos de cada tipo ainda não usados estará impresso no recibo depois 
de cada refeição. Você também pode perguntar no concierge do seu hotel. 

P. Alguns restaurantes exigem trajes específicos?

R.  Sim. Os restaurantes de luxo a seguir exigem trajes esporte:
  e Artist Point no Disney’s Wilderness Lodge
e California Grill no Disney’s Contemporary Resort
e Cítricos no Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
e Flying Fish Cafe no Disney’s BoardWalk Resort
e Jiko – The Cooking Place no Disney’s Animal Kingdom Lodge
e Narcoossee’s no Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
e  Yachtsman Steakhouse no Disney’s Yacht and Beach Club Resorts

 Cavalheiros: calça esporte ou social, jeans ou bermuda; camisa de manga curta ou 
 comprida com colarinho, ou camiseta. Blazers e jaquetas são opcionais.
 Damas: jeans, saia, ou bermuda com blusa, cardigan, ou camiseta; vestidos.
  Não são permitidos: camisetas estilo regata, trajes de banho, cangas, chapéus para 

os homens, ou roupas rasgadas.
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