
PLANO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO DE 
BALCÃO DISNEY 2011

As refeições e lanches do Plano de Refeição com Serviço de Balcão 
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. Horários, 
cardápios, entretenimento, personagens, restaurantes participantes, 
termos e condições estão sujeitos a mudança sem aviso prévio.

O número de refeições e lanches do Plano de Refeição com Serviço de 
Balcão Disney 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.

Locais participantes sujeitos a mudança. Ingresso válido para os parques temáticos é 
necessário para alguns restaurantes. Horários de funcionamento podem variar.

www.disneyworld.com
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Plano de Refeição com Serviço de 
Balcão Disney – Restaurantes

C = Café da manhã      A = Almoço      J = Jantar

Disney’s All-Star Resorts
	 End	Zone	Food	Court	(C,A,J)
	 Intermission	Food	Court	(C,A,J)
	 World	Premiere	Food	Court	(C,A,J)
Disney’s Animal Kingdom Lodge
	 Maji	Pool	Bar	(A,J)
	 The	Mara	(C,A,J)
Disney’s BoardWalk Inn and Villas
	 Belle	Vue	Lounge	(C)
	 Leaping	Horse	Libations	(A,J)
Disney’s BoardWalk
	 BoardWalk	Bakery	(C,A,J)
Disney’s Caribbean Beach Resort
	 Old	Port	Royale	Food	Court	(C,A,J)
Disney’s Contemporary Resort
	 Contempo	Cafe	(C,A,J)
	 Cove	Bar	(A,J)
	 The	Sand	Bar	(A,J)
Disney’s Coronado Springs Resort
	 Cafe	Rix	(C,A,J)
	 Laguna	Bar	(A,J)
	 Pepper	Market	(C,A,J)
	 Siestas	Cantina	(A)
Disney’s Fort Wilderness 
Resort & Campground
	 Meadow	Snack	Bar	
	 	 (sazonal)	(A)
Disney’s Grand Floridian 
Resort & Spa
	 Gasparilla	Grill	&	Games	(C,A,J)
Disney’s Old Key West Resort
	 Good’s	Food	to	Go	(C,A,J)
Disney’s Polynesian Resort
	 Capt.	Cook’s	(C,A,J)
Disney’s Pop Century Resort
	 Everything	POP	Shopping	
	 	 and	Dining	(C,A,J)
Disney’s Port Orleans Resort
	 Riverside	Mill	Food	Court	(C,A,J)
	 Sassagoula	Floatworks	and	Food	
	 	 Factory	(C,A,J)
Disney’s Saratoga Springs 
Resort & Spa
	 The	Artist’s	Palette	(C,A,J)
	 Backstretch	Pool	Bar	(A,J)
	 On	the	Rocks	(A,J)
Disney’s Wilderness Lodge
	 Roaring	Fork	(C,A,J)
Disney’s Yacht and Beach Club Resorts
	 Ale	and	Compass	Lounge	(C)
		 Beach	Club	Marketplace	(C,A,J)
	 Hurricane	Hanna’s	Grill	(A)
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)
Epcot
	 Boulangerie	Pâtisserie	(A,J)
	 Cantina	de	San	Angel	(A,J)
	 Electric	Umbrella	(A,J)
	 Fife	&	Drum	(A,J)
	 Kringla	Bakeri	Og	Kafé	(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)
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)
Disney’s Animal Kingdom 
	 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)
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
	 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)
ESPN Wide World of Sports Complex
	 ESPN	Wide	World	of	Sports	Cafe	(A,J)
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Bem-vindo ao	Plano de Refeição com Serviço de Balcão Disney,	
que	oferece	uma	forma	econômica	de	escolher	refeições	com	serviço	
de	balcão	e	lanches	em	mais	de	50	restaurantes	por	todo	o	Walt 
Disney World Resort.	Este	folheto	informativo	mostra	os	detalhes	do	
que	está	incluído	e	como	você	deve	fazer	para	usar	o	seu	Plano de 
Refeição com Serviço de Balcão Disney.

O número de refeições incluídas no seu pacote
O	Plano de Refeição com Serviço de Balcão Disney	inclui	duas	(2)	
refeições	com	serviço	de	balcão	e	dois	(2)	lanches	por	pessoa,	para	
cada	noite	de	estadia	do	pacote,	para	todos	os	hóspedes	com	3	anos	
ou	mais.	O	plano	também	inclui	uma	(1)	caneca	para	refil	por	pessoa,	
por	pacote	(refil só em restaurantes com serviço de balcão 
localizados no seu hotel).

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:

Aproveitando o Plano de Refeição com Serviço de Balcão 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 com Serviço 
de Balcão Disney
e	Você	pode	usar	o	seu	Plano de Refeição com Serviço de Balcão 
 Disney	em	mais	de	50	restaurantes	com	serviço	de	balcão. Veja	a
	 parte	de	trás	deste	folheto	para	a	listagem	dos	locais.

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

Lanches
Algumas opções de lanches incluem:

Como deduzir as refeições do seu Plano de Refeição com 
Serviço de Balcão Disney
e	Apresente	seu	cartão	“Key	to	the	World”	para	o	caixa	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.
e	Peça	ao	caixa	que	debite	a	refeição	ou	lanche	no	seu	Plano de 
 Refeição com Serviço de Balcão Disney.	
e	Você	não	pode	usar	seu	cartão	“Key	to	the	World”	para	comprar	
	 refeições	ou	lanches	para	pessoas	que	não	estejam	incluídas	no		
	 seu	Plano de Refeição com Serviço de Balcão Disney.
e	Os	seguintes	são	alguns	dos	itens	que	não	estão	incluídos	no	
	 Plano de Refeição com Serviço de Balcão Disney:	
	 •	Bebidas	alcoólicas	e	algumas	bebidas	em	garrafa
	 •	Lanches	e	refrigerantes	nos	balcões	onde	se	aluga	equipamento
	 			recreativo
	 •	Mercadoria	ou	o	serviço	Photo	Imaging
	 •	Canecas	de	lembrança
e	O	Plano de Refeição com Serviço de Balcão 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:

Refeições com Serviço de Balcão
Cada refeição com serviço de balcão inclui um(a):

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

CAFÉ DA MANHÃ
e	 Prato	principal
e	 Bebida	não-alcoólica

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

Sorvete	e	picolés

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

Fruta

Pacote	de	salgadinho	
pequeno

Pacote	de	pipoca	
pequeno

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
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Refeições  
por pessoa,  

por noite
Número  

de noites

Número total de 
refeições/lanches por 
pessoa, por estadiaX =

Visitantes com 10 
anos ou mais:

Visitantes entre  
3 e 9 anos:

Refeições com 
Serviço de Balcão

Lanches
Refeições com 
Serviço de Balcão
Lanches

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

- =

2 visitantes  
entre 3 e 9 anos:

2 visitantes 
com mais de 

10 anos:

Número de  
refeições

Refeições 
debitadas

Saldo 
restante

Total:

Refeições com 
serviço de balcão

Refeições com 
serviço de balcão

8210

8210

16420

Número 
 de visitantes 

no grupo

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


