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Bem-vindo ao Plano de Refeição Deluxe Disney, que oferece uma maneira conveniente e econômica de aproveitar os 
lanches e refeições do Walt Disney World® Resort, incluindo diversos pontos localizados na Área Downtown Disney®. 
Isto significa várias excelentes oportunidades de refeições para você e sua família. Esta brochura descreve os detalhes 
do que está incluso e como usar o Plano de Refeição Deluxe Disney.

Número de refeições durante seu pacote de estadia
O Plano de Refeição Deluxe Disney inclui três (3) refeições e dois (2) lanches por pessoa, por noite de seu pacote de 
estadia para todos no grupo de 3 anos de idade ou mais, começando após o check-in no seu hotel Resort Disney. O 
plano também inclui uma (1) caneca de bebida com direito a refil nos hotéis do Resort Disney por pessoa, pela duração 
de sua estadia (elegível para refis apenas em máquinas de bebidas self-service em qualquer restaurante de balcão no 
seu hotel Resort Disney).

Usando suas refeições
•  Você pode usar mais do que o alocado em refeições ou lanches por noite, se desejar, até que seu número total 

de créditos de refeições/ lanches se esgote.
•  Todas as refeições e lanches não utilizados e o direito de usar sua caneca do Resort para refil expiram à meia-

noite da data de saída da reserva em seu pacote.

Encontrando opções para refeições e lanches
•  A maioria dos restaurantes nos Parques Temáticos Disney, Parques Aquáticos Disney, a área do Downtown 

Disney e hotéis Resort Disney de categoria econômica, moderada e de luxo aceitam o Plano de Refeição Deluxe 
Disney. Por favor confira a lista de restaurantes participantes entre páginas 3 à 6.

•  Você também pode encontrar muitas opções onde pode usar seus Lanches - apenas procure por este símbolo 
 nos cardápios dos restaurantes de balcão, na maioria dos carrinhos ao ar livre e lojas de mercadorias 

selecionados para identificar o que é elegível como Lanche.

Certos itens não estão incluídos no quaisquer planos de refeição, como:
• Bebidas Alcoólicas
• Itens que incluam mais de uma porção (como uma caixa de doughnuts ou um pote de manteiga de amendoim)
• Itens (como pipocas ou bebidas), que sejam servidos em recipientes de lembrança
• Itens que são vendidos nos balcões de aluguéis de recreação
• Itens considerados mercadorias (como tampas de garrafas, cubos iluminados e alças para garrafas)
• Eventos de refeições especiais com cardápios especiais oferecidos em determinados locais de serviço de mesa

Plano de Refeição Deluxe Disney 2016 Válido para chegadas 
entre 01/01/2016–

31/12/2016

As refeições e lanches no Plano de Refeição Deluxe Disney não podem ser trocados por dinheiro em parte ou no total, vendidos separadamente, transferidos ou reembolsados. 
A admissão no Parque Temático é obrigatória para alguns restaurantes. Reservas em Adiantado são extremamente recomendadas e podem ser exigidas em alguns restaurantes 
com serviço de mesa participantes do Plano de Refeição Deluxe Disney. Horas de operação, menus, entretenimento, personagens, locais do Plano de Refeição Deluxe Disney, 
componentes e termos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 

O direito às refeições e lanches do Plano de Refeição Deluxe Disney são baseados na duração do pacote de estadia em seu hotel Disney Resort. Os proprietários do Walt Disney 
World Resort não se responsabilizarão pela não utilização dos componentes do pacote devido a renovações, capacidade, clima ou qualquer circunstância além de seu controle.
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Utilizando seus créditos de refeições
•  Apresente seu cartão de identificação válido do Disney Resort (pode ser a MagicBand ou o cartão) ao 

atendente ou caixa no momento da compra de uma refeição ou lanche e especifique o número de refeições 
ou lanches a serem debitados para Hóspedes de 10 anos de idade ou mais em seu Plano de Refeição Deluxe 
Disney e o número de refeições ou lanches sendo obtidos para Hóspedes de 3 a 9 anos de idade em seu Plano 
de Refeição Deluxe Disney.

• Hóspedes de 3 a 9 anos de idade devem fazer o pedido no menu infantil, quando disponível.
•  Gorjetas não estão incluídas, exceto em jantares com shows, serviço de quarto e Cinderella’s Royal Table.

•  Uma forma adicional de pagamento será necessária se você acrescentar gorjetas e não tiver fornecido 
um cartão de crédito no check-in para pagamentos de adicionais e outras despesas em seu quarto.

•  Uma gorjeta de 18% será automaticamente adicionada à sua conta para grupos de 6 pessoas ou mais.
•  Uma taxa automática de gorjeta também pode ser adicionada à sua conta para itens que não estão 

incluídos do Plano de Refeição Deluxe Disney (por exemplo, bebidas alcoólicas).
•  A escolha de itens de um menu separado prix fixe oferecido em determinados locais requer o pagamento 

de uma taxa extra, além do uso de um número determinado de créditos de refeições de serviço de sesa 
necessário no local.

•  O Plano de Refeição Deluxe Disney não é oferecido para Hóspedes com menos de 3 anos de idade, mas eles 
podem dividir o prato com um adulto gratuitamente, ou uma refeição pode ser comprada no menu. O preço 
da refeição será acrescentado à sua conta.

Monitorando o uso das suas refeições
•  O uso de suas refeições será monitorado eletronicamente em seu pacote de reserva. O exemplo a seguir ilustra 

um grupo com 2 hóspedes com mais de 10 anos de idade e 2 hóspedes de 3 a 9 anos, com um pacote de três 
noites/ quatro dias, utilizando uma de suas refeições Serviço de Balcão a que cada um tem direito:

Número de Hóspedes 
no Grupo Total de refeições Número de 

refeições utilizadas Refeições restantes

2 hóspedes com 10 anos 
de idade ou mais: Refeições 18 2 16

2 hóspedes de 3 a 9 anos 
de idade: Refeições 18 2 16

Total: 36 4 32

•  Após a sua refeição, os créditos de refeições disponíveis para uso do seu grupo serão impressos no seu recibo.
•  Você pode contatar o Concierge do seu hotel ou o Guest Relations a qualquer momento para obter a 

quantidade de pontos de disponíveis.

Opções de alimentos saudáveis
 A Disney compromete-se a oferecer uma ampla variedade de opções para você e sua família. Oferecemos seleções do 
cardápio para todos os nossos hóspedes, incluindo crianças, buscando refeições, lanches e bebidas bem balanceadas, 
assim como solicitações especiais. Os Hóspedes devem anotar todas as solicitações de dietas especiais no momento 
em que fizerem a reserva do restaurante. Os Hóspedes também podem falar com o chef ou gerente, assim que 
chegarem ao restaurante.
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2016 Plano de Refeição - Restaurantes
Locais de e refeições Quick-Service
Restaurantes com serviço de balcão oferecem uma ampla variedade de refeições, desde sopas, sanduíches, e 
saladas, até massas, peixes, frango e carnes. Nos locais com serviço de balcão, os Hóspedes pedem alimentos e 
bebidas no balcão ou caixa. Reservas antecipadas não estão disponíveis nos restaurantes com serviço de balcão a 
menos indicado ao contrário — apenas visite e aproveite.

C = Café da manhã      A = Almoço     J = Jantar
Cada refeição com serviço de balcão inclui uma (1) porção individual:

Para Café da manhã
• Prato principal
• Bebida não alcoólica*

Para Almoço/Jantar 
• Prato principal
• Sobremesa*
• Bebida não alcoólica*

*  Poderá ser substituído por um ponto de snack elegível neste local

Disney’s All-Star Movies Resort
World Premiere Food Court (C,A,J) 

Disney’s All-Star Music Resort
Intermission Food Court (C,A,J) 

Disney’s All-Star Sports Resort
End Zone Food Court (C,A,J) 

Disney’s Animal Kingdom Lodge
Maji Pool Bar (A,J) 
The Mara (C,A,J) 

Disney’s Art of Animation Resort
Landscape of Flavors (C,A,J)

Disney’s Boardwalk Inn and Villas
Belle Vue Lounge (C) 
BoardWalk Bakery (C,A,J)
BoardWalk Pizza Window (A,J)
Leaping Horse Libations (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 Fort Wilderness Resort & Campground
Meadow Snack Bar (A) 
Trail’s End Restaurant - To Go Counter (C,J)

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Beaches Pool Bar & Grill (A,J) 
Gasparilla Island Grill (C,A,J) 

Disney’s Old Key West Resort
Good’s Food to Go (C,A,J) 
Turtle Shack Poolside Snacks (A,J)

Disney’s Polynesian Village Resort
Capt. Cook’s (C,A,J) 

Disney’s Pop Century Resort
Everything POP Shopping & 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)
The Paddock Grill  (C,A,J)

Disney’s Wilderness Lodge
Roaring Fork (C,A,J) 

Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
Ale and Compass Lounge (C) 
Beach Club Marketplace (C,A,J) 
Hurricane Hanna’s Waterside 
Bar and Grill (A,J) 

Magic Kingdom® Park
Be Our Guest Restaurant (C,A)**
**  Reservas com antecedência são 

oferecidas neste local 
Casey’s Corner (A,J) 
Columbia Harbour House (A,J) 
Cosmic Ray’s Starlight Café (A,J) 
The Diamond Horseshoe (temporada) (A)
The Friar’s Nook (A,J) 
Golden Oak Outpost (A,J)
The Lunching Pad (A,J) 
Main Street Bakery (C) 
Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe (A,J) 
Pinocchio Village Haus (A,J) 
Tomorrowland Terrace Restaurant 
(temporada) (A,J) 
Tortuga Tavern (temporada) (A)

Epcot®

Electric Umbrella (A,J) 
Fife & Drum Tavern (A,J) 
Fountain View (C) 
Kringla Bakeri Og Kafe (A,J) 
Liberty Inn (A,J) 
Promenade Refreshments (A,J) 
Refreshment Cool Post (A,J) 
Refreshment Port (A,J) 
Sommerfest (A,J) 
Sunshine Seasons (C,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 (A,J) 
Min and Bill’s Dockside Diner (A,J)
Pizza Planet (A,J) 
Rosie’s All-American Café (A,J) 
Starring Rolls Cafe (C,A) 
Studio Catering Co. (A,J) 
Toluca Legs Turkey Co. (A,J) 
The Trolley Car Café (C)

Disney’s Animal Kingdom® Theme Park
Beastly Kiosk (temporada) (A,J)
Creature Comforts (C)
Flame Tree Barbecue (A,J) 
Harambe Market (A,J)
Mr. Kamal’s (A,J)
Pizzafari (A,J) 
Restaurantosaurus (A,J) 
Tamu Tamu Refreshments (A,J) 

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park
Leaning Palms (A)
Lowtide Lou’s (A)
Snack Shack (A)
Surf Doggies (A)
Typhoon Tilly’s (A) 

Disney’s Blizzard Beach Water Park
Avalunch (A) 
Cooling Hut (A)
Lottawatta Lodge (A) 
Warming Hut (A) 

Downtown Disney® Area
FoodQuest (A,J) 
Food Trucks at Exposition Park (A,J)
Marketplace Snacks (A,J)

ESPN Wide World of Sports Complex
ESPN Wide World of Sports Grill (A,J)
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Reservas com antecedencia são extremamente recomendadas. Nossos Restaurantes com Serviço de Mesa, 
Refeições com Personagens, Restaurantes Signature são muitos procurados e sua escolha de lugares pode 
ser limitada ou não estar disponível durante sua visita. Reservas antecipadas são exigidas para Jantares 
com Shows.
Por favor, faça reservas online em disneyworld.com/dine ou ligue para 407-WDW-DINE em até 180 dias 
antes de sua visita para as melhores opções.
O número do seu cartão de crédito é necessário para reservas em certos locais. As reservas devem ser 
canceladas pelo menos um dia antes da data de sua reserva, ou uma multa de cancelamento por pessoa 
poderá ser cobrada. Os Hóspedes devem comunicar todas as solicitações de dietas especiais no momento de 
sua reserva de refeições. Os Hóspedes também podem falar com o chef ou gerente assim que chegarem no 
restaurante.

Reservas

Refeições de Serviço de Mesa
Em restaurantes com Serviço de Mesa, os hóspedes são levados às suas mesas e atendidos por um garçom. Há 
uma ampla variedade de restaurantes com Serviço de Mesa no Walt Disney World® Resort, de casual para a família 
a refeições com personagens e jantares com shows, à cozinha sem igual em Restaurantes Signature mais refinados.

C = Café da manhã     A = Almoço     J = Jantar      = Buffet Locais
Cada refeição de um local com Serviço de Mesa inclui uma (1) porção 
individual:

Para Café da manhã
• Prato principal
• Bebida não alcoólica

- ou -
• Um (1) buffet completo**

Para Almoço/ Jantar 
• Aperitivo
• Prato principal
• Sobremesa
• Bebida não alcoólica

- ou -
• Um (1) buffet completo**

**  Se disponível, o Buffet exclui bebidas especiais que são vendidas 
separadamente.

Disney’s Animal Kingdom Lodge
Boma-Flavors of Africa (C,J) 
Sanaa (A,J)  

Disney’s Boardwalk Inn and Villas
ESPN Club* (A,J)  
Trattoria al Forno (C,J)

Disney’s Caribbean Beach Resort
Shutters at Old Port Royale (J)  

Disney’s Contemporary Resort
The Wave...of American Flavors (C,A,J)  

Disney’s Fort Wilderness Resort & 
Campground

Trail’s End Restaurant (C,J) 
Trail’s End Restaurant (A)  

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Grand Floridian Cafe (C,A,J) 

Disney’s Old Key West Resort
Olivia’s Cafe (C,A,J) 

Disney’s Polynesian Village Resort
Kona Cafe (C,A,J)  
‘Ohana (J)  

Disney’s Port Orleans Resort
Boatwright’s Dining Hall (J)  

Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
The Turf Club Bar and Grill (J)  

Disney’s Wilderness Lodge
Whispering Canyon Cafe (C,A,J)  

Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
Beaches & Cream Soda Shop (A,J)  
Cape May Cafe (J) 
Captain’s Grille (C,A,J)  

Magic Kingdom® Park
Be Our Guest Restaurant (J)
Liberty Tree Tavern (A,J)  
The Plaza Restaurant (A,J)   
Tony’s Town Square Restaurant (A,J)  

Epcot®

Biergarten Restaurant (A,J) 
Coral Reef Restaurant (A,J)   
Rose & Crown Dining Room (A,J)  

Disney’s Hollywood Studios®

50’s Prime Time Café (A,J)  
Hollywood & Vine (J) 
Mama Melrose’s Ristorante Italiano (A,J)   
Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant (A,J)    

* Reservas antecipadas não estão disponíveis nestes locais.
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Refeições de Serviço de Mesa
Refeições com personagens
O Plano de Refeição Deluxe Disney pode ser usado para Refeições 
com Personagens. Uma (1) refeição para cada pessoa participante 
será debitada do seu extrato do plano de refeições, a não ser quando 
observado de outra forma. 

• Gorjetas não estão incluídas a menos indicado ao contrário.
•  Mercadorias ou produtos fotográficos que possam ser vendidos 

nas Experiências de Refeições com Personagens não estão 
incluídos.

G = Gorjetas incluídas    =  Dois (2) Créditos para Serviço de Mesa serão deduzidos por pessoa

Disney’s Contemporary Resort
Chef Mickey’s Fun Time Buffet at Chef Mickey’s (C,J) 

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Cinderella’s Happily Ever After Dinner at 1900 Park Fare (J)   
Supercalifragilistic Breakfast at 1900 Park Fare (C) 

Disney’s Polynesian Village Resort
‘Ohana’s Best Friends Breakfast featuring Lilo & Stitch (C)

Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
Beach Club Breakfast Buffet at Cape May Cafe (C) 

Magic Kingdom® Park
A Buffet with Character at The Crystal Palace (C,A,J) 
Fairytale Dining at Cinderella’s Royal Table (C,A,J) G 

Epcot®

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®

Disney Junior Play ‘n Dine at Hollywood & Vine (C,A) 
Disney’s Animal Kingdom® Theme Park

    Donald’s Dining Safari at Tusker House Restaurant (C,A,J) 

Restaurantes Signature
Restaurantes Signature fornecem uma cozinha sem igual, servida em 
ambientes elegantes e descontraídos. Escolha a partir de uma seleção de 
ofertas do menu, incluindo os favoritos das crianças.

• Gorjetas não estão incluídas.
•  Cada refeição de um Restaurante Signature inclui uma (1) porção 

individual:
• Aperitivo
• Prato principal
• Sobremesa
• Bebida não alcoólica

•  Duas  refeições com Serviço de Mesa por pessoa em um Restaurante Signature serão debitadas de seu 
extrato de plano de refeições.

•  O traje para Restaurantes Signature é Resort Casual. Não são permitidos no restaurante: Regatas, roupas 
de banho ou saídas de banho, boné, shorts, roupas rasgadas de qualquer tipo, ou camisetas com linguajar 
ofensivo e/ou gráficos ofensivos.

Disney’s Animal Kingdom Lodge
Jiko-The Cooking Place (J) 

Disney’s Boardwalk Inn and Villas
Flying Fish Cafe (J) 

Disney’s Contemporary Resort
California Grill (J) 

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Cítricos (J) 
Narcoossee’s (J) 

Disney’s Wilderness Lodge
Artist Point (J) 

Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
Yachtsman Steakhouse (J) 

Epcot
Le Cellier Steakhouse (A,J) 

Disney’s Hollywood Studios
The Hollywood Brown Derby (A,J) 
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Refeições de Serviço de Mesa
Jantares com Shows
Jantares com Shows oferecem refeições em família com apresentações de 
shows ao vivo durante a refeição, seguindo o tema do Resort.

•  O Plano de Refeição Deluxe Disney pode ser usado para assentos 
de Categoria 2 ou Categoria 3 em todos os restaurantes que 
oferecem Jantares com Shows (sujeitos à disponibilidade) e 
assentos de Categoria 1 no Hoop-Dee-Doo Musical Revue das 
20:30 horas (sujeitos à disponibilidade).

•  Por favor, retire seu ingresso para o jantar com show no balcão 
de concierge em seu hotel Disney Resort para a entrada no show. 
Todos os Jantares com Shows requerem reservas antecipadas. 
Gorjetas estão incluídas.

•  Duas  refeições com Serviço de Mesa por pessoa em um Jantar com Show serão debitadas de seu extrato 
de plano de refeições.

Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground
Hoop-Dee-Doo Musical Revue (J) G 
Mickey’s Backyard BBQ (temporada) (J) G 

Disney’s Polynesian Village Resort
Disney’s Spirit of Aloha Dinner Show (J) G 

Jantar particular no quarto/entrega de pizza
Oferece o conforto e a conveniência de jantar no quarto em hotéis selecionados do Disney Resort.

Jantar particular no quarto
•  Cada Refeição Particular no Quarto inclui uma 

(1) porção individual de: 
• Aperitivo (almoço e jantar)
• Prato principal
• Sobremesa (almoço e jantar)
• Bebida não alcoólica

•  Serão debitadas  2 refeições do plano de 
cada pessoa para cada refeição no quarto. 
Gorjetas estão incluídas.

Disponíveis nos seguintes hotéis Disney Resort:
Disney’s Animal Kingdom Lodge
Disney’s Boardwalk Inn and Villas
Disney’s Contemporary Resort
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Disney’s Polynesian Village Resort
Disney’s Wilderness Lodge
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts

Entrega de pizza
•  Cada refeição com Entrega de Pizza inclui: 

•  Duas (2) porções individuais de bebidas 
não alcoólicas

• Uma (1) pizza
• Duas (2) sobremesas

•  Um total de (2) duas refeições para adultos 
será debitadas de seu extrato do plano 
de refeições para cada entrega de pizza. 
Gorjetas estão incluídas.

Disponíveis nos seguintes hotéis Disney Resort:
Disney’s All-Star Movies Resort
Disney’s All-Star Music Resort
Disney’s All-Star Sports Resort
Disney’s Art of Animation Resort
Disney’s Caribbean Beach Resort
Disney’s Pop Century Resort
Disney’s Port Orleans Resort – French Quarter
Disney’s Port Orleans Resort – Riverside



0515 © Disney

7Os restaurantes participantes do plano de refeição estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. O ingresso 
para o Parque Temático é obrigatório para alguns restaurantes. Os horários de funcionamento podem variar.

Lanches
Procure este símbolo  nos cardápios em restaurantes Quick-Service, 
na maioria dos carrinhos ao ar livre e lojas de mercadorias selecionadas 
para identificar opções de lanches elegíveis. Alguns exemplos de 
opções elegíveis para lanches incluem:

• Sorvete, picolé ou barra de frutas
• Porção de pipoca (caixa com porção individual)
• Porção individual ou fruta inteira
• Sacos de salgadinhos de porção única
• 355 g (12 oz.) Café, chocolate quente ou chá quente
• Porção individual de suco ou leite pré-embalados
• 590 ml (20 oz.) Garrafa de Coca-Cola®, Sprite® ou 590 ml (20 oz.) Água Dasani®

• 590 ml (20 oz.) Refrigerante de máquina

Algumas dicas ótimas!
Nossos Restaurantes com serviço de mesa, refeições com personagens e jantares com shows são muito procurados, 
e sua escolha de lugares pode ser limitada ou não estar disponível durante sua visita. Por favor, reserve online 
no site disneyworld.com/dining ou ligue para 407-WDW-DINE com até 180 dias antes de sua visita para as 
melhores opções.

Ao jantar com outro grupo que também esteja usando a MagicBand ou cartão para obter suas refeições, por favor, 
notifique o garçom que as refeições devem ser debitadas individualmente em cada ID do Disney Resort ao pedir a 
sobremesa.

Você pode continuar a utilizar as refeições/lanches em qualquer ordem durante seu pacote, até que cada pessoa 
tenha gastado suas respectivas refeições/lanches designadas. Por exemplo, se você usar todos os seus lanches no 
primeiro dia, isso fará com que não tenha mais créditos para lanches para o resto de sua estadia.


