As atrações no parque temático Disney´s Hollywood Studios são centradas no estrelato e no
espetáculo e incluem passeios de alta velocidade, shows de acrobacia e hilariantes performances
ao vivo: ou seja, aqui você encontra diversão para todos! Use o sistema Disney FASTPASS nas
atrações mais populares para reduzir o tempo de espera.
ATRAÇÕES
Beauty and the Beast – Live on Stage
A Bela e a Fera – Live on Stage no parque temático Hollywood Studios é um luxuoso
musical ao estilo da Broadway. Com duração de 25 minutos, o espetáculo é voltado para
visitantes de todas as idades e é baseado no clássico da Disney, que dá vida a história de
amor cheia de ternura da Bela e a Fera.

Disney Junior – Live on Stage!
Junte-se aos personagens favoritos da Disney Júnior e conheça novos personagens neste
musical aventura, ao vivo e cheio de diversão!!

Fantasmic!
Fantasmic! no parque temático Hollywood Studios é um espetacular show de fogos de
artifício e água com duração de 25 minutos, que acontece em algumas noites, estrelado por
Mickey Mouse e uma série de personagens encantadores da Disney, que divertem os
visitantes ao som de músicas clássicas da Disney e canções, luzes de laser e surpreendentes
efeitos hydrotechnic. Apenas em noites selecionadas.

Indiana Jones™ Epic Stunt Spectacular!
Assista com admiração a recriação das mais cativantes cenas do primeiro filme de Indiana
Jones em um show ao vivo de 30 minutos. Participe de uma busca para descobrir os
segredos por trás das cenas de aventura que tornaram o filme memorável.

Muppet*Vision 3-D
Junte-se a muitos dos seus amigos do Muppet enquanto você é guiado em um estalar de
dedos por uma viagem de 13 minutos pelos Labs em 3D do Muppet. Surpreendentes rajadas
de ar e bolhas reais adicionam extravagância e excentricidade à viagem!

Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith
Aperte o cinto e prepare-se para tocar com o Aerosmith! Esta atração de alta velocidade é
uma montanha russa amplificada pelo ritmo de uma trilha sonora especial gravada pelas
próprias lendas do rock.

Star Tours — The Adventures Continue
Aperte o cinto e decole para um passeio emocionante cheio de adrenalina que o posiciona na
rota de uma aventura Star Wars incrível. Embarque em uma Starspeeder 1000 e parta em
uma missão surpreendente por mundos alienígenas extraordinários. E agora você pode
vivenciar a Star Tours como nunca antes em viagens inéditas que apresentam personagens e
destinos inteiramente novos de Star Wars: O Despertar da Força.

Star Wars: Path of the Jedi
Não perca este envolvente curta que reconta a turbulenta história do Jedi. Veja o surgimento
de Anakin Skywalker – que se entregou ao lado sombrio da Força como Darth Vader – e
vibre com a Rebelião ao lado de seus filhos, Luke e Leia, junto com o piloto trapaceiro que
se tornou herói, Han Solo. Depois, acompanhe a interminável série de batalhas entre a
Resistência e a Primeira Ordem. Fãs de Star Wars de todas as idades vão adorar essa
emocionante recapitulação da comovente saga, na qual irão reviver seus momentos
favoritos… e ter uma ideia do que está à sua espera no horizonte galáctico.

Star Wars Launch Bay
Entre numa galáxia muito, muito distante e mergulhe numa experiência Star Wars completa.
Tire fotos com Chewbacca ou
Kylo Ren, examine os detalhes de "artefatos" Star Wars ou sinta a emoção do videogame
interativo Disney Infinity 3.0 — com recursos exclusivos da Star Wars Launch Bay. Você
também pode assistir a um filme com cenas de bastidores que capturam a história e lances
do futuro da saga Star Wars.

Toy Story Mania!
Venha direto! Esta interativa atração em 4D apresenta o elenco adorável de personagens dos
filmes da Disney • Pixar Toy Story. Suba a bordo de um veículo de passeio e brinque em
uma galeria de jogos projetados para você aproveitar mesmo!

The Great Movie Ride
Viaje por meio de algumas das maiores cenas de filmes da história. Suba à bordo de um
veículo que leva você através de recriações realistas de momentos memoráveis do cinema,
de filmes gângsters de 1930 a clássicos filmes contemporâneos de ficção científica.

The Twilight Zone Tower of Terror
O terror se esconde nas paredes em ruínas da outrora glamurosa Hollywood Tower Hotel.
Explore os mistérios do que aconteceu naquela noite fatídica e tempestuosa e, em seguida,
mergulhe em 13 histórias nos recantos emocionantes de The Twilight Zone.

Voyage of The Little Mermaid
Dê um mergulho "no fundo do mar" neste show ao vivo de 15 minutos que recria a música,
a beleza e a maravilha do popular filme da Disney. Admire marionetes deslumbrantes e sets
arrebatadores enquanto você se torna parte do mundo da Ariel.

Walt Disney: One Man's Dream
Seja surpreendido nesta galeria multimídia, que inclui incríveis espécies de relíquias e
fotografias, bem como áudios de entrevistas únicas que contam a história de Walt Disney, o
homem por trás do mito, de toda essa magia e desse personagem Mickey tão amado.

Informações www.temtour.com.br

