Benefícios dos hotéis Resort Disney

Localizados no coração da magia, os hotéis Resort Disney vêm completos com uma variedade
de toques especiais da Disney. Descubra os benefícios de se hospedar em um hotel Resort
Disney.

Tempo
Desfrute de mais tempo de qualidade com sua família e amigos.
Como hóspede do hotel Resort Disney, você fica perto da magia, tendo a liberdade de ir e vir em seu próprio ritmo.
E você pode aproveitar o horário estendido dos parques temáticos. Cada dia, um dos parques temáticos do Walt Disney
World Resort é aberto por um tempo extra para que você possa desfrutar de atrações selecionadas. (É necessária a entrada
válida para o parque temático e a identidade do resort.)

Conveniência
Fuja da trabalheira da bagagem! Desfrute do transporte gratuito para você e suas malas entre o Aeroporto Internacional de
Orlando e o seu hotel Resort Disney, e depois novamente para o Aeroporto no final de suas férias.
Faça o seu caminho em torno de todo o Walt Disney World Resort, com transporte gratuito, com os famosos "Monorail",
"Ferryboat" e ônibus Disney. Se você prefere ter o próprio carro, o estacionamento é grátis em todos os parques para
hóspedes dos hotéis Disney.
E muitas das suas compras podem ser entregues diretamente em seu hotel Resort Disney, assim você não perde nem um
minuto de diversão!

Escolha
Crie um pacote de férias Disney que combina com sua família, gosto e orçamento.
Para começar, escolha onde você quer ficar e por quanto tempo. Com mais de 25 hotéis Resort exclusivos e opções de
ingressos diferentes para escolher, as possibilidades são quase ilimitadas.
E uma vez que você estiver hospedado em um hotel Resort Disney, não há nada como a facilidade de ter refeições e lanches
incluídos no seu pacote de férias. Escolha um pacote Magia à sua Maneira, que inclui um plano de refeições, e você pode
economizar, enquanto desfruta de uma variedade de experiências gastronômicas no Walt Disney World!

Entretenimento
Há algo para agradar todos os membros da sua família!
Os hotéis Resort Disney oferecem entretenimento especial! Você terá acesso aos restaurantes com personagens Disney,
áreas de recreação com temas das estórias Disney e atividades especiais como assistir filmes ao ar livre. Você vai encontrar
uma surpresa em cada hotel, e com certeza terá férias inesquecíveis.

Cuidados
Quer saber como é ter uma fada madrinha? Alguém que realmente se preocupa em transformar as férias dos seus sonhos em
uma realidade?
Funcionários da Disney estão disponíveis 24 horas por dia para tornar as suas férias ainda mais relaxantes e sem
preocupações. Tudo isso faz parte da marca fenomenal do serviço Disney.

