FAST PASS+
Ainda mais magia com o serviço FastPass+!
Evite filas de espera para atrações, entretenimentos noturnos e Encontros com Personagens selecionados. O melhor é que o
serviço FastPass+ já está incluído no preço do ingresso de parque temático. Então, o que você está esperando?
Faça suas seleções FastPass+ antecipadamente
Verifique a disponibilidade das suas experiências imperdíveis e reserve 1, 2 ou 3 seleções FastPass+ para cada dia do seu
ingresso, em um único parque temático.
É fácil utilizar suas seleções FastPass+
Use sua MagicBand ou cartão para entrar na fila FastPass+ a qualquer momento dentro da janela de uma hora para chegada
e comece a se divertir mais rápido.
Você pode fazer mais seleções ao longo do dia
Depois de curtir sua terceira experiência FastPass+, você pode fazer outra seleção em um quiosque dentro do parque ou
usando seu dispositivo móvel. Use aquele FastPass+, e obtenha mais um (com base na disponibilidade) — e repita!
Planeje com antecedência para ter mais opções
Assim que você tiver comprado seus ingressos de parque temático com seu agente de viagens autorizado, vincule-os à sua
conta de planejamento online Disney (a ser fornecida após a compra) para acessar o serviço FastPass+, por Desktop ou
aplicativo móvel.
Depois de vincular seus ingressos, você pode fazer seleções com até 30 dias de antecedência.
Se você também tiver uma reserva para um hotel selecionado do Walt Disney World Resort, você pode planejar suas
seleções com antecedência de 60 dias ou mais.
É necessário ter entrada válida de parque temático. As atrações e experiências de entretenimento FastPass+, o número de
seleções que você pode fazer e as janelas de horários para chegada são limitados. Para fazer seleções FastPass+ com
antecedência é necessário registro on-line.
Reserve suas férias
Então, por que esperar? Você já pode começar a vivenciar toda a emoção do MyMagic+ e muito mais, quando comprar
entrada válida de parque temático com seu agente de viagens local.
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