Sobre o FastPass+
Um sistema personalizado e fácil de usar agora permite que visitantes
reservem o acesso a algumas de suas experiências favoritas com
antecedência.
Desde o início, o Disney FASTPASS tem sido uma excelente maneira de economizar tempo e curtir as atrações da
Disney com pouca ou nenhuma espera. Agora, o Walt Disney World está dando um passo adiante na seleção de
FASTPASS, sem nenhum custo adicional para os hóspedes.
Atualmente os visitantes podem reservar o acesso às suas atrações e experiências de entretenimento favoritas do
FastPass+ antes de saírem de casa, ou mesmo nos parques, ganhando mais tempo para explorar e curtir os
parques do Walt Disney World. Isso pode ser realizado por meio do My Disney Experience.comou nos quiosques
do FastPass+ localizados nos parques Walt Disney World.
Mais magia do que nunca para escolher, na verdade mais que o dobro do número de atrações e experiências antes
disponíveis pelo FASTPASS. Pela primeira vez, os visitantes podem reservar o acesso a áreas para assistir a
queimas de fogos, desfiles, shows e encontro com personagens Disney. Para quem não sabe por onde começar, a
Disney recomendará o FastPicks, um conjunto de três seleções do FastPass+ para que os visitantes iniciem a
aventura.
O FastPass+ também pode ser espontâneo.
Os visitantes podem alterar suas seleções do FastPass+, caso ainda não tenham sido utilizadas, até mesmo
durante o dia da visita ao parque. Alterações podem ser feitas com o aplicativo gratuito My Disney Experience ou
nos quiosques localizados nos parques Walt Disney World.
O Disney FastPass+ oferece aos visitantes a confiança e a certeza de que suas atrações favoritas estarão
reservadas, assim os visitantes podem curtir o dia ainda mais com familiares e amigos desde o momento da
chegada aos parques. Depois de garantir suas experiências imperdíveis, os visitantes poderão relaxar, passear e
também vivenciar momentos mágicos não planejados que surgem durante o passeio com familiares e amigos.
Usando o site My Disney Experience, os hóspedes de hotéis resorts do Walt Disney World podem fazer seleções
FastPass+ até 60 dias antes de sua visita, para cada dia de ingresso válido para o parque. Os visitantes com
passe anual e os visitantes diários da Disney (que não se hospedam em um hotel resort Walt Disney World) podem
fazer seleções FastPass+ até 30 dias antes de sua viagem, quando os ingressos forem comprados.
Fácil de usar
Os visitantes podem acessar o MyDisneyExperience.com antes ou durante sua visita e selecionar até três
opções FastPass+ em um parque por dia, para cada dia de parque com ingresso válido. Quiosques
FastPass+ estão disponíveis nos parques para que você possa fazer seleções ou modificações do
FastPass+ para o mesmo dia e mesmo parque.
Depois que o visitante usar suas três primeiras seleções ou se já tiver passado o horário de todas as suas
atrações selecionadas, ele poderá fazer outra seleção do FastPass+ em um quiosque no parque. Após
utilizar o quarto FastPass+ do dia, ele pode selecionar mais um, e assim por diante. Visitantes com
ingressos park-hopping válidos poderão fazer a sua escolha (s) adicional em outro parque. Essas seleções
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devem ser feitas em um quiosque no parque onde a atração desejada está localizada.
Visitantes do mesmo grupo podem escolher opções diferentes do FastPass+ .
O serviço FastPass+ permite que os cast members (funcionários) da Disney tenham mais interação com os
visitantes elevando o famoso atendimento ao visitante da Disney para novos níveis. Os cast members
poderão até mesmo cumprimentar o visitante por seu primeiro nome, se o visitante fizer esta opção.
As filas tradicionais das atrações continuam disponíveis aos visitantes que optam por não usar o FastPass+
ou desejam vivenciar as experiências interativas e tematizadas que muitas vezes são “protagonistas” de
diversas atrações populares.
Se uma experiência não estiver disponível durante a janela de horário de chegada do FastPass+ de um
visitante, ele receberá uma seleção do FastPass+ alternativa. Se os visitantes desejarem, poderão ser
notificados por e-mail quando uma das experiências selecionadas não estiver disponível.
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