Sobre o My Disney Experience
Site e aplicativo My Disney Experience ajudam o visitante a aproveitar
ao máximo as férias no Walt Disney World
LAKE BUENA VISTA, Fla. – Os visitantes que querem planejar as férias dos sonhos no Walt Disney World agora
podem contar com o MyDisneyExperience, um guia digital gratuito e divertido de tudo o que há para fazer no
complexo Disney, em Orlando.
Dentro do site disneyworld.com e por meio do aplicativo móvel gratuito, o MyDisneyExperience é fundamental
para personalizar sua visita à Disney antes de sair de casa ou até mesmo durante a visita.
Nada como planejar férias no Walt Disney World direto de casa. Graças ao site MyDisneyExperience (
MyDisneyExperience.com), a alegria das férias contagia os pais e seus filhos, que se juntam para criar a viagem
dos seus sonhos.
Tudo o que os visitantes precisam para embarcar nesta aventura é criar uma conta MyDisneyExperience, que
será vinculada aos ingressos Disney comprados e à sua reserva de hotel em um resort Disney, se for o caso. A tela
fica cheia de recursos incríveis que ajudam os visitantes a decidir o que é melhor para sua família e amigos.
O melhor de tudo é que o MyDisneyExperience junta tudo o que os visitantes selecionam e organiza de uma
maneira bem simples em um só lugar.
Com o MyDisneyExperience, os visitantes podem:
Criar uma experiência de férias no Walt Disney World, planejando tanto quanto desejarem.
Vincular reservas de resort Disney e ingressos para os parques temáticos.
Criar uma lista com as experiências imperdíveis.
Escolher seus FastPass+.
Fazer reservas em restaurantes.
Ter informações completas sobre os parques temáticos, atrações, experiências e restaurantes da Disney.
Acessar mapas detalhados e interativos dos parques temáticos e hotéis resort da Disney.
Se conectar com os familiares e amigos para coordenar os planos, incluindo o compartilhamento de fotos por
meio de sua conta MyDisneyExperience.
Personalizar suas MagicBands para cada pessoa de seu grupo, escolhendo a cor e o nome que será
gravado na parte de dentro. As MagicBands são entregues em casa para os visitantes que moram nos
Estados Unidos ou são disponibilizadas para retirar no seu hotel resort Disney.
Os visitantes podem finalizar o check in online por meio do MyDisneyExperience antes da sua data de
chegada, adiantando o processo de check in.
Utilizar seu aplicativo móvel quando visitarem os parques Disney.
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O aplicativo MyDisneyExperienceviaja com o visitante direto para os parques em seus smart phones ou tablets,
permitindo que eles acessem todos os planos que fizeram em casa e façam alterações na hora, tais como
modificações em suas seleções FastPass+no mesmo dia e mesmo parque. Os recursos incluem:
Seleções FastPass+ e modificações.
Itinerário pessoal do visitante incluindo refeições, FastPass+, lembretes de entretenimentos e muito mais.
Uma nova tela principal que exibe os planos do visitante e inclui um menu de acesso rápido com navegação
simplificada e acesso rápido a:
Atrações mais próximas com tempo de espera atualizado e mapa de localização
Lista dos personagens Disney, em ordem alfabética, que informa aos visitantes onde eles podem
encontrá-los.
Restaurantes por perto e links para visualizar menus e fazer reservas.
Entretenimento disponível, que você pode selecionar para gerar um lembrete.
Informações sobre o hotel resort Disney incluindo recreação, piscinas, refeições, spas, compras e
mais.
Quadro de dicas personalizado com tempo de espera e horários de shows das atrações imperdíveis
baseadas na lista do visitante.
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