A New Fantasyland imerge os visitantes em
histórias clássicas da Disney e lugares mágicos
LAKE BUENA VISTA, Flórida. — O reino mais mágico do Magic Kingdom, a New Fantasyland, convida os visitantes
a embarcarem no mundo dos contos de fadas, onde elefantes voam, castelos tocam o céu, uma bela princesa
conhece uma fera e uma sereia brinca no fundo do mar.
Representando a maior expansão na história do Magic Kingdom, a New Fantasyland oferece novas atrações,
restaurantes, lojas, interações com personagens, recreação e muito mais. A New Fantasyland situa-se logo depois
da Fantasyland e inclui as áreas da Enchanted Forest e do Storybook Circus. Os Imagineers do Walt Disney World
deram vida às queridas histórias da Disney e suas paisagens mágicas para que os visitantes vivam momentos
inesquecíveis.
“Walt Disney uma vez assegurou que a Disneyland e, por extensão, todos os seus parques, nunca ficariam
inteiramente completos, já que existe imaginação de sobra no mundo”, disse Tom Staggs, Presidente da Walt
Disney Parks and Resorts. “A New Fantasyland é um espetacular acréscimo ao Magic Kingdom que resgata a
palavra de Walt. Estamos emocionados em levar os visitantes além das paredes do Castelo da Cinderela para
descobrir novos mundos, apresentando os personagens ícones da Disney e as histórias em formas mais
imaginárias, interativas e envolventes, como nunca antes vistas”.
Na New Fantasyland os visitantes são transportados a uma vila francesa para fazerem parte dos contos da Bela ou
podem subir a bordo de uma concha do mar para se aventurarem pelo fundo do oceano com a Ariel. Os visitantes
também podem percorrer a mina de diamantes dos Sete Anões, viajar com o Grand Goofini ou voar pelos céus com
o Dumbo, The Flying Elephant.
As crianças podem fazer uma pausa entre os vagões do circo no Casey Jr.e refrescar-se no Splash ‘N’ Soak
Station. O Bonjour! Village Gifts and Big Top Souvenirs é o lugar ideal para quem procura um tempinho para as
compras. Quando a fome bater, os visitantes podem saborear lanches e até um refrescante suco de maçã LeFou’s
Brew, no Gaston’s Tavern, ou escolher um restaurante com salões elegantes, o Be Our Guest, instalado sob a
escadaria do Castelo da Fera.
A Fantasyland não somente dobrou o seu tamanho, mas os castelos do Magic Kingdom triplicaram. Além do
Castelo da Cinderela, o parque agora conta com o distante Castelo da Fera e com o Castelo do Príncipe Eric,
localizado sobre as grutas na entrada da atração Under the Sea ~ Journey of the Little Mermaid.
Foi o próprio Walt Disney quem disse, “A Fantasyland é uma área dedicada aos jovens de coração e àqueles que
acreditam poder transformar seus sonhos em realidade.” A fantasia a qual Walt se referiu virou realidade na New
Fantasyland.
Mais detalhes da New Fantasyland:
Atrás dos muros do castelo da Cinderela está a sessão Enchanted Forest , capaz de transportar os visitantes da
New Fantasyland para além da imaginação, em direção às suas histórias favoritas.
A Seven Dwarfs Mine Train leva os visitantes para um divertido passeio musical dentro da mina “onde
milhões de diamantes brilham”. Esta montanha-russa para toda a família apresenta o primeiro sistema de
brinquedos desse tipo com um trem de veículos que balança para frente e para trás, respondendo a todas as
curvas e voltas do percurso. O passeio é acompanhado por músicas dos clássicos Disney e pelos
personagens da animação Branca de Neve e dos Sete Anões.
Under the Sea ~ Journey of the Little Mermaid, uma grande atração onde os visitantes viajam ao fundo do
oceano sobre uma concha do mar com Ariel e seus amigos. Under the Sea ~ Journey of the Little Mermaid é
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uma atração clássica da Disney com maravilhosas inovações tecnológicas para oferecer aos visitantes um
passeio mágico pelos lindos cenários do filme. Uma vez no “fundo do mar”, os visitantes vão vivenciar as
aventuras da Ariel por meio de um elenco mágico de personagens e músicas cativantes.
Cruzando uma ponte com gárgulas de pedra, o Castelo da Fera situa-se majestosamente sobre uma colina,
transportando os visitantes do Magic Kingdom ao esplendor, à elegância e ao charme do conto de fadas “A
Bela e a Fera” da Disney. Para dar vida à clássica história, o restaurante Be Our Guest exibe uma
abundante experiência gastronômica no elegante salão, no delicado Rose Gallery e na misteriosa “Ala
Oeste” do castelo. As altas janelas arqueadas do salão dão vista para uma área rural em estilo francês, onde
uma delicada “neve” cai constantemente. Com cadeiras para 550 pessoas, o magnífico Be Our Guest
Restaurant oferece serviços rápidos inspirados na culinária francesa durante o dia e serviço completo de
jantar a la carte à noite.
Logo ao lado da vila fica o chalé do Maurice e a atração Enchanted Tales with Belle. A aventura segue por um
sinuoso caminho de pedras até a oficina do Maurice, onde um espelho encantado é a porta de entrada para cativar
um novo tipo de experiência de narração de histórias: os visitantes são transportados até a biblioteca da Fera para
conhecer a Bela e o Lumiere. Por meio de adereços e fantasias (cortesia da “Madame Guarda-Roupas”), os
visitantes embarcam na história “A Bela e a Fera” e dividem uma alegre e interativa narrativa do conto.
Se você gosta de fazer compras o Bonjour! Village Gifts é o lugar ideal para uma pausa durante o passeio
pela New Fantasyland. Os fãs da Pequena Sereia podem ter um encontro mágico com ela no Ariel’s Grotto
onde, sob penhascos a beira-mar, Ariel visita seus amigos humanos suspensa no topo de um pedestal de
conchas marinhas. Você também não pode perder a vila da Bela, Belle’s Village, um pequeno conjunto de
prédios encabeçados por uma estátua de bronze representando o personagem Gastão numa pose heroica
com o companheiro Lefou aos seus pés. No Gaston’s Tavern, uma confortável taverna feita de troféus de
caça e outros artefatos do Gastão, os visitantes podem saborear o LeFou’s Brew, um suco de maçã bem
gelado, sem adição de açúcar, com pitadas de marshmallow derretido, coberto com espuma de maracujá e
manga naturais.
Localizado atrás do Castelo da Cinderela, no centro da Fantasyland, o Princess Fairytale Hall é o novo lar das
princesas Disney. A entrada do salão, como a de um castelo, exibe paredes de pedra e janelas de vidros pintados
que se abrem para uma grande galeria, onde quadros com as figuras das princesas Disney adornam as paredes.
No Princess Fairytale Hall os visitantes poderão conhecer sua princesa favorita.
É tudo divertido sob o Big Top no Storybook Circus. Desde as lojas do Big Top Souvenirs às brincadeiras na
atração refrescante com água Casey Jr. Splash ‘N’ Soak Station, e muito mais.
Duas vezes maior e mais divertido, a atração Dumbo, the Flying Elephant dobrou de tamanho, agora com
um brinquedo girando em sentido horário e o outro em sentido anti-horário. A atração ícone do Fantasyland
exibe novas cores vermelhas brilhantes e douradas (inspiradas nos brinquedos das décadas de 1950 e
1960), com belas ilustrações recriadas com personagens Disney e uma nova peça aquática que circunda a
base de ambas as atrações. Os dois Dumbos estão conectados a uma excelente área com ar condicionado,
permitindo aos pais relaxarem enquanto seus filhos exploram e interagem com as atrações da área do circo.
Cada visitante recebe um ingresso do circo no formato de um pager eletrônico que notifica quando o seu
elefante estiver disponível. Dumbo, the Flying Elephant também é uma atração com FastPass+ disponível.
A bordo da The Barnstormer Featuring the Great Goofini, uma divertida atração para toda a família, os
visitantes valentes mergulham e sobrevoam o picadeiro do circo. O acrobata do circo, o Great Goofini,
apresenta um dos seus números mais ousados, a acrobacia área, que segue um voo sinuoso e cheio de
curvas. Exatamente como o voo de um acrobata.
Localizado em umas das tendas do Storybook Circus, o Pete’s Silly Sideshow convida os visitantes a
conhecerem alguns personagens circenses, que todos conhecemos. Pete’s Silly Sideshow acende os
holofotes sobre a Minnie Magnifique (Minnie Mouse caracterizada como uma estrela de circo), Madame
Daisy Fortuna (Margarida caracterizada como vidente), The Great Goofini (Pateta caracterizado como piloto
acrobata) e The Astounding Donaldo (Pato Donald caracterizado como encantador de cobras). Traga sua
câmera e seu caderno de autógrafos.
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Os trens também fazem parte da história do circo e, por isso, há uma estação de trem exatamente no centro
do Storybook Circus. A Fantasyland Train Station homenageia tanto as elegantes viagens de trem
existentes no passado dos Estados Unidos, quanto a paixão de Walt Disney pelos trens. Os visitantes com
olhar atento vão notar que o Casey Jr., com inspirações nas ventoinhas e com uma placa contendo a frase
Carolwood Park, indicando o “Fair Weather Place”, faz uma referência à rota “Fair Weather Route”, o mote
criado por Walt Disney para a Carolwood Pacific Railroad, a linha de trem a vapor particular que Walt tinha
em seu quintal. A estação é servida por um trem de passageiros que contorna o Magic Kingdom, abastecido
por uma antiga máquina a vapor.
Sobre o Walt Disney World Resort
O Walt Disney World Resort abrange uma área aproximada de 64,3 km², com entretenimento de padrão
internacional que compreendem quatro parques temáticos (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e o
Disney’s Animal Kingdom); dois parques aquáticos (Blizzard Beach e Typhoon Lagoon); 34 resorts (25 de
propriedade e operados pela Walt Disney Parks & Resorts, incluindo sete propriedades dos resorts Disney Vacation
Club); 81 buracos distribuídos por cinco campos de golfe; dois spas com serviços completos; Pavilhão de
Casamentos da Disney; ESPN Wide World of Sports Complex; e o Downtown Disney. Localizado em Lake Buena
Vista, Flórida, a 32 km de Orlando, o Walt Disney World Resort foi inaugurado no dia primeiro de outubro de 1971 e
funciona diariamente, durante o ano todo. Para obter mais informações, visite www.disneyparks.com.
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