Apresentando
Apresentando uma nova maneira fantástica de aproveitar ao máximo suas férias.
O MyMagic+ dá a você a liberdade de aproveitar os momentos com a família e os amigos como nunca antes!
São diversas maneiras incríveis de personalizar sua visita ao Walt Disney World Resort!

Para começar, visite o
Comecesuaexperienciadisney.com
e siga os passos a seguir.

Planejamento on-line
Assim que você fizer sua reserva de férias no
Walt Disney World Resort com seu Agente de
Viagens, você poderá usar um incrível conjunto
de ferramentas que fornece recomendações para
ajudá-lo a personalizar sua experiência—antes e
durante a sua visita.
É necessário registro on-line.

Passo 1

Registre-se ou faça login em Comecesuaexperienciadisney.com
Você será direcionado para o site My Disney Experience.

Passo 2
Disney FastPass+
Pela primeira vez você poderá reservar o acesso a
algumas experiências imperdíveis com o serviço
Disney FastPass+, incluindo atrações selecionadas,
shows, desfiles, encontros com Personagens
Disney e mais, antes mesmo de sair de casa.
É necessário ingresso válido do Parque Temático. As atrações
e entretenimentos FastPass+, o número de seleções que você
pode fazer e as janelas de horários para chegada são limitados.
É necessário registro on-line. O Serviço Disney FastPass+ está
incluído nos ingressos para os Parques Temáticos.

MagicBands

Com o simples toque de uma MagicBand ou
cartão, você pode se conectar com todas as
experiências do Walt Disney World Resort que
você selecionou. Use sua MagicBand ou cartão
para entrar no seu quarto do hotel Resort Disney,
nos parques do Walt Disney World Resort e
também nas atrações e shows Disney FastPass+
selecionados!
As MagicBands estão disponíveis para hóspedes de hotéis
selecionados do Walt Disney World Resort. Um cartão de crédito
deve ser apresentado no check-in do hotel Resort Disney para
compras utilizando a MagicBand. As compras são debitadas de sua
conta do hotel Resort Disney. Visitantes que não estão hospedados
em um hotel Resort Disney poderão comprar as MagicBands.

Vincule sua reserva
Depois de fazer o registro em Comecesuaexperienciadisney.com, digite
seu número de confirmação do resort fornecido pelo seu Agente de
Viagens.
Observação: Você terá que verificar todos os nomes listados nesta reserva. Se precisar fazer
alterações, recomendamos que entre em contato com seu Agente de Viagens antes de vincular sua
reserva.

OU

Vincule seus ingressos
Para acessar o Serviço Disney FastPass+ você terá que vincular um
ingresso para cada integrante do seu grupo de viagem com 3 (três)
anos de idade ou mais.
Observação: Se você tem um pacote de hospedagem e ingressos para um hotel selecionado do
Walt Disney World Resort, seus ingressos serão incluídos quando você vincular sua reserva do
Disney Resort e não é necessário vincular os ingressos adicionalmente.

Passo 3

Personalize suas MagicBands
Selecione “Personalizar MagicBands” para escolher as MagicBands do seu
grupo de viagem. Escolha as MagicBands pelo menos 6 dias antes da sua
chegada. As MagicBands estarão disponíveis no check-in.
(Sua privacidade é importante para nós. Visite MyDisneyExperience.com/privacy para obter
informações sobre política de privacidade e coleta de dados, incluindo uma opção para selecionar
um cartão de acesso).

Passo 4

Escolha suas experiências Disney FastPass+, faça reservas em
restaurantes e explore o My Disney Experience, incluindo o check-in online em hotéis selecionados do Walt Disney World Resort
Basta escolher entre essas opções no My Disney Experience.
(As experiências Disney FastPass+, o número de seleções que você pode fazer e as janelas de
horários para chegada são limitados).

O MyMagic+ transforma suas férias no Walt Disney World Resort de forma inédita, conectando todos os seus planos de férias e
permitindo que você aproveite cada momento com a família e os amigos como nunca antes!
Para mais informações, entre em contato com seu Agente de Viagens.
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Para uso promocional de férias Walt Disney World Resort na Argentina, no Brasil e México apenas. Não aprovado para outros países.

