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Site oficial

Onde fica:
Bay Lake

Mapa

Idade ideal:
0 a 5 anos

Para conhecer o
parque todo você
precisa de:
1 dia

Evite nos finais de
semana 

Você pode chegar
de:
Ônibus
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Animal Kingdom

Resumo doResumo do
parqueparque

Animal KingdomAnimal Kingdom

Oasis
Pandora
Africa
Asia
Discovery Island
Dinoland USA

O Animal Kingdom é
dividido em 6 áreas:

A entrada do parque é realizada pela
área Oasis que já começa a te deixar
imerso na floresta, é uma área bem
pequena mesmo. Aqui você vai
conseguir pegar informações com os
mapas físicos e o Times Guide (um guia
do tempo que cada atração leva). Estes
guias são super importantes para
aproveitar bem todo o seu dia no
parque. Existem guias em português,
então, pode ficar tranquilo quanto a
isso.

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/destinations/animal-kingdom/
https://goo.gl/maps/qrwhWuw6jxBmYpah8
https://cdn1.parksmedia.wdprapps.disney.com/dam/disney-world/destinations/animal-kingdom/DAK-052821-PG-KM.pdf
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Animal Kingdom

Você vai precisar verificar o horário de abertura do parque e se
neste dia haverá Early Park Entry ou algum evento à noite que
poderá interferir na sua programação.

Você pode adaptar este roteiro conforme a velocidade que você
terá nos parques, quanto mais crianças, mais devagar acaba
sendo a locomoção de uma atração a outra.

Considere fazer a locação dos carrinhos para as crianças antes
de entrar nos parques, o recomendado é fazer a reserva com
antecedência.

Abra o mapa do parque para visualizar melhor o roteiro.

Antes de começar
Este roteiro é uma sugestão caso
você tenha crianças pequenas. 
Lembre-se de verificar as
mudanças relacionadas à data da
viagem, pois algumas atrações
podem estar em manutenção.
Além de que algumas outras
atrações legais, que até não
citamos aqui, podem abrir.

Animado!?
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Dicas ÚteisDicas Úteis

Para aproveitar melhor as atrações do parque, a dica é
seguir pelo lado esquerdo. Neste caso, você entrará na área
da Oasis e seguir para Pandora. Mas preste atenção,
algumas atrações podem estar fechadas, verifique a
programação antes de iniciar seu roteiro.

Como começar seu roteiro no Animal Kingdom com crianças
pequenas

Aproveite o Rider Switch: um adulto pode esperar com as
crianças, enquanto o restante do grupo aproveita a
atração. Quando o outro adulto voltar, ele poderá
supervisionar os pequenos, e o adulto que esperou poderá
participar da atração sem precisar entrar na fila normal
novamente! 

Rider Switch

Rider Switch

Legendas

Rider Switch disponível

O Disney Genie+ permite que os convidados selecionem a
próxima janela de entrada na Lightning Lane. Em suma,
uma fila mais rápida que estará disponível em algumas
atrações. Entretanto, só poderão escolher uma atração por
vez, entre as que estiverem inclusas neste sistema.

Disney Genie+

Atração com horário de apresentação

Atração com restrição de altura Atração que molha
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Wilderness Explorers
Enquanto espera a abertura do parque,
inscreva-se no Wilderness Explorers na
ponte entre o The Oasis e a Discovery
Island. Jogue esses jogos curtos e
divertidos enquanto segue o tour.

Manhã

vários locais

Na'vi River Journey
Seu roteiro começa por volta das 09h.
Faça uma jornada mística de barco
pelas profundezas da floresta tropical
bioluminescente de Pandora! 

Pandora - the world of Avatar

Avatar Flight of Passage 
Aventure-se voando em uma banshee
da montanha no simulador 3-D
altamente interativa!

 -altura mínima: 112 cm

Pandora - the world of Avatar



veja mais opções em roteiroemorlando.com

Manhã

Kali River Rapids 
Desça um emocionante rio de boia em
meio a uma exuberante selva no
coração da Ásia. Lembrando que você
com certeza vai se molhar nessa
atração!

 -altura mínima: 97 cm
Africa

Maharajah Jungle Trek 
Atravesse trilhas místicas para
descobrir um paraíso de tigres e outros
animais selvagens!

Africa

UP! A Great Bird Adventure 
Suba em um tricerátopo e prepare-se
para decolar! Vá para cima e para baixo,
para um lado e para o outro voando ao
som da animada trilha sonora.

Asia
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Manhã

Asia

Adventurers Outpost 
Aventure-se em um encontro com o
Mickey e a Minnie em sua central de
viagens! Tire uma foto para registrar o
momento mágico com os personagens
no estilo Safari!

Discovery Island

Descanso. Aproveite para almoçar dentro do parque.

Tusker House
Cardápio para almoço 

Nossa sugestão

Para fazer uma refeição em um restaurante
com serviço de mesa dentro de um parque,
você precisa de uma reserva de restaurante
confirmada para o número total de visitantes
(independentemente da idade), além de uma
reserva para o parque e entrada válida para o
mesmo parque na mesma data para cada
visitante com idade a partir de 3 anos.

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/animal-kingdom/tusker-house-restaurant/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/animal-kingdom/tusker-house-restaurant/menus/lunch/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/animal-kingdom/tusker-house-restaurant/menus/lunch/
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/park-reservations/
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Tarde

Fantasyland

Kilimanjaro Safaris 
Faça um passeio pela savana africana
adaptada em busca de leões, elefantes,
girafas e muito mais!

 -duração aproximadamente 22 min.

Africa

Festival of the Lion King (Africa)
Curta esse espetáculo no estilo
Broadway com personagens do Rei
Leão!

-duração de aproximadamente 30
minutos

Africa

Gorilla Falls Exploration Trail
Atravesse trilhas místicas para
descobrir um paraíso de tigres e outros
animais selvagens!

Africa
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Tarde

Descanso. Aproveite para jantar dentro do parque.
Aproveite para visitar Pandora no escuro.

Satu'li Canteen
Cardápio para jantar

Nossa sugestão

Discovery Island Trails 
Descubra animais ao redor da árvore da
vida!

Discovery Island

Restaurante quick service, não é necessário
reservas. Aproveite o cheesecake azul!

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/animal-kingdom/satuli-canteen/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/animal-kingdom/satuli-canteen/menus/lunch-and-dinner/
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Noite

TriceraTop Spin 
Suba em um tricerátopo e prepare-se
para decolar! Vá para cima e para baixo,
para um lado e para o outro voando ao
som da animada trilha sonora.

Dinoland USA

Finding Nemo - The Musical 
Atravesse trilhas místicas para
descobrir um paraíso de tigres e outros
animais selvagens!

Dinoland USA

Tree of Life Awakenings 
Se encante em um show de luzes e
projeções na árvore da vida na área
central do parque. O show tem início ao
entardecer e se repete até o
fechamento.

Discovery Island
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