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Epcot

Resumo doResumo do
parqueparque

EpcotEpcot

Site oficial

Onde fica:
Lake Buena Vista

Mapa

Idade ideal:
Adultos

Para conhecer o
parque todo você
precisa de:
1 dia

Evite nos finais de
semana 

Você pode chegar
de:
Monorail
Barco
Ônibus

World Discovery
World Celebration
World Nature
World Showcase

O Epcot é dividido em
4 áreas:

Logo na entrada do parque você irá
avistar a Spaceship Earth, que fica na
área do Future World que é dividido em
East e West (leste e oeste). Esta área é
similar aos outros parques, diferente da
World Showcase que tem uma
proposta bem diferente. Logo na
entrada, 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/epcot/
https://goo.gl/maps/SxorCaDPFiRgD76m9
https://cdn1.parksmedia.wdprapps.disney.com/vision-dam/digital/parks-platform/parks-standard-assets/disney-world/EC_070621_EN.pdf?2021-06-24T18:28:01+00:00
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Epcot

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.

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.

Animado!?
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Dicas ÚteisDicas Úteis

O EPCOT é um parque tranquilo e que agrada mais aos
adultos no geral. Inicie sua visita pelo Future World no
período da manhã ou a hora que abrir o parque, já que ele
tem o horário de abertura um pouco mais tarde que os
demais. Algumas atrações podem estar fechadas, verifique
a programação antes de iniciar seu roteiro.

Como começar seu roteiro no EPCOT 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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Dicas ÚteisDicas Úteis

O Kidcot Fun Stops é uma espécie de passaporte, com
páginas dedicadas a cada um dos países representados no
World Showcase. Em cada país, a criança deve pegar a
assinatura na página correspondente. Legal né? 

Kidcot Fun Stops

Pavilhão do México (perto da Mexico Folk Art Gallery) 
Pavilhão da Noruega (no The Puffin’s Roost) 
Pavilhão da China (perto da saída de Reflections of
China) 
Pavilhão da Alemanha (em Volkunst) 
Pavilhão da Itália (no lado externo, perto da Bottega
Italiana) 
Pavilhão American Adventure (no lado externo, perto
da Art of Disney) 
Pavilhão do Japão (na Bijutsu-kan Gallery) 
Pavilhão de Marrocos (no Marketplace in the Medina) 
Pavilhão da França (em Souvenirs de France) 
Pavilhão do Reino Unido (no The Toy Soldier) 
Pavilhão do Canadá (na saída da atração Canada Far
and Wide in Circle-Vision 360)

Paradas
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Soarin' Around the World (Future
World)
Sobrevoe diversos locais ao redor do
mundo em uma projeção digital com
imagens aéreas, aromas agradáveis e
movimentos graciosos.

 -altura mínima: 102 cm

Test Track (Future World)
Faça seu próprio carro conceitual
virtual e depois disso vá para a pista de
testes para simular o desempenho do
veículo em diversas situações
climáticas e obstáculos diferentes. 

Se seus filhos não forem altos o
suficiente tente o Test Track no Future
World East.

 -altura mínima: 102 cm

Future World

Future World

Rider Switch

Rider Switch

Manhã
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Manhã

Disney & Pixar Short Film Festival 
Assista a curta-metragens famosos em
4D!

Future World

The Seas with Nemo & Friends 
Aproveite para explorar o aquário e
embarcar no “CLAmobile” onde os
amigos de Nemo nadam.

Future World

Turtle Talk with Crush 
Converse com o camarada Crush ao
vivo durante 15 minutos, como o show é
de improvisação, ele é sempre
diferente.

Future World
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Manhã

Living with the Land 
Navegue em um passeio de barco entre
as estufas e conheça as técnicas
inovadoras no cultivo e seleção
genética de plantas para alimentação
de um país cada vez mais populoso.

Future World

Spaceship Earth 
Viaje no tempo e testemunhe em um
percurso lento e escuro grandes
momentos da humanidade. 

Future World

Mission: SPACE Advanced Training Lab
Entre em um playground interativo e
participe de jogos temáticos para todas
as idades sobre a superfície de Marte
em um voo virtual. É uma área depois
da atração Mission: SPACE.

Future World
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Descanso no período da tarde. Aproveite para almoçar no
parque.

Tarde

Akershus Royal Banquet Hall 
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.

Encontre Anna and Elsa na Royal
Sommerhus 
Tenha um encontro com personagens
com a dupla real Elsa e Anna.

Noruega

No fim da tarde volte aos parques.

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/akershus-royal-banquet-hall/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/akershus-royal-banquet-hall/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/akershus-royal-banquet-hall/menus/lunch/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/akershus-royal-banquet-hall/menus/lunch/
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/park-reservations/
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Tarde

México

Frozen Ever After
Viaje em uma embarcação nórdica
antiga até o reino de Arandelle e
experiencie algumas pequenas quedas
em um trajeto no escuro de forma
lenta.

Noruega

Gran Fiesta Tour Starring The Three
Caballeros 
Neste passeio de barco você vai
embarcar junto com Zé Carioca e
Panchito atrás do Pato Donald que
sumiu ao sul da fronteira.

México

Rider Switch
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Noite

Descanso. Aproveite para jantar dentro do parque.

Biergarten
Cardápio para jantar

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.

Harmonious 
Prepare-se para ser transportado ao
redor do planeta, com um show
noturno que conta com mais de 240
artistas do mundo inteiro. Sua primeira
apresentação será no dia 1º de outubro
em celebração aos 50 anos da Disney.

World Showcase

O Epcot Forever terá sua última apresentação no
dia 28 de setembro de 2021. O novo show depois
desta data será o Harmonious.

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/biergarten-restaurant/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/biergarten-restaurant/menus/dinner/
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/park-reservations/


veja mais opções em roteiroemorlando.com

Alguns restaurantes que você também pode curtir:

Noite

Teppan Edo Via Napoli

ou

As opções de culinária no Epcot são diversas, você pode
adequar os restaurantes de acordo com suas preferências
pessoais.

ou

Chefs de France

Monsieur Paul Le Cellier

ou ou

Rose & Crown Pub 

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/teppan-edo/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/via-napoli/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/chefs-de-france/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/epcot/rose-and-crown-pub/
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