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Hollywood Studios

Resumo do ParqueResumo do Parque

Hollywood StudiosHollywood Studios

Site oficial

Onde fica:
Lake Buena Vista

Mapa

Idade ideal:
10 a 14 anos

Para conhecer o
parque todo você
precisa de:
2 dias

Evite nos finais de
semana e nas
segundas-feiras

Você pode chegar de:
Ônibus
Skyliner
Barco

Hollywood Boulevard
Echo Lake
Comissary Lane
Grand Avenue
Star Wars - Galaxy’s Edge
Toy Story Land
Animation Courtyard
Sunset Boulevard

O Hollywood Studios é dividido em 8
áreas:

A entrada do parque é
realizada pela área
Hollywood Boulevard
que logo te deixa no
Echo Lake e próximo 
à Comissary Lane que tem só dois
restaurantes por lá. Na Hollywood
Boulevard 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/magic-kingdom/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/destinations/hollywood-studios/
https://goo.gl/maps/V6MEKLuwrfbJNqAt8
https://cdn1.parksmedia.wdprapps.disney.com/dam/disney-world/destinations/hollywood-studios/DHS_070621_PG.pdf
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Hollywood Studios

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 as atrações com menos filas, a dica é seguir
por uma das áreas que tem mais concorrência. Neste caso,
você entrará direto na área de Star Wars, Galaxy’s Edge.
Algumas atrações podem estar fechadas, verifique a
programação antes de iniciar seu roteiro.

Como começar seu roteiro no Hollywood Studios com crianças
pequenas

Rider Switch

Legendas

Rider Switch disponível

Atração com horário de apresentação

Atração com restrição de altura

Atração com restrição de idade

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

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 que molha
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Star Wars: Rise of the Resistance
Uma atração imensa que é
completamente diferente das outras
atrações da Disney. As atuações te
juntam à Resistência em uma batalha
contra a Primeira Ordem. 

-altura mínima: 102 cm
-fila virtual

Slinky Dog Dash
Os extraterrestres mais fofinhos da
galáxia aterrissaram e vão levar você
para um passeio pelo espaço sideral!

 -altura mínima: 82 cm

Mickey & Minnie's Runaway Railway
A primeira atração dos parques da
Disney onde a Minnie e o Mickey são as
estrelas principais. Aventure-se em um
trem desgovernado a caminho do
piquenique do casal mais famoso da
Disney.

Manhã

Star Wars: Galaxy's Edge

Hollywood Boulevard

Toy Story Land

Esta atração possui uma fila virtual, se atente para pegar o mais
rápido possível.

Rider Switch
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Alien Swirling Saucers
Os extraterrestres mais fofinhos da
galáxia aterrissaram e vão levar você
para um passeio pelo espaço sideral!

 -altura mínima: 82 cm

Jedi Training: Trials of the Temple
Os younglings têm a oportunidade de
treinar a força e de colocar suas
habilidades à prova contra o lado
sombrio! 
 
- 4 a 12 anos 
(necessário inscrição)

Muppet*Vision 3D
Entre no mundo mágico dos Muppets
em um grande espetáculo
divertidíssimo com projeções e
fantoches

 -duração aproximadamente 25 min

Manhã

Toy Story Land

Grand Avenue

Echo Lake

Rider Switch
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Lightning McQueen's Racing Academy
Um show no universo de Cars que vai te
levar à alta velocidade e descobrir como
vencer os campeonatos.

Manhã

 Sunset Boulevard

Descanso. Aproveite para almoçar dentro do parque.

Hollywood & Vine
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/hollywood-studios/hollywood-and-vine/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/hollywood-studios/hollywood-and-vine/menus/lunch/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/hollywood-studios/hollywood-and-vine/menus/lunch/
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/park-reservations/
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Disney Junior Dance Party!
As crianças poderão se divertir muito
dançando com a turma do Disney
Junior e também brincando com as
bolinhas de sabão!

-duração de aproximadamente 25 min

Tarde

Animation Courtyard

Beauty and the Beast - Live on Stage
Um show estilo Broadway vai relembrar
a apaixonante história de Bela e a Fera. 

-duração de aproximadamente 25 min

Sunset Boulevard

For the First Time In Forever: A Frozen
Sing-Along Celebration
Aqui você terá um encontro com os
personagens. Você se derreterá por
essa calorosa celebração de Frozen!

-duração de aproximadamente 35 min

 Echo Lake
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Celebrity Spotlight
Conheça Olaf e dê abraços quentinhos
no querido personagem de Frozen!

Tarde

Echo Lake

Descanso. Aproveite para jantar dentro do parque.

Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant
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.

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/hollywood-studios/sci-fi-dine-in-theater/
https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/hollywood-studios/sci-fi-dine-in-theater/menus/dinner/
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/park-reservations/
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Voyage of the Little Mermaid
Um show musical de um conto de
fadas embaixo do mar.

-duração de aproximadamente 17
minutos

Noite

Animation Courtyard

Millennium Falcon: Smugglers Run
Pilote a nave Millenium Falcon em uma
simulação interativa. Se você nunca
teve a experiência de pilotar uma nave
espacial, você pode entrar no app e
aprender antes de participar dessa
aventura.

 -altura mínima: 97 cm
Star Wars: Galaxy's Edge

Toy Story Mania!
Entre em um emocionante jogo de
pontaria em 4D estrelando os
personagens de Toy Story, e prepare a
pontaria!

Toy Story Land
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Show de fogos: Fantasmic!
O show de fogos realizado no
Hollywood Studios encanta todas as
idades. As forças do bem e do mal se
confrontam em um espetáculo
emocionante e que inclui diversos
personagens da Disney.

Sunset Boulevard

Noite
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