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À SUA REABERTURA ESCALONADA DIA 15 DE JULHO,

COM MEDIDAS REFORÇADAS DE HIGIENE E 
SEGURANÇA

E EXPERIÊNCIAS MÁGICAS

#AMagiaComeçaContigo



La reabertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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A DISNEYLAND PARIS INICIA A SUA REABERTURA ESCALONADA 
A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2020

Madrid, (DATE TBC) – Hoje, a Disneyland Paris anunciou a reabertura gradual do resort a partir
de 15 de julho de 2020, começando pelos Parques Disneyland e Walt Disney Studios, o hotel
Disney's Newport Bay Club e a Disney Village. A reabertura será efetuada em consonância com
as mais recentes recomendações do governo francês e das autoridades sanitárias, tendo como
principal objetivo manter a saúde e a segurança de todos os colaboradores e convidados,
mantendo assim o compromisso e esforço de dar as boas-vindas a todos os convidados. Não
obstante, e estado sujeito à contínua evolução da situação, a Disneyland Paris anunciou a
reabertura faseada de vários Hotéis Disney, incluindo o Disney's Hotel Cheyenne no dia 20 de
julho, o Disney's Hotel Santa Fe no dia 3 de agosto e o Disneyland Hotel no dia 7 de setembro de
2020. O Disney’s Sequoia Lodge e o Disney’s Davy Crockett Ranch permanecerão encerrados
durante o verão, sendo a sua data de reabertura anunciada mais tarde.

"Todos nós na Disneyland Paris estamos muito felizes por estarmos no caminho da reabertura nas
próximas semanas", disse Natacha Rafalski, Presidente da Disneyland Paris. "Fazer magia tem
hoje mais significado do que nunca, vemo-lo refletido na força dos nossos empregados e
comunidade, no entusiasmo dos nossos visitantes e fãs e num momento positivo para a indústria
do turismo na Europa dado o número crescente de reaberturas. Aguardamos com entusiasmo o
regresso dos nossos empregados, para abrir novamente as portas e dar as boas-vindas aos
nossos visitantes. "Estamos entusiasmados por ver um dos principais destinos turísticos da
Europa e o maior empregador de França reabrir para os seus visitantes e empregados", disse
Sophie Huberson, Directora Executiva do Le Syndicat National des Espaces de Loisirs,
d'Attractions et Culturels (SNELAC). "Este é um marco importante para o turismo e o setor do lazer
em França, e será um passo crucial para a recuperação da nossa indústria."

Medidas de Segurança e Experiência nos Parques

A reabertura escalonada incorporará medidas abrangentes no que respeita à higiene e segurança,
tanto para os colaboradores como para os visitantes. Estas incluirão a limitação da capacidade e
exigirão que todas as entradas e reservas sejam feitas antecipadamente para podermos controlar
o número de visitantes, seguindo assim as recomendações do governo francês no que respeita a
distância de segurança. Consequentemente, algumas das experiências, espetáculos ou eventos
podem não estar disponíveis ou ser modificadas em função da evolução das medidas sanitárias e
de segurança, bem como, das recomendações das autoridades públicas. Isto inclui o Disney Stars
on Parade e o Disney Illuminations show que regressarão numa fase posterior.

Este verão, dois espetáculos extraordinários, The Lion King: Rhythms of the Pride Lands e Jungle
Book Jive, juntam-se às experiências únicas da Disneyland Paris. Os Encontros com Personagens
serão temporariamente modificados, continuarão disponíveis com um novo conceito que
continuará a proporcionar uma experiência ao melhor estilo Disney. Outras experiências, como
áreas de jogo e serviços de maquilhagem e cabeleireiro, permanecerão temporariamente fora de
serviço. A opção FastPass será suspensa temporariamente, para permitir a gestão de filas nas
atrações. Tanto os funcionários como os visitantes com mais de 11 anos devem usar máscaras
durante a sua estadia no Resort. Para mais informações e detalhes das nossas medidas de
segurança específicas disponíveis consulte a página https://www.disneylandparis.com/es-
es/medidas-sanitarias-y-de-seguridad/ .



Sistema de Entradas e Reservas

Dado que a Disneyland Paris acolherá um número limitado de visitantes durante o período de
reabertura, foi lançada uma nova plataforma de registo, a qual estará disponível no início de Julho.
Os visitantes que já tenham uma entrada sem data ou um Passe Anual terão de se registar antes
da sua chegada na nova plataforma de registo para garantir o seu acesso aos Parques. Os
visitantes que já tiverem uma entrada datada não terão de se registar e a sua admissão será
garantida. Da mesma forma, os visitantes com pacotes que incluem um Hotel Disney e entrada
nos Parques terão também acesso garantido durante a sua estadia e não necessitarão de utilizar
a nova plataforma online.

A venda de entradas e pacotes encontra-se agora disponível no nosso site oficial, no centro de
reservas da Disneyland Paris e através dos nossos fornecedores de viagens, com um número
limitado de entradas para cada dia durante o período de reabertura. Além disso, não será possível
comprar entradas nas bilheteiras do Parque.

Para proporcionar aos visitantes a máxima flexibilidade, as novas condições de reserva
disponíveis incluem o cancelamento e modificação gratuitos (excluindo transporte) de estadias nos
Hotéis Disney, em qualquer altura até 7 dias antes da data de chegada (detalhes específicos
estão disponíveis em disneylandparis.com).

À medida que a Disneyland Paris se prepara para a reabertura, convidamos os visitantes a
consultar www.disneylandparis.com para consultarem as últimas atualizações. Além disso, os
visitantes podem continuar a experimentar a magia da Disneyland Paris através do
athome.disneylandparis.com e partilhar as suas histórias em redes sociais usando
#DisneyMagicMoments

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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http://www.disneylandparis.com/
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Natacha RAFALSKI
Presidente da Disneyand Paris
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muitas experiências mágicas.

Hoje, no nosso caminho para a reabertura, temos os olhos postos no futuro da Disneyland
Paris. Estou absolutamente impressionada com a dedicação e resiliência demonstradas
pelas nossas equipas ao longo destes meses, que tornaram este momento possível. Estou
entusiasmada com o que está por chegar, especialmente para poder receber os nossos
visitantes novamente e desfrutar uma vez mais do Resort.

Para alcançar este objetivo, coordenamos prudentemente os planos de reabertura, dando
prioridade à saúde e segurança dos visitantes e empregados que regressam ao Resort. Em
cada etapa do processo, temos estado em constante diálogo com o governo, autoridades
sanitárias e líderes sindicais para assegurar que as medidas mais adequadas são
reforçadas e implementadas para o nosso ambiente e para as necessidades dos nossos
visitantes e empregados. Sabemos que tanto os funcionários como os visitantes devem
partilhar a responsabilidade de promover a saúde e um ambiente seguro para todos.

Temos aguardado impacientemente o dia em que será possível regressar à Disneyland
Paris. Na reabertura, os visitantes poderão desfrutar das experiências pelas quais somos
tão conhecidos, as nossas atrações icónicas, o nosso entretenimento exclusivo, novos
momentos inesquecíveis com as Personagens e muitas outras surpresas. Durante a
reabertura scalonada, algumas experiências serão modificadas e outras voltarão mais
tarde, mas a magia que os nossos empregados ajudam a criar permanecerá sempre.

Nas próximas semanas iremos tomar todas as medidas necessárias para preparar a
Disneyland Paris para uma reabertura bem sucedida, desde pequenas mudanças como
distâncias de segurança até à formação e preparação de todos os nossos empregados.
Sabemos que a reabertura será apenas o início e que estaremos continuamente a ajustar
os processos durante esta situação em constante evolução e a seguir as recomendações
das autoridades. Gostaria de vos agradecer a todos pela vossa paciência enquanto damos
os passos finais neste processo. Mal posso esperar pelo dia em que os nossos visitantes e
empregados se irão divertir novamente juntos. Até lá, tenham cuidado, continuem a sonhar.
Vemo-nos em breve na Disneyland Paris!



A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
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A DISNEYLAND PARIS REABRE COM UMA CAPACIDADE LIMITADA 
E COM NOVAS E REFORÇADAS MEDIDAS DE HIGIENE E SEGURANÇA

Quando a abertura escalonada começar a 15 de julho, a Disneyland Paris convidará uma vez mais
os seus visitantes a desfrutar daqueles momentos mágicos e inesquecíveis que são característicos
do Parque. De acordo com as recomendações do governo francês e das autoridades sanitárias, os
Parques da Disneyland Paris, Disney's Newport Bay Club Hotel e Disney Village abrirão com
medidas reforçadas de saúde e segurança.

Como sempre, a nossa prioridade máxima será a saúde e segurança dos nossos visitantes e
funcionários, de modo que a Disneyland Paris será reaberta por fases, com capacidade limitada,
distância de segurança e medidas de limpeza reforçadas, seguindo as recomendações sanitárias do
governo francês e das autoridades sanitárias. A utilização de máscaras será obrigatória para todos
os visitantes com mais de onze anos e para os empregados.

A 15 de Julho, a maioria das atracções da Disneyland Paris, as lojas, restaurantes e pontos de
venda de fast food estarão de volta ao activo. Experiências de grande afluência de público, tais
como a Disney Stars on Parade, o espetáculo nocturno Disney Illuminations e outros espetáculos de
interior serão temporariamente suspensos. Para garantir a distância de segurança recomendada, os
encontros com Personagens Disney serão temporariamente afetados. As Personagens Disney
continuarão a estar presentes no Parque, mas de uma forma diferente, para continuar a entreter e a
divertir os visitantes.
Estas medidas de higiene e segurança evoluirão constantemente à medida que a situação global

mudar e em conformidade com as recomendações das autoridades francesas.
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De acordo com as recomendações do governo francês e das autoridades sanitárias, a distância
de segurança será implementada nas filas de espera, nos lugares das atrações, nas lojas, nos
hotéis, nos restaurantes e em outras áreas. Além disso, serão afixados sinais de aviso.

Nas atracções, a configuração incluirá um embarque adaptado à distância de segurança entre
grupos ou famílias. Os serviços Single Rider e FASTPASS serão suspensos. Além disso, as
áreas de jogo das crianças e a experiência de maquilhagem e cabeleireiro estarão
temporariamente fora de serviço.

Durante a fase inicial de reabertura, muitos das Personagens Disney, Pixar Star Wars ou Marvel
Superheroes, aparecerão nos Parques e oferecerão aos visitantes incríveis oportunidades
fotográficas. De aparições inesperadas a novos locais, estas interações e experiências vão se
tornar num momento único de diversão. Interações próximas, incluindo abraços, estarão
temporariamente suspensas.

Os teatros, incluindo o aclamado The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, que será reaberto
durante o verão de 2020, terão uma nova configuração de assentos para garantir uma distância
segura. Os visitantes poderão verificar a disponibilidade de atrações e outros tipos de
entretenimento através do site e da aplicação oficial da Disneyland Paris.

A capacidade dos restaurantes será reduzida, pelo que um novo serviço de takeaway permitirá
aos visitantes desfrutar do seu almoço nos diferentes lugares disponíveis nos dois Parques. Os
restaurantes buffet serão mudados para um novo serviço de mesa "come como quiseres". É
recomendado reservar com antecedência nos restaurantes com serviço de mesa através do novo
sistema de reservas..

NOVAS MEDIDAS DE DISTÂNCIA E SEGURANÇA PARA CUIDAR A MAGIA

CAPACIDADE  LIMITADA  ATRAVÉS DE 
UMA NOVA PLATAFORMA DE REGISTO

A Disneyland Paris acolherá um número
limitado de visitantes durante o período de
reabertura, foi lançada uma nova plataforma de
registo, a qual estará disponível no início de
Julho. Os visitantes que já tenham uma entrada
sem data ou um Passe Anual terão de se
registar antes da sua chegada na nova
plataforma de registo para garantir o seu acesso
aos Parques. Os visitantes que já tiverem uma
entrada datada não terão de se registar e a sua
admissão será garantida. Os visitantes com
pacotes que incluem um Hotel Disney e entrada
nos Parques terão também acesso garantido
durante a sua estadia e não necessitarão de
utilizar a nova plataforma online.

A venda de entradas e pacotes encontra-se
agora disponível no nosso site oficial, no centro
de reservas da Disneyland Paris e através dos
nossos fornecedores de viagens, com um
número limitado de entradas para cada dia
durante o período de reabertura. Além disso,
não será possível comprar entradas nas
bilheteiras do Parque.

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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As lojas da Disneyland Paris serão abertas e
reorganizadas para garantir um maior espaço de
circulação. Além disso, os funcionários serão
responsáveis por ajudar a manter a distância de
segurança. Diferentes pontos de entrada e saída
serão usados tanto para lojas como para
restaurantes, e o pagamento sem contato será
recomendado. Telas protetoras também estarão
disponíveis nos pontos de venda.

Todos os visitantes alojados num Hotel ou num
Disney Nature Resort beneficiarão do Extra
Magic Time, podendo aceder aos Parques antes
do horário oficial de abertura.

Nos Hotéis Disney, só será permitida uma família
por elevador, e foram instaladas barreiras de
proteção nas recepções. Haverá um check-in
rápido e um serviço de quarto adaptado às novas
medidas de distância de segurança.

REFORÇO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

Com a reabertura da Disneyland Paris, diferentes níveis de medidas de saúde e segurança serão
implementados em todo o Resort, incluindo o uso obrigatório de máscaras e limpeza completa.

Para garantir o bem-estar, saúde e segurança de todos, os visitantes com mais de onze anos,
funcionários e fornecedores serão obrigados a usar máscaras em todos os momentos, exceto
durante as refeições.

Haverá mais de 2.000 dispensadores sanitários e pontos de lavagem de mãos disponíveis em
todo o Resort, especialmente na entrada e saída de cada atração, nas lojas, restaurantes e
teatros.

A Disneyland Paris vai aumentar ainda mais a frequência das medidas de higiene. Antes da
reabertura, o Resort completará uma limpeza completa de áreas como cozinhas, quartos de
banho e atrações. Além disso, os procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies com
contato frequente, como grades, mesas e quartos de banho, serão aumentados.

A isto se somam os elevados padrões de limpeza já existentes. Os Hotéis e Resorts Disney
também passarão por uma profunda fase de limpeza antes da reabertura e protocolos rigorosos
de limpeza serão implementados em superfícies com contato frequente como cabides,
interruptores, termóstatos, comandos de TV e outros a partir da abertura da Disneyland Paris.
Estes procedimentos reforçados incluem um único uso de panos para limpeza de cada quarto,
desinfecção de amenidades, uso de duas fronhas e remoção de itens como canetas, papéis e
almofadas. Além disso, o serviço de limpeza não entrará no quarto se o hóspede não o solicitar
previamente.
.

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM HIGIENE E SEGURANÇA PARA TODOS OS COLABORADORES

Assim que a Disneyland Paris voltar a abrir as suas portas, os funcionários desempenharão um
papel fundamental na orientação e explicação das novas medidas aos visitantes, respeitando a
distância de segurança, respondendo a quaisquer perguntas e incentivando o cumprimento dos
protocolos, a fim de garantir o bem-estar, a saúde e a segurança de todos.

Antes da reabertura, todos os funcionários receberão uma nova e abrangente formação para
assegurar que estão preparados para apoiar os novos e abrangentes protocolos de limpeza,
promover a distância de segurança e gerir pagamentos sem contacto.

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.

promover la distancia de seguridad y gestionar los pagos con contactless.
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1. IMPRESSIONANTES SELFIES COM AS
PERSONAGENS DISNEY FAVORITAS

A reabertura da Disneyland Paris oferece a
oportunidade de ver novamente algumas das tuas
Personagens Disney favoritas, Pixar, Star Wars ou
super-heróis Marvel. Os visitantes terão inúmeras
oportunidades de experimentar momentos mágicos
com elas novamente e fazer selfies únicos. Imagina,
por exemplo, entrar na Animation Celebration e
visitar o celeiro de Kristoff e o Palácio de Gelo da
Elsa. Fãs do universo Marvel também terão a
oportunidade de ver vários membros do The
Avengers no Studio Theater. O próprio Mickey
Mouse estará à espera dos visitantes no seu local
habitual "Meet Mickey Mouse".

De acordo com as recomendações do Governo francês e
das autoridades sanitárias, serão criados painéis de
sinalização como lembrete

10 MANEIRAS DE DESFRUTAR NOVAMENTE 
DA MAGIA DA DISNEYLAND PARIS 

A Disneyland Paris anunciou a sua esperada reabertura no dia 15 de julho. Mais uma vez, os 
visitantes poderão desfrutar de aventuras mágicas e inesquecíveis com amigos e familiares! 
Vamos dar uma espreitadela em tudo o que os visitantes precisam saber para aproveitar ao 

máximo sua estadia!

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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Uma visita à Disneyland Paris é uma viagem a
mundos fantásticos! Os visitantes podem
passar suas próximas férias explorando a
Fantasyland, inspirados nos contos de fadas
europeus, dar um passeio pela Paris de
Ratatouille ou explorar as maravilhas de África,
Índia ou Oriente Médio na Adventureland. Os
Estados Unidos estão ao virar da esquina na
Frontierland, enquanto Jack Sparrow espera
para levar os visitantes num cruzeiro de
aventura nas Caraíbas. Podes até viajar pelo
mundo em apenas alguns minutos a bordo da
nave mais alegre que já navegaste, It’s a small
world. E, claro, viajar para uma galáxia
distante, distante em Discoveryland!

2. VIAJE ALÉM DA TUA IMAGINAÇÃO

3. DESFRUTA DE EMOÇÕES FORTES

Os visitantes podem mergulhar em histórias
incríveis e montar em atrações
emocionantes como Big Thunder Mountain,
Hyperspace Mountain e Indiana Jones e
The Temple of Peril™, para não mencionar
The Twilight Zone Tower of Terror™, que
irá aumentar a tua adrenalina com novas
histórias e ainda mais quedas inesperadas!

A configuração dos assentos em cada viagem
será adaptada para respeitar a distância de
segurança entre grupos ou famílias

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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Fazer malabarismos com os trabalhos de
casa e as horas de lazer das crianças
enquanto trabalham em casa tem sido um
desafio para muitos dos nossos visitantes. A
boa notícia é que agora, finalmente, podem
dizer sim e convidá-los a voar de verdade
nas costas de um elefante. Dumbo The
Flying Elephant é apenas uma das muitas
atividades populares entre as crianças.
Também podem sobrevoar Neverland em
Peter Pan's Flight, planar junto com
Lightning McQueen em Cars Quatre Roues
Rallye ou descobrir o universo de Buzz
Lightyear em Toy Story Playland.

4. É HORA DE DIZER SIM ÀS
CRIANÇAS E VER OS SEUS OLHOS
BRILHAREM NOVAMENTE.

A Disneyland Paris não só tem atrações
incríveis. A sua arquitetura paisagística é
cuidadosamente projetada, tornando-o um
cenário impressionante cheio de plantas
que se estende por 2.230 hectares. Se a
Disneyland Paris fosse um jardim, seria o
maior da Europa. O complexo tem mais de
35 mil árvores, 450 mil arbustos e 1 milhão
de flores que criam uma atmosfera exótica,
onde as histórias ganham vida: de
redwoods gigantes e cactos na Frontierland,
à vegetação escura e desgrenhada ao redor
do Phantom Manor, a plantas exuberantes e
frondosas na Adventureland, a uma
paisagem tropical em Pirates of the
Caribbean.

5. CAMINHAR POR UM DOS JARDINS
MAIS BONITOS DA EUROPA

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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Na Disneyland Paris, os restaurantes são
uma extensão da experiência, por isso
nenhum esforço é poupado para mergulhar
os visitantes nas suas histórias favoritas,
como no Bistrot Chez Rémy (Ratatouille),
no Captain Jack's (Piratas do Caribe) ou na
Pizzeria Bella Note (A Dama e o
Vagabundo).

A capacidade dos restaurantes será reduzida
enquanto uma nova proposta "Takeaway" estará
disponível em quiosques e restaurantes para
permitir aos visitantes comer em qualquer um
dos locais ao ar livre.
Os restaurantes com serviço de buffet terão um
novo serviço de mesa "come como quiseres". As
reservas são recomendadas para restaurantes
com serviço de mesa, ligando para +33 160 30
40 50.

7. JANTAR NUM RESTAURANTE ÚNICO

6. O REGRESSO DE THE LION KING:
RHYTHMS OF THE PRIDE LANDS E
JUNGLE BOOK JIVE
The Lion King: Rhythms of the Pride Lands
voltará por pedido popular durante o verão
de 2020. Dançarinos, acrobatas e
percussionistas dão vida às ternas
aventuras de Simba, Nala, Rafiki, Timon e
Pumba neste espetáculo exclusivo, ao estilo
da Broadway de primeira classe. Os
visitantes podem experimentar a magia de
canções famosas que foram retrabalhadas
apenas para esta performance.
O aclamado programa Jungle Book Jive
também voltará neste verão, embora num
local diferente. Esta produção musical é
uma viagem colorida através da selva
indiana. Baloo, King Louie e seus amigos,
juntamente com uma variedade de artistas,
terão pessoas dançando ao ritmo da selva
com canções como "The Bare Necessities"
e "I Wanna Be Like You". O escoteiro
Mickey e a sua equipa vão juntar-se à
diversão com um reino animal exuberante.

Para respeitar a distância de segurança, a
configuração dos assentos nos teatros foi
adaptada.

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.



8. RELAXA NUM HOTEL DISNEY OU NUM
DISNEY NATURE RESORT

Ficar alojado num Hotel Disney ou Disney Nature
Resort é uma excelente alternativa para ampliar a
magia dos Parques e experimentar uma completa
mudança de cenário sem sair de França. É também
uma oportunidade para ver as Personagens e desfrutar
de tempo extra nos Parques, graças ao Extra Magic
Time. O primeiro a abrir suas portas será o Disney's
Newport Bay Club Hotel, seguido da reabertura
escalonada dos outros Disney Hotels and Resorts
(Disney's Hotel Cheyenne a 20 de Julho, Disney's
Hotel Santa Fe a 3 de Agosto, Disneyland Hotel a 7 de
Setembro e Disney's Sequoia Lodge e Disney's Davy
Crockett Ranch mais tarde), com protocolos de saúde e
segurança reforçados, tais como a limpeza completa
das superfícies frequentemente tocadas e medidas
para manter a distância de segurança.

A Disneyland Paris é um destino de compras
por excelência com 63 lojas localizadas no
Parque Disneyland, Walt Disney Studios,
Disney Village e em todos os Hotéis e Resorts
Disney. Cada loja tem o seu próprio universo
envolvente, arquitetura, decoração e,
naturalmente, produtos selecionados e
exclusivos disponíveis para venda. Desde a
icónica bandolete da Minnie até às coleções de
roupa da moda, foram feitos todos os esforços
para garantir que todos possam receber a
lembrança perfeita para prolongar a magia da
sua visita à Disneyland Paris, mesmo quando
regressam a casa!

9. UMA EXPERIÊNCIA DE COMPRA ÚNICA

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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A reabertura da Disneyland Paris será
celebrada todos os dias com surpresas
inesperadas nos Parques. Mickey e os
seus amigos estão a preparar algumas
aparições nunca antes vistas para viver
uma experiência mágica e criar memórias
únicas para os visitantes que nos
visitarão este Verão. Dizer mais seria
arruiná-lo... por isso prepara a tua
câmara e fica atento!

10. DIVERTE-TE COM AS SURPRESAS 
DO MICKEY E DOS SEUS AMIGOS. 

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.

Dependendo da evolução das medidas de segurança e higiene e das recomendações das autoridades
públicas, algumas experiências, shows ou eventos não estarão disponíveis ou poderão ser modificados
no momento da reabertura. Todos os eventos, shows, atrações e atividades mencionadas também
podem ser modificados, adiados ou cancelados sem aviso prévio e estão sujeitos às condições
climáticas.
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BREVEMENTE NA DISNEYLAND PARIS
A Disneyland Paris vai revelar no final do ano as novas experiências que os visitantes podem 

viver no Walt Disney Studios com o Disney Junior e as Personagens Pixar!
Estas histórias, cuidadosamente selecionadas para crianças pequenas, marcam o primeiro 
passo na transformação dos Walt Disney Studios, oferecendo mais experiências Disney aos 

visitantes de uma forma inovadora e imersiva. 

Disney Junior Dream Factory

Disney Junior Dream Factory será um espetáculo interativo de 20 minutos com canções e
danças, convidando as crianças e suas famílias a descobrir uma "Fábrica dos Sonhos" junto com
as Personagens clássicas mais queridas do Disney Junior, desde Mickey, Minnie e Timon, até
aos mais novos Vampirina e Fancy Nancy Clancy. Juntamente com os membros da Factory
Crew, as Personagens vão envolver as crianças e todo o público de uma forma divertida
enquanto aprendem músicas novas e memoráveis.

Cars Route 66 Road Trip

Cars Route 66 Road Trip será uma experiência de Carros totalmente temática com nova
decoração, história, música e veículos, levando os visitantes a uma viagem pela Route 66, para
descubrirem as maravilhas naturais e a maior fonte de água ativa do mundo. Os visitantes
podem até conhecer as suas Personagens favoritas, como Faísca McQueen e Mate.

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL: 
UMA EXPERIÊNCIA COMPLETAMENTE REINVENTADA, APENAS NA 

DISNEYLAND PARIS

De acordo com as recomendações do Governo, a construção
do Hotel Disney's New York - The Art of Marvel foi
temporariamente suspensa, o que afetou a data de abertura
originalmente prevista (15 de junho de 2020). A nova data de
abertura será conhecida assim que os trabalhos de construção
forem retomados e for feita uma avaliação da situação.

Assim que abrir, este hotel de 4 estrelas completamente
reinventado mostrará o estilo contemporâneo de Nova Iorque
e oferecerá um excelente serviço. Será como uma grande
galeria de arte moderna que reunirá as obras de arte mais
épicas da Marvel. Quer os convidados sejam fãs da Marvel há
muito tempo ou tenham acabado de descobrir o seu super-
herói favorito, haverá elementos suficientes para que todos
possam desfrutar.

Vistas icónicas. Obras de arte icónicas.

Após a renovação sem precedentes de um Hotel Disney já
existente, o Disney's Hotel New York - The Art of Marvel será
o primeiro hotel do mundo dedicado inteiramente aos
super-heróis Marvel e contará com uma das maiores
coleções públicas de obras de arte da Marvel no planeta.

A Walt Disney Imagineers e a equipa Marvel uniram a sua
criatividade para criar um hotel único e convidar os visitantes a
entrar no Universo Marvel através de mais de 300 obras de
arte selecionadas, incluindo algumas peças nunca antes
vistas e desenhadas exclusivamente para este hotel.

Mais de 50 artistas da Marvel Comics, Marvel Studios e
outros, reuniram uma incrível coleção de arte contemporânea
que mostra o amplo alcance do Universo Marvel, incluindo
capas de comics, cartazes, ilustrações de filmes, storyboards,
esboços originais e muito mais.

Desde Espanha, França, Itália e Reino Unido à Argentina,
Japão, Canadá e Estados Unidos, será apresentada uma
diversidade incomparável de estilos artísticos, incluindo
comics clássicos a preto e branco, arte de rua, hiperrealismo,
gravura em metal, art déco y collage.

BREVEMENTE NA DISNEYLAND PARIS

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.
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Serviço de 4 estrelas com o melhor estilo de Manhattan

Além da renovação e modernização de cada quarto no Disney's Hotel New York - The Art of
Marvel, os 471 quartos superiores também exibirão peças de arte Marvel perfeitamente
integradas com a decoração nova-iorquina e oferecerão serviços como entrega de bagagem,
concierge e serviço de estacionamento. Os 65 quartos do Empire State Club terão
comodidades e serviços adicionais para os hóspedes. Além dos quartos, os visitantes
desfrutarão de uma experiência gastronómica ao estilo nova-iorquino com restaurantes e bares
únicos que celebram a Arte da Marvel.

Uma estadia lendária à altura dos super-heróis

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel será o único Hotel Disney do mundo onde os
visitantes poderão conhecer os super-heróis da Marvel.

As experiências especiais incluem uma Marvel Super Hero Station para os visitantes terem
encontros épicos com seus super-heróis favoritos e aproveitar oportunidades exclusivas de
fotografia de alguns filmes da Marvel. Além disso, o espaço Marvel Design Studio permitirá
que as crianças aprendam a desenhar os seus super-heróis favoritos da Marvel num ambiente
inspirado no cinema e nos criadores do universo dos comics.

O hotel oferecerá alojamentos contemporâneos e serviços personalizados enquanto celebra a
cultura e a atmosfera enérgica da cidade de Nova Iorque, com funcionários empenhados em
criar memórias para toda a vida para os visitantes num ambiente urbano elegante.

A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com 
muitas experiências mágicas.



A reabertura da Disneyland Paris será realizada com capacidade limitada, reforçando as medidas de higiene e segurança e com muitas experiências mágicas.
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