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 Dica
 Os tripulantes e funcionários da  
 Disney Cruise Line estão disponíveis  
 para ajudá-lo 24 horas por dia.  
 Muitos deles falam português  
 e é fácil identificá-los pela  
 bandeira em baixo do nome. 

você é marinheiro  
de primeira viagem? 
Se você está pensando em tirar umas férias diferentes que 
ofereçam entretenimento e aventura, conforto e conveniência, 
você deve pensar em fazer um cruzeiro! 

Em um cruzeiro você e a sua família poderão:

• Visitar muitos lugares interessantes mesmo com pouco tempo 

• Aproveitar muitas atividades a bordo, além das diversas  
 opções de entretenimento e restaurantes, a maioria incluída  
 no preço do cruzeiro

• Poupar tempo desfazendo as malas só uma vez, em vez de  
 fazer isso várias vezes em uma viagem por terra ou de avião

Descubra estes e outros benefícios ao embarcar de férias  
com a Disney Cruise Line. 

Agora é o momento para um cruzeiro Disney!

a  m a g i a  e s tá  
n o s  d e ta l h e s ! 

Vo c ê  f ic ará  sur pr e so  com o  q ue  e stá 
inc luíd o. Tod os  os  peq uenos  to q ue s  de  mag ia 

se  unem para  c r iar  f ér ias  ine sq uec ív e i s .

• Clubes temáticos para crianças cheios de atividades  
 e diversão ao estilo Disney sem nenhum custo  
 extra, e com um dos horários de funcionamento  
 mais extensos em alto-mar. 

• Clubes privativos para pré-adolescentes  
 e adolescentes. 

• Áreas exclusivas para adultos – áreas de  
 entretenimento noturno, piscina somente para  
 adultos e uma academia bem equipada. 

•  “Rodízio de restaurantes” para que você desfrute  
 de 3 restaurantes maravilhosos experimentando  
 um diferente a cada noite com os mesmos garçons  
 durante todo o cruzeiro.

•  Serviço de quarto 24 horas, além de refrigerantes,  
 café e chá no deck, sem custo adicional.

•  Musicais Disney em estilo Broadway apresentados  
 apenas a bordo.

• Momentos especiais e inesquecíveis com os  
 Personagens Disney.

• Filmes inéditos no mar, alguns em 3D. 

• Festas temáticas no deck; a maioria das viagens  
 inclui fogos de artifício em alto-mar. 

• Cabines espaçosas projetadas especialmente para  
 acomodar famílias.

• Serviço Disney renomado mundialmente.
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Você está pronto para um mar de diverção? A Disney Cruise Line oferece cruzeiros de 3 ou 4 noites nas Bahamas e incríveis cruzeiros pelo leste e oeste 
do Caribe—partindo do Porto Canaveral e Miami, na Flórida. Por tempo limitado, também teremos partidas de Galveston, no Texas.

E em 2015, a Disney Cruise Line oferecerá uma nova rota mágica para a Europa — visitando pela primeira vez os fiordes noruegueses. 

Além disso, há outras excelentes opções na Europa — com muitos destinos mágicos no mediterrâneo como França e Itália. E há também cruzeiros 
incríveis pelo Alasca.

comemore as festas em alto-mar! 
Em 2015, Disney Cruise Line está trazendo o encantamento do Natal e Halloween para 
todos os navios da frota.

cruzeiros "halloween on the high seas"*  
Abordo destes cruzeiros especiais entre Setembro e Outubro toda a família ira achar uma 
diversão assustadora! Os navios passam por uma divertida e assombrosa transformação. 
As experiências criadas para esses cruzeiros envolvem espetáculos temáticos para toda a 
família,  festa a fantasia para os adultos e muitas atividades voltadas especialmente para 
as crianças! Todas as tradições de Halloween, como Travessuras ou Gostosuras, concurso 
de fantasias, confecção de mascaras e esculturas de abóboras unidas à diversão de um 
cruzeiro Disney Cruise Line.

cruzeiros "verry merrytime"*  
Nestes cruzeiros de Novembro até Dezembro, os navios se transformam em um mundo 
mágico cheio de fantasia natalina. Imagine todos os corredores decorados para o Natal 
e um mundo de atividades para aumentar o espirito das festas. Estes cruzeiros incluem 
uma cerimônia de iluminação da árvore, conto de estórias natalinas, visita do Papai Noel, 
uma festa de Natal tropical ao deck do navio, e muito mais!

Seja para conhecer novos portos de parada ou para celebrar as festas de final de ano de 
uma maneira especial, vale a pena embarcar nestes cruzeiros!

 de s t i n o s  m ág i c o s  

*As atividades e entretenimento estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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imagine e faça  
As atividades para crianças a bordo do seu cruzeiro Disney 
foram planejadas com a maior flexibilidade possível, para que 
elas possam mergulhar em suas brincadeiras preferidas. As 
crianças podem escolher entre várias atividades para diferentes 
interesses. Em um cruzeiro Disney, brincar é uma aventura!

  MARVEL’s Adventure Academy 
 No Disney Magic, a tecnologia inovadora fará surgir  
 o super-herói que existe em cada criança por meio de  
 divertidas aventuras interativas, quando as crianças  
 se unem à equipe de Os Vingadores. 

   So You Want to Be a Pirate  
 O próprio Capitão Gancho ensina como transformar-se  
 em um verdadeiro pirata em alto-mar. 

   Puzzle Playtime with Mickey and Friends 
 Mickey Mouse e seus amigos vêm participar de seus jogos  
 favoritos com os pequenos visitantes e seus familiares. 

   Toy Story Boot Camp 
 Junte-se ao Corporal Green e ao Green Army Men da  
 fabulosa série de filmes animados da Disney•Pixar em  
 uma excursão cheia de diversão. 

   Pluto’s PJ Party 
 O Pluto é o anfitrião de uma festa de pijamas a altas  
 horas da noite, com jogos e diversão para todos! 

  Berçário  
 Cada navio oferece áreas encantadas onde as crianças com 
 até 3 anos são cuidadas e atendidas por nossa equipe. Há  
 um custo adicional e o espaço é limitado. Recomendamos 
 fazer reservas com antecedência. 

  Bibbidi Bobbidi Boutique (somente no Disney Fantasy) 
 Aqui as futuras princesas são recebidas por suas exclusivas  
 aprendizes de fada madrinha que as transformam como  
 um passe de mágica. E nas noites especiais de festas de  
 piratas, a Boutique vira um esconderijo para espadachins  
 onde todos podem se preparar para ter uma vida de pirata!  
 E muito mais!

 s om e n t e  pa r a  c r i a n ç a s !  
Crianças de 3 a 12 anos podem soltar livremente a imaginação no Disney’s Oceaneer Club e no Disney’s Oceaneer Lab, dois lugares 
mágicos criados especialmente para elas. Abertos desde cedo até tarde da noite, com um dos horários de operação mais extensos em 
alto-mar, proporcionam aos pais a liberdade para aproveitar suas próprias aventuras, com confiança de que seus pequenos estão se 
divertindo e sendo bem cuidados pela equipe de monitores da Disney. Além disso, com o serviço grátis de telefones "Wave phone" para 
usar a bordo, os pais sempre estarão apenas a uma ligação de distância.

 Wave Phones
 Em cada cabine há dois Wave Phones. São telefones sem fio para usar  
 no navio e na ilha Disney Castaway Cay para enviar mensagens de texto,  
 ligar para outros telefones a bordo ou para outros Wave Phones.

©2015 Marvel
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 pa r a  p r é - a d ol e s c e n t e s  e  a d ol e s c e n t e s  
Os pré-adolescentes e os adolescentes se divertem em áreas com telas gigantescas, músicas fantásticas e muitos amigos novos. Com 
clubes como o Edge, para pré-adolescentes e o Vibe, para adolescentes, cada um dos navios da Disney Cruise Line permite que eles 
naveguem acompanhados dos monitores mais divertidos em áreas especialmente projetadas para eles. Estes são apenas alguns exemplos 
da diversão que os espera. 

edge (para pré-adolescentes de 11 a 14 anos) vibe (para adolescentes de 14 a 17 anos)

O Disney Dream e o Disney Fantasy têm o Chill Spa, com tratamentos 
relaxantes especialmente para pré-adolescentes e adolescentes. 

  That’s Hilarious 
 Nossos monitores irão transformá-los em comediantes  
 de improviso e vocês aprenderão noções básicas sobre  
 programas e jogos de improvisação, sempre com muita  
 diversão. 

   Ghost Voyagers 
 O navio está atravessando mares misteriosos, onde  
 muitas coisas estranhas aconteceram no passado. Será 
 que são fantasmas? Ou apenas a imaginação daqueles  
 que presenciaram? Equipados com as tecnologias mais 
 avançadas para caçar fantasmas, está nas mãos dos  
 “Ghost Voyagers” encontrá-los. 

   Pizza Perfection 
 É preciso acertar as charadas para ganhar ingredientes  
 e criar a pizza perfeita. Quando a brincadeira termina,  
 a pizza vai para o forno para depois ser saboreada por todos. 

  Zombiefied! 
 Os toques finais do filme Zombiefied! estão sendo  
 adicionados! Aqui os jovens podem participar atuando como  
 zumbis em algumas cenas e até ter papéis com falas. E  
 depois, o produtor do filme organiza uma festa ao estilo  
 Hollywood para comemorar a estreia.  

    Super Sloppy Science with Professor Make-O-Mess 
 Aqui os adolescentes podem participar de experiências  
 científicas malucas, enquanto o professor oferece a eles um  
 treinamento prático que certamente os fará rir e aprender.  

    GOTCHA! 
 Junte-se à equipe de monitores para colocar à prova sua  
 esperteza! O último a sair ganha! 
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 Relaxe no Quiet Cove, a área de piscina só para adultos.

 Relaxe no spa com serviço completo. 

 Saboreie refeições em restaurantes somente para adultos  
 como o Palo, a bordo dos quatro navios, o  Remy, somente  
 no Disney Dream e no Disney Fantasy.

 Cante, dance e ria a noite toda nos bares e boates  
 ambientados com temas únicos. 

 s om e n t e  pa r a  a d ult o s !  

 Saboreie as deliciosas bebidas no Cove Café. 

 Visite a academia de ginástica para fazer uma avaliação  
 física ou fazer uma aula de ginástica.

 Participe das atividades somente para adultos no  
 Port Adventures, com itinerários selecionados. 

 Relaxe na praia somente para adultos, na Disney  
 Castaway Cay. 

É hora de relaxar. As crianças estão se divertindo e descobrindo a sua própria Terra do Nunca. E este é o lugar ideal 
para os adultos desfrutarem de um momento de tranquil idade como só a Disney pode oferecer. 
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 m ag i a  pa r a  t od o s  

diversão para a família ao estilo disney!
 Produções de espetáculos originais da Disney.  

 Filmes na área da piscina. 

 Estreias de filmes. 

 Restaurantes maravilhosos.  

 Festas e fogos de artifícios em alto-mar na maioria dos itinerários. 

 Clubes com entretenimento, jogos, karaokê, festas e danças  

 para toda a família.  

 Piscinas espetaculares com tobogãs. 

 AquaDuck, a primeira montanha-russa aquática em alto-mar!   

 (somente no Disney Dream e no Disney Fantasy). 

 Tobogãs AquaDunk e Twist 'n' Spout (somente no Disney Magic). 

 Esportes no deck 

Cada cruzeiro Disney e cada um dos navios da Disney Cruise Line 
oferece uma experiência única para as crianças, pré-adolescentes, 
adolescentes, adultos e famílias. Espaços exclusivos foram criados 
especialmente para navegantes de todas as idades, para que 
aproveitem suas próprias aventuras e curtam com a família como 
nunca antes.

Desde grandiosos espetáculos a bordo até os mais 
pequenos detalhes do serviço legendário Disney, a  
magia está sempre presente durante todo o cruzeiro. 

2015 ©Hasbro, Inc. All Rights Reserved.  ©2015 Crayola LLC.        ©Disney/Pixar  ©Poof-Slinky, Inc.
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rodízio de restaurantes,  
somente na disney cruise line 
Você será muito bem recebido pela equipe mais encantadora 
em alto-mar – A mesma equipe de garçons acompanhará você 
e sua família durante todo o seu cruzeiro. Os garçons chegarão 
a conhecer todos os seus gostos e o das crianças, tornando 
esta experiência única e inesquecível. Assim é o Rodízio de 
restaurantes. Você terá esta experiência todas as noites durante 
seu cruzeiro. Aproveite um restaurante diferente com a mesma 
equipe de serviço para que sempre tenha uma pessoa amiga  
para dar sugestões sobre o cardápio. 

 c r i aç õe s  c ul i n á r i a s  e  p ur a  i m ag i n aç ão  
A cada noite você poderá saborear uma deliciosa refeição e experimentar um restaurante diferente. Elegantes, divertidas, 
festivas ou informais, as refeições em um cruzeiro Disney irão satisfazer o seu paladar e estilo. Os restaurantes podem  
ser um pouco diferentes em cada navio, mas a experiência é sempre deliciosa! 

Dica 
O menu dos restaurantes foi traduzido em diversas línguas, 
pergunte ao seu garçom para uma versão em Português.

©Disney/Pixar
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 noites de grande elegância 
 Lumière’s  •  Triton’s  •  Royal Palace  •  Royal Court
 Acolhedores e localizados no salão principal de cada um dos 
 navios, estes restaurantes oferecem culinária especializada  
 em um ambiente de contos de fadas. 

 entretenimento encantado  
  Animator’s Palate
 Uma experiência da Disney Cruise Line que combina os  
 sabores preferidos da culinária americana com os sabores do 
 Pacífico, e também magia e animação, onde cenas de filmes 
 favoritos ganham vida e passam a fazer parte da experiência. 

 deliciosamente relaxante  
 Beach Blanket  •  Cabanas
 Convenientes e deliciosos, estes restaurantes oferecem  
 seus sabores favoritos em horários mais flexíveis. 

 simples e casual  
 Carioca's •  Parrot Cay  •  Enchanted Garden
 O Carioca’s (no Disney Magic) oferece pratos  
 deliciosos e decoração inspirada na América do Sul.  
 O Parrot Cay tem decoração tropical colorida. No  
 Enchanted Garden o céu passa do dia para a noite em  
 um ambiente refrescante e tranquilo.

r e f e i ç õe s  de l i c i o s a s 
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 o s  n av i o s  d i s n e y  
Os quatro navios da Disney Cruise Line com os seus desenhos distintos e redemoinhos dourados decorativos nas proas causam 
deslumbramento sempre que chegam a um porto. Misturando muita elegância com diversão, o renovado Disney Magic, o Disney Fantasy, 
o Disney Dream e o Disney Wonder foram criados especialmente para famílias. Descubra as maravilhas de navegar para destinos exóticos 
a bordo de grandes navios que têm algo especial para todos.

Cada magnífica embarcação transborda de proa a popa e 
de convés a convés de restaurantes, clubes noturnos, lojas e 
instalações recreativas que transformam suas férias em um 
cruzeiro, em uma experiência inesquecível e repleta de prazer. 

  cabines espaçosas 
Todas as cabines, desde as cabines standard até as suítes, estão 
prontas para garantir uma estadia relaxante e memorável. 

  entretenimiento
Descubra entretenimento a bordo de primeira classe, de 
espetáculos ao estilo Broadway a animadas experiências com os 
Personagens Disney.

  piscinas
Divirta-se em alto-mar em uma das três piscinas: uma para 
crianças, outra para famílias e outra apenas para adultos. 

  boates e lounges 
Exclusivos, uns com muita vibração, outros mais tranquilos... 
existe uma boate e um bar ideal para cada astral e estilo. 

  lojas
Encontre uma grande variedade de lembranças para comprar, 
todos livres de impostos.

Cabines espaçosas

Piscinas e áreas de jogos aquáticos

Boates e lounges 
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planeje as férias dos seus sonhos com um cruzeiro 
Disney e uma estadia no Walt Disney World Resort 

Um equilíbrio perfeito do serviço lendário, aventuras incríveis e toda a 
mágia combinada para criar férias de sonhos sob medida para você e  
sua família. São férias no Walt Disney World Resort antes ou depois de 
um cruzeiro pelas Bahamas ou pelo Caribe. 

Com mais de 20 opções de hoteis Resort Disney, é fácil encontrar um 
perfeito para cada família e orçamento. E inclua ingressos para os quatro 
parques temáticos Disney, cada um com diversões únicas. São férias sem 
preocupações e com mais mágia Disney que se pode imaginar. 

d ua s  f é r i a s  e m  u m a ! 
c r u z e i r o  d i s n e y  e  wa lt  d i s n e y  wor l d  r e s or t

Magic Kingdom Park

Epcot

Disney's Animal Kingdom 
Theme ParkDisney's Hollywood Studios

 Dica
 Planeje tempo suficiente. O Walt Disney World Resort tem quatro parques 
 temáticos bem diferentes, dois parques aquáticos e muitos outros lugares  
 para visitar. Então, compre com antecedência seus ingressos Magia à sua  
 Maneira para não perder nada.
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c r u z e i r o s  de  3, 4 , 5  e  7  n o i t e s  pa r t i n d o  de  m i a m i  
e  p or t o  c a n av e r a l , n a  f l ór i da  e  g a lv e s t on , t e xa s

As palmeiras balançam, as ondas sussurram na praia. As maravilhas da ilha estão te chamando para explorar.  
Assim são as Bahamas.

cruzeiros pelas bahamas  
Conhecidas em todo mundo por suas praias fantásticas, 
as Bahamas também oferecem atividades e experiências 
recreativas incríveis além de excelentes opções para compras. 
Complete seu refúgio exótico com a comodidade, o descanso 
e o serviço personalizado inigualável da Disney Cruise Line.

Aproveite todo o esplendor e magia das Bahamas com nossos 
cruzeiros de 3, 4, 5 e 7 noites partindo de Miami e Porto 
Canaveral na Florida, e Galveston no Texas. A experiência 
começa quando suas expectativas são cuidadosamente 
atendidas a bordo, enquanto navega de um porto a outro. Em 
cada porto você terá os prazeres dos trópicos, desde tomar 
sol e mergulhar até visitar as lojas locais e fazer turismo 
histórico. Você também pode aproveitar completamente a 
paradisíaca ilha particular Disney Castaway Cay.

 Dica
 Peça informações para reservar as Port Adventures  
 (Aventuras nos Portos), que são excursões selecionadas pela  
 Disney Cruise Line. Para maximizar seu tempo em terra, as  
 informações sobre essas excursões estão traduzidas em  
 português a bordo do navio.
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Dica 
A maioria dos cruzeiros pelas Bahamas e pelo Caribe fazem 
uma parada em Castaway Cay, a ilha paradisíaca da Disney, e 
para não perder nada, peça um mapa da ilha. Os mapas estão 
disponíveis também em português.

cruzeiro de 3 noites pelas bahamas
Disney Dream e Disney Magic,  
partindo de  Porto Canaveral, na Flórida 
   Nassau
   Disney Castaway Cay

cruzeiro de 4 ou 5 noites pelas bahamas 
Disney Dream e Disney Magic, partindo de Porto Canaveral, na 
Flórida e Disney Wonder partindo de Miami, na Flórida
   Disney Castaway Cay
   Nassau (na maioria dos cruzeiros)
   Key West (em alguns cruzeiros)
   A maioria dos cruzeiros também inclui um dia maravilhoso 
    em alto-mar

cruzeiro de 7 noites pelas bahamas
Disney Wonder partindo de Galveston, Texas 
   Disney Castaway Cay
   Nassau
   Key West
   Inclui três dias maravilhosos em alto-mar

 c r u z e i r o s  p e l a s  b a h a m a s    

Para obter uma lista completa dos itinerários pelas Bahamas, consulte o Agente de 
Viagens de sua preferência. 
Os itinerários e a ordem dos portos podem variar.

FLORIDA

ESTADOS UNIDOS

PORTO CANAVERAL

KEY WEST

DISNEY CASTAWAY CAY

GOLFO DO
MÉXICO

MIAMI
NASSAU

GALVESTON
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 b e m - v i n d o s  à  n o s s a  pa r a di s í ac a   
i l h a  pa r t i c ul a r

Bem-vindo à Disney Castaway Cay – Nosso paraíso tropical, 
criado exclusivamente para os visitantes da Disney Cruise Line. 
O navio atracará diretamente na ilha, o que permite o fácil 
acesso ao navio a qualquer hora durante toda a permanência. 

Nas águas azul-turquesa, existem áreas específicas para famílias, 
crianças e adolescentes. Logo que chegarem, encontrarão a 
Pelican Plunge, uma plataforma flutuante com 220 metros 
quadrados, cheia de diversões aquáticas, com um tobogã de 
cortiça retorcida e muito mais. Mais adiante, depois da curva 
da costa, com uma vista perfeita do navio, cabanas para alugar 
oferecem privacidade e marcam a orla de areias brancas da 
Castaway Family Beach. Este é o lugar onde as famílias se reúnem 
para relaxar e onde a aventura começa. 

Se você ainda tem alguma dúvida: sim, existe a Terra do Nunca e um Shangrilá. Tem até um lugar tão perfeito que combina o 
melhor dos dois em um paraíso tropical. Este é um dos destinos mais atraentes da maioria dos cruzeiros Disney pelo Caribe e  
pelas Bahamas, aproveite! 
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o dia na disney castaway cay 
   Refrescar-se na praia (para toda a família)  

   Encontrar o Mickey Escondido na água (para toda a família)  
   Escavar e desenterrar artefatos no Monstro Point (para crianças)  
   Jogar para ganhar no pavilhão de jogos (para toda a família)  
   Conhecer a parte selvagem da ilha (para adolescentes)  

   Massagens em estilo sueco na praia (para adultos) 

Por toda a ilha, aventuras e experiências incríveis esperam por 
você. As crianças se divertem com jatos e cascatas no Spring-
A-Leak, e desenterram diversões intermináveis no Scuttle's 
Cove, onde os monitores Disney planejaram o paraíso perfeito. 
Os adolescentes vão para a praia para fazer excursões, praticar 
esportes ou simplesmente desfrutar de seu próprio espaço. E os 
adultos vão para uma praia exclusiva e escondida atrás das dunas: 
a Serenity Bay, a parte da ilha somente para adultos. Com cabanas 
para massagens, seu próprio bar na praia, cabanas particulares 
para alugar... e, é claro, uma praia de águas cristalinas, com 
temperatura perfeita, areias brancas, o sussurro do mar e uma 
sensação de pura tranquilidade. 

Explorar a Pelican Plunge e aproveitar a magia que existe na 
nossa paradisíaca ilha particular. 

d i s n e y  c a s taway  c ay
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 c r u z e i r o s  p e l o  c a r i b e  
De montanhas frondosas e ruínas antigas a algumas das praias mais lindas do mundo, sejam bem-vindos ao paraíso caribenho. 
Qualquer que seja o itinerário pelo Caribe, leste, oeste, ou sul, com certeza você descobrirá o verdadeiro significado de “viveram 
felizes para sempre”. 

c r u z e i r o s  p e l o  l e s t e , 
o e s t e  e  s u l  d o  c a r i b e 

FLORIDA

MEXICO

COZUMEL

PORTO CANAVERAL

KEY WEST

SAN JUAN

ST THOMAS

ST MAARTEN
FALMOUTH

GRAND CAYMAN

DISNEY CASTAWAY CAY

GALVESTON

GOLFO DO
MÉXICO

OCEANO 
ATLÂNTICO

MIAMI

Partindo de Porto Canaveral, Miami e San Juan

Além disso, agora nossos cruzeiros pelo Caribe incluem portos de escala mais espetaculares do que nunca! Embarque em um porto de sua 
escolha, como Porto Canaveral ou Miami na Florida ou Galveston no Texas. 

cruzeiro de 7 noites  
pelo leste do caribe
Disney Fantasy, partindo de  
Porto Canaveral, na Flórida
   San Juan, em Porto Rico e  
    St. Thomas, com excurões a  
    St. John ou;
   St. Maarten e San Juan, em  
    Porto Rico ou;
   St. Maarten e St. Thomas,  
    com excursões a St. John
   Disney Castaway Cay
   Inclui 3 dias maravilhosos  
    em alto-mar
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 c r u z e i r o s  p e l o  c a r i b e  
De montanhas frondosas e ruínas antigas a algumas das praias mais lindas do mundo, sejam bem-vindos ao paraíso caribenho. 
Qualquer que seja o itinerário pelo Caribe, leste, oeste, ou sul, com certeza você descobrirá o verdadeiro significado de “viveram 
felizes para sempre”. 

c r u z e i r o s  p e l o  l e s t e , 
o e s t e  e  s u l  d o  c a r i b e 

FLORIDA

MEXICO

COZUMEL

PORTO CANAVERAL

KEY WEST

SAN JUAN

ST THOMAS

ST MAARTEN
FALMOUTH

GRAND CAYMAN

DISNEY CASTAWAY CAY

GALVESTON

GOLFO DO
MÉXICO

OCEANO 
ATLÂNTICO

MIAMI

Partindo de Porto Canaveral, Miami e San Juan

cruzeiro de 7 noites  
pelo oeste do caribe 
Disney Fantasy partindo de  
Porto Canaveral, na Flórida  
   Grand Cayman 
   Falmouth, Jamaica ou Key West, FL
   Cozumel, Mexico
   Disney Castaway Cay
   Inclui 2 dias maravilhosos em alto-mar

cruzeiro de 5 noites  
pelo oeste do caribe
Disney Fantasy o Disney Magic partindo de  
Porto Canaveral, na Flórida 
   Grand Cayman ou Cozumel, Mexico
   Disney Castaway Cay
   Inclui 2 dias maravilhosos em alto-mar 

Além disso, agora nossos cruzeiros pelo Caribe incluem portos de escala mais espetaculares do que nunca! Embarque em um porto de sua 
escolha, como Porto Canaveral ou Miami na Florida ou Galveston no Texas. 

Para obter uma lista completa dos itinerários para o 
Caribe, incuindo Galveston, Texas, consulte o Agente 
de Viagens de sua preferência. 
Os itinerários e a ordem dos portos podem variar.

cruzeiro de 7 noites  
pelo leste do caribe
Disney Fantasy, partindo de  
Porto Canaveral, na Flórida
   San Juan, em Porto Rico e  
    St. Thomas, com excurões a  
    St. John ou;
   St. Maarten e San Juan, em  
    Porto Rico ou;
   St. Maarten e St. Thomas,  
    com excursões a St. John
   Disney Castaway Cay
   Inclui 3 dias maravilhosos  
    em alto-mar
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 o u t r o s  c r u z e i r o s  
Deixe que a Disney leve você em uma travessia inesquecível por maravilhosos portos de escala.

Para obter mais informações sobre esses itinerários, consulte o Agente de Viagens de sua preferência.

cruzeiros na europa
Mediterrâneo 
Em 2015, a Disney Cruise Line retorna ao paraíso Mediterrâneo. 
Esta é uma oportunidade incrível para desfrutar de tantos 
emblemáticos destinos como Barcelona, Florença e muito mais. 

Norte da Europa 
Disney Cruise Line também esta traçando um novo rumo para 
o norte da Europa. Descubra as majestosas montanhas e os 
cênicos fiordes da Noruega. 

Além disso, navegue nas águas do Báltico e explore capitais 
nacionais como São Petersburgo, Rússia; Helsinki, Finlândia; 
Estocolmo, Suécia e Copenhagem, na Dinamarca.

cruzeiro pelo alasca 
Da sua janela você vê algumas das vistas e paisagens  
da natureza mais fascinantes. Nosso cruzeiro de 7 noites tem 
paradas em Tracy Arm, Skagway, Juneau e Ketchikan, no Alasca.  

cruzeiros na costa do pacífico
Você está pronto para um pouco de magia no Oceano 
Pacífico? Estamos orgulhosos de anunciar que mais 
uma vez iremos visitar a Costa Dourada. Com cruzeiros 
partindo de San Diego e navegando pela bela Baja, você se 
encantará com Ensenada e Cabo San Lucas, no México! 

Além disso, prepare-se para dizer "aloha" para o Havaí. 
Este ano Disney Cruise Line volta a explorar algumas das 
mais belas ilhas do mundo, incluindo O'ahu, Maui, Kauai e 
Big Island.

cruzeiro de 14 noites pelo canal 
do panamá  
Você pode escolher a rota ocidental saindo de Miami 
ou a rota oriental saindo de San Diego e desfrutar de 
portos como Puerto Vallarta e Cabo San Lucas, no 
México, Disney Castaway Cay e a incrível travessia 
pelas famosas eclusas do Canal do Panamá.  
 

Navios Registrados: Nas Bahamas ©Disney
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N OVO S  I T I N ER A R I O S  
&  N OVO S  P O RT O S

2 0 1 5 – 2 0 1 6

Escolha o itinerario perfeito em um dos 
nossos quatro navios.

Os itinerários e a ordem dos portos podem variar.

Porto CAnAverAl, nA FlóriDA

Cruzeiro de 3 e 4 noites  
pelas Bahamas*†

Durante todo o ano de 2015 e  
de janeiro a abril de 2016 

*A maioria dos itinerários inclui uma visita à ilha Disney Castaway Cay. 

Cruzeiro de 7 noites pelo  
Caribe ocidental ou oriental*

Durante todo o ano de 2015 e  
de janeiro a abril de 2016 

Porto CAnAverAl, nA FlóriDA 
De jAneiro A mAio

CoPenhAgue, nA DinAmArCA
De mAio A junho

Dover, nA inglAterrA 
De julho A Agosto

BArCelonA, nA esPAnhA
De Agosto A setemBro

miAmi, nA FlóriDA 
De setemBro A DezemBro

• Cruzeiro de 7 noites pelo  
Caribe ocidental*

• Cruzeiros de 5 noites pelas Bahamas
• Cruzeiro transatlântico oriental 

de 15 noites para Copenhague 
(maio)

• Cruzeiro báltico de 7 noites
• Cruzeiros de 7 e 9 noites pelos 

fiordes noruegueses 
• Cruzeiro de 11 noites pela 

Noruega e Islândia 

• Cruzeiro báltico de 12 noites
• Cruzeiro de 7 noites para 

Barcelona, na Espanha 

• Cruzeiros mediterrâneos de 5 e 
7 noites

• Cruzeiro transatlântico ocidental 
de 11 noites para Miami, na 
Flórida (setembro)

• Cruzeiros de 3 e 4 noites  
pelas Bahamas*

• Cruzeiros de 5 noites pelo  
Caribe ocidental*

miAmi, nA FlóriDA
jAneiro

• Cruzeiro de 3 e 4 noites  
pelas Bahamas

• Cruzeiro de 5 noites pelo 
Caribe ocidental

Porto CAnAverAl, nA FlóriDA
De Fevereiro A ABril

• Cruzeiro de 3 e 4 noites  
pelas Bahamas

• Cruzeiro de 7 noites pelo 
Caribe ocidental ou oriental

2015

2016

miAmi, nA FlóriDA
De jAneiro A ABril

sAn Diego, nA CAliFórniA
mAio

vAnCouver, no CAnADá
De junho A setemBro

sAn Diego, nA CAliFórniA
outuBro

gAlveston, no texAs
De novemBro A DezemBro

• Cruzeiros de 4 noites  
pelas Bahamas*

• Cruzeiros de 5 noites pelo  
Caribe ocidental*

• Cruzeiro de 14 noites para  
San Diego, na California  
(Canal do Panamá)

• Cruzeiro de 2 e 3 noites pela 
Baixa Califórnia, no México

• Cruzeiro de 5 noites para 
Vancouver 

• Cruzeiro de 7 noites pelo Alasca 
• Cruzeiro havaiano de 10 noites
• Cruzeiro para San Diego de  

4 noites

• Cruzeiros de 3 e 5 noites pela 
Baixa Califórnia, no México

• Cruzeiro de 14 noites para 
Galveston, no Texas  
(Canal do Panamá)

• Cruzeiro de 6 e 7 noites  
pelas Bahamas 

• Cruzeiro de 4 e 7 noites  
pelo Caribe 

miAmi, nA FlóriDA
De Fevereiro A ABril

• 5 noites de San Juan para Miami
• Cruzeiro de 4 noites pelas Bahamas
• Cruzeiro de 7 noites pelo  

Caribe ocidental

sAn juAn, em Porto riCo
jAneiro

• 6 noites de Galveston para San 
Juan, Porto Rico

• Cruzeiro de 7 noites pelo sul  
do Caribe

2015

2016

honolulu, hAwAi‘i
setemBro

• Cruzeiro havaiano de 10 noites

Porto CAnAverAl, nA FlóriDA



Para mais informações ou para reservar seu cruzeiro mágico, 
consulte o seu agente de viagem preferido.
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