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10 anos ou mais10 anos ou mais10 anos ou mais10 anos ou mais

$96

. Visitantes com idade a partir de 21 anos podem escolher uma bebida não alcoólica (incluindo bebidas especiais, quando oferecidas) ou uma unidade

incluída, algumas exceções se aplicam. Os visitantes com idade a partir de 21 anos devem apresentar uma identidade válida para consumirem bebidas

alcoólicas. Bebidas alcoólicas podem ser retiradas somente com um crédito de refeição de serviço de balcão ou serviço de mesa.                                                                                                                                                                                         

OBS: Valores em dólares por pessoa.OBS: Valores em dólares por pessoa.OBS: Valores em dólares por pessoa.OBS: Valores em dólares por pessoa.

· O plano deve ser adquirido para toda a estadia e para todos os componentes (exemplo: 5 noites inclui 5 dias de refeições). 

· As refeições não são transferíveis entre componentes do grupo e expiram meia noite no dia do check-out.

· Devido a grande procura de restaurantes com serviço de mesa, pode não haver disponibilidade ou estar limitada caso reservas antecipadas não tenham

sido feitas.

. Visitantes menores de 21 anos de idade podem escolher uma bebida não alcoólica (incluindo bebidas especiais, quando oferecidas).

de coquetel preparado, cerveja ou vinho (quando oferecidos) com o crédito de refeição. A maior parte das cervejas, vinhos e drinques preparados está

. 2 Snacks selecionados (sorvete, picolé, pipoca, fruta, chocolate quente, chá)

1 copo recarregável do Resort

* por pessoa, por noite e estabelecimentos participantes.* por pessoa, por noite e estabelecimentos participantes.* por pessoa, por noite e estabelecimentos participantes.* por pessoa, por noite e estabelecimentos participantes.

OBS: OBS: OBS: OBS: 

· Gorgetas não estão incluídas.

· Crianças de 3 a 9 anos devem escolher o menu infantil, quando disponível.

3 a 9 anos3 a 9 anos3 a 9 anos3 a 9 anos VÁLIDO PARA CHEGADAS ENTREVÁLIDO PARA CHEGADAS ENTREVÁLIDO PARA CHEGADAS ENTREVÁLIDO PARA CHEGADAS ENTRE

$36 01 janeiro a 31 dezembro 2019

O plano Dining Plan Regular inclui:O plano Dining Plan Regular inclui:O plano Dining Plan Regular inclui:O plano Dining Plan Regular inclui:

. 1 comida com serviço de mesa e 1 comida de serviço rápido

PLANO DE REFEIÇÕES WALT DISNEY WORLDPLANO DE REFEIÇÕES WALT DISNEY WORLDPLANO DE REFEIÇÕES WALT DISNEY WORLDPLANO DE REFEIÇÕES WALT DISNEY WORLD

DINING PLAN REGULARDINING PLAN REGULARDINING PLAN REGULARDINING PLAN REGULAR DATAS PARA RESERVASDATAS PARA RESERVASDATAS PARA RESERVASDATAS PARA RESERVAS

CRIANÇACRIANÇACRIANÇACRIANÇA 01 janeiro a 31 dezembro 2019
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PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.






