
 

 

 

 

 

Os ingressos Disney Magia à Maneira são indispensáveis em sua visita a Walt Disney 

World. Quanto mais dias acrescentados ao ingresso, menos se paga por dia. Nossos 

clientes podem personalizar os ingressos de acordo com suas necessidades. Querem 

visitar um parque temático por dia? Podem fazer isso. Querem visitar mais de um 

parque temático no mesmo dia ou adicionar entradas para outras atrações como os 

parques aquáticos? Podem fazer isso. 

 

INGRESSO DE 2 DIAS BÁSICO 

A partir de R$ 1.810,00  

em até 10x no cartão de crédito 

 
 

Magic Kingdom Park 
 

Epcot 
 

Disney's Hollywood Studios 
 

Disney's Animal Kingdom Theme Park 

 
 

 



 

 

 
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO À PARTIR DA DATA SELECIONADA 
 
Para ingressos Básico ou Park Hopper: 
Ingresso Disney de 2 dias: Período de utilização será de 4 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 3 dias: Período de utilização será de 5 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 4 dias: Período de utilização será de 7 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 5 dias: Período de utilização será de 8 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 6 dias: Período de utilização será de 9 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 7 dias: Período de utilização será de 10 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 8 dias: Período de utilização será de 12 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 9 dias: Período de utilização será de 13 dias corridos a partir da data selecionada. 
Ingresso Disney de 10 dias: Período de utilização será de 14 dias corridos a partir da data selecionada. 
 
Observações: 
- Crianças até 2 anos de idade não necessitam de ingressos. 
- Tanto o ingresso físico quanto o voucher permitem agendamento de Fastpass 
- O prazo de utilização de seu ingresso é exibido no calendário de seleção de datas  
- O ingresso Flexível possuem prazo de utilização de 14 dias após o 1º dia de utilização, inclusive. 
- Os parques Aquáticos podem fechar devido a reformas, temporadas ou condições climáticas adversas. 
- Todos os ingressos dão direito ao sistema de transporte Disney gratuitamente dentro do complexo 
Disney.  
- Os ingressos tipo Voucher necessitam ser trocados na bilheteria do parque em sua primeira visita.  
- Os ingressos físicos, você vai direto para a catraca do parque, sem a necessidade de troca na bilheteria. 
- O ingresso Disney de 1 a 10 dias, não contempla eventos especiais, consulte nossos especialistas para 
a compra. 
- Em casos de eventos especiais a Disney reserva-se o direito de abrir mais tarde e/ou fechar mais cedo, 
consulte maiores informações com nossos especialistas.  

 

 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 5% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados.  

 


