
Destaques de Animais:   Babirusa  Colhereiro
 Tamanduá

  1  The Oasis Exhibits  Passeie por jardins tropicais 
 — lar de exóticas exposições de animais. 

  2  Rainforest Cafe®  CAJ $$ Opções de omeletes, 
waffles, hambúrgueres, frutos do mar, costelas, carnes, 
massa e bar completo. Acesso ao restaurante por dentro e 
por fora do Park.
• Rainforest Cafe® Safari Bar AJ $$  

Cerveja, vinho, coquetéis especiais e menu completo.
  3  Garden Gate Gifts  

Acessórios para câmeras e souvenirs do Park. 

Destaques de Animais:    Lontra  
 Mico de topo de algodão  Lémur-de-cauda-anelada

  4  Wilderness Explorers  Torne-se um explorador  
da natureza, completando desafios e ganhando emblemas 
enquanto você visita o Park! Locais adicionais para iniciar a 
atividade podem ser encontrados na Discovery Island e na 
Africa, no Rafiki’s Planet Watch na Asia e DinoLand U.S.A.®

  5  It’s Tough to be a Bug!®        
  Descubra como é ser um inseto neste filme 3-D 

inspirado em “A Bug’s Life” da Disney•Pixar. Alguns 
momentos assustadores no escuro. 

  6  Discovery Island Trails  Passeie em caminhos 
tranquilos e descubra os vários animais ao redor da  
Tree of Life ®. 

  7  Adventurers Outpost   Encontre com  
seus amigos Disney favoritos na sede da sua exploração.

  8  Eight Spoon Café L $ Massas, lanches e soda.
 9  The Smiling Crocodile L $  

Sanduíches quentes, soda e cerveja.
10  Flame Tree Barbecue  AJ $$ Costelas defumadas, 

frango, porco desfiado e saladas frescas.
11  Isle of Java L $  

Cafés, doces, pretzels, bebidas geladas e soda.
12 �Tiffins�  AJ $$$  

Culinária mundial inspirada sazonalmente.
13  Nomad Lounge AJ $$  

Coquetéis, vinho, cerveja internacionais e aperitivos.
14  Pizzafari Apresentado pela Smucker’s®   AJ $  

Pães achatados fresquinhos, saladas com frango ou 
camarão, pãezinhos de alho e sopas.

15  Creature Comforts CL $ Starbucks® Café expresso, 
sanduíches e artesanais e doces da Disney.

16     Terra Treats L $  
Asas de frango, lanches e cerveja sem glúten.

17  Island Mercantile Lembranças inspiradas nas Disney 
Characters e no Disney’s Animal Kingdom ® Theme Park.

18  Riverside Depot Vestuário dos Disney Characters, 
presentes e lembranças. 

19   Discovery Trading Company Destino de compras 
one-stop de presentes com os Disney Character e 
lembranças do Park.

20  NOVO! Na’vi River Journey 
 Explore as profundeza de uma floresta tropical 

bioluminescente em busca da Na’vi Shaman of Songs.
21  NOVO! Avatar Flight of Passage    

 44”/112 cm.    Voe montado em 
uma banshee da montanha em um passeio eletrizante 
sobre esta vasta lua. Voe alto sobre a vasta paisagem de 
Pandora, em um voo excitante repleto de quedas bruscas e 
manobras aéreas acrobáticas. Este voo é uma experiência 
3-D altamente interativa. Não é recomendada para pessoas 
com medo de altura.

22  NOVO! Pongu Pongu L $ Bebidas congeladas 
bioluminescente de Pandora, rolos de abacaxi com cream 
cheese e cerveja.

23  NOVO! Satu’li Canteen  AJ $ Frango e bife 
grelhado a lenha, tofu frito apimentado com chili, peixe e 
pãozinho chinês no vapor com cheeseburger ou legumes  
ao curry.

24  NOVO! Windtraders Siga para esta estrutura  
transformada da RDA para encontrar uma loja inspirada  
na natureza, apresentando as muitas maravilhas de  
Pandora – The World of Avatar.

Destaques de Animais:  Elefante  Leão  Gorila 
 Girafa  Hipopótamo  Macaco Colobus  Zebra
 Tarântula

25  Festival of the Lion King      
Entre e aproveite o esplendor das marionetes deste show 
tão grande quanto os da Broadway. 30 minutos.  
Veja Times Guide. 

26  Kilimanjaro Safaris®      
As estradas não pavimentadas da Harambe Wildlife Reserve 
passam por terrenos acidentados e acentuados. Você pode 
sentir impactos e sobressaltos repentinos em sua aventura 
no safári. 22 minutos. 

27   Gorilla Falls Exploration Trail   Caminhe por 
uma floresta tropical habitada pela fauna Africana— 
incluindo gorilas, hipopótamos e pássaros exóticos. 

28  Rafiki’s Planet Watch Descubre como você pode salvar 
o mundo! Veja os bastidores do nosso centro de cuidados 
aos animais e aprenda sobre conservação. Veja o Times 
Guide para horários de funcionamento. 
• Wildlife Express Train  Viaje através 

dessa locomotiva rústica para começar a sua jornada. 
• Conservation Station®  Aproveite uma 

variedade de exibições onde você poderá encontrar 
animais, ver cientistas trabalhando no Science Center, 
observar nossas instalações veterinárias e muito mais!

• Affection Section  Visite nosso pátio de 
animais para conhecer e acariciar vários animais raros 
domesticados e interagir com nossos especialistas nos 
cuidados dos animais.

29  Harambe Fruit Market L $  
Frutas frescas, pretzels, gelorespados e bebidas.

30  Harambe Market  AJ $ Costeletas ao estilo Africano, 
frango, salsichas, corn dogs (salsichas empanadas) e cerveja.

31  Tamu Tamu Refreshments L $ Gelado cremoso DOLE 
WHIP®, sundaes, sobremesas e cerveja.

32  Dawa Bar $  
Coquetéis, vinho, cerveja nacionais e cervejas africanas.

33  Donald’s Dining Safari at Tusker House 
Restaurant   C $$ AJ $$$ Buffet com Donald e 
seus amigos. C: Cozinha Americana; AJ: Cozinha  
estilo Africano.

34� �Kusafiri�Coffee�Shop�&�Bakery�CL $ Ofertas de 
café da manhã, doces, sanduíches tipo panini e café.

35  Mombasa Marketplace  
Obras de arte, esculturas e tambores inspirados na África.

36  Zuri’s Sweets Shop  
Presentes, artigos para casa e petiscos estilo Africano.

Destaques de Animais:  Tigre  Gibão  
 Dragão de Komodo   Macacos-cauda-de-leão

37  Maharajah Jungle Trek®  Embarque em uma 
caminhada auto-guiada pelo Sudeste Asiático, lar de tigres, 
macacos, morcegos e um dragão de Komodo.

38  Kali River Rapids®   38”/97 cm.  
   Você irá se molhar! Você pode ficar encharcado! 

Kali River Rapids é uma aventura em um bote por 
águas claras de alta velocidade empolgante com curvas 
acentuadas e descidas repentinas.

39  Expedition Everest – Legend of the  
Forbidden Mountain®      

 44”/112 cm.   Expedition Everest –  
Legend of the Forbidden Mountain é uma montanha russa 
de alta velocidade “ao topo do mundo” que inclui curvas 
acentuadas e descidas repentinas, viajando para a frente e 
para trás em túneis de vento e escuros.

40  NOVO! Rivers of Light  
Renda-se à beleza e harmonia de todos os seres vivos 
durante este espetáculo musical repleto de água, luzes e 
lendas. 15 minutos. Veja Times Guide.

 40a Entrada de FastPass+ na Asia
  40b Entrada do pacote de jantar 

na DinoLand U.S.A.
 40c Entrada de espera na DinoLand U.S.A.
41   Caravan Road AJL $  

Ofertas de inspiração asiática. Aberto em temporada.
42  Mr. Kamal’s L $  

Falafel, batatas fritas temperadas e homus.

43  Warung Outpost L $  
Margaritas, cerveja, pretzels e bebidas congeladas.

44  NOVO! Drinkwallah Apresentado por Coca-Cola® 
L $ Bebidas congeladas, bebidas alcoólicas e lanches.

45� �Yak�&�Yeti™ Restaurant  AJ $$ Culinária pan-
asiática, frango tikka masala, nachos de atum ahi e wontons 
fritos de cream cheese.

46� �Yak�&�Yeti™ Local Food Cafes CAJL $  
C: Sanduíche de bacon e ovo e burrito de café da manhã. 
AJL: Rolinhos primavera, carne com molho teriyaki na tigela, 
costelas coreanas com molho barbecue e hambúrgueres de 
carne de Kobe.

47� �Yak�&�Yeti™ Local Quality Beverages L $  
Frozen Yak Attack, chope, sangria e coxas de Peru.

48  Anandapur Ice Cream Truck L $ Sorvetes cremosos.
49� �Thirsty�River�Bar�&�Trek�Snacks�L $ Coquetéis 

especiais, bebidas congeladas, sorvetes, lanches, pretzels e 
pipocas.

50  Serka Zong Bazaar Lembranças da atração  
Expedition Everest, roupas e brinquedos do Yeti.

Destaques de Animais:  Crocodilo Americano 
 Tiranossauro Rex

51  The Boneyard®   
Explore e se divirta nesta escavação de dinossauros. 

52  Fossil Fun Games  Jogue jogos de Parks de diversão 
no coração da DinoLand U.S.A. 

53  Finding Nemo – The Musical     
  Ajude a procurar Nemo nesta aventura imperdível 

de músicas espetaculares e maravilhosas marionetes.  
40 minutos. Veja Times Guide.

54  Primeval Whirl®     48”/122 cm.  
 Primeval Whirl é uma montanha russa turbulenta e 

giratória com curvas acentuadas e paradas.
55  TriceraTop Spin  Voe em um dinossauro amigo 

sobre a DinoLand U.S.A. 
56  DINOSAUR   40”/102 cm.     

 Essa experiência inclui áreas escuras e dinossauros 
assustadores. Essa excursão pré-histórica é uma aventura 
turbulenta de alta velocidade que inclui curvas acentuadas e 
quedas repentinas.

57  Restaurantosaurus  AJ $ Hambúrguers de Angus, 
sanduíches, cachorros-quentes e saladas frescas.

58  Dino-Bite Snacks L $ Sorvetes Häagen-Dazs®, sundaes, 
gelado cremoso e pretzels.

59  Trilo-Bites L $ Chips de frango ao molho Buffalo, 
milkshakes, margaritas e cerveja.

60  Dino Diner L $ Nachos, cervejas e churros.
61� �Chester�&�Hester’s�Dinosaur�Treasures Lanches, 

brinquedos e lembranças do Disney Character.
62  The Dino Institute Shop  

Brinquedos inspirados em Dinossauros e moda jovem. 

OASIS

DISCOVERY ISLAND®

PANDORA – THE WORLD OF AVATAR

AFRICA

ASIA
DINOLAND U.S.A.

    Símbolos no Mapa   
Amenidades
Banheiros acessíveis
Banheiros para acompanhantes 
Primeiros Socorros*  
Apresentado pelo Florida Hospital  
Desfibrilador Externo Automático
Guest Relations (Atendimento ao Cliente)
Baby Care Center (Centro de cuidado ao 
bebê) Apresentado por Huggies®

Animais de serviço – área sanitária

Locais de fumantes 
ATM Apresentado pelo Chase 
Aluguel de carrinhos de bebê  
Apresentado por Huggies ®

Aluguel de cadeiras de rodas
Guarda-volumes
Disney PhotoPass® Localizações  
de fotógrafos 
Memory Maker Centro de Vendas   
Nikon® Picture Spot

Informações do Park 
Encontros com os personagens
Quiosques FastPass+ Disponíveis em inglês, 
espanhol e português.
Disney Vacation Club ® Information Center    
*Serviços de emergência disponíveis discando 911. 

Símbolos em Lista 
Considerações de Atração/Show  
Opção FastPass+ disponível
Fila para pessoas individuais está disponível
Considerações físicas

Os assentos e o mecanismo de segurança 
desta atração podem impedir que hóspedes 
com determinadas estruturas corporais ou 
tamanhos possam entrar.
Altura mínima requerida
Atração pode ser assustadora para  
as crianças
Pode permanecer na cadeira de  
rodas/Cadeira de Rodas Elétrica
Necessário transferir da cadeira de  
rodas/Cadeira de Rodas Elétrica
Deverá transferir-se para uma cadeira  
de rodas

Deverá transferir-se para uma cadeira de 
rodas e então para o veículo da atração
Desfibrilador Externo Automático
Destaques de Animais
Dispositivos em Guest Relations
Assistência para escuta
Com legenda em inglês
Aparelho tradutor
Compras
Restaurantes

Todos os locais para refeições listadas 
aceitam o plano de refeição Disney.
Pedidos através do seu dispositivo móvel.
Reservas são recomendadas:  
407-939-3463
C - Café da manhã   A - Almoço
J - Jantar        L - Lanche
$ = $14.99 e menos por adulto
$$ = $15–$34.99 por adulto
$$$ = $35–$59.99 por adulto
Visite disneydiningpricinginfo.com  
para informações sobre preços.

Acesso Wi-Fi
Wi-Fi está disponível na 

maioria das áreas. Algumas 
atrações e shows podem ter 

disponibilidade limitada. 

RESERVE ACESSO A ALGUMAS DAS 
NOSSAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS!

Selecione até três experiências FastPass+ em um dos nossos 
quiosques FastPass+ identificados no mapa através do 
símbolo        .
Após suas três primeiras experiências, retorne a um dos  
quiosques FastPass+ para mais informações sobre  
disponilidade e escolher experiências adicionais.

ENTRADA

Carros 
Elétricos para o 
Estacionamento

Ônibus para os 
hotéis do Disney 

Resort

Trem para o 
Rafiki’s Planet 

Watch®

LEGENDA

1

2

31

30
34

2926

6

5

11

10

35

Discovery River

E

S

W

N

3

19

18

7

14

13

12

16
8

4

9

4

4

25

15

36

27

17

32
33

28

ASIA

20

21

22

23

24

4

Rafiki’s Planet Watch

AFRICA

OASIS

DINOLAND U.S.A.

PANDORA – THE  
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DISCOVERY ISLAND

Considerações físicas em determinadas atrações:  
 Aviso! Por questões de segurança, você deve estar em bom estado de saúde e não ter problemas de 

pressão arterial alta ou problemas no coração, costas ou pescoço. Além disso, não deve ser propenso a enojos por 
movimentação nem a outras condições que possam ser agravadas durante esta aventura.

Considerações Especiais para Atrações 
Segurança:  Por favor obedeça a todos os avisos de segurança. 

Mantenha o seu cinto de segurança 
apertado.

Visitantes mais jovens entram 
primeiro.

Sempre mantenha crianças sob supervisão. 
Crianças menores de sete anos devem 
ser acompanhados por uma pessoa de 14 
anos ou maior.
Permaneça sentado com as mãos, braços, 
pés e pernas dentro do veículo.

Quiosque Curiosity 
Animal Tours
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