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Os Planos de Refeições são exclusivos para os hóspedes dos Hotéis Disney®, 
para todos as pessoas que estão na reserva e durante toda a estadia. 

Pode escolher entre 3 planos: Pequeno-Almoço, Meia Pensão (pequeno-almoço 
+ almoço ou jantar) ou Pensão Completa (pequeno-almoço + almoço + jantar). 

Se escolhe Meia Pensão ou Pensão Completa, pode escolher entre três opções: 
Standard, Plus e Extra Plus (dependendo do hotel (*)): 

 

• Standard (Meia Pensão ou Pensão Completa): permite escolher entre 34 
restaurantes com serviço de mesa, Buffet livre e de serviço rápido nos 
Parques Disney, Hotéis Disney e Disney Village. 
 

o Meia Pensão Standard: inclui pequeno-almoço no hotel + 1 almoço 
ou jantar por pessoa e noite de estadia + 1 bebida sem álcool em 
cada refeição. 

o Pensão Completa Standard: Inclui pequeno-almoço no seu hotel + 2 
refeições (almoço e jantar) por pessoa por noite de estadia + 1 bebida 
sem álcool em cada refeição + 1 refeição adicional apenas em 
restaurantes de serviço rápido, ideal para desfrutar no seu último dia. 
 

• Plus (Meia Pensão ou Pensão Completa): permite escolher entre 34 
restaurantes gratuitos de buffet, serviço de mesa e serviço rápido nos 
parques Disney, hotéis Disney e Disney Village. 
 

o Meia Pensão Plus: inclui pequeno-almoço no hotel reservado + 1 
almoço ou jantar por pessoa por noite + 1 bebida não alcoólica em 
cada refeição. 

o Pensão completa Plus: inclui pequeno-almoço no seu hotel + 2 
refeições (almoço e jantar) por pessoa, por noite de estadia + 1 bebida 
sem álcool em cada refeição + 1 refeição adicional em qualquer tipo 
de restaurante, ideal para desfrutar no seu último dia. 

 

 



• Extra Plus (Só Pensão Completa): permite-lhe escolher entre 36 
Restaurantes Buffet gratuitos, serviço de mesa, serviço rápido e com 
Personagens Disney para 1 refeição nos Parques Disney, Hotéis Disney e 
Disney Village.  
 

o Inclui: 
❖ pequeno-almoço no hotel + 2 refeições (almoço e jantar) por 

pessoa por noite de estadia. 
❖ +1 bebida não alcoólica em cada refeição + 1 refeição adicional em 

qualquer tipo de restaurante, ideal para o seu último dia.  
❖ + 1 voucher para um snack doce ou uma sobremesa e uma 

bebida suave fria/quente por pessoa por noite. 
❖ + 1 vale de bebida para uma seleção de bebidas alcoólicas e não-

alcoólicas por pessoa por noite.  
❖ + 1 voucher por pessoa para 1 almoço/jantar com experiência com 

personagens ou Princesas Disney (substitui uma comida ou 
jantar, não se trata de uma refeição adicional). O vale de 
experiência com personagens Disney é válido nos restaurantes 
Plaza Gardens y Auberge de Cendrillon. 

(*) A opção Standard só está disponível nos Hotéis Disney Davy Crockett ou no Hotel 
Disney Santa Fe. A opção Plus está disponível para estadias no Disney Hotel Cheyenne, 
Disney Sequoia Lodge, Disney Newport Bay Club e Disney Hotel New York - The Art of 
Marvel. Estão disponíveis upgrades para planos de refeições de pensão completa (do 
Standard para o Plus ou do Plus para o Extra Plus em todos os hotéis Disney). 

 

 


