GUIA COMPLETO - POR CAROL CAPEL
O EPCOT é o parque que eu mais
visitei durante os anos de 2015 e 2016
quando fui Anual Passholder da
Disney!

Carol Capel
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Disney´s Epcot

O EPCOT é o parque mais "adulto" de todos os parques da Disney, ele é
legal para passear, fazer compras, descobrir os países e apreciar a boa
gastronomia de cada país, é um lugar feito para relaxar, ver coisas legais,
comer e beber bem!

DICA RÁPIDA
A parte dos países abre sempre
depois das 11h da manhã, a dica é
chegar cedo para aproveitar as
atrações do Future Showcase e depois
deixar a parte da tarde para conhecer
os países. Se você não conseguir
FastPass para o Soarin´ escolha ele
para ser sua primeira atração da
manhã. Chegue cedo e vá direto nele
pois ele ficará lotado pelo resto do dia.

DICA RÁPIDA 2
Se você não quer gastar com café da
manhã dentro do parque recomendo
chegar ao parque abastecido pela
manhã, tome café em algum lugar
como: Dunkin Donuts. E ao contrário
do que as pessoas pensam pode sim
levar comidinhas, frutas e snacks nos
parques da Disney. Então fique à
vontade para levar suas comidinhas!

Qual sentido do parque é melhor para começar?
Muitos roteiros por aí dirão: comece pelo sentido horário, outros dirão:
comece pelo sentido anti-horário, nada disso! Minha dica é: COMECE
OLHANDO NO SEU APLICATIVO MY DISNEY EXPERIENCE
Clique na atração
e clique no
mapa, você terá
a direção
completa de
onde está essa
atração. Siga as
coordenadas e
divirta-se!

Ao abrir o mapa
e os tempos
estimados das
filas você saberá,
através da
localização do
seu GPS qual
atração está
mais perto!

Atrações Imperdíveis:

Mission Space
É um simulador que "simula" exatamente como é uma viagem
saindo do planeta Terra. Inclusive astronautas da NASA que
brincaram aqui relataram ser bem parecida a experiência. São
dois simuladores: o verde e o laranja. O verde é uma
experiência mais branda, já o laranja: prepare-se!
Test Track
É o centro de testes da Chevrolet, nele você passará pela
experiência completa de como é estar dentro de uma fábrica
da Chevrolet. Você irá criar seu próprio carro e depois passar
por todos os testes, incluindo o último que é o teste de
velocidade. Essa atração tem alguns picos de emoção.
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Soarin´
É a atração mais legal e mais concorrida do parque. Você
viajará de asa delta pelas cidades do mundo. Você ficará pelo
menos uns 50 minutos na fila, então fortemente recomendo um
FastPass+ para essa atração.

Ao chegar no parque...

Ao chegar no parque pela manhã você passará por uma maratona antes de
entrar no parque mesmo. Primeiramente você deixará seu carro no
estacionamento. O estacionamento do Epcot é imenso, então quanto antes
você chegar, mais perto da entrada do parque irá parar. Isso será bom na hora
de ir embora, pois você estará cansado depois de um longo dia.

Estacionamento
$ 22 dólares

Ao sair do seu carro veja no chão o número da vaga e em qual
dos estacionamentos seu carro está parado. Isso vai te ajudar
a noite na hora de voltar para o carro. Se possível tire uma foto
da placa do seu carro e da localização. Isso irá ajudá-lo a
encontrar seu carro! O estacionamento do Epcot é dividido por
letras: A, B, C, D... memorize bem o local estacionado e se
possível tire uma foto

Essa dica vale ouro...
My Disney Experience

O aplicativo My Disney Experience irá facilitar
sua estadia e passeio no Epcot e em todos os
parques da Disney.
Esse aplicativo é muito simples de ser utilizado
e super intuitivo, nele você pode fazer
exatamente tudo, como: reservas de
restaurantes, reserva de FastPass+,
acompanhar o tempo das filas e saber onde está
seu personagem favorito para tirar a foto dos
seus sonhos!
Baixe o aplicativo na Play Store do Google Play
ou na Apple Store do seu Iphone e Tablet.
Não deixe para a última hora, baixe seu aplicativo My
Disney Experience ainda no Brasil para se familiarizar
com ele!
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Se seu orçamento está apertado e você não quer pagar os $22.00, você pode estacionar o carro em algum dos resorts
da área e pegar o transporte da Disney! Mas lembrando que na volta você terá que andar e fazer todo o trajeto de volta
e estará cansado, então tem que avaliar bem! Além de ser uma prática "não muito bem vista" pela administração da
Disney. Pergunte no seu hotel se eles fornecem um transfer grátis para os parques. Ajuda a economizar também

Após baixar o aplicativo faça o
login e escolha uma senha. Essa
senha deve ser de fácil para
você lembrar depois!
Não se esqueça também de
solicitar todos os seus
FastPass+ antes de chegar no
parque. Algumas atrações super
concorridas esgotam todos os
Fastpass bem cedo antes
mesmo do dia começar!

Atração favorita da Carol
Spaceship Earth
Sou nerd e não nego e essa atração é para
quem gosta de aprender. Você embarca em um
carrinho e aprende sobre a história da
humanidade (dá para escolher áudio em
português), no final você recebe e pode levar
pra casa um vídeo do seu futuro. Preste
atenção na telinha à sua frente!

Outras atrações...
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The Seas with Nemo and Friends - É
uma atração bem parecida com a da
Pequena Sereia do Magic Kingdom.
Você entra dentro de uma conchinha e
viaja para o fundo do mar e nas cenas
de Procurando Nemo. É muito bem
feitinho e pra quem gosta do filme vai se
identificar muito. No final eles cantam
uma música legal e você tem a
impressão que eles estão no fundo do
mar de verdade. Isso porque existe um
aquário real ali dentro da atração e
quando você sair, você vai dar de cara
com um aquário gigante com milhares
de espécies.

A atração Frozen Ever
After leva os hóspedes à
uma experiência pelos
fiordes da Noruega em
paisagens do filme Frozen
à bordo de uma gôndola
antiga tradicional da
Noruega. É ideal para
crianças. A Temática da
fila também é bem legal.

Frozen Ever After - É a mais nova
atração do EPCOT, inaugurada em
2017 é a atração que ficou no lugar da
Maelstrom dentro do pavilhão da
Noruega. É o mesmo trajeto da atração
anterior com a decoração de Frozen.
Essa atração é extremamente realista e
os personagens parecem de verdade.
Ela é ótima para levar as crianças,
principalmente as que são fãs de
Frozen. A fila é imensa, principalmente
em épocas de alta-temporada. Planejese para pegar um Fast Pass e se você
não conseguir encontrar FastPass para
essa atração a recomendação é chegar
cedo nela. Os pavilhões dos países
abrem às 11h da manhã.

Sea Base - Na saída da atração do
Nemo você vai encontrar um aquário
gigante. Ele é tão grande que a bola da
Spaceship Earth cabe dentro dele. Nele
existem milhares de espécimes
"resgatadas" (segundo a Disney),
incluindo vários golfinhos e um peixe boi.
Eu não gosto dessa atração por causa
dos animais dentro dela. Acho uma
tremenda falta de respeito e falta de
coração prender animais tão incríveis
dentro de um cativeiro minúsculo. Todas
as vezes que eu entro ali eu fico muito
chateada e não consigo ver nada. Se
você acha isso legal, vai curtir essa
atração.

Living with the Land - É um
barquinho bem ali do lado do
Soarin´que você embarca em
uma viagem pelas plantações e
laboratório de pesquisas
mantido pelo Epcot. Se ali é
realmente um laboratório não
sabemos mas é isso que dá a
entender na atração. Você vai
ver plantações e culturas de
comida.

Disney & Pixar Short Movies
Festival - É uma sala de cinema
que a Disney improvisou para
poder colocar como mais uma
"atração" no parque. Ali dentro
você vai ver aqueles curtas da
Pixar, os mesmos que passam
nos filmes.

Innoventions- é um pavilhão ali
no Future Showcase onde você
pode aprender sobre várias
coisas: Ventos, Furacões,
construir sua própria montanharussa e brincar nela.

Turtle Talk with Crush- é uma
atração onde o Crush (tartaruga
do Procurando Nemo) responde
as perguntas das crianças, é
interessante ver a tecnologia
dessa atração pois o Crush não
responde com respostas prontas,
então é bem legal. Para sua
criança poder participar dessa
atração e entender o que
acontece, você vai precisar falar
inglês.

Como eu falei anteriormente o Epcot é um parque mais adulto
e a graça disso tudo são os pavilhões, comer, passear, comprar e
ver as coisas diferentes.
No Future Showcase não tem muita coisa mesmo para fazer e
você pode até achar que o Epcot é um parque chato, mas
espere até chegarmos nos pavilhões que isso vai melhorar um
pouco. Prometo!
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The Circle of Life - Prepare-se
para dormir bem gostoso nessa
atração. É um filminho
apresentado por Timão e Pumba
que mostra o Ciclo da vida. Fica
localizado ali do lado do Soarin´.
Beijos e bom soninho!

Pavilhão do México
Começando nossa maratona pelos pavilhões vou começar pelo México, ou seja, vamos fazer
os países no sentido horário. Mas o sentido nos pavilhões não precisa ser necessariamente
esse, você pode escolher ir pelo lado do Canadá também. A ordem não importa muito.

O pavilhão do México no Epcot contém apenas 1
atração, muitas lojinhas e um restaurante que vive bem
cheio. Nele você pode passear por um ambiente
tipicamente mexicano, encontrar com a banda dos
Mariachis e assistir ao showzinho, comer bem no
restaurante San Angel Inn Restaurant. A comida é
muito boa e o local é mais incrível ainda. Não importa
se é de dia ou de noite, no restaurante sempre tem o
clima romântico da noite com luzes e estrelinhas.

Gran Fiesta Tour starring the Three Caballeros
A atração é um passeio de barco, inaugurado em 02 de
abril de 2007, em substituição a antiga atração El Rio del
Tiempo onde os visitantes embarcam em botes e são
conduzidos por um rio onde é apresentada uma
maravilhosa aventura que conta com os personagens:
Pato Donald, José Carioca e Panchito (baseado no
desenho de Disney - 1944 - The Three Caballeros).
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Dica:

Você pode deixar suas crianças se divertirem no Epcot kidcot fun stops; Todos os países você
encontra esse ponto. É um lugar onde as crianças podem colorir o ursinho Duff e ganhar carimbos e
adesivos do respectivo país. No México você encontra dentro da pirâmide.

Shows extras:
Remember Me!’ La Celebración del
Día de Muertos é a nova exposição
do Pavilhão do México no Epcot
- os visitantes do parque Epcot
poderão ver de perto uma exposição
na qual é possível ver a beleza desta
importante celebração cultural com
obras de arte, caveiras de açúcar e
esculturas de papel, graças ao filme
Coco. Recém lançado.

San Angel Inn:
Esse é o restaurante de dentro da pirâmide do México. Ele é um dos
restaurantes mais famosos e icônicos do Epcot. Não deixe de
experimentar o Combinacion Mexicana - ele custa 30 dólares e você
pode dividir com alguém é um prato tipicamente mexicano.
Se você curte bebidas alcóolicas é uma boa
opção o pavilhão do México, as margueritas
do parque são as mais procuradas pelos
turistas americanos e fazem sucesso
acompanhadas pelos tacos da Cantina de
San Angel que é um restaurante que fica
bem de frente da Pirâmide.

Pavilhão da Noruega
O pavilhão da Noruega antes não tinha absolutamente nada para fazer além do restaurante
Akershus Royal Banquet Hall mas agora com a chegada de Frozen Ever After, agora o
pavilhão fica bem cheio.

O pavilhão abriu em World Showcase em maio de
1988. A arquitetura reflete várias cidades nórdicas,
incluindo Bergen, Alesund, Oslo e Setesda. Na sua
entrada, os convidados são recebidos por uma réplica
de 4/5 em escala da Igreja da Escala Gol de 12 anos
da Noruega Uma das minhas coisas favoritas para
fazer na loja é tirar uma foto com o troll gigantesco. Eu
tenho muitas fotos familiares ao longo dos anos nesse
ponto. Perto, os hóspedes encontrarão mercadorias
troll, incluindo figuras e roupas.

O Puffin's Roost é a loja principal no pavilhão. A loja é
uma série de salas interligadas que oferecem vestuário de
temática da Noruega, produtos para casa, fragrâncias e
jóias. Os hóspedes também encontrarão roupas exteriores
de Helly Hansen e bonitas camisolas de lã da Dale da
Noruega. Para a parte de trás da loja, os hóspedes
encontrarão uma seleção de produtos da Disney "Frozen".

Dica:

Você pode deixar suas crianças se divertirem no Epcot kidcot fun stops; Todos os países você
encontra esse ponto. É um lugar onde as crianças podem colorir o ursinho Duff e ganhar carimbos e
adesivos do respectivo país. No Noruega O Kidcot Fun Stop está localizado dentro da loja Roffin do
Puffin é apenas dentro da área à esquerda

Dica Extra:
No Kidcot você também consegue carimbar
o seu passaporte do Epcot, basta você
comprar o passaporte em qualquer uma
das lojinhas do parque e colar os adesivos
e ao chegar no Kidcot eles vão assinar seu
passaporte. Se você não quiser comprar o
passaporte você pode pintar o ursinho Duff
que é gratuito. O passaporte custa 10
dólares + tax..
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Akershus Royal Banquet Hall:
Fica localizado no Pavilhão da Noruega. Aqui os visitantes poderão
desfrutar de uma deliciosa refeição ao lado das Princesas Disney. Um
cardápio bem variado que oferece pratos típicos da Noruega, buffet de
frios, queijos, saladas, pães e vários tipos de bebidas. Não deixe de
provar a famosa cerveja Carlsberg. É recomendável fazer reservas
antecipadas.

Personagens:

Aproveite esse pavilhão para tirar foto com
a a Anna e a Elsa de Frozen, você
encontra elas bem ao lado do banheiro na
saída da atração Frozen Ever After.

Pavilhão da China
Você entra no Pavilhão da China através de um distinto portão cerimonial de três arcos
padronizado após o Templo dos Céus em Pequim. Na minha opinião esse é o pavilhão
mais bonito de todos, vale muito à pena visitar.

Este pavilhão parece estar dividido em dois. O lado
esquerdo é mais comercial, o direito é mais pitoresco.
O pavilhão da China merece um olhar íntimo. É
bastante bonito e a complexidade das esculturas é
incrível. Se você está procurando um lugar onde você
possa desfrutar de alguns minutos de paz, é isso.
Existem passarelas, bosques de bambu, uma
pequena cachoeira e lagoas que proporcionam o
refúgio perfeito das multidões.

Ao longo do dia, muitas vezes você encontrará Mulan e /
ou Mushu disponíveis para se encontrar e cumprimentar.
O Jeweled Dragon Acrobats entretem convidados ao longo
do dia. Quando essas crianças se apresentam, ela sempre
atrai uma multidão de bom tamanho. Também não se
esqueça de verificar a réplica do Exército de Terracota. As
figuras, datadas de 210 aC, foram descobertas em 1974
por alguns agricultores locais perto de Xi'an, província de
Shaanxi, China, perto do Mausoléu do Primeiro Imperador
Qin.
Nesse pavilhão você vai conseguir sua foto com a Princesa Mulan, consulte os horários
no Aplicativo My Disney Experience, ela fica sempre no canto esquerdo do templo
chinês.

Reflections of China:
Reflections of China é um filme 360º CírculoVisão mostrado no Salão de Oração para Boa
Colheita. Este filme possui imagens de China,
incluindo a Grande Muralha, a Cidade
Proibida de Pequim, o Deserto de Gobi, a
Mongólia Interior, o rio Yangtze e as florestas
tropicais da Ilha de Hainan. Não há assentos
neste teatro, apenas trilhos para os hóspedes
se apoiarem para que possam experimentar
plenamente o efeito Circle-Vision.
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House of Good Fortune
É um dos maiores destinos de compras no World Showcase. Possui
uma grande variedade de mercadorias de vestuário de seda, laca e
móveis de inlay de madrepérola, teapots Yixing e esculturas de jade,
para pandas, incenso, velas e ventiladores de papel recheados.
Pequim Cloisonne Ware é um dos itens especiais encontrados aqui,
bem como, lanternas chinesas, tapetes orientais e Jingdezhen
Chinaware. Na seção de jóias da loja você encontrará belíssimas
peças de coral, jade e cristal. Depois de percorrer toda a loja, você
sai para um mercado ao ar livre que oferece livros sobre meditação,
caligrafia e a língua chinesa. Você também encontrará brinquedos
infantis e Kidcot.

Pavilhão da Alemanha
A loja Karamelle-Kuche possui membros do elenco da Disney fazendo maçãs
carameladas, morangos e marshmallows. A loja também possui caramelos gourmet,
biscoitos, brownies, fudge e cupcakes.

Uma fonte com uma estátua de São Jorge que mata
um dragão, é a peça central da platz alemã em
paralelepípedos na Alemanha do World Showcase. A
arquitetura reflete uma seção transversal diversificada
de regiões alemãs, desde a réplica do castelo
medieval até o conto de fadas dos edifícios de estilo
bávaro. A torre do relógio apresenta um glockenspiel
que sinaliza uma melodia especial na hora. Uma aldeia
em miniatura alemã abriga três trens modelo para o
prazer dos hóspedes.

Comida tradicional alemã servida em uma atmosfera de
estilo Oktoberfest, é encontrada no Biergarten. Aberto para
almoço e jantar, o buffet de tudo que você pode comer
contém salsichas variadas, frango assado, saladas e de
comidas para crianças, pães, repolho vermelho, kraut de
vinho, batatas e spatzle. As sobremesas incluem strudel de
maçã e cheesecake de estilo alemão. O buffet de jantar
também inclui lombo de porco defumado e sauerbraten,
além dos itens mencionados anteriormente. Os
hóspedes são sentados em longas mesas comunitárias e,
enquanto desfrutam da cozinha saudável, são tratados com
entretenimento alemão tradicional. Dança folclórica,
yodelling e música folclórica divertem e deleitam visitantes
aqui.

Hidden Mickeys:
Entrando na Alemanha, olhe para o segundo
andar do prédio para a direita, onde há três
ternos de armadura. A coroa do terceiro tem
um Mickey escondido. Também confira a área
do mini-trem e o trabalho de ferro segurando
as cestas penduradas perto da loja de ursinho
de pelúcia.
Nesse pavilhão você consegue tirar uma foto
com a Branca de Neve, ela fica ali perto do
poço na entrada do Pavilhão.

Vinhos e Compras:

Se você gosta de vinhos finos e bebidas espirituosas, você deve
visitar o Weinkeller, onde você também encontrará guias alemães
de vinhos. O Sussigkeiten é o lugar para satisfazer esse dente
doce com uma variedade de fudge caseiro e cachos de nozes,
pretzels, chocolate, biscoitos e doces da marca Haribo. Aprenda a
cozinhar receitas autênticas alemãs com um dos muitos livros de
receitas alemães encontrados nesta loja. É Natal durante todo o
ano em Weihnachts Ecke, onde você encontrará decorações de
Natal de todos os tipos, além do pepino de Natal. O Kunstarbeit In
Kristall oferece jóias de cristal por Swarovski, Princessa Plata e
Brillanti pela Crystal World. Eles também carregam peças de cristal
fino de Arribas, Arnstadt, Nachtmann, Anna Hutte e Swarovski.
Glaskunst é a loja ao ar livre que vende produtos de vidro Arribas e
eles oferecem gravura.

@carolcapeloficial - ©Copyrighted Content

Pavilhão da Itália

O campanário de 83 pés na Itália do World Showcase é uma autêntica réplica do
campanário original na Praça de São Marcos. A grande atenção prestada aos detalhes é
exibida no anjo no topo da torre do sino. Está coberto com folha de ouro real pena que
esteja tão alto que os hóspedes realmente não possam apreciá-lo.

A cozinha italiana autêntica é encontrada no restaurante
Tutto Italia. Este restaurante usa murais de parede, cabines
de madeira escura e banquetes para fazer os hóspedes se
sentir como se tivessem saído do parque temático e direto
para a Itália.

Via Napoli, uma autêntica pizzaria e restaurante italiana, é
projetada para lembrar a arquitetura em Florença, Itália.
Possui uma cozinha aberta e uma área de preparação,
onde os hóspedes podem assistir suas pizzas serem feitas
e cozidas em um dos fornos massivos de pizza de pedra.

Existem muitas pequenas lojas pitorescas que oferecem uma ampla variedade
de mercadorias italianas. Você descobrirá sabonetes florentinos finos, café
expresso Illy e máscaras venezianas de papel feitas a mão. Chocolates
italianos cremosos, lanches tradicionais e vinhos italianos também são
encontrados aqui. O pavilhão tem uma grande variedade de livros de receitas
que cobrem Roma, Toscana, Nápoles e cozinha italiana. Se belos cristais,
belas porcelana de Murano e figuras de porcelana são os desejos do seu
coração, uma parada em "Il Bel Cristallo" é uma obrigação. Nesta loja, você
também encontrará jóias de vidro Venetian San Lorenzo, jóias Antica Murrina,
bolsas de couro Pulicati, mercadorias da Ferrari e uma ótima seleção de
perfumes italianos.

Hidden Mickeys:
olhe para a escultura do canto inferior direito
para ver três folhas na forma de um Mickey
distinto.

Vinhos e Jantar:

Localizado logo ao lado do lobby do Tutto Italia é a Adega Tutto
Gusto. Este espaço íntimo assenta apenas 96 pessoas e está
aberto das 11h30 às 21h00. Projetado para se parecer com uma
adega italiana, o Tutto Gusto possui paredes e pisos de pedra,
vigas de madeira rústicas e arcos de tijolos. Oferece um menu de
tipo aperitivo, com seis seções com foco em pratos pequenos com
alimentos de toda a Itália. Vários queijos, sanduíches mini panini,
massas e frutos do mar são apenas algumas das opções
disponíveis. Os hóspedes podem selecionar um extenso menu de
bebidas, incluindo mais de 200 variedades de vinho italiano.
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Pavilhão da América

O pavilhão americano é uma mansão de estilo colonial cujas raízes são encontradas na
arquitetura do Salão da Independência, da Casa do Antigo Estado de Boston, Monticello e
Colonial Williamsburg. Os 110.000 tijolos usados no prédio são todos feitos à mão da
argila da Geórgia e foram matizados e envelhecidos para adicionar autenticidade. Os pisos
interiores são feitos de mármore e cobre.
Uma das pouquíssimas coisas legais desse pavilhão são
os shows que acontecem no palco. Todos os anos
bandas famosas se apresentam nele durante o festival
Food & Wine.

A loja Heritage Manor é decepcionantemente pequena.
Você encontrará uma seleção muito limitada de
camisas, bolsas e lembranças básicas (ironicamente, a
maioria das quais é feita na China).

Embora não haja um restaurante com serviço de mesa aqui, o restaurante do
serviço de contador, o Liberty Inn, serve pratos americanos como
hambúrgueres, cachorros-quentes, frangos, saladas, pratos de frutas e, claro,
torta de maçã e sorvete. É um dos meus favoritos do parque.
Há também o Fife & Drum que serve Turkey Legs, cachorros-quentes e
smoothies.
O Stand do Bolo do Funil é uma cabine independente à direita do Pavilhão da
América oferecendo bolos de funil com coberturas de forno.
Block & Hans serve cervejas artesanais americanas e pretzels de Mickey.

Funnel Cakes:
Se você tem vontade de comer Funnel Cake,
pegue um aqui porque no Magic Kingdom é
lotado. Eles são praticamente iguais e o daqui
é muito mais fácil de comprar.

American Adventure:
Antes de entrar no teatro American Adventure, você verá uma
coleção das bandeiras que representaram os Estados Unidos ao
longo de sua história. O show é um olhar patriótico sobre os
conceitos em que a América foi fundada. Hospedado por Benjamin
Franklin e Mark Twain, o show de 29 minutos mistura Audioanimatronics com imagens mostradas em uma tela de projeção
traseira de 72 '. É uma das atrações mais chatas da Disney. Eu
literalmente dormi lá dentro.
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Pavilhão do Japão

O Japão é um dos mais pitorescos dos países da World Showcase. É também um dos
melhores lugares para fazer compras. Os entusiastas da fotografia vão querer capturar o
grande portão torii vermelho que recebe os visitantes deste pavilhão.
Sobre o Mitsukoshi Department Store estão os restaurantes Mitsukoshi, que
oferecem duas experiências culinárias únicas. Em Teppan Edo, os convidados
estão sentados em um balcão coriano branco de 8 assentos em torno de uma
grade grande onde os chefs escolhem, preparam e cozinham sua refeição
com tanta habilidade e velocidade, proporciona um meio de entretenimento
para melhorar sua experiência gastronômica. Se houver menos de 8 em sua
festa, esteja preparado para se sentar com outros convidados. As entradas
incluem frango, carne e frutos do mar cozidos sozinhos ou em combinações
com legumes crocantes servidos com molhos saborosos, arroz cozido no
vapor e salada. Aperitivos de sushi também estão disponíveis.

O Mitsukoshi Tokyo Dining oferece cozinha tradicional
japonesa e ingredientes com apresentações inovadoras
modernas. A decoração do restaurante é elegantemente
feita em um ambiente moderno. A partir do momento em
que você é saudado por membros do elenco japoneses
sinceros, você achará que sua constante inclinação
aumenta a autenticidade de sua experiência geral.

O Katsura Grill é um restaurante de serviço rápido que
oferece aos clientes a opção de comer dentro ou fora e
é conhecida pelos seus belos jardins. O exterior deste
restaurante é modelado após os passeios dos jardins da
Katsura Imperial Villa em Kyoto, Japão, um marco
histórico.

Esse é meu pavilhão preferido por causa da comida e da
enorme loja com produtos vindos direto do Japão! Várias
das lembranças exclusivas disponíveis são árvores de
bonsai, Iwach Wind Bells, a chaleira japonesa e escovas
de caligrafia. Se você tem uma lembrança mais
tradicional em mente, eles carregam pauzinhos,
lanternas japonesas e fãs e incenso. Não se esqueça de
verificar o Sake Tasting Bar localizado na parte de trás
da loja. Nesta área, você pode experimentar o bem e
comprar o seu favorito, juntamente com um conjunto de
serviços da Sake.

Exposição Kawaii:
A exposição atual na Galeria Bijutsu-kan mostra a "cultura do fofo"
do país. A exibição, "Kawaii: Cultura Bonita do Japão" mostra o
Japão moderno e como os projetos se tornaram um modo de vida.
Kawaii é usado como uma forma de auto-expressão. A exibição
detalha as origens do kawaii e seu uso em toda a cultura japonesa.
A estátua abaixo foi desenhada pelo artista e designer Sebastian
Masuda de Kawaii.
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Pavilhão do Marrocos

Hidden Mickeys: na parede externa da loja de presentes, existem três cestas na forma de
um Mickey.

Na entrada do pavilhão marroquino é uma reprodução do
Minarete de Koutoubia de Marrakesh, uma torre de oração da
mesquita do século 12. A torre intrincada esculpida reflete o
orgulho no artesanato que os artesãos nativos tomaram quando
ajudaram na construção do pavilhão marroquino. Mais artesãos
nativos foram usados na construção deste pavilhão do que em
qualquer outro em todo o World Showcase. Isso é evidente na
qualidade suprema dos padrões geométricos e da arte mosaica
encontrada em todo Marrocos.

"Spice Road Table" concentra-se em um menu de
"pequenos pratos". Este restaurante está localizado na
água, por isso, durante o dia, os hóspedes podem
aproveitar o sol e os comensais noturnos terão uma
ótima visão do show de fogos. Entretenimento ao vivo
será fornecido, tatuagens de henna são oferecidas, e os
hóspedes podem parar no bar de suco ou loja de
mercadorias para levar para casa alguns dos sabores
que eles apreciaram com a refeição.

Personagens:

Aqui no Marrocos você vai conseguir tirar fotos com o
Aladdin e a Jasmine, eles ficam escondidinhos em uma
sala logo atrás da Mesquita principal, a sala é pequena
e as filas são sempre enormes e não há FastPass+
disponível para esse local.

O "Restaurante Marrakesh" oferece aos visitantes a
oportunidade de provar a cozinha exótica de Marrocos
enquanto desfrutam de entretenimento marroquino. Os
aperitivos Bastilla (carne ou frutos do mar cozidos em
uma massa fina com vegetais ou amêndoas), coucous
tradicionais, vários pratos de cordeiro, brochetas de
frango e kabobs são algumas das delícias culinárias
oferecidas aqui.
Jóias finas marroquinas, roupas e sapatos tradicionais, espelhos
de ossos de camelo e adagas artesanais são encontrados nos
"comerciantes de Tangier". O "Brass Bazaar" possui fontes de
mosaico, madeira Thuya e placas e espelhos decorativos de latão
ou prata. Esta loja também possui um Bazar ao ar livre onde
podem ser encontradas telhas cerâmicas, instrumentos nativos e
cestas artesanais. O "Medina Arts" oferece artesanato marroquino,
como o tradicional Tajne cerâmico e placas de cerâmica
lindamente projetadas. Encontre tapetes e tapetes com nó na mão
em "Casablanca Carpets", bem como lanternas de vidro e os
apliques da parede de Marraquexe. Diretamente em frente ao
pavilhão principal, há uma loja chamada Souk-Al-Magreb. Eles
oferecem alguns dos mesmos itens encontrados nas outras lojas
de Marrocos.
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Pavilhão da França

O Pavilhão da França é um pouco enganador à primeira vista. Escondido atrás do
restaurante Monsieur Paul (um dos melhores de Epcot), é um beco onde a Pastelaria Les
Halles Boulangerie é encontrada. (a melhor da Flórida na minha opinião)

Atualmente, há uma "atração", por assim dizer. O filme
Impressions de France é exibido ao longo do dia no Palais du
Cinema. A melhor coisa sobre este filme é que você
realmente se sente. (Uma boa partida dos filmes da Circle
Vision na China e no Canadá.) É ótimo para tirar um cochilo
no ar condicionado!

Personagens:
Aqui na França você encontra dois personagens para
tirar foto: A Bela e a Aurora de (A Bela Adormecida)

Les Chefs de France - Esta é uma das gemas
esquecidas da Epcot. Muitas mesas têm vista para as
"ruas" da França e dão-lhe uma visão de olho de
pássaro sobre as idas e vindas enquanto desfruta da
sua refeição deliciosa. As mesas estão cobertas de
roupas de cama brancas, o interior é leve e arejado e
o serviço é sempre de primeira qualidade.

Monsieur Paul - Este é um restaurante sofisticado
que só está aberto para jantar. Se a "elegância" é
algo que você procura, esse ponto gourmet é de se
considerar.
Na Patisserie Les Halles Boulangerie, você
encontrará croissants, eclairs, mousse, quiche,
souffles, tortas, pratos de queijo e sanduiches
acompanhados de café francês assado.

L'Artisan des Glaces, é uma loja de sorvete artesanal e sorvete. 16 sabores
diferentes são feitos nas instalações, todos com ingredientes frescos - 10
sorvetes (chocolate, baunilha, chocolate com hortelã, pistache, avelã,
caramelo fleur de sel, cereja, chocolate branco com coco, café e lucraerole) e
seis sorvetes (morango , manga, limão, romã e baga mista). As sobremesas
são vendidas pela colher em copos ou cones. Os adultos também podem
adicionar um licor ao seu sorvete, oferecendo aos hóspedes a opção de
centenas de combinações de sabores. O Macaron da foto ao lado é de lá. O
sorbet deles é muito bom!
"Souvenirs de France" traz o tipo típico de lembranças francesas como a boina,
a Torre Eiffel em miniatura, a camiseta e a bolsa de Paris. Os itens mais
interessantes são os muitos livros sobre artistas franceses, cidades e a própria
língua, e os brinquedos infantis de Latitude Enfant.
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Pavilhão do Reino Unido

O que eu mais gosto do Pavilhão do Reino Unido são duas coisas: A música ao vivo que
rola todos os dias e o tradicional Fish and Chips, é tão clássico britânico!

O pavilhão do Reino Unido é um destino agitado. Através da
mistura contínua de arquitetura que leva você das ruas de
Londres para uma casa de campo inglesa, a essência desta
nação é sua para apreciar. Ruas empedradas, um pub
pitoresco, o perfume de peixe e batatas fritas no ar combinam
para tornar esta uma autêntica "viagem pelo lago".

Personagens:
Aqui no UK você encontra a Alice e o Chapeleiro
Maluco para tirar foto. Eles ficam bem na entrada do
Pavilhão quando você vem da França pela ponte.

Você procura um Pub tradicional? O "Rose and
Crown Dining Room". Os hóspedes podem se divertir
com especialidades como torta de cottage, Fish &
Chips, Bangers & Mash. Termine a refeição com uma
deliciosa bagatela inglesa. Uma variedade de
cervejas são oferecidas neste charmoso pequeno pub
com piso de madeira e teto de estanho pressionado.
O entretenimento se concentra na música - os
convidados são encorajados a cantar e a fazer
solicitações de música. O pub está localizado na
margem da lagoa World Showcase.

Embora não haja "atração" no Reino Unido, há
entretenimento com um toque decididamente britânico.
Os World Showcase Players são um grupo de improvisação
que envolve os visitantes em suas divertidas sátiras.
Um grupo acústico, Quickstep joga todas as quartas e
domingo. Este grupo de quatro pessoas toca o violino, flauta,
bagpipes das montanhas, um tambor de quadro irlandês e
muito mais. Suas músicas são desenhadas a partir de
influências escocesas, inglesas e irlandesas.
Quando você visita o Pub, prepare-se para se envolver em
uma excitante cantora longa liderada pelo pianista. (As datas
/ horários de desempenho variam. Consulte a programação
diária.)

@carolcapeloficial - ©Copyrighted Content

Pavilhão do Canadá

Ao adentrar no Pavilhão do Canadá a primeira coisa que você notará é o estilo vitoriano com
estilo vitoriano "Hotel du Canada". A peça central do pavilhão do Canadá foi inspirada no
Chateau Laurier, um hotel histórico encontrado em Ottawa.

Le Celier:
Este restaurante com serviço de mesa no pavilhão
do Canadá é um dos locais de jantar mais
solicitados e requisitados da Disney. A
popularidade associada ao tamanho reduzido levou
a problemas para obter reservas.
Então se você realmente quer jantar aqui, faça a
sua reserva adiantada. Eu acho esse o MELHOR
restaurante de todo o Epcot. A comida aqui é algo
realmente espetacular. Se você for visitar não deixe
de pedir o poutine (é um dos melhores que já comi)
e não deixe de experimentar o tradicional Sirloin.
Ele é o prato mais caro vendido dentro de um
restaurante da Disney. Além de ser o mais
procurado e mais gostoso pedaço de carne que eu
já comi na vida. Prepare-se para gastar cerca de 50
a 60 dólares por pessoa, isso sem pedir vinho ou
qualquer tipo de bebida alcoólica. Apesar de ser
bem caro, é uma "one of a kind experience"

É incrível como eles conseguem apresentar o paisagismo de
um país inteiro no cenário. Os motivos coloridos são uma
reminiscência do Butchart Gardens encontrado em Victoria.
As majestosas Montanhas Rochosas canadenses são
apresentadas completas com um fluxo de rocha esparramada
que corre para uma cachoeira de 30 '.
Há também um totem e exposições de raquetes de neve e
caiaques. Os trilhos têm recortes de folhas de Maple (árvore
tradicional do Canadá)

Existem duas opções de compras no pavilhão do Canadá, na
Northwest Mercantile e The Trading Post. Ao entrar no
Northwest Mercantile, você verá Kitras Art Glass. Estes belos
ornamentos são artesanais no Canadá para se assemelhar a
uma das quatro estações. A loja oferece roupas Hatley,
fragrâncias Roots e roupas esportivas, perfume Deauville,
vinhos de gelo, itens de cuidados corporais e artes de hóquei
canadenses. Os ornamentos de Natal que descrevem
criaturas da floresta também são encontrados aqui. Os
produtos Maple abundam no Trading Post. Você pode
encontrar xarope, doces, chá e biscoitos. Se você está
procurando jóias nativas artesanais, esta loja oferece 'O
Canada' (made in Prince Edward Island) e 'Monague' (made
in British Columbia). Suas outras lembranças incluem os
bichos Maplefoot Babies, Anne of Green Gables books,
BOMA totems e falso guaxinim e capas de pele de skunk
.

Na Mina de Maple Leaf, o teatro 360º Circle-Vision
mostra o filme O 'Canada! O canadense Martin Short
é o anfitrião. Seus talentos cômicos combinam com
os vocais do vencedor do Canadian Idol, Eva Avila,
cantando "Canadá (você é uma jornada vitalícia)". O
filme foi filmado em Calgary, Montreal, Toronto,
Vancouver e Niagara Falls, combinado com imagens
atuais fornecidas pela Comissão de Turismo do
Canadá. Eu acho essa atração uma das mais chatas
dos Pavilhões, aliás todos esses cinemas 3D que
contam a história de um país parecem para mim
preguiça de fazer algo melhor.
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Comidas

O Epcot, assim como outros parques da Disney, é o lugar para comer e comer bem,
tem tanta variedade de comida que até me assusta. Vou falar das minhas favoritas.

Katsura Gril e Curry: Você gosta de Curry? Bom eu amo! Sabe aquele restaurante tradicional
japonês com muito, mas muito curry nos pratos? Eu gosto muito do Katsura grill e vou
recomendar para você experimentar especialmente o Teriyaki Chicken, você pode pedir para o
curry vir ao lado também para você ir se habituando aos poucos. O prato é arroz japonês com
frango frito e um molho curry divino.

Vegetable Egg Roll—Joy of Tea, China
Pavilion
O rollinho "primavera" (acho que essa é a
melhor tradução) desse lugar é maravilhoso,
serve de snack da tarde ou até refeição
principal mesmo!

Caramel Popcorn—Karamel Kuche,
Germany Pavilion
Pipoca caramelizada que você encontra no
pavilhão da Alemanha. Mas não somente lá,
claro que essa tem um toque especial, mas
todas as pipocas doces do Walt Disney World
são maravilhosas.

Meus favoritos:
Fish e Chips na Inglaterra (Preço $ 21)
Depois de ter comido diversos Fish&Chips na
vida, fiquei maravilhada e chocada ao saber
que a Disney é capaz de fazer o melhor que já
comi na vida. Um filé de bacalhau inteiro é
temperado e frito para uma perfeição
escamosa e nítida. As "aparas" de corte grosso
parecem ser de fritada dupla, pois são
douradas e apenas a quantidade certa de
crocante. Na mesa você pode escolher todos
os condimentos que você poderia esperar:
limão, ketchup, molho tártaro e vinagre de
malte. Eu recomendo particularmente o
Vinagre de Malte ou Vinagre Maltado. É
maravilhoso e é meu favorito!

Ice Cream Crepes—Crepes des Chefs de
France Kiosk, France Pavilion
A Disney oferece infinitas maneiras de
comer sorvete e esse é ótimo. É um sorvete
qye acompanha um crepe quente. Ele é
muito bom pra um lanche da tarde.
Gelato Cookie Sandwich—Italian Gelato
Kiosk, Italy Pavilion
Encontrar maneiras de se refrescar durante
um dia típico de Epcot é imperdível ao
caminhar ao redor do World Showcase.
Felizmente, um dos nossos lanches
preferidos é uma doçura doce que irá
atualizar e bater instantaneamente sua
temperatura interna abaixo de um entalhe.
Encontrado em um quiosque ao ar livre, o
gelado do pavilhão da Itália é super cremoso
e oh tão bom. Ah e não tem nada a ver com
os sorvetes daqui da Itália.

É difícil escolher um favorito, pois é tudo tão
bom. Quando estiver no Pavilhão da França.
Vá ao Les Halles. É uma padaria estilo
francesa. Eu gosto de tudo por lá. Os doces
e os quiches são incríveis. Mas meu favorito
é o Croissant Jambon Fromage (foto ao
lado). Ele é um croissant recheado normal.
Mas o molho que vai dentro (que não sei do
que é feito) é divino. Além disso ele é a
opção mais barata que existe para comer
dentro do parque. O Croissant é enorme e
serve bem de almoço. O valor é 9 dólares
por sanduíche.
Onde encontrá-lo: Les Halles BoulangeriePatisserie no Pavilhão Francês

Onde encontrá-lo: Rose & Crown no Pavilhão
do Reino Unido
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Agendamento de FastPass
Em cada parque você deve escolher as atrações. O Epcot e o Hollywood Studios têm menos opções no sistema.

No Epcot são atualmente (2017) 11 opções para o FastPass+. Você pode inclusive assistir aos shows e paradas em
um local privilegiado. Vou marcar ao lado a necessidade em pegar FastPass+ como alta, média e baixa necessidade
de acordo com a lotação da atração:

Group A: (escolha 1)
Soarin' (alta)
Test Track (alta)
Living With the Land (baixa)
Illuminations: Reflections of Earth (baixa)

Group B: (escolha 2)

The Disney/Pixar Short Film Festival (baixa)
Journey Into the Imagination (baixa)
Character Spot (alta)
Mission: SPACE (baixa)
The Seas with Nemo and Friends (baixa)
Spaceship Earth (baixa)
Turtle Talk with Crush (baixa)

Backstage Magic
Milhões de pessoas se encantam com a lendária magia do Walt
Disney World Resort, mas os participantes do passeio estão
entre o seleto grupo que pode ver bem de perto a arte, a
tecnologia, as maravilhas mecânicas e os segredos dos
bastidores da produção de entretenimento de primeira classe.
Além disso, nossos guias são fontes inesgotáveis de
conhecimentos, fatos que poucas pessoas sabem e informações
internas fascinantes para os Visitantes neste incrível passeio de
sete horas.
São alguns dos destaques:
Epcot
Explore como funciona a The American Adventure enquanto
revelamos os desafios da engenharia e da arte para criar esta
inspiradora apresentação de áudio e animatrônica.
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Experiências Grátis
Club Cool - Coca-Cola
No Future Showcase, bem próximo da fonte de águas dançantes
você encontra a loja da Coca-Cola (Club Cool) ela é uma
pequena réplica do World of Coca-Cola que fica em Atlanta na
Georgia.
Nela você encontra produtos exclusivos da Coca-Cola para
vender e ainda pode experimentar 8 sabores de refrigerantes
diferentes do mundo:
Fanta Pineapple – Tem gosto de abacaxi e é bem doce.
VegitaBeta (Japão) – esse sabor foi mantido, combina damasco e
maracujá.
Beverly (Itália) - assim como VegitaBeta, o Beverly também
permaneceu na nova seleção, tem sabor amargo, mas muito
tradicional para os italianos.
Fanta Melon Frosty (Tailândia) – refrigerante com sabor de
melão, muito popular.
Bibo (África do Sul) – com sabor de frutas.
Sparberry (Zimbábue) – refrigerante com sabor de framboesa.
Guarana Kuat (Brasil) – nosso conhecido, com sabor de guaraná.
Inca Kola (Peru) – apresenta um sabor doce, parecido com
chiclete.

Essa experiência é GRATUITA!
Aproveite. Basta chegar, pegar seu
copo e beber. Ninguém vai te
perturbar se você ficar lá por horas.
É ideal para dar uma refrescada de
graça no calorão que faz em
Orlando.
MAS ATENÇÃO: Você só pode beber
utilizando os pequenos copinhos que
são fornecidos pelo parque. Nada de
dar de espertinho e encher sua
garrafa de água por lá.

Minha favorita é a Inca Kola e eu detesto a Beverly da Itália

KidCot crafts

Em cada país ao redor do World Showcase, crianças (e adultos)
podem pegar um papel sazonal ou um folheto para colorir e
preencher. Os membros do elenco em cada país do World
Showcase marcarão o seu desenho com um carimbo do Kidcot. Os
membros do elenco da Kidcot costumam mesmo personalizar seu
seu desenho, escrevendo seu nome no idioma do país que você
está visitando ou desenhando uma imagem especial para você. Os
membros do elenco geralmente são das nações que representam e
pode ser muito divertido falar com eles.
Ao entrar em cada país procure por
essa placa ao lado para encontrar o
Epcot Kidcot
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Epcot® International Festival of the Arts
Esse é um evento relativamente novo no Epcot, teve sua primeira
edição em 2017 e acontecia só de sexta à domingo. Agora em
2018 eles ampliaram para todos os dias da semana, Ele acontece
normalmente na segunda ou terceira semana de janeiro, entre 12
a 19 e ao adentrar o parque você pode pegar um folheto com as
atrações e detalhes do festival. O folheto é gratuito e contém
todas as informações sobre essa festa.
Nesse evento você encontra tudo que é relacionado à arte:
culinária exclusiva desenvolvida apenas para esse evento, artes,
pinturas, filmes e performances.

Epcot® International Flower & Garden Festival
O Flower and Garden é um festival que acontece todos os anos
durante a primavera. Nele você encontrará o parque inteiro todo
decorado com topiárias. Esse é o nome daquelas árvores
decoradas e podadas em formato de animais.
Durante o festival você encontra merchandising exclusivo,
lugares muito legais para tirar fotos e barraquinhas de comida
diferente ao longo de todo o parque.
Em todos os festivais você encontra essas barraquinhas de
comida, tanto que mesmo quando não está acontecendo a festa
eles deixam as barracas montadas o ano inteiro.
Você não paga nada para participar de nenhum dos festivais do
Epcot, apenas com o ingresso do dia para o parque você já
acessa e pode participar do festival. Se você tiver um passe
anual da Disney você ainda ganha brindes exclusivos nessa
festa.

Epcot® International Flower & Garden Festival
O Epcot International Food & Wine Festival é uma celebração da
cultura e da gastronomia de diferentes países num só lugar: o
Walt Disney World, na Flórida. Comidas e bebidas típicas de
vários lugares do mundo, programação especial com chefs
renomados, shows de música ao vivo e outras experiências
incríveis acontecem entre os dias 14 de setembro e 14 de
novembro.
Eu adoro ir nessa festa para comer bem, mas o que me estressa
é a quantidade de gente bêbada dentro de um parque da Disney.
Fica bem confuso de acordo com a "política de valores da
Disney"
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Eventos Especiais

