GUIA COMPLETO - POR CAROL CAPEL
O Hollywood Studios é um parque
super pequeno e não tem muitas
atrações, mas está sempre lotado!

Carol Capel
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Disney´s Hollywood Studios

O Hollywood Studios é um parque pequeno e um dos mais radicais da
Disney. É nele que você irá encontrar a Montanha-Russa do Aerosmith e a
famosa Tower of Terror.

DICA RÁPIDA
Você pode transferir do Epcot para o
Hollywood Studios (e vice-versa), sem
precisar pegar ônibus da Disney. Você
pode utilizar os barcos do Resort, você
não precisa pagar e ainda faz um tour
pelos lindos Resorts de Luxo da
Disney. Ao sair do Hollywood Studios
siga em frente à sua esquerda e verá
uma doca de barcos. Ali você terá
acesso ao Epcot e ao Disney´s
Boardwalk.

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, WAWA (loja de
conveniência. E ao contrário do que as
pessoas pensam pode sim levar
comidinhas, frutas e snacks nos
parques da Disney.

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:

Tower of Terror
É a icônica e clássica Torre do Terror, essa atração é tão
incrível que você pode ir nela várias vezes e mesmo assim vai
se surpreender com as quedas do elevador. Isso porque ele
tem um sistema de trechos diferentes, cada elevador funciona
de uma forma apartada.
Toy Story Mania
De todas as vezes que eu fui na Disney, consegui brincar
apenas 2 vezes nessa atração. É um simulador com game
incrível. Mas com uma fila e operação extremamente lentas.
Então se puder e conseguir, pegue um FastPass+ para essa
atração, chegando bem cedo no parque resolve também.
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Rock n´ Roller Coaster
É a atração mais radical de todo o complexo Disney World. É
uma montanha-russa de propulsão que acontece 100% no
escuro. Ela atinge a velocidade de 92km/h. Prepare-se para
uma surpresinha no começo.

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

O estacionamento do Hollywood Studios não é muito grande,
mas mesmo assim, depois de um dia cansativo, você pode
esquecer onde estacionou o carro. Memorize em qual deles
você deixou o carro estacionado. O estacionamento é divido
por nomes, como por exemplo: Stage, Music, Television. A
melhor maneira de fazer isso é tirar uma foto do número da
vaga com seu celular assim que parar o carro.

Essa dica vale ouro...
My Disney Experience

Muitos brasileiros não sabem nem da existência
do aplicativo My Disney Experience e por esse
motivo não fazem o uso de várias facilidades
que nele existe.
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
Tower of Terror
Gosto de atrações radicais e essa é uma que
sempre me surpreende, porque você nunca
sabe quando a queda vai acontecer. Já cheguei
a pegar 1 hora de fila aqui então recomendo
que você pegue um FastPass+ para agilizar seu
dia dentro do parque.

Outras atrações...

@carolcapeloficial - ©Copyrighted Content

Star Tours The Adventure - Esse
simulador é o perfeito simulador para você
sentir diferentes forças da gravidade
agindo sobre você. Ele é baseado nos
filmes de Star Wars onde você entra na
nave controlada pelo C3PO e viaja por
vários planetas lutando contra os mesmos
inimigos de sempre: Darth Vader e etc.
O interessante nessa atração é a
tecnologia e a capacidade de se sentir em
movimento mesmo estando parado e sem
sair do lugar dentro de um simulador. Os
efeitos visuais da cabine e a trilha sonora
ajudam a melhorar os efeitos da atração.
Você pode dar sorte e não pegar fila
nenhuma!

Aplicativo Play Disney Parks
Você pode escolher o parque que está e
pela localização do GPS você receberá
alertas de missões!

Ao invés de a Disney diminuir a lotação dentro dos parques e garantir um
dia tranquilo para o hóspede, eles resolveram criar um Aplicativo Play
Disney Parks. Ele é um app que você pode baixar para, segundo eles,
superar o tédio de ficar horas na fila de alguma atração. O aplicativo é
grátis e está disponível tanto para IOS quando para Android você pode
efetuar o download utilizando a rede Wi-Fi da Disney dentro dos parques
e distrair seus filhos ou até mesmo se distrair jogando enquanto
aguarda.

Slinky Dog Dash- É a mais nova minimontanha-russa inaugurada no
Hollywood Studios. Ela é temática do cão
mola do Toy Story. É uma montanharussa recomendada para a família toda,
pois de acordo com a Disney ela é uma
Family-Coaster
Isso significa que o que você pode
esperar são pequenas quedas,
velocidade moderada e pouca emoção.
Principalmente se você está esperando
uma coisa muito grande.
Essa atração inaugurou há pouco tempo
então as filas estão imensas, melhor
planejar um FastPass+ para ir nela.

Muppet Vision 3D - É um show
3D apresentando os Muppets. Se
você tem senso de humor e
entende inglês vai se divertir
muito. Se não, acho que não vai
ter graça nenhuma. Poucas
pessoas sabem disso mas o
senso de humor americano é
diferente do nosso. Eles riem de
coisas que não tem graça
nenhuma para nós e ao mesmo
tempo não acham graça em
piadas de mal-gosto ou piadas
preconeceituosas como nós
achamos (ex: gay, loira, etc). Por
isso fica difícil até para quem fala
inglês muito bem rir em
espetáculos como esses. Mesmo
assim, eu adoro essa atração
(apesar de não gostar dos
Muppets). Acho bem feita, bonita
e agradável. Se você estiver com
crianças, a menos que ela seja
um mestre no inglês, ela não vai
gostar dessa atração. Também
não vejo a necessidade de
disperdiçar o FastPass+ com ela.

Beauty and The Beast - Live on
Stage - Esse é um show que conta
todo o filme da Bela e a Fera. É
ideal para levar as crianças mas
prepare-se para passar muito calor
lá. O teatro é aberto e o calor da
Flórida não ajuda. Leve água para
se refrescar durante o espetáculo
e não perca, porque ele é bem
legal. A fila também não é muito
grande e existem vários horários
todos os dias. Então não precisa
de FastPass+.

O Hollywood Studios, na minha opinião é o pior parque do
complexo Walt Disney World. nele você vai pegar horas
infinitas de fila e não vai brincar em absolutamente nada.
Embora ultimamente eles tenham trabalhado em renovações
e abertura de novas atrações eu ainda acho um parque muito
fraco, a grande maioria dos visitantes fica concentrada em
apenas 1 lugar, pois ele é pequeno.
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Disney Ralph Breaks the
Internet - Sneak Peak - O
Hollywood Studios é um parque
que tenta colocar atrações para
tampar buracos, essa é uma
delas. É um preview do que está
por vir no filme novo do Detona
Ralph, eu sinceramente acredito
que essa atração não vai durar
muito no parque e que não deve
valer nem um pouco a pena

Frozen Sing-Along Celebration Mais uma atração TAPA BURACO
da Disney. Esse lugar era o teatro da
atração American Idol que fechou há
5 anos atrás. Daí eles aproveitaram
o teatro para colocar uma atração
onde você entra e fica cantando
músicas do filme Frozen, todo mundo
junto. Igual uns idiotas. Infelizmente
o Hollywood Studios te faz jogar
dinheiro fora. Olha o nível dessas
atrações

Toy Story Land
Alien Swriling Saucers - é uma
atração fixa onde você entra num
carrinho e fica girando no lugar. como
se fosse uma xícara.
Slinky Dog Dash - É a mais nova
mini-montanha-russa inaugurada no
Hollywood Studios. Ela é temática do
cão mola do Toy Story. É uma
montanha-russa recomendada para a
família toda, pois de acordo com a
Disney ela é uma Family-Coaster.

Fantasmic - É o espetáculo que
encerra o seu dia em Disney’s
Hollywood Studios, sério! Você tem
que ir! O espetáculo é apresentado
pelo Mickey Feiticeiro do filme
Fantasia, onde ele luta com os vilões
da Disney. É simplesmente incrível e
você não pode perder. Existem 2
shows todos os dias. Eu fortemente
recomendo você agenda um
FastPass+ para isso, ou então você
vai se sentar lá no estacionamento
do parque, tão longe que nem vai
ver nada do que se passa.

Recém inaugurada a área é composta por duas
atrações apenas e uma temática muito incrivel.
Prepare-se para filas imensas
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Voyage of the Little Mermaid - É
mais um teatro que acontece bem
ali no centro do parque, ao lado do
"antigo teatro chinês". Na minha
opinião é uma das melhores
produções da Disney dentro do
parque. Eles contam a história toda
do filme A Pequena Sereia e eu
acredito inclusive que a atriz que
interpreta Ariel está cantando ao
vivo! Vale à pena ir porque afinal de
contas não há muito para fazer
nesse parque. Assim você
compensa o dinheiro que pagou. O
espetáculo todo em si é muito lindo
e é super recomendado para quem
está com crianças. Apenas atenção
pois a parte da vilã "Úrsula" pode
assustar as crianças. Já vi muita
criança pequena saindo de lá aos
berros!

Star Wars

Se você gosta de Star Wars esse é o único parque da Disney onde você
encontrará diversas atrações relacionadas ao tema e incluindo um show
noturno de fogos de artifício.

Star Wars Launch Bay
Essa é a área temática de Star Wars inaugurada em 2016 pela Disney, ela
fica no lado oposto do parque em um lugar totalmente nada a ver. Era o
espaço que eles tinham mesmo. Lá dentro, antes de chegar à Launch Bay,
ou seja, à estação de lançamento você assiste um pequeno filme e devo
confessar que fui apenas no evento de lançamento e nunca mais. Achei
chatíssimo!

Lá dentro você encontra alguns
personagens para tirar foto e mais nada!
Ou seja, se você não gosta de Star Wars
nem perca tempo nessa fila.

Star Tours - Atração
No lado oposto do parque você encontra o Star Tours e
embora eu não goste de Star Wars essa atração é muito
bem feita e muito interessante. Você vai entrar em uma
cabine onde irá passar pelas paisagens do filme, tudo em
4D. Mas atenção, essa atração costuma estragar estômagos
porque ela é muito realista. Então se você costuma passar
mal com 3D e 4D já se prepara.

Nessa área você também encontra alguns
doces desenvolvidos especialmente por
uma chef para Star Wars. O Cupcake do
Darth Vader é muito bom. Mas o mouse de
chocolate dele derrete muito rápido no
calor de Orlando. Consuma assim que
comprar, se não ele estava. Na foto ali do
lado ele já está derretido.

Star Wars Galaxy’s Edge
A Star Wars, Galaxy’s Edge contará com
duas novas atrações que provavelmente
serão muito populares. Em uma delas, os
visitantes terão a oportunidade de pilotar o
Milenium Falcon e cada um terá uma
função específica pro sucesso da missão.
A idéia é que cada visitante vai ter uma
experiência diferente na atração,
dependendo de como a Milenium Falcum
for pilotada. A inauguração é prevista para
2019 no parque Hollywood Studios. E a
área temática está enlouquecendo os fãs
mesmo antes da abertura.
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Star Wars - Extras
Jedi Training: Trials of the Temple
Jedi Knights reuniram crianças sensíveis à força
de toda a galáxia para testar suas habilidades.
Sob a tutela dos Jedi, os recrutas aprendem a
usar a Força - e sua inteligência - para usar
sabres de luz. Agora que o Império levou os
Jedi aos cantos distantes da galáxia, o
treinamento deve prosseguir em segredo nos
antigos templos Jedi.
Mas nem mesmo essa precaução pode proteger
os Jedi das forças do mal do lado negro por
muito tempo. Logo, o templo se abre e os
estudantes são desafiados a usar suas novas
habilidades quando se deparam com seus
maiores medos - na forma assustadora de
notórios vilões de Guerra nas Estrelas!

Como escrever suas crianças para participar do Jedi Trainng?
Você deve ter entre 4 e 12 anos de idade para participar.
Por favor, registre-se no Indiana Jones Adventure Outpost localizado entre o Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! e o 50's Prime Time Café.
As inscrições começam quando o Disney's Hollywood Studios abre para o dia.
Todos os participantes devem estar presentes no momento da inscrição.
A disponibilidade é limitada e oferecida por ordem de chegada.

Star Wars: A Galactic Spectacular Dessert Party
A festa começa no Star Wars Launch Bay, o
lugar para receber alguns de seus heróis e vilões
favoritos - repletos de autênticos objetos de Star
Wars, exposições imersivas, jogos, vídeos de
tela e muito mais!
Aprecie o ambiente de Star Wars enquanto
desfruta de assentos reservados e um buffet com
doces requintados como panna cotta de leite azul
com pérolas crocantes, pudim de pão quente,
mousse de avelã de chocolate frito e cúpulas de
mousse de framboesa, só para citar alguns.
No lado salgado, além de deliciosos queijos e
charcutaria, delicie-se com homus de pimenta
vermelha assada, molho de feijão preto com
molho sriracha e pão achatado defumado
salgado no mar.
Para hóspedes com mais de 21 anos, refresque-se com bebidas sobrenaturais como a
Margarita Lightspeed - feita com tequila, laranja azeda, mistura azeda e suco de limão - ou
escolha entre uma excelente seleção de cerveja e vinho. Bebidas não alcoólicas também
estão disponíveis.
Depois de desfrutar dessas sobremesas e bebidas estelares, você será acompanhado até
uma área exclusiva de visualização reservada, onde poderá assistir a Disney Movie Magic e
Star Wars: A Galactic Spectacular. Para recordar esta noite única por muito tempo (numa
galáxia não tão longe, longe), leve para casa uma lembrança de Star Wars.

Prepare-se para a facada!
O preço é de US $ 79,00 por adulto (10 anos ou
mais) e US $ 45,00 por criança (de 3 a 9 anos);
imposto e gorjeta estão incluídos.
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Comidas

O Disney´s Hollywood Studios não é o parque da Disney com a maior quantidade de
opções para refeições. Mas existem alguns lugares bons de comer lá.

The Hollywood Brown Derby - Jante em uma réplica autêntica do famoso Brown Derby, um
marco de Tinseltown mergulhado em glamour e brilho. As paredes são adornadas com
caricaturas de rostos famosos - uma tradição que começou com o restaurante original - e a
atmosfera luxuosa remonta à Era de Ouro de Hollywood. É um dos restaurante mais caros do
parque.

50's Prime Time Café
É um restaurante estilo tradicional
americano dos anos 50, nele você encontra
sanduíches, milkshakes e muitos outros
pratos da culinária americana.

Woody's Lunch Box
Durante as próximas aventuras de Toy Story
Land, não deixe de passar por esta parada de
comida para uma refeição de brinquedo.
Desejando todos os tipos de doces saborosos
para "brinquedos honorários", o Woody's
Lunch Box oferece pratos americanos
clássicos, refrigerantes antigos e outras
especialidades temáticas de Toy Story.

Meu Favorito:
Backlot Express - Prepare seu prato com
pratos salgados e saborosos como o Backlot
Burger, o Southwest Chicken Salad ou o
Sanduíche Cubano! Sobremesas, cerveja e
refrigerantes também estão disponíveis.
O que eu mais gosto nesse restaurante são
duas coisas:
1- a possibilidade de refil grátis de refrigerante
e bebidas durante o almoço. O restaurante
possui uma mesa de condimentos e bebidas à
vontade.
2- O sanduíche vegetariano de muçarela de
Búfala com tomate e rúcula, o pão é divino e o
sabor também com molho pesto.
Esse restaurante fica localizado bem ao lado
da atração Star Tours e é bem ventilado, com
mesas no ar condicionado e todas as vezes
que eu vou no parque eu almoço nele.

Fantasmic! Dining Package
Reserve seu local VIP neste deslumbrante
espetáculo noturno, juntamente com um
maravilhoso pacote de refeições.
Quer prefira o ambiente descontraído do
Ristorante Italiano, de Mama Melrose, a
cena animada do almoço no Hollywood &
Vine ou a vibração requintada do The
Hollywood Brown Derby, saboreie uma
refeição de dar água na boca antes da
impressionante extravagância musical
conhecida como Fantasmic! leva você para
longe com seu sistema hidráulico colorido,
fogos de artifício fantásticos e uma série de
personagens da Disney.
Veja o que está incluído em cada
Fantasmic! Pacote de jantar:
Uma entrada, sobremesa e bebidas não
alcoólicas em restaurantes com serviço
completo ou um buffet completo (quando
aplicável)
Um voucher para lugares garantidos no
Fantasmic! em uma área reservada
COMPARE RESTAURANTES
PARTICIPANTES
Mama Melrose's Ristorante Italiano
Desperte as papilas gustativas com os
arrojados sabores caseiros da autêntica
culinária italiana - desde delizioso
macarrão, frutos do mar ou pratos de frango
até o tiramisu da própria mamãe ou um
surpreendente chocolate Ghirardelli e tortas
de cereja. Buon appetito!
Detalhes do pacote:
Almoço / jantar - $ 43 adultos; $ 18
crianças (mais impostos e gorjetas)
Alguns planos de jantar aceitos; inclui
uma refeição de serviço de mesa por
pacote comprado
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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)
Aerosmith Coaster (alta)
Alien Swirling Saucers (baixa)
Slinky Dog Dash Toy Story Mania! (alta)
Toy Story Mania! (alta)

Group B: (escolha 2)
The Twilight Zone Tower of Terror (alta)
Voyage of the Little Mermaid (baixa)
Star Tours: The Adventures Continue (média)
Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! (baixa)
For the First Time In Forever: A Frozen Sing-Along
Celebration (baixa)
Fantasmic! (alta)
Disney Junior Dance Party! (baixa)
Beauty and the Beast - Live on Stage (alta)

Fantasmic!
Um conto contado em uma escala épica
Com mais de 50 artistas ao vivo, conjuntos gigantescos, efeitos
impressionantes, pirotecnias deslumbrantes e música
empolgante, este espetáculo maior que a vida é pintado em uma
grande tela de água dançante e luz como nada que você já viu.
Transbordando de surpresas bobas e de suspense, vai deixar
toda a sua família sorrindo de orelha a orelha!
A fantasia fantástica inclui personagens da Disney de alguns dos
seus clássicos animados favoritos:
Bela e A Fera
Bela adormecida
A pequena Sereia
Aladim
O rei Leão
Pocahontas
Branca de Neve e os Sete Anões
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