Disney Cruise Line anuncia novidades
para o Disney Wonder
CELEBRATION, Flórida. (2 de Junho, 2016) – Novos espaços para crianças, um restaurante e um charmoso pub
inglês são destaque entre as mudanças no navio. A partir de novembro, após o Disney Wonder passar por
algumas transformações, os passageiros que embarcarem no navio vão poder experimentar todas as
novidades.
Marvel Super Hero Academy
O universo de super-heróis ganha vida com a Marvel Super Hero Academy. Jovens passageiros vão poder
treinar como se fossem os cojarosos e aventureiros heróis. É uma novidade sensacional para o Disney’s
Oceaneer Club, espaço divertido e interativo somente para crianças.
Exclusivamente no Disney Wonder, a Marvel Super Hero Academy oferecerá aventuras extraordinárias nas
quais cada jovem passageiro desempenhará um papel importante. Com a supervisão de alguns dos grandes
heróis da Marvel, os jovens estudantes aprenderão o valor do trabalho em equipe, coragem e resolução de
problemas a partir de programas e brincadeiras interativas.
Em determinada missão, o Homem-Aranha aparecerá pessoalmente para ajudar as crianças a apurarem os
seus “sentidos-aranha” ao aperfeiçoarem suas habilidades, reflexo, velocidade e mentes afiadas. Os jovens
praticarão disparo de teia e então verão a si mesmos nas manchetes do Clarim Diário.
O centro de comando de alta tecnologia é outro lugar onde os super-heróis da Marvel vão interagir com as
crianças a partir de uma enorme tela digital, ajudando-os a liberar seus heróis interiores. Em um programa,
os jovens poderão controlar o movimento de um personagem na tela para praticar as super habilidades,
como o jato repulsor.
Por toda a academia, telas mostrarão os equipamentos que fazem dos super-heróis da Marvel os mais
poderosos do universo. O escudo da Segunda Guerra Mundial do Capitão América, o capacete do Homem de
Ferro, os disparadores de teia do Homem-Aranha e os braceletes da Viúva Negra vão inspirar os jovens superheróis recrutas.
Mais diversão para os jovens passageiros
Em outra área do Disney’s Oceaneer Club, aberto para crianças de três a 12 anos, a diversão continua com
novos ambientes e ainda mais interatividade com personagens.
Frozen Adventures é onde a diversão ganha a forma de uma brincadeira imaginária e interativa. Na tela
digital, Olaf comanda brincadeiras de verão com um toque invernal e um karaokê com a música “In
Summer”. Em outra atividade, os jovens passageiros se preparam para uma coroação e recebem a
visita de Anna e Elsa.
O Club Disney Junior apresenta os personagens favoritos, histórias e brincadeiras da Disney Junior.
Durante uma atividade, a Doutora Brinquedos visita o clube e ajuda as crianças a diagnosticar e cuidar
de animais de pelúcia.
O Andy´s Room é onde as crianças se sentem do tamanho de brinquedos num espaço temático
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inspirado na trilogia “Toy Story”, da Disney-Pixar. Numa surpresa especial, Woody aparece para se
juntar aos jovens numa dança country norte-americana e Jessie aparece para participar de uma caça
ao tesouro.
Estes e outros espaços oferecem ambientes perfeitos paras crianças não apenas encontrarem seus
personagens favoritos, mas para dançar, brincar e se divertir com eles.
Um novo berçário do It’s a Small World Nursery vai encantar os pais com um mundo inspirado no estilo da
lendária atração dentro do parque temático.
O restaurante Tiana’s Place
Também exclusivo do Disney Wonder, o restaurante Tiana’s Place levará os passageiros a uma era de
charme sulista, jazz e celebrações de rua. Com um menu influenciado na cozinha do sul dos Estados Unidos,
o Tiana’s Place ofecerá comida para o corpo e à alma, mostrando que sonhos gastronômicos se realizam.
Convidados do Tiana’s Place, o restaurante inspirado pela Princesa Tiana no desenho animado da Disney, “A
Princesa e o Sapo”, farão parte de uma festa de gastronomia e diversão como em Nova Orleans. Com música
ao vivo no palco principal, notas de jazz, e swing e blues dando o tom para a atmosfera do restaurante de
estilo French Quarter.
Chefs vão preparar receitas usando inspiração nos sabores e ingredientes dos mangues da Louisiana. O
toque pessoal da Tiana estará evidente no cardápio, no entretenimento e em cada detalhe do restaurante.
Desde fotos de família, castiçais em formato de lírio, aos seus prêmios culinários expostos na parede – tudo
ajudará a contar uma história imortal da jornada da Tiana de garçonete à orgulhosa proprietária de
restaurante.
Um brinde a um pub inglês
A área dos adultos inclue um novíssimo pub que convida os passageiros a conhecer uma autêntica taverna
inglesa. Madeiras negras, móveis em couro e detalhes em latão levam o passageiro a se sentir em um
amistoso pub da vizinhança. Claro, a seleção de cervejas britânicas e especiais criam a atmosfera perfeita de
um pub, onde passageiros adultos podem bebericar um chop, um drink, ou provar uma infusão feita
especialmente para o pub.
Passageiros mais atenciosos talvez descobrirão que este não é um pub qualquer. Referências sutis a filmes
da Disney, passados em Londres, podem ser identificadas nas obras, adereços e pequenos detalhes em todos
os cantos. Histórias incríveis de todo tipo serão celebradas no pub, sejam elas verdadeiras, aumentadas ou
completamente loucas.
Novidades da popa à proa do navio
Por todo o Disney Wonder, os passageiros vão poder ver novidades e novos espaços.
After Hours – uma nova área para adultos apresentando o pub inglês, uma casa noturna e um modelo
novinho em folha do popular Cadillac Lounge.
Um spa e salão repaginado e um novo Spa Chill Teen.
O principal restaurante, Animator’s Palate, foi modificado para apresentar dois populares shows “Drawn
to Magic” e o “Animation Magic”, que acontecem durante o jantar.
O D Lounge para jogos e diversão para toda a família.
A Bibbidi Bobbidi Boutique oferecendo transformações mágicas para crianças.
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O clube para adolescentes, Edge.
Cabanas, um restaurante para refeições mais casuais.
Reforma com decoração inspirada em Veneza no restaurante Palo.
Os andares superiores do navio também serão modificados para diversões aquáticas:
O tobogã Twist ‘n’ Spout oferecerá diversão splashtacular.
A zona de mergulho Dory’s Reef oferecerá brincadeiras para crianças pequenas.
AquaLab é uma piscina e área aquática interativa para crianças e famílias.
A série de novidades será inaugurada nos cruzeiros que começarão em 10 de Novembro, saindo de
Galveston, no Texas após o Disney Wonder seguir para a doca, entre 9 de Setembro e 23 de Outubro, em
Cadiz, na Espanha.
O Disney Wonder continuará a partir de Galveston até as Bahamas e o Caribe, até o navio partir para San
Juan, Porto Rico, em 20 de Janeiro de 2017. Em 26 de Janeiro de 2017, um cruzeiro de três noites a bordo do
Disney Wonder levará os passageiros de San Juan até Porto Canaveral, na Flórida, onde o navio aportará para
a primavera americana.
Para saber mais sobre a Disney Cruise Line visite Disney.com.br/cruzeiros ou contate um operador Disney.

