Disney Cruise Line apresenta mais
espaços divertidos para crianças de todas
as idades e novas experiências a bordo do
Disney Magic
Um restaurante temático inspirado no filme “Enrolados”, um novo espaço para
adolescentes e um café renovado para os adultos são novidades direcionadas para
cada membro da família.
CELEBRATION, Flórida – Novos espaços e experiências para todas as idades são algumas das novidades a
bordo do Disney Magic. Desde uma gastronomia temática em um reino encantado, um novo clube para
adolescentes, até um sofisticado café para adultos, as novas atrações do navio incluem:
Uma experiência de jantar encantadora para famílias
No novo restaurante Rapunzel’s Royal Table, as famílias podem aproveitar uma experiência gastronômica
inspirada na história do filme “Enrolados” da Disney. Com entretenimento ao vivo e presença de
personagens, o restaurante leva os viajantes para o Reino de Corona durante uma noite de música e muita
diversão com a princesa Rapunzel, Flynn Rider e os malvados Irmãos Stabbington.
Os hóspedes entram dentro de um grande salão do Castelo real que é iluminado pelas lanternas flutuantes
com os desenhos artísticos de Rapunzel. O Rei e a Rainha de Corona convidam todos para participarem de
uma festa de aniversário para Rapunzel e comemoração do seu retorno para o reino.
Ao longo do jantar, os hóspedes assistem apresentações ao vivo, incluindo uma de canto e dança liderados
pelo Maître D’, uma banda de músicos, além dos malvados Irmãos Stabbington e claro, a própria Princesa
Rapunzel.
A diversão familiar fica completa com os menus temáticos, atividades especiais e um desfile alegre para
cativar o clima da noite em Corona. O charme e encantamento do filme está bem presente no Rapunzel’s
Royal Table que combina muito bem com “Enrolados, o Musical”, o show exclusivo estilo Broadway que é
apresentado no cruzeiro.
Um espaço reformado para adolescentes
A Vibe, espaço reservado para adolescentes de 14 a 17 anos foi reformado e se transformou em um
ambiente acolhedor, estilo um loft moderno. Lá, os adolescentes podem desfrutar de um bar de smoothie,
jogos de realidade virtual, e outras atividades como DJ spin-off. As atividades na Vibe são organizadas por
conselheiros treinados da Disney que facilitam a diversão e a interação entre convidados adolescentes.
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Novas áreas exclusivas para adultos
Os adultos podem relaxar no Cove Café, uma área recém-reformada com uma decoração tropical e
sofisticada. Esse é o lugar perfeito para saborear uma xícara de café ou de chá durante o dia, ou mesmo
comer um aperitivo tomando um drinque ou degustando um vinho à noite.
Nesse ambiente tranqüilo perto da piscina Quiet Cove, também acontecem algumas degustações em horários
selecionados e por uma taxa adicional. Perto dali, o bar Signals passou por uma pequena reforma e esta de
cara nova.
Em outros ambientes do Disney Magic, mais aprimoramentos foram feitos, incluindo a nova área para
crianças do Club Disney Junior dentro do Disney’s Oceaneer Club e a reforma do Rainforest Room com sauna
a vapor e hidroterapia no Senses Spa só para adultos.
A estréia das novidades a bordo do Disney Magic aconteceu no dia 9 de março de 2018, em uma viagem que
saiu de Miami na Flórida. Os itinerários do Disney Magic podem ser de quatro ou cinco noites saindo de Miami
e visitando Key West na Flórida, Nassau e a ilha privativa da Disney, Castaway Cay, nas Bahamas. A partir de
14 de maio de 2018, o Disney Magic faz roteiros pela Europa durante a temporada de verão.
Essas novidades fazem parte do comprometimento da Disney Cruise Line em manter o padrão e continuar
investindo em seus produtos, garantindo assim uma viagem de férias dos sonhos para os passageiros.
Para mais informações sobre Disney Cruise Line ou para reservar uma viagem, os clientes podem acessar
www.disneycruise.com ou falar diretamente com seu agente de viagem local.
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