Disney Fantasy leva diversão para alto
mar em cruzeiros de sete noites no Caribe
Celebration, Flórida – O Disney Fantasy, o quarto navio da frota Disney Cruise Line, apresenta
entretenimento, atividades e experiências gastronômicas projetadas especificamente para sete noites de
cruzeiro. O Disney Fantasy continua com as inovações que Disney Cruise Line trouxe para a indústria de
cruzeiros com:
A estreia de dois novos espetáculos no estilo Broadway no luxuoso Walt Disney Theatre. O show
principal “Disney Wishes”” é uma viagem musical de 45 minutos sobre três amigos que descobrem que
o segredo para ser um adulto é jamais esquecer o elo com sua criança interior. Já “Disney’s Aladdin – A
Musical Spectacular” é uma comédia musical, onde Aladdin, o “rato de rua” de Agrabah, conhece um
gênio que lhe concede três desejos, enfrenta o malvado Jafar e se apaixona pela Princesa Jasmine.
A estreia da Bibbidi Bobbidi Boutique e The Pirates League em Disney Cruise Line dá vida aos sonhos
dos passageiros mais jovens. Crianças podem se transformar em sua princesa favorita, criando o visual
perfeito para jantar no elegante restaurante Royal Court. E quando a popular festa no deck “Mickey’s
Pirates IN the Caribbean” está na programação da noite, jovens marinheiros podem liberar o seu
espírito de pirata com uma transformação no Pirates League.
A vida noturna traz um toque europeu com a Europa – um distrito de entretenimento com clubes e
salões sofisticados inspirados nas casas noturnas da Itália, França, Irlanda e Londres. Europa é um
continente de diversão noturno para adultos. La Piazza é um salão que se inspira em elegantes praças
italianas. Skyline é um bar chique que proporciona constantes mudanças de paisagens europeias.
O’Gills Pub é um animado bar irlandês e Ooh La La é um elegante champanhe bar francês. The Tube
leva os hóspedes para um vibrante e dançante clube metropolitano de Londres.
Diversão para toda a família é o que não falta no Aqualab – uma nova área de jogos aquáticos no deck
superior. Este espaço de 167 metros quadrados dispõe de uma variedade fantástica de “experimentos”
de água, criado pelos sobrinhos do Pato Donald, para encharcar os convidados com jatos, gêiseres,
borbulhadores, cascatas, respingos e muito mais.

O Novo Fantasy dá vida a diversão dos “sonhos”
O Disney Fantasy também traz algumas novidades de entretenimento familiar para convidados que já
navegaram no navio irmão dele, o Disney Dream:
Os Muppets estão agora a bordo do Disney Fantasy, estrelando uma busca de aventura interativa.
Enquanto jogam “The Case of the Stolen Show,” os convidados se deslocam pelo navio, descobrindo
pistas para desvendar o culpado por trás do desaparecimento do banjo de Caco, da flor de esguicho de
Fozzie, o capacete de Gonzo, varas da bateria do Animal e o cutelo do Swedish Chef. É uma nova
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versão do conceito de jogo apresentado no Disney Dream, que “esconde” as pistas em Enchanted Art e
magicamente se animam quando os convidados se aproximam. “The Case of the Stolen Show” é um
dos três jogos do Midship Detective Agency que podem ser jogados através da Enchanted Art do navio.
Enquanto o jantar pode ser servido duas vezes no Animator’s Palate, o show que acompanha a refeição
é diferente a cada noite que os convidados visitam. Com as novidades a bordo do Disney Fantasy, a
criatividade nos desenhos dos convidados ganha vida durante o jantar em um show chamado
“Animation Magic.” Em outra noite, o espaço está imerso em um ambiente submarino e Crush faz uma
aparição especial, nadando ao redor do restaurante e interagindo com os passageiros.

Um navio “irmão”, mas…
O Disney Fantasy é o navio irmão do Disney Dream que foi lançado no começo de 2011. Ambos têm o mesmo
comprimento, com 1.250 cabines e suítes e capacidade para 4.000 passageiros. E ambos também são
aconchegantes, elegantes e ricos em detalhes – remetendo à era de ouro dos cruzeiros dos anos 30.
Convidados reconhecem as diferenças assim que entram no lobby do Disney Fantasy. Sua expansão de três
decks agraciada com sofisticada Art Nouveau – detalhes e padrões em tons vibrantes de azul, verde, rosa e
dourado.
No teto está pendurado um candelabro em cascata, de mais de 6 metros de diâmetro do chão, com 4 metros
de altura. Esta arte única é feita por padrões verdes e azuis em vitrais e miçangas de cristal.
Assim como todos os navios Disney Cruise Line lançados anteriormente, o Disney Fantasy possui uma estatua
em seu saguão celebrando um personagem clássico Disney. Outros navios Disney apresentam Mickey Mouse
no timão, Ariel lindamente sentada e Almirante Donald em uma pose triunfal. A pièce de résistance do lobby
do Fantasy é a Mademoiselle Minnie Mouse. Inspirada na viagem dos anos 20 e 30, Minnie é feita em bronze
e usa um vestido antigo com malas a seu lado – posando para fotos com os convidados.

Além do lobby…
Estes são locais e experiências, conceitos gastronômicos e de entretenimento que são referência na
experiência Disney Cruise Line. O que mais tem durante um cruzeiro a bordo do Disney Fantasy:

H2Ohhh! – Quando o Disney Dream foi lançado, nele estava o AquaDuck, a primeira montanha-russa no mar.
Uma máquina de gritos de 233 metros de altura. A atração aquática foi um grande hit entre os convidados. A
bordo do Disney Fantasy o AquaDuck está junto ao AquaLab, uma área aquática onde famílias podem brincar
entre jatos d’água, gêiseres e mais. Também existem piscinas diferentes para crianças, famílias e adultos –
mais uma área especial, splash-and-play para os mais pequeninos.
Algo para todas as idades – o Disney Fantasy continua com a tradição Disney Cruise Line de cafés
especiais, baladas divertidas e ambientes exclusivos para convidados de todas as idades – o Disney’s
Oceaneer Club e Disney’s Oceaneer Lab para crianças menores (de 3 a 10 anos), Edge para adolescentes (11
a 13 anos), Vibe para jovens (14 a 17 anos) e Cove Café para adultos – mais a boate familiar D Lounge e o
berçário Small World Nursery. Em todas as áreas familiares existem atividades e jogos supervisionados por
membros da tripulação. Além disso, Edge e Vibe são pontos de encontro para jogos em grupos e tours que
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levam jovens e adolescentes em aventuras pelo navio.
Diversão e jogos – No Goofy’s Sports Deck, o mini golf temático de nove buracos também inclui o filho do
Goofy, Max. Os buracos interativos realçam diversas dicas de golf – mas claro, com traços do Goofy. Existem
simuladores que proporcionam uma experiência virtual de jogos esportivos, ping pong, mesas de pebolim e
uma quadra de basquete que pode ser transformada em uma quadra de vôlei ou de futebol. Para os adultos,
o centro de fitness no Senses Spa é bem equipado com equipamentos de malhação sofisticados e oferece
sessão de personal training e aulas instrutivas de ioga, pilates, aeróbica e mais.
Relaxamento – Sense Spa & Salon oferece serviços terapêuticos de beleza para homens e mulheres em um
ambiente de dois decks. Oferece tratamentos de SPA, massagens, manicure, pedicure e também
aromaterapia com temática florestal e saunas úmida e seca. Enquanto Senses Spa & Salon é para convidados
maiores de 18 anos, o Chill Spa – um spa separado para jovens – oferece uma grande variedade de serviços
de spa incluindo tratamentos, massagens, manicures e mais.
Jantar em família – Um “jantar rotativo” servindo um cardápio dinâmico e diferentes culinárias, a refeição
se transforma em uma aventura. Royal Court, um restaurante sofisticado adequado para uma princesa, e
Animator’s Palace com seus dois shows diferentes formam somente duas das localidades que convidados
podem aproveitar. Enquanto o tema e menu do restaurante podem mudar todas as noites, um único garçom
atenderá a mesma família durante toda a viagem, para providenciar um atendimento personalizado.
Jantares para adultos – Casais de adultos e grupos podem reservar seus jantares em dois restaurantes
exclusivos para adultos – Palo, especializado em culinária do norte da Itália, com um tom contemporâneo, e
Remy, uma experiência gastronômica romântica e elegante, servindo culinária francesa. Ambos restaurantes
possuem incríveis vistas para o oceano e um dress code mais adequado ao ambiente.

Shows e festas no deck – O entretenimento no Walt Disney Theatre é somente uma pequena parte do
programa que Disney Fantasy oferece. Um destaque de cada cruzeiro é a festa “Mickey’s Pirates IN the
Caribbean” e o espetacular “Buccaneer Blast”, coreografado em uma peça musical com tema de “Piratas do
Caribe” e muitos fogos de artifício. Há também uma abundância de filmes no deck e no Buena Vista Theatre,
um cinema com assentos em forma de anfiteatro que apresenta filmes recém-lançados e filmes em 3-D
digital.
Magia tecnológica – No Disney Fantasy, a realidade inclui experiências de cair o queixo, resultado de
tecnologia de ponta – sejam as crianças no Disney’s Oceaneer Club e Disney’s Oceaneer Lab participando de
jogos em um grande chão dinâmico com visuais e sons… ou a família assistindo junta a uma apresentação ao
vivo com efeitos sensacionais… ou famílias em uma cabine interna com uma vista do mar em tempo real por
meio de uma “escotilha mágica”.
O Disney Fantasy sai do Porto Canaveral em itinerários de sete noites – alternando ocidental (St. Maarten e
St. Thomas) e oriental (Grand Cayman, Costa Maya, Cozumel). Todos os itinerarios do Disney Fantasy fazem
uma parada na ilha privada da Disney, Castway Cay.
###

