
     Roteiro de 1 dia do Magic Kingdom para famílias mistas 
 
 
Esse roteiro leva em consideração as principais atrações do parque, tanto as infantis quanto as montanhas-
russas. É importante você evitar ir ao Magic Kingdom em dias de Extra Magic Hours pela manhã. 
 

FastPass + recomendados:  
 

• Mina dos 7 anões (se não for possível, pegar o Peter Pan’s Flight) para o inicio do dia, por volta das 
9h30. 

• Big Thunder Mountain por volta das 11h30. 
• Splash Mountain nos meses de Abril a Outubro (Space Mountain** nos outros meses) por volta das 

12h00.* 
 
*A Big Thunder Mountain e a Splash Mountain ficam ao lado uma da outra, então você deve pegar os 
FastPass em horários que dê para ir em uma logo depois da outra. Por exemplo, FP+ da Big Thunder entre 
11h00 e 12h00 e FP+ da Splash entre 12h00 e 13h00. Dessa maneira, você pode usar o FP+ da Big Thunder 
às 11h45 e logo em seguida usar o FP+ da Splash Mountain. 
 

** Se você for pegar o FP+ da Space Mountain, agende por volta das 10h30. 
 

1. Se o parque abre às 9h00, chegue nas catracas no máximo às 8h30 – se estiver de carro, você deve 
planejar chegar ao estacionamento às 8h15. 
 

2. A partir das 8h45, você já vai poder passar pelas catracas e ali vai assistir ao show de abertura do Magic 
Kingdom, dando as boas vindas a todos. 
 

3. Assim que o acesso ao parque for liberado, ir direto para a Fantasyland e fazer as atrações:  

• Peter Pan’s Flight (Se o seu FP+ for da Mina dos 7 anões, o Peter Pan deve ser a 1ª atração. Se você 
não conseguiu o FP+ da Mina dos 7 anões, siga imediatamente para lá e deixe o Peter Pan para o 
horário agendado no FP+)  

• Under The Sea (Pequena Sereia) 
• Dumbo 
• It’s a Small World 
• Mina dos 7 anões (no horário do FP+) 
• Winnie the Pooh 

 

4. Seguir para a Tomorrowland e fazer as seguintes atrações: 

• Space Mountain 
• Tomorrowland Speedway 
• Buzz Lightyear 

 

5. Seguir para a Frontierland* e fazer as seguintes atrações: 

• Big Thunder Mountain, usando o FP+ 
• Splash Mountain, usando o FP+ 
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*No caminho da Tomorrowland para a Frontierland, você vai passar pela Liberty Square, 
onde fica a atração Haunted Mansion. Verifique o tempo de fila e quanto tempo falta para 
o seu FP+. Se der tempo, você pode ir na Haunted Mansion antes da Big Thunder e 
Splash. Se não der tempo, deixe para voltar à Haunted Mansion mais tarde. 
 
6. Almoço.  
 
7. Seguir para a Adventureland e ir nas seguintes atrações: 

• Pirates of the Caribbean 
• Jungle Cruise 

 
8. Por volta das 14h30, procurar um lugar para assistir à Parada das 15h00. Pode ser algum lugar na Main 
Street (mais recomendado) ou na Frontierland. 
 
9. Voltar para a Fantasyland e ir ao Mickey’s Phillarmagic. Se não tiver ido à Haunted Mansion ainda, ir 
agora. 
 
10. Tempo para tirar foto com personagens e fotos pelo parque. Se você vai ao Epcot, não se preocupe 
em tirar foto com o Mickey, Minnie e Pluto aqui, pois no Epcot você vai poder encontrar os 3 pegando 
apenas uma fila. Prefira os outros personagens e princesas. Também é legal andar no Trem que dá a volta 
no parque. 
 
11. Mais ou menos uma hora antes da Parada Noturna, procurar um lugar na Main Street para sentar. 
De preferencia, na altura dos restaurantes Casey’s Corner e Ice Cream Parlor. Depois que a família achar 
um lugar para sentar na Main Street, alguns membros do grupo podem ir comprar algum lanche, caso o 
grupo ainda não tenha comido nada. 
 
12. Depois da Parada Noturna, fique no mesmo lugar, pois em alguns minutos começa o Show de 
Projeções no Castelo e logo depois o Wishes, o famoso Show de Fogos do Magic Kingdom. 
 
Atrações curinga, que você pode ir quando tiver tempo, ou entre um FastPass e outro, que dificilmente 
tem filas: 

• Tomorrowland Transit Authoriy (Tomorrowland) 
• Carrossel (Fantasyland) 
• Swiss Family Tree House (Adventureland) 

 
IMPORTANTE: Esta é apenas uma sugestão de roteiro e a sua eficácia pode variar dependendo da lotação 
do parque e do ritmo da família. 
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