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Oi Pessoal!! Hoje vim aqui postar o Roteiro do Animal Kingdom! 

 

O Animal Kingdom é um parque com uma área bem grande, algumas boas atrações e 
shows. Como o nome diz, é focado no Reino Animal e a maioria das atrações tem a temática animal. 
Porém, ao contrário do que muitos pensam, o Animal Kingdom não é um Zoológico – é um parque 
temático muito interessante e divertido para todas as idades! 
 
Um dos melhores musicais da Disney está aqui, o Festival of The Lion King, baseado no filme o Rei Leão. É 
imperdível, então é importante ficar atento aos horários. 

 
Espero que gostem dessa sugestão de roteiro! Se tiverem dúvidas é deixar ali nos comentários! 
 

FastPass + recomendados:  
• Kilimanjaro Safari – por volta das 10:00 
• Expedition Everest – por volta das 11:30  
• Festival of The Lion King – 12:30 ou 13:00 (Show das 13:00 ou 13:30) * 

 
*O Festival of The Lion King pode ter os horários de suas apresentações alterados dependendo da época 
do ano. Veja qual é a disponibilidade de horários para o dia que você vai e reserve o FP+ para um dos 
shows e encaixe-o na programação abaixo. 
 

**O show dura 30 minutos, e nessa sugestão de roteiro, estamos considerando a parada para um “snack” 
por volta das 11h00 e um almoço mais tarde, por volta das 14h00. Mas você pode reservar um show mais 
tarde se quiser almoçar por volta do meio dia. 
 

1. Se o parque abre às 9h00, chegue nas catracas no máximo às 8h45 – se estiver de carro, você deve 
planejar chegar ao estacionamento às 8h30. 
 
2. Assim que o acesso ao parque for liberado, seguir em direção à região Dinoland e ir ao Dinossaur.  
O Dinossaur é um tipo de simulador, em que você entra no carrinho e ele vai andando pela época dos 
Dinossauros, esse carrinho sobe, desce, chacoalha um pouco, mas não chega a ser forte como uma 
montanha russa. 
 
3. Seguir para o Kali River Rapids. (Ásia) 
Este é um brinquedo de água, muito divertido. Se você tiver sorte, vai se molhar só um pouquinho, mas se 
não tiver... vai sair encharcado! Uma idéia é usar uma capa de chuva (vendida nas lojas) para não se 
molhar. No brinquedo tem um espaço para guardar as coisas como bolsa, câmera, etc. No inverno, esta 
atração pode estar fechada.  
 
4. Usar o Fastpass no Kilimanjaro Safari. (África) 

É um safári com animais de verdade, muito interessante. É mais recomendado ir na parte da manhã, 
quando os animais estão acordados e mais bem dispostos. O Safári dura 20 minutos. 
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5. Parada para um “snack”. Como este roteiro sugere um almoço mais tarde, o ideal é 
fazer uma parada para um lanchinho.  
Pode ser um sanduíche que você trouxe do hotel, algumas frutas que você pode comprar 
no parque, um sorvete, um pretzel, etc. Existem vários quiosques espalhados pelo parque que vendem 
essas coisas. Na saída do Safari você vai ver um Quiosque que vende potinhos com frutas, acho uma ótima 
idéia para enganar a fome até o almoço! 
 
6. Usar o Fastpass no Expedition Everest. (Ásia) 

É uma montanha russa que não tem looping. Apesar de ser rápida, mais forte que as montanhas-russas do 
Magic Kingdom, ela é muito mais fraca que as montanhas-russas da Universal Studios, Islands of Adventure 
e Sea World. 
 
7. Show do REI LEÃO, usando o FastPass.  
Esse é um dos shows mais lindos da Disney, imperdível. Tente chegar no máximo 15 minutos antes do 
horário, pois mesmo tendo o FP+ ele fica cheio. O show acontece no Harambe Theatre, na África (próximo 
ao restaurante Tusker House) 
 
8. Almoço.  
Suegstão: Tusker House, que fica ao lado do show do Rei Leão. É um buffet com serviço de garçom que 
teoricamente precisa de reserva, em épocas não muito cheias é possível lugar só chegando lá e dizendo 
que querem almoçar. O buffet custa por volta de USD 30,00 por pessoa. 
 

Para um lanche rápido, recomendo o Restaurantossauros, que fica bem próximo ao Dinossaur. Tem 
cheesburguer, salada, camarão, peito de frango empanado, batatas fritas. 
 
9. Filme 3D It’s Tough To Be a Bug (Vida de Inseto).  

Fica embaixo da árvore da vida, no meio do parque. Este é um filme 3D baseado no filme Vida de Inseto. 
Não tem altura mínima, mas fica completamente escuro, o que pode assustar crianças muito pequenas. 
 
10. Pangani Forest Trail (África) Se você almoçou no Tusker House, faça essa atração antes do Filme 3D, 
para evitar caminhadas desnecessárias. Ela fica bem próxima ao Tusker House. 
É uma trilha a pé onde você consegue ver vários animais, como gorilas, girafas, hipopótamos, entre outros. 
Fica ao lado do Kilimanjaro Safari. Não tem fila e você fica o tempo que quiser, então se quiser ir ao 
Musical do Nemo, fique de olho no relógio. 
 
11. Maharajah Jungle Trek (Ásia) 
É uma trilha a pé similar à Pangani, porém fica na região da Ásia e aqui você vai ver Tigres, rinocerontes, 
dragões de Komodo, entre outros. Também não tem fila e você fica o tempo que quiser, então se quiser ir 
ao Musical do Nemo, fique de olho no relógio. 
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12. Musical Procurando Nemo (Verifique os horários dos shows e chegue ao teatro com 30 minutos de 
antecedência.) 
É um musical que conta a história do filme, no estilo da Broadway. O ideal é chegar ao teatro com 30 
minutos de antecedência para pegar lugar (se o parque estiver muito vazio, 15 minutos de antecedência 
pode ser suficiente). 

 
13. Primeval Whril (Dinoland).  
Esta é uma espécie de montanha-russa localizada na região Dinoland. Não é recomendada para quem 
enjôa facilmente, pois apesar de não ter quedas radicais nem looping, os carrinhos giram um pouco. 
 
 
O Animal Kingdom é um parque que fecha mais cedo. Não tem nenhum desfile nem show de 
encerramento e normalmente você consegue ir nas principais atrações e sair de lá por volta das 17h00. 
Com isso, se a sua família tiver pique, você pode programar uma passada em algum Outlet ou em outras 
lojas para fazer compras, ou um passeio em Downtown Disney. 
 
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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