
                                                                     
 

Roteiro Haloween do Magic Kingdom 
 

Você não consegue agendar Fastpass com o ingresso do Halloween, mas entrando às 16h já dá pra aproveitar algumas 

atrações antes da festa começar. 

 

Fantasias – Uma das coisas mais divertidas do Halloween é ir fantasiado – você vai ver que não só as crianças se 

fantasiam, mas os adultos também. Não é obrigatório ir fantasiado, mas se você puder, é uma experiência muito 

divertida. 

 

15h30 – Chegada no estacionamento. Programe-se para chegar no estacionamento do Magic Kingdom por volta das 

15h30. Você ainda terá que pegar um trenzinho e depois o Monorail até chegar na entrada do parque mesmo. Além 

disso, muitas vezes já é possível entrar alguns minutos antes das 16h. 

 

Horários dos Shows em 2015 (sempre confirme esses horários no mapa, pois eles podem mudar sem aviso prévio) 

 

Boo-To-You Parade: 20h35, 23h15 

Hocus Pocus Villain Spetacular: 20h00, 21:20, 22h40 

Fogos Hallowishes: 22h00 

 
Ao entrar no Magic Kingdom, peguem um mapa da festa de Hallowen (pode ser que o mapa esteja disponível só após 

as 19h). 

 
Aproveite o aplicativo da Disney para verificar os tempos de fila das atrações e escolherem qual vocês preferem ir. 

Caso você já tenha ido ao Magic Kingdom em outro dia, pode repetir as atrações preferidas ou ir nas que não deu 

tempo.  

Algumas sugestões de atrações: 

 

1. Piratas do Caribe. Atração com a temática do filme, super bem feita e sem restrição de altura. 

 

2. Haunted Mansion. É a mansão mal-assombrada, normalmente as filas não são muito longas. É legal pra já ir 

entrando no clima. 

 

3. Seven Dwarfs Mine Train. Montanha russa dos 7 anôes, do mesmo estilo da Big Thunder Mountain. Altura mínima 

para essa atração é 97 cm. 

 

4. Jantar. Suegstão:  

- Pinnochio Village Haus – tem pizzas, nuggets, massas, sanduíches e saladas – fica aberto até as 20h e está localizado 

na Fantasyland. Se você estiver por lá, é a opção mais próxima. 

- Columbia Harbor House - frutos do mar, frango e saladas – fica aberto até as 20h e está localizado na Liberty Square, 

em frente à Hunted Mansion.  

- Cosmic Rays - Hamburguers, sanduíches, frango e saladas – é o maior restaurante de todos e fica na Tomorrowland. 

É o que fica aberto até mais tarde. 

 

5. Foto com os 7 anões. Essa é uma das maiores atrações do Halloween pois é uma das únicas oportunidades de tirar 

foto com todos os 7 anões juntos. Por isso a fila é grande. Quanto antes você conseguir entrar na fila, menor ela será.  

 

A fila já começa a ser formada antes das 19h, então se você quer muito tirar a foto com os sete anões, é bom ir para 

a fila bem cedo. 

 



                                                                     
 

6. Boo To You Parade às 20h35. A parada de Halloween é fantástica, IMPERDÍVEL! Procure um lugar na frente do 

castelo e quanto antes você chegar melhor. Se por acaso não der tempo de pegar essa parada por causa da fila dos 7 

anões, programe-se para assistir à 2ª parada, chegando com antecedência. 

 

7. Hocus Pocus Villain Spetacular às 21h20. Após a parada, espere um pouquinho na frente do Castelo para assistir 

ao show. 

 

8. Celebrate The Magic às 21h45. Pouco antes dos fogos começarem, haverá um show de projeções no castelo. Afaste-

se um pouco da frente do Castelo para ter uma melhor visão desse show e dos fogos. Recomendo assistir da altura da 

estátua do Walt Disney ou na Main Street, na altura do Casey´s Corner. 

 

9. Hallowishes às 22h00. Afaste-se um pouco da frente do Castelo para ter uma melhor visão dos fogos. O Hallowishes 

começará logo após o show de projeções no Castelo. Recomendo assistir da altura da estátua do Walt Disney ou na 

Main Street, na altura do Casey´s Corner. 

 

10. Trick or Treat – Pegar Doces. Um dos grandes diferenciais do Halloween é a distribuição de doces. Acontece em 

vários pontos espalhados pelo parque (marcados com o Mickey laranja no mapa). Aproveite para passear pelo parque 

buscando doces.  

 

11. Foto com outros personagens. Durante a festa de Halloween você verá vários personagens espalhados pelo 

parque (marcados com o Mickey preto no mapa). Aproveite para tirar foto com eles.  

 

12. Character Dance Party. No palco da Tomorrowland estará acontecendo uma “festinha” com música, DJ e 

personagens dançando por ali. É muito divertido, principalmente para crianças. É interessante levar as crianças ali por 

um tempinho. 

 

13. Atrações. Muitas atrações ficam abertas durante a festa de Halloween e muitas vezes as filas são pequenas. Se der 

tempo é legal ir a algumas atrações, mas deixei por último porque acho que a prioridade desse dia do Halloween deve 

ser os eventos, atividades e shows exclusivos da festa. 

 

 

  



                                                                     
 

 


