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DICAS GERAIS 

- Evite visitar nos finais de semana 
O dia da semana influencia bastante na lotação dos parques da Califórnia, e é aos sábados 
e domingos que os moradores da região mais visitam os parques da Disney. Diferente de 
Orlando, que acaba sendo um destino turístico para o mundo todo, a Disneyland na 
Califórnia é fortemente visitada pelos moradores da região. Por esse motivo, o ideal é 
programar a visita para um dia de semana pra fugir das multidões. 

- Chegue cedo 
É a dica que a gente sempre dá em qualquer parque temático, e aqui é especialmente 
importante porque são muitas atrações a serem aproveitadas em pouco tempo, então 
quanto mais horas de parque, melhor.  

Se programe para estar na entrada do parque ainda antes dele abrir, e não esqueça de 
levar em conta o tempo de deslocamento entre o estacionamento e a chegada na porta do 
parque, que pode chegar a 30 minutos dependendo de onde você parar. 

- Estratégia para 2 parques em 1 dia 
O ideal é fazer um parque por dia, mas se for dividir em um só dia o ideal é começar 
cedinho pelo California Adventure e dar prioridade às atrações mais populares daqui, que 
são as que a gente marcou como imperdíveis ao longo do roteiro. Tente fazer o máximo de 
atrações de seu interesse até por volta das 13h, e depois siga para o Disneyland Park sem 
atrasos, caso contrário você não conseguirá aproveitar as muitas atrações que o segundo 
parque tem.  

- Sua relação com as EMH 
Para aproveitar bem as primeiras horas do dia ainda sem filas, entenda o impacto das Extra 
Magic Hours. São horas adicionais oferecidas pela manhã para os hóspedes dos hotéis da 
Disney, e se você tiver direito à elas, vá ao parque em um dia com este benefício. Caso 
contrário, opte pelos dias sem Extra Magic Hours para chegar cedo enquanto ainda não tem 
ninguém no parque. 

- O Fastpass da Disneyland 
A Disneyland da California oferece FastPass, uma espécie de fura-filas com horário 
marcado muito tradicional das Disneys pelo mundo. Diferente da versão de Orlando, aqui 
eles não podem ser marcados antecipadamente. Você precisa pegar o seu no dia da visita  

ao parque, indo até uma das estações de distribuição de FastPass (cada atração tem uma) 
ou através do seu celular (caso compre o Maxpass, que falo a seguir). 
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- Decida antes do Maxpass 
O Maxpass é um benefício extra e totalmente opcional que permite  pegar os FastPass pelo 
celular, sem ter que ir até a estação de distribuição de FastPass. Você precisa entender 
antes da sua viagem, assim poderá avaliar se ele faz ou não sentido para você.  

- Aplicativo da Disneyland 
Já chegue no parque com o aplicativo da Disneyland instalado no seu celular, assim poderá 
facilmente acompanhar os tempos de filas, ver suas fotos, fazer pedido nas lanchonetes 
sem filas entre outras facilidades. 

- Mapa e Times Guide 
A Disneyland da Califórnia tem uma peculiaridade, que é a constante mudança nos shows, 
paradas e entretenimento dos parques. Como a programação muda com certa frequência, é 
difícil prever com muita antecedência o que vai estar rolando na época da sua viagem. Por 
isso, é super importante pegar um Mapa e um Times Guide na entrada para saber o que 
esperar no dia da sua visita. 

ROTEIRO DISNEY'S CALIFORNIA ADVENTURE 
1. CHEGANDO NO CALIFORNIA ADVENTURE 

A entrada deste parque não é tão impactante quando a de outros parques da Disney, já que 
o ícone principal (a roda gigante do Mickey) fica mais pra dentro, no Pixar Pier. 

Ainda assim, você provavelmente vai encontrar personagens clássicos tirando fotos por ali 
logo que chegar.Deixe essas fotos para depois, já que eles ficam aparecendo por ali o dia 
todo. 

A minha dica é: chegue e vá para a Cars Land, pegue um FastPass para Radiators 
Springs e se ainda tiver sem fila, já vá na atração também. Ela é boa demais e vale o 
repeteco! 

2. CARS LAND 

A área é linda e traz uma das principais atrações do parque. Você vai querer tirar muitas 
fotos e curtir tudo por aqui com calma, mas a minha dica é chegar bem cedo, ir na atração 
principal e pegar um FastPass pra ela também. Depois, disso, continue o passeio para o 
Pixar Pier para pegar menos filas por lá também. Você poderá aproveitar tudo da área 
Carros com mais calma quando voltar para usar o seu FastPass. 

  IMPERDÍVEL: 

- Radiators Springs Racers: uma das melhores e mais bem feitas atrações da Califórnia e 
como tal, uma das mais disputadas. É em geral a primeira atração a ter os FastPass  
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esgotados, então chegue, garanta o seu bem cedo e se puder, já vá na atração também. 
Ela tem fila de Single Rider, que tem um tempo de espera menor, mas você vai na atração 
separado do seu grupo. 

 FOOD TIP 

Se não tiver tomado café ainda ou se voltar pra essa área perto da hora do almoço, o Flo's 
Cafe é uma excelente pedida para qualquer hora do dia. Comidas muito gostosas que 
fogem do básico fast-food, por um preço justo e ambiente bem agradável. Para evitar filas 
aqui, faça o seu pedido através do serviço de Mobile Order, que está disponível para o Flo's 
Cafe no aplicativo da Disneyland. 

 TIRAR FOTOS 

A Cars Land é muito bem feita e merece várias fotos, mas vale dizer que os personagens 
do filme vivem dando as caras por ali, então fique de olho se quiser foto com algum deles. 

 PARA CRIANÇAS 

- Luigi's Rollickin' Roadsters: um carrinho que fica andando meio desgovernado, mas que 
nunca bate em nada. 

- Mater's Graveyard Jamboree: outra atração de carrinho, estrelada pelo Maters que fica 
girando em volta de um trilho. 

3. PIXAR PIER 

Área super a cara da Califórnia que foi completamente repaginada para trazer os 
personagens amados da Pixar. Se você conseguir chegar cedo aqui, depois da Cars Land, 
ainda deve conseguir ir em algumas atrações muito populares com filas menores. Se já tiver 
cheio, você pode optar por pegar um Fastpass para voltar mais tarde.  

Agora, se você conseguir ir em tudo cedo sem tantas filas, fique de olho quando der sua 
janela de agendamento de FastPass e peça para alguém do seu grupo correr até a área 
Hollywood Land para marcar seu FastPass para a atração de Guardiões da Galáxia. 

 IMPERDÍVEL - DE MANHÃ 

- Incredicoaster: montanha russa radical, com velocidade e loopings, toda aberta e com 
cara de parque californiano. Ficou ainda melhor depois de incluir itens de Os Incríveis em 
toda sua decoração. 

- Toy Story Mania: uma espécie de tiro ao alvo com 3D todo temático de Toy Story que é 
super bem feito e divertido, já que além de tudo é uma competição entre você e as outras 
pessoas na atração ao mesmo tempo. Prepare o braço para fazer muitos pontos! 
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  IMPERDÍVEL - FIM DO DIA 

- World of Color: show noturno do California Adventure, com projeções na água e na sua 
clássica roda gigante. Lindo e imperdível para todo mundo que vai passar um dia inteiro 
neste parque. Você pode pegar um FastPass para assistir o show em um local com boa 
visibilidade. Não é absolutamente necessário, mas eles esgotam rapidamente, então 
garanta o seu no começo do dia. Ah, e esse Fastpass é adicional aos outros, ou seja, é 
possível continuar pegando para as atrações mesmo depois de ter garantido o seu para o 
show.  

 SE TIVER TEMPO 

- Pixar Pal-A-Round: roda gigante ícone do California Adventure, que te permite ter uma 
visão de cima de todo o parque. Ela traz duas versões: uma em que seu carrinho sobe de 
forma estável e outro que ele fica balançando de um lado para o outro da roda gigante. Nem 
é indicada para quem tem problema com movimento ou altura, mas eu adoro essa atração. 
A volta nessa roda gigante dura quase 10 minutos. 

 NÃO RECOMENDO: 

- Games of Pixar Pier: jogos clássicos de barraquinha de festa junina, sabe? Não trazem 
nada de especial e ainda são pagos à parte. Não perca seu tempo ou seu dinheiro com 
isso! 

 PARA CRIANÇAS 

- Jessie Carousel: como o nome diz, um carrossel tematizado da Jessie do Toy Story. 
Bonitinho, mas bem bobinho. Mais voltado para crianças pequenas mesmo. 

- Inside Out Emotional Whirlwind: atração infantil que sobe e gira, e te coloca em um 
balão de um dos personagens de Divertidamente. É muito bonita por fora, mas por dentro 
não é nada de especial, então indico só para crianças mesmo ou para quem tiver muito 
tempo sobrando. 

DICA EXTRA:  Por todo o pier, você encontra diversas lojas e bancas com itens dos 
personagens e filmes da Pixar. Roupas e brinquedos que não encontramos em nenhuma 
outra loja dos parques ou do Downtown Disney, então se for fã, vale a pena dar uma 
olhadinha 

4. PARADISE GARDENS 

Área que vai estar no seu caminho ao sair do Pixar Pier que não tem nada de 
absolutamente imperdível, mas traz algumas atrações legaizinhas para quem tem tempo  
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sobrando. Quando estiver por lá, já garanta seu fastpass para o show noturno World of 
Color. 

 SE TIVER TEMPO 

- Silly Symphony Swings: versão californiana do chapéu mexicano 

- Goofy Sky School: montanha russa que é para ser infantil, mas gira bastante então eu 
classifico como um "radical diferente", porque sempre saio meio zonza. 

- The Little Mermaid - Ariel's Undersea Adventure: atração bem simples que passa pela 
história da Pequena Sereia. Bonitinho, mas dispensável para quem tem tempo apertado. 

 PARA CRIANÇAS 

- Jumping Jellyfish: uma atração que você sobe e desce lentamente. Não sei, mas eu 
tenho a impressão que quando a criança chega na altura de ir nessa atração, já chega 
também na fase de achar ela sem graça. 

- Golden Zephyr: uma versão mais leve e fechada do chapéu mexicano. É como se você 
entrasse num dirigível que vai ficar girando em torno do eixo. 

 FOOD TIP 

Uma das comidinhas mais clássicas da Disneyland são os Corn Dogs, ou seja, um 
espetinho de salsicha envolto numa massa e frito. Eu na verdade não sou exatamente fã 
desse lanchinho, mas o fato é que ele faz muito sucesso e o Corn Dog Castle, nesta área 
do parque, é o local mais clássico para comê-lo. 

5. PACIFIC WHARF 

 FOOD TIP 

Essa área do parque é linda, totalmente inspirada em São Francisco. Não traz nenhuma 
atração mesmo, mas tem ótimas alternativas para comer, com fast-foods de diferentes 
nacionalidades e além dos famosos pães da Boudin Bakery, tradicional padaria de São 
Francisco. 

 SE TIVER TEMPO 

- The Bakery Tour: chamar de atração é até exagero, mas é um jeitinho super rapidinho de 
conhecer um pouco dessa padaria super tradicional e até rola um pãozinho de amostra para 
os esfomeados. 
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- Walt Disney Imagineering Blue Sky Cellar: outra que nem merece o título de atração, já 
que está muito mais para uma exposição que interessa unicamente quem é fã da Disney e 
do trabalho dos imagineers. 

6. GRIZZLY PEAK 

Área com poucas, mas excelentes atrações para todas as idades! 

 IMPERDÍVEIS 

- Soarin': um simulador diferente de todos os outros, que te leva para um vôo de asa delta 
por diferentes partes do mundo. É uma das principais atrações da Disney da Califórnia, e se 
você quiser aproveitar ainda mais, peça para ir na fileira B1 e tenha a melhor visão da 
atração. Por ser tão popular, pode precisar de um FastPass 

- Grizzly Peak: imperdível só para quem viaja nos meses quentes e gosta de se molhar 
bastante, porque esta é a graça da atração. Também pode exigir um Fastpass. 

 PARA CRIANÇAS 

- Redwood Creek Challenge Trail: um playground super divertido para crianças pequenas. 
Ótimo para gastar energia ou esperar com os pequenos enquanto parte do grupo vai para 
as outras atrações da área. Tem escorregadores, trilhas e uma rede enorme para as 
crianças (e adultos que acompanham) escalarem. 

7. HOLLYWOOD LAND 

 IMPERDÍVEIS 

- Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT!: atração que já era incrível como "só" 
um elevador que despenca e ficou ainda mais incrível agora que inclui toda a tematização e 
o clima de Guardiões da Galáxia. Uma das melhores do parque e com certeza merece um 
dos seus primeiros FastPasses do dia.  

- Frozen Live Hyperion: produção musical no estilo Broadway, contando a história de 
Frozen. O musical é lindo e muito bem feito, mas é longo, então é mais indicado para quem 
vai passar o dia todo neste parque ou para quem é realmente fã de Frozen. 

- Turtle Talk: é mais imperdível para quem fala inglês, porque a graça está no fato de ser 
super interativa e nas piadas feitas pelo Crush, a tartaruga da história de Procurando Nemo, 
que é a estrela do show por aqui! 

 SE TIVER TEMPO 

 



                                                  Vai Pra Disney 
Disney California Adventure 

www.vaipradisney.com 
 

- Phillarmargic: filminho 3D com alguns efeitos especiais que reúne vários clássicos da 
Disney e quase nunca tem fila. 

- Monsters Inc: atração simples, mas super fofa que passa pela história desse filme super 
querido. 

- Anna & Elsa Royal Welcome: encontro com as personagens de Frozen, Elsa e Anna. 

- Animation Academy: para quem quer aprender a desenhar alguns personagens da 
Disney 

- Sorcerers Workshop: pequenas estações que mostram alguns efeitos de animação e ao 
fundo, tem um joguinho interativo na biblioteca da Fera, de A Bela e a Fera. 

 PARA CRIANÇAS 

 - Disney Jr Dance Party: show meio moderninho com a presença de alguns personagens 
queridos do Disney Junior. 

 TIRAR FOTOS 

Ao longo do dia você encontra vários personagens de Marvel para tirar foto nessa área do 
parque, além de personagens clássicos da Disney vestindo roupas de Marvel - que são tão 
fofos que eu gosto mais até do que os personagens originais. 

 


