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Aft – a parte de trás do navio. Por exemplo, o restaurante Animator’s Palate no Disney Dream fica no deck 4 aft, que é no 
4o andar, parte de trás. 

Aquaduck – o toboágua que dá a volta no deck da piscina no Disney Dream e Disney Fantasy. Não é um toboágua radical. 
Altura mínima 107 cm (42 polegadas). 

Aquadunk – o toboágua radical do Disney Magic, o chão de abre e você desce em uma altura de 3 andares. Altura mínima 
122 cm (48 polegadas). 

Aqualab – área “splash” com brinquedos molhados e chafarizes para crianças nos navios Disney Magic, Disney Wonder e 
Disney Fantasy. 

Atrium ou Lobby – é o saguão principal dos navios, sempre no deck 3 no meio. Você normalmente embarca pelo lobby, 
salvo algumas raras exceções. É onde acontecem festas, atividades, aparecem personagens para fotos, entre outras coisas. 
O coração do navio. 

Beverage Station – é o local onde ficam as máquinas de refrigerante, suco, água e térmicas de café e chá. Os 4 navios tem 
Beverage stations no deck da piscina. 

Bibbidi Bobbidi Boutique – é o salão infantil que faz transformação de princesa ou transformação Pirata para meninas e 
meninos de 3 a 12 anos nos 4 navios. Deve ser marcado com antecedência e é pago separadamente. Nos cruzeiros com dia 
Star Wars são oferecidas transformações Galáticas para crianças e adultos. 

Buena Vista Theatre – é o cinema nos 4 navios Disney, passa filmes (grátis) várias vezes por dia, normalmente 
lançamentos que estão no cinema nos EUA ou filmes que saíram do cinema há pouco tempo. 

Cabanas – é o restaurante buffet nos 4 navios, fica no deck da piscina, aft. Abre para o café, almoço e jantar, mas o jantar é 
a la carte, não é buffet. 

Cabanas em Castaway Cay – são casinhas para alugar na ilha da Disney, que tem um pedaço de praia exclusivo. Devem ser 
reservadas pelo site da Disney Cruise Line. 

Castaway Cay – é a ilha privativa da Disney nas Bahamas, os navios Disney nos roteiros para Bahamas todos param lá, e 
quase todos os roteiros Disney no Caribe (menos o roteiro Caribe Sul que sai de Porto Rico). 

Castaway Club – é o programa de fidelidade da Disney Cruise Line, você é cadastrado automaticamente quando faz o seu 
primeiro cruzeiro Disney. De 1 a 5 cruzeiros completos é Silver, de 6 a 10 cruzeiros completos é Gold, e acima de 11 
cruzeiros completos é Platinum. Cada nível tem os seus benefícios e ganham um presentinho quando embarca em um 
novo cruzeiro Disney. 

Character Appearances – os horários que os personagens aparecem. Por exemplo, Mickey no lobby as 3:15 PM ou Minnie 
no Preludes deck 3 forward as 11 AM (Preludes é um bar que fica na área da entrada do teatro, onde vendem pipoca e 
bebidas variadas). 

Character Breakfast – café da manhã com personagens, gratuito, disponível nos cruzeiros de mais de 7 noites, mas deve 
ser marcado antecipadamente pelo site da Disney Cruise Line ou no navio, no Guest Services ou Port Adventures. 

Crew ou Crew member – tripulação do navio, ou membro da tripulação. Qualquer coisa que estiver escrito Crew Only na 
entrada, é de acesso só para membros da tripulação. 

Concierge – são as cabines VIP dos navios Disney. As cabines mais luxuosas (e caras) do navio, com atendimento 
diferenciado e outros mimos. São as únicas cabines que oferecem suítes, de 1 ou 2 quartos. 

Deck – são os andares dos navios. Deck 1 é o primeiro andar, deck 2 o segundo andar, e por aí vai. Todos os decks de 
passageiros nos navios da Disney são acima do nível da água. Então o deck 1 seria o térreo, o primeiro acima da água, 
como se você estivesse pisando no nível do mar. Deck 11 por exemplo seria o equivalente ao décimo primeiro andar de 
um prédio. 

Deck party - são as festas que acontecem no deck da piscina nos 4 navios. No dia do embarque tem uma deck party para 
dar início ao cruzeiro com os personagens em todos os cruzeiros. Os cruzeiros para Caribe e Bahamas todos tem a festa 
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do Pirata, cruzeiros com dia Star Wars tem uma deck party com os personagens Star Wars, os cruzeiros com dia Mavel 
tem uma deck party com os personagens Marvel, os cruzeiros no Alasca tem a Frozen deck party e por aí vai. 

Deposit – é a entrada do cruzeiro. Não é um depósito bancário, significa somente o valor da entrada. 

Dine and Play – é o programa que acontece apenas no segundo horário do jantar, que é mais tarde. Os recreadores do 
clube infantil passam nos restaurantes em torno de 21h15 pra levar as crianças que já acabaram de comer, assim os pais 
podem terminar de jantar com calma. 

Dress Code – são as regras de vestuário. O dress code do cruzeiro é Cruise Casual, que é Esporte. Você pode ver ainda 
Dress Up Optional (pra quem quiser se arrumar mais, opcional), Formal (Social, que é a noite de gala nos cruzeiros de 
mais de 7 noites) ou Semi-formal (Esporte Fino, que acontece em cruzeiros de 5 noites ou mais). Também tem Pirate 
(pirata, pra quem quiser se fantasiar), Halloween (nos cruzeiros temáticos de Halloween, pra quem quiser se fantasiar) ou 
Star Wars (nos cruzeiros temáticos de Star Wars, pra quem quiser se fantasiar). 

Drink of the day – todos os dias tem um Drink of the Day alcóolico e um não-alcóolico, que são vendidos a um preço 
promocional no navio ou em Castaway Cay. Você compra em qualquer bar do navio ou na ilha. Fica em torno de 5 dólares 
o drink alcóolico. Você vê o drink of the day no Personal Navigator ou na app da Disney Cruise Line. 

Dry Dock – quando um navio entra em reforma, ele vai para uma dry dock (que é literalmente uma doca seca, onde vão 
fazer a reforma). Os navios tem dry docks de curta duração (2 semanas por exemplo, para reformas pequenas) ou até de 
mais de 2 meses, para reformas grandes, como a que estão no momento fazendo no Disney Wonder. 

Edge – clube de pré-adolescentes nos 4 navios, para a faixa etária de 11 a 14 anos. Faz parte dos Youth Clubs, que são os 
clubes infanto juvenis dos navios Disney. 

First Time Cruiser – alguém que vai fazer o cruzeiro pela primeira vez. 

Fish Extender – é uma brincadeira de troca de presentes entre os passageiros Disney, leia mais aqui como funciona o fish 
extender. 

Fitness Center – as academias de ginástica dos navios Disney, grátis, que ficam dentro do Spa. Qualquer um pode chegar 
e usar os aparelhos, só as aulas ou personal trainers que são pagos. 

Forward – frente do navio. Por exemplo, o teatro fica no deck 3 ou 4 forward, que é no terceiro ou quarto andar, na frente 
do navio. 

Gangway – é a passarela que leva da porta do navio ao pier ou a um barco, como os fingers em um aeroporto que levam 
ao avião. Nos dias que os navios atracam nos portos, eles avisam que o desembarque será feito pelas gangways no deck 1 
ou deck 2, dependendo do navio e do porto. 

Guest Services – pense no Guest Services como se fosse a recepção de um hotel, eles trabalham da mesma forma. Ficam 
no deck 3 no meio do navio (midship) em todos os navios da Disney. 

são as gorjetas (também pode usar a palavra <em>tip</em>, mas eles sempre escrevem gratuity ou gratuities nos 
documentos do navio). Você paga gorjeta de $13.50 por pessoa por noite de cruzeiro, e todos pagam, até bebês. E paga 
gorjetas na compra de serviços a bordo (uma massagem no spa, por exemplo) ou na compra de bebidas alcóolicas (uma 
taça de vinho em um bar ou restaurante, por exemplo). Veja como funcionam as gorjetas nos navios da Disney. 

GTY ou Guarantee – cabines que você não escolhe o número, normalmente com preços promocionais. Expliquei tudo 
sobre elas neste post: promoção de cruzeiro Disney. 

Inside – uma cabine interna, sem janela. Nos navios Disney Dream e Disney Fantasy, essas cabines tem uma janelinha 
mágica que mostra imagens externas capturadas por uma câmera, e tem personagens que aparecem também. Já mostrei 
essa cabine no post Disney Fantasy: como é a Cabine interna. 

Key to the World card – é o seu cartão-chave. Cada pessoa da cabine tem um, até mesmo bebês e crianças pequenas. Você 
usa para abrir a porta da cabine, para comprar alguma coisa a bordo do navio, para tirar fotos no navio com os fotógrafos 
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profissionais, para entrar e sair do navio nos portos, acompanhado de identificação com foto para os maiores de 18 anos. 
Todos os detalhes do cartão Key to the World explicados. 

Laundry Rooms ou Launderettes – as lavanderias self service do navio, você pode lavar e secar as suas roupas (pagando). 
As lavanderias também tem tábua e ferro para passar, caso você precise passar alguma roupa, pois não pode levar ferro 
pro navio. 

Main e Second dining – são os dois horários marcados para o jantar. O Main Dining acontece as 17h45 e é sempre o 
preferido dos americanos, costuma esgotar meses antes do cruzeiro. O Second Dining é as 20h15 e o preferido dos 
brasileiros. Você escolhe o horário do jantar no momento da reserva do cruzeiro. Pode trocar depois se quiser, mas pro 
Main Dining nem sempre vai ter vaga. Se você reservar e nem tiver opção, você cai direto no Second porque o Main já 
acabou. 

Main Dining Rooms ou MDRs – são os 3 restaurantes principais da rotação do jantar. 

Mandatory Drill – é a simulação de segurança que todos os passageiros tem que comparecer no dia do embarque. Você 
vai ter que apresentar todos os cartões-chave de cada membro da sua família porque eles vão escanear pra ter certeza 
que todo mundo compareceu. Eles vão falar dos procedimentos em caso de emergência. 

Midship – é literalmente o meio do navio. Você pode reservar uma cabine por exemplo no deck 8 midship (oitavo andar, 
no meio do navio). 

Nursery – é a creche para crianças de até 3 anos, paga separadamente. Se chama It’s a Small World Nursery e fica sempre 
no deck 5 midship nos 4 navios Disney. 

Oceaneer Club – clube infantil para crianças de 3 a 12 anos de idade, com áreas temáticas e atividades com recreadores e 
algumas com personagens, nos 4 navios. O Oceaneer Club tem áreas temáticas diferentes em cada navio. Por exemplo o 
Disney Wonder tem uma área Frozen que os demais navios não tem. O Disney Fantasy tem uma Super Hero Academy 
diferente do Disney Magic e Disney Wonder, e o Disney Dream não tem. O Disney Dream tem uma área Star Wars 
diferente do Disney Fantasy e os navios Disney Magic e Disney Wonder não tem. Faz parte dos Youth Clubs, que são os 
clubes infanto juvenis do navio. 

Oceaneer Lab – clube infantil para crianças de 3 a 12 anos de idade conectado ao Oceaneer Club e com espaços para artes 
e atividades, videogames e TVs nos 4 navios. Faz parte dos Youth Clubs, que são os clubes infanto juvenis do navio. 

Oceanview – a tradução literal é vista para o mar. As cabines Oceanview tem vista para o mar e podem ser Deluxe 
Oceanview ou Deluxe Family Oceanview que são cabines com janela (porthole) e sem varanda, e também Deluxe 
Oceanview with Verandah ou Deluxe Family Oceanview with Verandah que são cabines com varanda e vista para o mar. 

Online check in – você deve fazer o seu check in online assim que abrir o prazo para isso. Para quem nunca fez cruzeiro 
Disney, esse prazo é 75 dias antes do cruzeiro. Expliquei tudo em Como fazer o check in online do cruzeiro Disney. 

Palo – é o restaurante italiano somente para adultos nos 4 navios da Disney. Menores de 18 anos não entram. Esse 
restaurante é reservado e pago separadamente, totalmente opcional. Tem jantar diariamente e brunch em roteiros de 4 
noites para cima. É um restaurante fino e pede traje esporte fino. 

Pirates IN the Caribbean deck party – é a festa do pirata que acontece em todos os cruzeiros Disney que vão para as 
Bahamas e Caribe. A festa acontece no palco do deck da piscina e tem um show com personagens que termina com fogos 
em alto mar. Adultos e crianças se fantasiam de pirata nesse dia, inclusive os personagens. 

Personal Navigator – é o jornalzinho de bordo dos navios Disney. Tem a programação do navio de cada dia e eles deixam 
na sua cabine todas as noites com a programação do dia seguinte. Foi reduzido bastante depois que foi lançado o 
aplicativo da Disney Cruise Line. Veja exemplos de Personal Navigators. 

Pixie Dust – é quando alguém deixa um presente para você na sua porta da cabine, pode ser um ímã decorativo na sua 
porta ou outra coisinha como doces ou outros brindes. Geralmente você tem que ter um fish extender na sua porta para 
isso. 
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Placeholder – é “guardar um lugar” em um cruzeiro futuro, sem data marcada. Fazendo essa reserva placeholder no navio 
você tem 2 anos para fazer um novo cruzeiro Disney com desconto. Expliquei tudo aqui: como ter um desconto no 
cruzeiro Disney. Você faz a reserva placeholder na mesinha de Vacation Planning no deck 4 midship em todos os navios 
da Disney. 

Port – lado esquerdo do navio, se você está parado dentro do navio olhando para a frente. 

Port Adventures – o balcão onde você pode marcar passeios nos portos e algumas atividades no navio. Por exemplo, 
horário pra tirar fotos com as princesas, refeição com personagens, corrida na ilha da Disney, etc. No Disney Magic e 
Disney Wonder fica no deck 3, no Disney Dream e Disney Fantasy fica no deck 5, sempre midship. É também o nome que 
a Disney dá para os passeios em si, veja Shore Excursions. 

Porthole – são as janelas redondas do navio, que não abrem. Você pode ter uma cabine com 1 ou 2 portholes, dependendo 
da categoria. As cabines internas do Disney Dream e Disney Fantasy tem o Magical Porthole, que é a janelinha mágica, 
veja Inside nessa lista. 

Quiet Cove – é a área somente para adultos no deck da piscina que tem a Quiet Cove pool, que é a piscina só para maiores 
de 18 anos, o bar, o Cove Café e duas hidromassagens (hot tubs ou whirlpools). Crianças não são permitidas nessa área. 

Remy – é o restaurante francês somente para adultos nos navios Disney Dream e Disney Fantasy. Menores de 18 anos 
não entram. É reservado e pago separadamente, totalmente opcional. Tem jantar diariamente, brunch em roteiros de 4 
noites para cima e uma dessert experience, degustação de sobremesas. É um restaurante fino e pede traje social para o 
jantar e esporte fino para o brunch e degustação de sobremesas. 

Restroom – banheiro. Claro que nos navios da Disney eles tem banheiros lindos espalhados pelo navio! 

Room service – é o serviço de quarto, funciona 24h e é gratuito. Você pode pedir café na sua cabine, almoço, lanche, jantar, 
tudo incluído. É recomendado dar uma gorjeta pra quem levar a comida pra você. O menu do room service é pequeno e 
não tem os mesmos pratos que os restaurantes, você encontra o menu em um livro na sua cabine. Atenção aos itens que 
tem escrito Call for price and offerings pois esses itens são cobrados a parte. Saiba como funciona o serviço de quarto 
nos navios Disney. 

Rotational dining – a Disney inventou esse conceito de rotação de restaurantes pro jantar. Você cada noite janta em um 
dos 3 restaurantes principais, e os seus garçons mudam de restaurante junto com você. O número da sua mesa nunca 
muda. A Disney Cruise Line que determina a ordem dos restaurantes que você vai jantar. 

Royal Court Royal Tea – é o chá com as princesas pago a parte que acontece nos 4 navios da Disney. 

Seminars – “seminários” de bebidas, são as degustações ou tastings. Você marca antecipadamente pelo site da Disney e 
paga à parte, o preço varia de acordo com a bebida. Dura 1 hora e um barman vai explicar sobre as bebidas enquanto você 
prova cada uma. Os grupos são em torno de 20 pessoas ou mais. 

Senses Spa & Salon – é o spa e salão de beleza dos 4 navios. Os tratamentos do spa são todos pagos separadamente e 
você pode agendar pelo site da Disney Cruise Line ou a bordo do navio. 

Shore Excursion (ou simplesmente Excursions) – são os passeios (excursões) nos portos onde o navio para, pagos 
separadamente e reservados pelo site da Disney Cruise Line. Você pode reservar uma Shore Excursion (passeio) para 
ruínas maias quando o navio para em Cozumel no México, ou uma Shore Excursion para ver uma geleira de perto no 
Alasca, ou não precisa reservar nenhuma Shore Excursion e fazer os passeios por conta própria. 

Shutters – é a loja de fotos do navio, saiba mais sobre os pacotes de fotos nos cruzeiros Disney. 

Split Bathroom – é o banheiro “dividido em dois” nas cabines dos navios Disney. Ao invés de 1 banheiro com pia, vaso 
sanitário e chuveiro, a Disney pegou esse espaço e dividiu em dois banheiros individuais, um com pia e vaso sanitário e o 
outro com pia e chuveiro. Assim duas pessoas podem usar ao mesmo tempo, uma de cada lado. Lembrando que as cabines 
internas standard (categoria 11) e cabines adaptadas para deficientes físicos não tem banheiro split, e nem a categoria 
08A. 
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Sports deck – todos os navios Disney tem uma área chamada Sports deck, com mesa de pingue pongue, quadra de 
basquete, mesa de totó (pebolim) e no Disney Dream e Disney Fantasy, minigolfe também. 

Starboard – lado direito do navio, se você está parado dentro do navio olhando para a frente. 

Staterooms – são as cabines do navio, que são como quartos de hotel. 

Tender – quando um porto não tem um pier adequado pro navio atracar, você sai do navio para o porto via tender, que 
são uns barcos menores que levam os passageiros do navio ao porto. Barco menor = cabem umas 50 a 100 pessoas por 
vez ou mais, então não é tão pequeno assim. Você não se molha, não bota o pé na água, nada disso. 

Twist’n’Spout – o toboágua amarelinho nos navios Disney Magic e Disney Wonder, altura mínima 38 polegadas ou 106 
cm. 

Verandah – a varanda, das cabines com varanda. Você pode reservar uma cabine com verandah, uma cabine com 
Navigator’s Verandah (uma varanda menor), uma Extended Verandah (varanda maior que o normal) ou Verandah with 
Whitewall (varanda com mureta ao invés de grades e acrílico). 

Vibe – é o clube para adolescentes de 14 a 17 anos de idade nos 4 navios da Disney. Faz parte dos Youth Clubs, que são os 
clubes infanto juvenis dos navios Disney. 

Walt Disney Theatre – é o teatro em todos os navios Disney, onde acontecem os shows todas as noites (grátis). 

Wave Phones – são os telefones (2 por cabine, grátis) que funcionam a bordo do navio e da ilha da Disney. Você pode usar 
para se comunicar com outras pessoas de outras cabines também, mas a função mais importante é para que os clubes 
infantis ou creche possam se comunicar com você caso o seu filho peça para ir embora. 

Youth Clubs (ou kids clubs) – são os clubes infanto juvenis dos navios Disney. Tem clube para crianças de 3 a 12 anos 
(Oceaneer Club e Oceaneer Lab), um clube para pré-adolescentes de 11 a 14 anos (Edge) e outro para adolescentes de 14 a 
17 anos (Vibe). Todos esses clubes são grátis e todos funcionam até pelo menos meia-noite, os clubes para adolescentes as 
vezes fecham ainda mais tarde.  


