2014 DISNEY QUICK-SERVICE
BREAKFAST OFFER

Healthy Food Options
Disney is committed to offering a wide range of options for you
and your family. We offer menu selections for all of our Guests,
including children, seeking well-balanced meals, snacks and
beverages as well as those with lifestyle dining requests or
special dietary requests. Guests may speak with a chef or
manager regarding any special dietary requests upon arrival
at the dining location.

Opciones de comida saludable
Disney está comprometido a ofrecer un amplio rango de
opciones para usted y su familia. Ofrecemos selecciones del
menú para todos nuestros Huéspedes, incluyendo niños, que
busquen comidas, refrigerios y bebidas balanceados, así como
para quienes tengan solicitudes de alimentos para su estilo de
vida o solicitudes dietéticas especiales. Los Huéspedes pueden
hablar con un chef o gerente sobre cualquier solicitud dietética
especial al llegar a la ubicación de servicio de comidas.

Opções de Alimentos Saudáveis
A Disney compromete-se a oferecer uma ampla variedade de
opções para você e sua família. Oferecemos seleções do cardápio
para todos os nossos Hóspedes, incluindo crianças, buscando
refeições bem balanceadas, lanches e bebidas, assim como para
aqueles com solicitações especiais de estilo de vida alimentar
ou necessidades de dieta. Os Hóspedes podem falar com o chef
ou gerente relativamente a quaisquer solicitações de dietas
especiais assim que chegarem ao local da refeição.

Quick-Service meals may not be redeemed for cash in whole or in part,
sold separately, transferred or refunded. Theme Park admission is
required for some dining locations. Operating hours, menus, entertainment,
Quick-Service Breakfast locations, components and terms are subject
to change without notice.
Quick-Service meal entitlements are based on the length of your package
stay at your Disney Resort Hotel. The owners of the Walt Disney World Resort
shall not be responsible for the non-utilization of package components
due to refurbishing, capacity, inclement weather, or any circumstances
beyond their control.
Las comidas con Servicio Rápido no pueden ser canjeadas
por dinero en efectivo, en todo o en parte, ni vendidas por separado,
transferidas o reembolsadas. Algunas ubicaciones requieren de
admisión al parque temático. Las horas de operación, menús,
entretenimiento, ubicaciones de Desayuno con Servicio Rápido,
componentes y términos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las comidas con Servicio Rápido asignadas se basan en la longitud de
estadía de su paquete en su Hotel Disney Resort. Los propietarios de
Walt Disney World Resort no serán responsables de la falta de uso
de componentes del paquete a causa de remodelaciones, capacidad,
clima inclemente o cualquier circunstancia fuera de su control.
As refeições Serviço Rápido não podem ser trocadas por dinheiro
em parte ou no total, vendidos separadamente, transferidos ou
reembolsados. A admissão no Parque Temático é obrigatória para
alguns locais de refeição. Horas de operação, menus, entretenimento,
locais do Serviço Rápido de café da manhã, componentes e termos
estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
O direito à refeição Serviço Rápido é baseado na duração do pacote de estadia em seu Hotel Disney Resort. Os proprietários do Walt
Disney World Resort não devem ser responsáveis pela não utilização
dos componentes do pacote devido a renovações, capacidade, clima
ou qualquer circunstância além de seu controle.
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QUICK-SERVICE BREAKFAST OFFER

Welcome! This brochure outlines the details of what is

included and how to redeem the Quick-Service Breakfast that was
included as part of your vacation package. Your package includes
one (1) Quick-Service Breakfast per person, per night of your package
stay for everyone in the party age 3 and over.

Redeeming Your Meals
e The Quick Service Breakfast includes one (1) single serving:
• Entrée
• Non-Alcoholic Beverage
e Present your MagicBand or Key to the World card to the cashier at
the time of purchase and specify the number of meals being redeemed.
e Guests ages 3-9 must order from a children’s menu where available.
e Any unused meals expire at midnight on your package
reservation check out date.
e You may not redeem meals for any Guests who are not on
your package.

Tracking Your Meals
e Your meal usage will be tracked electronically to your
reservation.
e After you dine, your party’s remaining entitlements will be
printed on the receipt.
e You can also contact your Resort Concierge at any time for
your meals balance.

OFERTA DE DESAYUNO CON SERVICIO RÁPIDO

OFERTA DE SERVIÇO RÁPIDO DE CAFÉ DA MANHÃ

¡Bienvenido! Este folleto describe los detalles de qué está

Bem-vindo! Esta brochura descreve os detalhes do que está

incluido y cómo canjear el Desayuno con Servicio Rápido que está incluido
como parte de su paquete vacacional. Su paquete incluye un (1) Desayuno
con Servicio Rápido por persona, por noche de su estadía en paquete para
cada persona del grupo de 3 años de edad o más.

incluso e como obter o Serviço Rápido de Café da Manhã incluído como
parte de seu pacote de viagem. Seu pacote inclui um (1) Serviço Rápido
de Café da Manhã por pessoa, por noite de seu pacote de estadia para
todos no grupo de 3 anos de idade ou mais.

Canjear sus comidas
e El Desayuno con Servicio Rápido incluye una (1) sola porción:
• Plato principal
• Bebida no alcohólica
e Presente su MagicBand o Key to the World card al cajero en el
momento de la compra y especifique el número de comidas que
desea canjear.
e Los Huéspedes de 3 a 9 años de edad deben ordenar de un menú
infantil, cuando esté disponible.
e Cualquier comida sin utilizar expira a medianoche en la fecha de
salida de su reserva de paquete.
e No puede canjear comidas para Huéspedes que no sean parte de su
paquete.

Obtendo Suas Refeições
e O Serviço Rápido de Café da Manhã inclui uma (1) única porção de:
• Prato principal
• Bebida não-alcoólica
e Apresente sua MagicBand ou Key to the World card ao atendente
no momento da compra e especifique o número de refeições sendo
obtidas.
e Hóspedes de 3 a 9 anos de idade devem fazer o pedido no menu
infantil, quando disponível.
e Quaisquer refeições não usadas expiram à meia-noite na data
de finalização da reserva de seu pacote.
e Você não pode obter refeições para nenhum Hóspede que não
esteja em seu pacote.

Control de sus comidas
e Su uso de sus comidas será controlado electrónicamente y
relacionado con su reserva de paquete.
e Después de que coma, las comidas pendientes de su grupo serán
impresas en el recibo.
e También puede contactar al concierge de su hotel en cualquier
momento para preguntar por las comidas pendientes de su grupo.

Acompanhando suas Refeições
e A utilização de suas refeições será acompanhada eletronicamente
em seu pacote de reserva.
e Após você comer, os direitos de refeição restantes do seu grupo
serão impressos na nota.
e Você também pode entrar em contato com a recepção do hotel a
qualquer momento e pedir os direitos de refeição restantes do grupo.

Ubicaciones de Desayuno con Servicio Rápido

Locais de Serviço Rápido de Café da Manhã

At Quick-Service locations, Guests order food and beverages
at a counter or register. Advanced dining reservations are not
available at Quick-Service locations – just stop by and enjoy.

En las ubicaciones con Servicio Rápido, los Huéspedes pueden ordenar
alimentos y bebidas en un mostrador o mesa de registro. No hay reservaciones
por adelantado en ubicaciones con Servicio Rápido-simplemente llegue y disfrute.

Nos locais de Serviço Rápido, os Hóspedes pedem alimentos e
bebidas no balcão ou caixa. Reservas em adiantado não estão
disponíveis nos locais de Serviço Rápido – apenas chegue e aproveite.

Disney’s All-Star Movies Resort
World Premiere Food Court
Disney’s All-Star Music Resort
Intermission Food Court
Disney’s All-Star Sports Resort
End Zone Food Court
Disney’s Animal Kingdom Lodge
The Mara
Disney’s Art of Animation Resort
Landscape of Flavors

Disney’s Coronado Springs Resort
Café Rix
Pepper Market
Disney’s Fort Wilderness
Resort & Campground
Trail’s End Restaurant To Go Counter
Disney’s Grand Floridian
Resort & Spa
Gasparilla Island Grill
Disney’s Old Key West Resort
Good’s Food to Go

Quick-Service Breakfast Locations

Disney’s BoardWalk
Inn and Villas
Belle Vue Lounge
BoardWalk Bakery
Disney’s Caribbean
Beach Resort
Old Port Royale Food Court
Disney’s Contemporary
Resort
Contempo Cafe

Quick-Service locations are subject to change without notice. Theme Park admission
is required for some dining locations. Operational hours may vary.

Disney’s Polynesian Resort
Capt. Cook’s
Disney’s Pop Century Resort
Everything POP Shopping & Dining
Disney’s Port Orleans Resort
Riverside Mill Food Court
Sassagoula Floatworks &
Food Factory
Disney’s Saratoga Springs
Resort & Spa
The Artist’s Palette
The Paddock Grill

Las ubicaciones con Servicio Rápido están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunas ubicaciones
requieren de admisión al parque temático. Las horas de operación pueden variar.

Disney’s Wilderness Lodge
Roaring Fork
Disney’s Yacht & Beach
Club Resorts
Ale and Compass Lounge
Beach Club Marketplace
®
Magic Kingdom Park
Main Street Bakery
®
Epcot
Fountain View
Sunshine Seasons

®

Disney’s Hollywood Studios
Fairfax Fare
Starring Rolls Cafe
®
Disney’s Animal Kingdom
Theme Park
Pizzafari
®
Downtown Disney Area
®
Earl of Sandwich
®
Wolfgang Puck ExpressMarketplace

Os locais Serviço Rápido estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. A admissão no Parque
Temático é obrigatória para alguns locais de refeição. Os horários de funcionamento podem variar.

