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Kinderdromen zien uitkomen in DISNEYLAND® PARIS is het mooiste wat er is. 

Beleef eindeloos plezier met het hele gezin in een plaats vol magie, waar de verbeelding 

onbegrensd is en de geluksmomenten onvergetelijk.

Welkom op de plaats waar je

 verbeelding tot leven komt…



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN
G R A T I S !

Voor meer informatie, ga naar pagina 46.



Deze plattegrond is niet op schaal.

DISNEY® HOTELS

Disneyland® Hotel p. 25 5
min

Disney’s Hotel New York p. 27 10
min

Disney‘s Newport Bay Club p. 29 15
min

Disney’s Sequoia Lodge p. 31 15
min

Disney’s Hotel Santa Fe p. 33 20
min

Disney’s Hotel Cheyenne p. 35 20
min

Disney’s Davy Crockett Ranch p. 37

AFSTAND NAAR DE DISNEY PARKEN

Loopafstand Gratis Shuttlebus Reisafstand

SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELS

B&B Hotel p. 41 10
min

Algonquin’s Explorers Hotel p. 41 10
min

Vienna International 
Dream Castle Hotel p. 39 
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min

Vienna International 
Magic Circus Hotel p. 39 
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min

Kyriad Hotel p. 41 10
min

Radisson Blu Hotel p. 39 10
min

Adagio Marne-la-Vallée 
Val d’Europe p. 39

10
min

O Hôtel l’Elysée Val d’Europe p. 41 10
min



Ontdek de magie van de 2 Disney® Parken en laat 

je meevoeren door de magie in onze meer dan 

50 fantastische attracties. Kies uit 7 Disney® Hotels in 

het hart van de verbeelding of 7 speciaal uitgekozen 

hotels vlakbij. Geniet van duizend-en-één smaken 

in de meer dan 50 restaurants en beleef het meest 

afwisselende avondje uit ooit in Disney Village®.

Stel je eens voor: 

  jij hier!

Disneyland® Paris bedankt  

zijn Officiële Partners* 

*Officiële Partners op het moment van drukken.

DIENSTEN & ACTIVITEITEN

P Winkelcentrum Val d’Europe

Q SEA LIFE Aquarium p. 58

R La Vallée Village p. 58

S Golf Disneyland® p. 58

T
Ontdek Parijs met PARISCityVISION  
en MAGIC WAYS p. 57

U Davy Crockett‘s Adventure

Informatiebureau toerisme Ile-de-France
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Disneyland® Park
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TWEE DISNEY® PARKEN 

ER WAS EENS...  
EEN MAGISCH KONINKRIJK
Verken vijf betoverende landen, elk met zijn eigen unieke sprookjessfeer. 

Beleef met het hele gezin een magisch avontuur vol tijdloze attracties, 

kleurrijke shows en verbeelding die geen grenzen kent. 

Bereid je maar voor op adembenemende shows, schitterende 

parades, fantastische attracties en onvergetelijke ontmoetingen 

met Disney figuren.

Disneyland® Park 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



DISNEY DREAMS®!  

De ultieme afsluiting van een magische dag

Bij het vallen van de avond brengt dit schitterende avondspektakel* 

met de vele kleurige projecties, lasers, vuurwerk en fonteinen de 

avond tot leven tijdens een reis langs de mooiste Disney verhalen.

Dagelijkse show tot eind 30 september 2016. Raadpleeg je Disney agent voor de programmering vanaf 1 oktober 2016.

* In november 2012 won de avondshow Disney Dreams®! In Disneyland® Paris de IAAPA Brass Ring Award voor beste productie 

in de budgetklasse van $1 miljoen of meer.
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VIJF LANDEN
1 Main Street, U.S.A.®
Een Amerikaans stadje uit het begin  

van de 20e eeuw.

2 Frontierland

Verover het Wilde Westen. 

3 Adventureland

Ga op avontuur in de spannende wereld 

van ontdekkingsreizigers.

4 Fantasyland

Herbeleef de grootste Disney klassiekers.

5 Discoveryland

Spectaculaire toekomstvisioenen uit heden en verleden.

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 59.
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EN IEDEREEN LEEFT NOG LANG  
EN GELUKKIG
Onvergetelijke, magische momenten voor kleine dromertjes, jonge 

avonturiers en natuurlijk hun ouders. Een paar hoogtepunten:

  PLEZIER MET DE KLEINTJES – alles voor kleine dromertjes: 

Dumbo the Flying Elephant — Want olifanten kunnen écht vliegen! 

Autopia® — Grote pret voor kleine snelheidsduiveltjes in een speels 

jaren 50-decor. 

“it’s a small world” — Nooit te klein voor een reis rond de wereld. 

  EXTREME SENSATIES – voor jonge avonturiers: 

Space Mountain®: Mission 2(1) — Op raketsnelheid naar de uithoeken  

van de ruimte. 

Indiana Jones™ and the Temple of Peril — Trotseer de wraak van  

de Goden in een wagentje dat razendsnel door de ruïnes van een 

vergeten tempel raast. 

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

Disneyland® Park 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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  F A M IL IE P L E Z I E R  –  g e n ie t e n  m e t  h e t  h e l e  g e z in :  

P ir a t e s  o f  t h e  C a r ib b e a n (1 ) — Alle hens aan dek!  

Piraten in zicht! 

B u z z  L ig h t y e a r  L a s e r  B la s t  — Verzamel je ruimtesoldaten 

en ga de strijd aan met de boosaardige keizer Zurg. 

P h a n t o m  M a n o r  — Gil het uit in dit griezelige 

landhuis met zijn ijzingwekkende geheimen.

 N I E U W   JEDI TRAINING ACADEMY 

Jonge Padawans (jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar) 

kunnen in training gaan bij een Jedi Meester en zich 

klaar maken om strijd leveren tegen de Duistere Kant 

van de Kracht. Beperkte capaciteit, dus wie het eerst 

komt, wie het eerst de Lightsaber in handen heeft!(2) 

SLIMME TIPS 

FASTPASS®

Een gratis service om minder lang in de rij te hoeven staan 

bij de populairste attracties in de Disney® Parken. Fastpass 

wijst je een tijdstip later op de dag toe, waarop je met voorrang 

toegang tot de attractie krijgt. In de tussentijd kun je gaan 

genieten van de rest van de magie in de Disney Parken.

Extra Magische Uren

Als je in een Disney® Hotel verblijft, zijn delen van het 

Disneyland® Park al tot twee uur eerder voor jou  

toegankelijk! Bij binnenkomst kun je meteen op de foto 

met Mickey en Minnie en hun vrienden, en een aantal 

attracties zijn speciaal voor jou al geopend!

Meer info over de Fastpass service vind je op p. 58 en voor de Extra Magische Uren zie p. 59.

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 59. 
(1) Omdat we de magie in Disneyland Paris steeds weer vernieuwen, zijn er af en toe werkzaamheden aan de attracties. Deze attractie kan tijdens je bezoek gesloten zijn. Informeer bij je Disney agent naar de sluitingsdata.
(2) Dagelijkse show. Beperkte capaciteit. Voor toegang tot de show gelden speciale voorwaarden en tijden, informeer hiernaar bij je Disney agent. 
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Walt Disney
 Studios® Park
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HOU JE VAN FILMS? BELEEF ZE ZELF!
Altijd al willen weten hoe de magie van het witte doek tot stand komt? 

In het Walt Disney Studios® Park neem je een kijkje achter de schermen! 

Stap met het hele gezin in de wereld van camera’s, spotlights en de 

meest geweldige verhalen. Geniet van daverende attracties en shows  

in het gezelschap van allerlei Disney figuren. Wie van film houdt,  

mag dit niet missen.

Walt Disney Studios® Park 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



RATATOUILLE: THE ADVENTURE 

Eerst krimp je tot je zo klein wordt als onze rattenheld, Rémy en 

dan word je ondergedompeld in een unieke, kleurrijke, geurrijke 

en smaakvolle belevenis. Even later worden jullie ontdekt in de 

gigantisch grote keuken. De jacht is geopend! In Gusteau’s beroemde 

Parijse restaurant zit Chef Skinner je op de hielen. Je duikt en draait 

en baant je een weg door een avontuur waarvan je beslist zin krijgt in 

nog een portie. Smakelijk! Maak je ervaring in Ratatouille : L’Aventure 

Totalement Toquée de Rémy compleet met een maaltijd in Bistrot 

Chez Rémy en neem een kijkje in de naastgelegen Parijse souvenirshop.

VOOR DE KLEINTJES DISNEY® HOTELS SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELS 11
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VIER PRODUCTIEZONES
1 Front Lot

Beleef een grootse entree in een studio.

2 Production Courtyard®

Ontdek de geheimen van de film en televisie.

3 Toon Studio®

Duik in een wereld waar tekenfilms tot leven komen 

en verklein jezelf voor gigantisch groot plezier in  

Toy Story Playland en Place de Rémy.

4 Backlot

Stunts! Actie! Ideaal voor stoere kids, tieners  

en volwassenen.

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 59.
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BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

FILMAVONTUREN  
VOOR DE HELE FAMILIE
Het Walt Disney Studios Park heeft voor elk gezinslid de perfecte droomrol 

klaarliggen. In een wereld vol geweldige actie en speciale effecten vallen je 

kids van de ene verbazing in de andere en stelen ze als opkomende sterren 

de show in onze opwindende attracties. Op het programma:

  PLEZIER MET DE KLEINTJES – voor nieuwsgierige kleintjes: 

Cars Quatre Roues Rallye — De droom van alle coureurtjes in spe: 

achter het stuur in je eigen snelle auto. 

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah® — Vlieg mee met 

Aladdin en de Geest naar een vrolijke wereld vol verbeeldingskracht. 

Slinky Dog Zigzag Spin — Jaag je staart achterna!

  EXTREME SENSATIES – voor iedereen die van actie houdt: 

The Twilight Zone Tower of Terror™ — Hou je na het inchecken stevig 

vast, want je valt 13 verdiepingen naar beneden. 

Walt Disney Studios® Park 
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R o c k  ‘ n ’  R o lle r  C o a s t e r  s t a r in g  A e r o s m it h (1 ) —  

Zet je schreeuwend schrap voor een knallend  

achtbaanavontuur met een pompende beat. 

C r u s h ’ s  C o a s t e r  — Dompel je onder in een zee van  

plezier op de rug van een draaiende schildpad. 

  F A M IL IE P L E Z IE R  –  m e t  z ’ n  a lle n  t e g e lijk :  

S t it c h  L iv e ! — Aloha! Deze blauwe pretmaker 

serveert je kleintjes persoonlijk een flinke portie 

buitenaards plezier. 

Toy Soldiers Parachute Drop — Roep je rekruutjes 

bijeen voor een missie in de wolken met sergeant 

en zijn mannen.  

Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular  

featuring Flash McQueen — De sensationele 

stuntshow boordevol vuur en snelheid.

SLIMME TIPS
Single Rider

Single Rider is een gratis service waarmee je je wachttijd bij 

bepaalde attracties kunt verkorten. De Single Riders wachtrij 

is bedoeld voor gasten die alleen zijn of gasten van een 

groep die het niet erg vinden alleen in te stappen.  

Meer info vind je op pagina 58.

Zorgeloos genieten 

Wanneer je bij ons een verblijf boekt weet je zeker dat je  

zorgeloos kunt genieten van al het betoverends dat onze  

twee Disney® Parken te bieden hebben. Dit is allemaal inclusief: 

spannende attracties, fantastische shows, zowel overdag als  

‘s avonds, onvergetelijke ontmoetingen met Disney figuren en 

een schitterende parade in het Disneyland® Park!*

* Uitgezonderd de Rustler Roundup Shootin’ Gallery en Disney’s Halloween Party; hiervoor geldt een toeslag.

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 59.
(1) Omdat we de magie in Disneyland Paris steeds weer vernieuwen, zijn er af en toe werkzaamheden aan de attracties. Deze attractie kan tijdens je bezoek gesloten zijn. Informeer bij je Disney agent naar de sluitingsdata.
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MAGISCHE SEIZOENEN

  Swing into Spring — 5 maart - 29 mei 2016 

Geniet van een dartelende lente in Disneyland® Paris! Elk voorjaar vult 

het Disneyland® Park zich weer volop met kleur en muziek. En met al die 

geurige bloemen en vrolijke mensen wordt het beslist MAGIE-nifiek!

  Frozen Summer Fun — 4 juni - 18 september 2016 

De magie van Frozen daalt neer in een feeëriek en verfrissend 

Disneyland Park. Laat je ondersneeuwen door plezier en beleef 

onvergetelijke momenten met Anna, Elsa en Olaf. 

  Disney’s Halloween Festival — 1 oktober - 2 november 2016 

In de herfst neemt de magie een griezelig leuke wending. Eén maand 

lang is Disneyland® Paris helemaal behekst: Disney figuren sluipen rond 

in bizarre kostuums door de kleurige en met pompoenen versierde 

straten en pleintjes. Snoep of ik schiet!

Seizoenen 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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  D is n e y ’s  H a l l o w e e n  P a r t y  — 31 oktober 2016 

Op de engste nacht van het jaar beloven we je een vréééééééselijke 

nacht vol spoken en Disney schurken. Ga naar pagina 56.

  D is n e y ’s  B e t o v e r e n d e  K e r s t  — 11 november 2016 - 8 januari 2017 

Pak dit jaar de magie van Kerst extra vroeg uit in Disneyland® Paris 

en geniet met het hele gezin van een betoverend groot aanbod van 

feestelijke magie!  

E x t r a  m a g i e  t o e v o e g e n ?  Overweeg een kerstmaaltijd of een diner 

op oudejaarsavond met de familie. Of informeer eens naar onze 

kamers in kerstfeer. Ga naar pagina 55-56. 
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©2013 LEGO Group

Ook buiten de poorten van de Disney® Parken kun je je uitstekend  

amuseren. Met shows, winkels en themarestaurants heeft het unieke 

Disney Village alles in huis om je tot in de late uurtjes te vermaken.

DROMEN OM MEE TE NEMEN
  Jong en oud bouwt naar hartelust in de Lego® Store. 

  World of Disney, eindeloos veel prachtige souvenirs voor het hele gezin.

  Op naar de Disney Store®, de souvenirshop speciaal voor de kids!

  De nieuwste Disney looks, sieraden en accessoires vind je bij Disney Fashion.

  Tover een meesterwerk tevoorschijn bij Art On Demand in  

The Disney Gallery.

MAGIE OP HET MENU
  Beleef een magisch ontbijt met Disney figuren in Café Mickey.

  Smul van een Tex-Mex buffet in Billy Bob’s Country Western Saloon.

  Probeer New York Style Sandwiches, als voorproefje van de Big Apple.

Disney Village® 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



BESPAAR 10%door je dinnershow tegelijk te boeken met je verblijf. (2)

M E T

A l  m e e r  d a n  1 0  m i l j o e n  t o e s c h o u w e r s !

B U F F A L O  B I L L ’ S

Cowboys & Indianen • Schietdemonstraties • Ruiterkunsten •
Vuurgevechten & Postkoetsovervallen • Wilde buffels
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  Bijt in een heerlijke hamburger in 50’s stijl in 

Annette’s Diner.

  Geniet van elke hap in The Steakhouse.

PLEZIER VOOR IEDEREEN
  Muziekfestivals en het hele jaar door straatartiesten.

  Lekker dansen tijdens live concerten en muziekfeesten 

in Billy Bob’s Country Western Saloon.

  Bezoek de Sports Bar voor het laatste sportnieuws.

  PanoraMagique, zweef boven Lake Disney®  

in een luchtballon.(1)

DE GROOTSTE  
DINNERSHOW

  Laat het je smaken bij Buffalo Bill’s Wild West Show… 

met Mickey en zijn vrienden, een unieke Disney 

dinnershow. Feest met Sheriff Goofy en geniet van 

een authentieke Texaanse barbecue terwijl onze 

grandioze show voor je neus losbarst(2).

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 59. 
(1) Met toeslag. (2) Voor prijzen en informatie, ga naar pagina 54.
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KERST- EN OUDEJAARSAVOND

Met onze ruime keuze aan feestelijke menu’s en gelegenhe-
den, zoals een onvergetelijke maaltijd met Disney figuren, 
sluit je het jaar extra feestelijk af!

Ga naar pagina 55 voor meer informatie.

Met meer dan 50 restaurants in heel Disneyland® Paris, heb je keuze te 

over: van een lekkere, snelle snack tot een uitgebreid diner dat je verblijf 

bij ons zo extra bijzonder maakt.

4 ERVARINGEN,  
MEER DAN 50 RESTAURANTS

  Lekker eten én Disney figuren ontmoeten.

  Geniet van de beste gerechten met bediening aan tafel.

  De magie van een all-you-can-eat buffet.

  Snacks - heerlijk om mee te nemen!

MAALTIJDOPTIES VOOR  
IEDEREEN EN ELK BUDGET

  Kies op basis van je budget en profiteer van extra voordelen met onze 

vier maaltijdopties: Hotel, Standaard, Plus en Premium. Vooraf te boeken 

en overal in het resort te gebruiken, dus perfect voor je planning.

Disney maaltijden 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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V O O R D E E L  BIJ VOORAF BOEKEN
Ontvang gratis een ‘ P a u s e  G o u r m a n d e ’  (t u s s e n d o o r t je ) voor 
elke nacht van je verblijf, afhankelijk van je  
gekozen maaltijdoptie.

Voor prijzen en informatie, ga naar pagina 52-53.

ONTMOET D IS N E Y   
F IG U R E N  BIJ HET ETEN

  Geniet bij je maaltijd van het onvergetelijke 

gezelschap van Disney figuren. De kleintjes kijken 

hun ogen uit en zullen dit nooit meer vergeten... 

net als de rest van het gezin!

  Begin de dag met een heerlijk ontbijtbuffet in  

Café Mickey of geniet van koninklijk gezelschap  

in Auberge de Cendrillon.

GROOTSTE DISNEY  
D IN N E R S H O W

  Geef je ogen de kost bij Buffalo Bill’s Wild West 

Show… met Mickey en zijn vrienden en smul van een 

authentiek Texaanse BBQ! Deze show kan je boeken 

met een Vol- of Halfpension Premium-optie.

*Voor prijzen en informatie van maaltijdopties, ga naar pagina 52-53 en voor de andere opties, ga naar pagina 54-55.
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Voor de kleintjes! 

ONTMOET 
DISNEY 

FIGUREN 

BABY 
SWITCH

BABY 
CARE 

CENTER 

BUGGY 
VERHUUR 

PEUTERBAD KINDER 
SPEEL 

HOEKJE 

KINDER 
BEDJE

MAALTIJDEN 
MET DISNEY 

FIGUREN 

KINDERMENU

In Disneyland® Paris is er voor de kleintjes heel veel te zien en te beleven.

En we maken het je van begin tot eind gemakkelijk. Lees onze handige  

tips om je bezoek te vergemakkelijken en de dromen van je kleintje  

werkelijkheid te laten worden!

OVERAL MAGIE  
VOOR JE KLEINE DROMERTJES

  Maak een foto en prik een vorkje met Disney figuren.

  Zing en dans mee met Mickey en vrienden in attracties als Disney 

Junior Live on Stage! met de favorieten Jake and the Never Land 

Pirates en Sofia the First.

  Geef hun fantasie een boost bij geweldige attracties als Le Pays des 

Contes de Fées en Slinky Dog Zigzag Spin.

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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VOORDEEL- EN  
EXTRA VOORDEELSEIZOEN 
Onze laagste prijzen vind je buiten de schoolvakanties  
en in onze Voordeel- en Extra Voordeelseizoenen.  
Perfect voor gezinnen met baby's en peuters! 

Voor meer informatie en voorwaarden, ga naar pagina 44-45.

  KINDEREN T/M 6 JAAR KRIJGEN HUN 
TOEGANG EN VERBLIJF CADEAU!
Vergeet niet: indien je een arrangement boekt, krijgen  
kinderen t/m 6 jaar hetzelfde arrangement gratis.

Voor meer informatie en voorwaarden, ga naar pagina 44-45.

Raadpleeg je Disney agent voor details van de speciale services voor kinderen.
(1) Geldt niet voor Disney’s Davy Crockett Ranch. (2) Omdat we de magie in Disneyland Paris steeds weer vernieuwen, zijn er af en toe werkzaamheden aan de attracties. Deze attractie kan tijdens je bezoek gesloten zijn. Informeer 
bij je Disney agent naar de sluitingsdata.

GEZOND ETEN  
VOOR DE KLEINTJES

  In alle Disney® Hotels en in beide Parken vind je 
gezinsvriendelijke buffetrestaurants met een ruime 
keuze aan gezonde en evenwichtige maaltijden 
voor jonge kinderen – allemaal inbegrepen bij onze 
Volpension- en Halfpensionopties.

SLIMME TIPS VOOR JE VERBLIJF
  Kies voor een Disney® Hotel en je bent nooit verder 
dan een klein stukje lopen (5 tot 20 minuten) of 
een kort ritje met de gratis shuttlebus verwijderd 
van de toegang tot de Disney Parken.(1)

  Met onze gratis FASTPASS® sta je korter in de rij, 
zodat je nog meer leuke attracties kan beleven zoals 
Peter Pan’s Flight(2) en Buzz Lightyear Laser Blast.

  Ouders kunnen dankzij Baby Switch om de beurt een  
attractie in, zonder twee keer in de rij te hoeven staan.
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HET DISNEY VERSCHIL - OMDAT JE DE MAGIE OOK ‘S NACHTS WILT BELEVEN!

Verleng de betovering na een dag vol plezier in de Disney® Parken met een magisch  

verblijf in één van onze Disney® Hotels. Bovendien geniet je van extra voordelen: 

   Tot 2 Extra Magische Uren in delen van het Disneyland® Park – vóór de officiële openingstijden 

 – voor unieke ontmoetingen met Disney figuren en toegang tot het merendeel van de 

populairste attracties (zie voor details p. 48).

   Keuze uit 7 unieke gethematiseerde hotels, met de Disney magie tot in de kleinste details ter 

inspiratie voor je mooiste dromen.

   Onze beroemde Disney kwaliteit en onze persoonlijke service, 24/7 beschikbaar.

   Exclusieve service in onze luxe Suites en Club kamers – het perfecte recept voor prinsen 

en prinsessen van alle leeftijden om de magie zo lang mogelijk te laten duren.

   Een optimale ligging vlak bij de Disney Parken. Deze zijn te voet bereikbaar, of met de 

gratis shuttleservice(1).

 
 Het aantal Mickey sleutels bij elk hotel komt overeen met de officiële sterrenklassificatie 

en geeft aan wat je van het hotel kunt verwachten.

SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELS

Er zijn nog acht knusse hotels in de buurt die geschikt zijn voor families. Ook hier kun je kiezen

welk hotel het best bij je budget en smaak past. Met de gratis pendelbus op slechts enkele

minuten van de Disney® Parken en Disney Village®. Ga naar pagina 38-41.

MICKEY GEEFT JE DE SLEUTEL TOT EEN PERFECT VERBLIJF

   Alle arrangementen in deze brochure zijn inclusief de basisonderdelen van een verblijf 

(overnachting met ontbijt(1), parkeren(2) bij het hotel, toegang tot de Disney Parken), zodat je volop 

kunt genieten zo heb je een goed zicht op je budget en kan je volop genieten van je verblijf. 

(1) Shuttleservice en ontbijt niet inbegrepen bij Disney’s Davy Crockett Ranch. (2) Behalve Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe, met toeslag.

Hotels

V r o e g b o e k v o o r d e e l

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN
G R AT I S !

Voor meer informatie, ga naar pagina 46.



TWEE DISNEY® PARKEN MAGISCHE SEIZOENEN DISNEY VILLAGE® MAALTIJDEN

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

SUITES & CASTLE CLUB 
 Privéreceptie.  

  Lounge voor Amerikaans ontbijt met Disney 

figuren, gratis drankjes en snacks in de namiddag.

  Directe toegang tot het Disneyland Park 

met privélift.

AFSTAND MAALTIJD MET 
DISNEY FIGUREN

ZWEMBAD FITNESS SPA GRATIS WIFI 

GEEF JE VERBLIJF EXTRA GLANS MET EEN GOUDEN RANDJE!
Koninklijk ontspannen met Disney op z'n allerbest.

  Geniet van vijfsterrenservice en -kwaliteit.

  Perfect gelegen bij de ingang van het Disneyland® Park.

  De pracht en praal van het Victoriaanse tijdperk.

JOUW KAMER
  Rijk uitgerust en voorzien van airconditioning, één groot 
2-persoonsbed of twee 2-persoonsbedden, minibar, thee en 
espresso, TV met Disney kanalen en internationale zenders.

  Er zijn familiekamers voor 4 volwassenen en 1 kind.

  Kies voor een kamer op de begane grond met eigen terras.

  Kamer in kerstsfeer, compleet met feestversiering, kerst-
boom en leuke cadeautjes om mee naar huis te nemen 
(prijzen en details p. 56).  

  Disneyland® Hotel 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



VOOR DE KLEINTJES DISNEY® HOTELS SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELSDISNEY® HOTELS

ONTSPANNING
  Bubbelbad, sauna, stoombad en massage. 

EXTRA SERVICES
  Valetparking en bagageservice.

  24 uurs roomservice.

VOOR DE KINDEREN
  Minnie Club-speelruimte met toezicht.

  Eigen menukaart en gezelschap van Disney figuren 

bij lunch en diner in Inventions. 

MAALTIJDEN
  California Grill*: maak je op voor dit smaakvol 
ingerichte restaurant met een op Californië 
 geïnspireerde keuken. Bediening aan tafel.

  Inventions: internationaal buffetrestaurant met 
Disney figuren.

  Kies Vol- of Halfpension Premium voor een diner 
in deze restaurants.

  Café Fantasia: stijlvolle pianobar.

PRIJSVOORBEELD 

€ 379
PER VOLWASSENE 
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).  

Ga naar pagina 48-49 voor meer informatie over de voorwaarden van de activiteiten en diensten.
* Kledingvoorschrift is van toepassing. Contacteer je Disney agent voor meer informatie. Het restaurant kan gesloten zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Gelieve dit na te gaan bij je aankomst in het hotel.
(1) De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. (2) De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 3,30 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld. 
Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. (3) Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. (4) Kinderen delen de kamer met 1 of meer volwassenen.  

PRIJSVOORBEELD PER PERSOON(1) gebaseerd op een verblijf inclusief accommodatie, ontbijt en toegang tot  
de Disney® Parken. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting(2). Maximaal 4 personen per kamer (kinderen inbegrepen) + 1 baby.

Prijzen in € PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen in een Classic kamer(3)

PER KIND(4)

0 t/m  
6 jaar

7 t/m  
11 jaar

Alle seizoenen

Gratis 124

Ga naar pagina 44-45 om te weten 
wanneer welk prijsseizoen geldt en 
hoe je de prijs van je verblijf kan 
berekenen. 
Raadpleeg je Disney agent voor al 
onze arrangementen en de actuele 
prijzen (eventuele toeslagen 
inbegrepen).
Reserveringskosten kunnen van 
toepassing zijn, ga naar de algemene 
voorwaarden op pagina 61-63.

Prijsseizoen Extra 
Voordeel Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 379 454 522 630 678 750

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel



TWEE DISNEY® PARKEN MAGISCHE SEIZOENEN DISNEY VILLAGE® MAALTIJDEN

AFSTAND SHUTTLEBUS ZWEMBAD FITNESS TENNIS GRATIS 
WIFI

VERBLIJF IN STIJL IN HET NEW YORK VAN DE JAREN 30

Hier is groter altijd beter, van de ruime kamers tot ons  
grootste zwembad.

  Viersterren Disney kwaliteit en service ontmoet Manhattan.

  Disney Village® om de hoek.

  Strak ingericht in art-decostijl met een stedelijk accent.

JOUW KAMER

  Voorzien van airconditioning, één groot 2-persoonsbed  
of twee 2-persoonsbedden, minibar, thee en koffie(1),  
TV met Disney kanalen en internationale zenders.

  Kies voor een Plaza-kamer voor een mooi uitzicht.

  Kies voor een kamer op de begane grond met eigen terras.

  Kamers in kerstsfeer, compleet met feestversiering,  
kerstboom en leuke cadeautjes (prijzen en details p. 56). 

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

SUITES & EMPIRE STATE CLUB 
  Privéreceptie, thee en espresso.

  Lounge voor het Amerikaans ontbijt en in de 

namiddag vind je er gratis drankjes en snacks.

  Disney’s Hotel New York 

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



27VOOR DE KLEINTJES DISNEY® HOTELS SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELSDISNEY® HOTELS

MAALTIJDEN
  Parkside Diner: heerlijk internationaal buffet.  
Manhattan Restaurant*: traditionele en creatieve 
gerechten in een verfijnde sfeer.

  We adviseren Vol- of Halfpension Premium of 
Plus voor een diner in deze restaurants.

  New York City Bar: chique cocktailbar. 

ONTSPANNING 
  Bubbelbad, sauna en stoombad.

EXTRA SERVICES
  Valetparking, bagageservice en  
24 uurs roomservice.

VOOR DE KINDEREN
  Peuterbad.

  Kinderspeelhoek Roger Rabbit Corner.

  Eigen menu.

PRIJSVOORBEELD 

€ 239
PER VOLWASSENE 
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(3).

PRIJSVOORBEELD PER PERSOON(2) gebaseerd op een verblijf inclusief accommodatie, ontbijt en toegang tot  
de Disney® Parken. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting(3). Maximaal 4 personen per kamer (kinderen inbegrepen) + 1 baby.

Prijzen in € PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen in een Standaard kamer(4)

PER KIND(5)

0 t/m  
6 jaar

7 t/m  
11 jaar

Alle seizoenen

Gratis 124

Ga naar pagina 44-45 om te weten 
wanneer welk prijsseizoen geldt en 
hoe je de prijs van je verblijf kan 
berekenen. 
Raadpleeg je Disney agent voor al 
onze arrangementen en de actuele 
prijzen (eventuele toeslagen 
inbegrepen).
Reserveringskosten kunnen van 
toepassing zijn, ga naar de algemene 
voorwaarden op pagina 61-63.

Prijsseizoen Extra 
Voordeel Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 239 287 320 395 407 442

Ga naar pagina 48-49 voor zwembadsluitingen, meer informatie en voorwaarden van de activiteiten en diensten. *Bepaalde periodes gesloten zonder voorafgaande kennisgeving, informeer bij aankomst in het hotel.
(1) Beschikbaar in de loop van 2016. Exacte data zijn bij het drukken van deze brochure nog niet bekend; informeer ernaar bij je Disney agent. (2) De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. (3) De vermelde prijzen zijn exclusief 
toeristenbelasting van € 2,48 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld. Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken 
zijn gewijzigd. (4) Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. (5) Kinderen delen de kamer met 1 of meer volwassenen. 

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

�roegboekvoordeel



TWEE DISNEY® PARKEN MAGISCHE SEIZOENEN DISNEY VILLAGE® MAALTIJDEN

AFSTAND SHUTTLEBUS ZWEMBAD FITNESS GRATIS  
WIFI 

WERP HET ANKER WAAR HET ALTIJD AANGENAAM VERTOEVEN IS 
Dit onlangs volledig gerenoveerde hotel ademt de sfeer van een 
luxe badplaats en neemt je mee op een reis vol maritieme charme. 

  De ontspannen ambiance van een heerlijke dag aan de kust.

   De romantiek van het mondaine New England in de jaren 20, 
compleet met uitzicht op Lake Disney®.

  Tot in de kamers toe zorgvuldig ingericht, met alle aandacht voor 
detail en Mickey Mouse van Steamboat Willie als inspiratiebron.

JOUW KAMER
  Recent gerenoveerde kamers met airconditioning, één kingsize 
bed of twee 2-persoonsbedden, thee en koffie(1), TV met Disney 
kanalen en internationale zenders.

  Er zijn ook kamers aan Lake Disney®-zijde.

  Er zijn ook familiekamers voor 6 personen beschikbaar. 

  Kamers in kerstsfeer*, compleet met feestversiering, kerstboom 
en leuke cadeautjes (prijzen en details p. 56). 

SUITES & COMPASS CLUB
  Privéreceptie, thee en espresso en roomservice 

voor diner(1).

  Lounge voor het Amerikaans ontbijt en in de 

namiddag vind je er gratis drankjes en snacks.

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

Toekenning van de 4e sleutel onder voorbehoud bij het drukken van deze brochure.

  Disney’s Newport Bay Club
VOLLEDIG GERENOVEERD

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



BASSE DEF.

29VOOR DE KLEINTJES DISNEY® HOTELS SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELSDISNEY® HOTELS

MAALTIJDEN
  Cape Cod: heerlijk internationaal buffet. 

  Yacht Club: heerlijke keuken met land- en  
zeeproducten van bediening aan tafel.

  We adviseren Vol- of Halfpension Premium of 
Plus voor een diner in deze restaurants.

  Captain's Quarter: elegante bar in maritieme stijl.

ONTSPANNING
  Bubbelbad, sauna en stoombad.

EXTRA SERVICES
  Valetparking, roomservice voor ontbjit en  
bagageservice(1).

VOOR DE KINDEREN
  Zwem- en peuterbad.

  Eigen menu.

De Disney boetiek is t/m zomer 2016 gesloten.

PRIJSVOORBEELD 

€ 239
PER VOLWASSENE 
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(3). 

PRIJSVOORBEELD PER PERSOON(2) gebaseerd op een verblijf inclusief accommodatie, ontbijt en toegang tot  
de Disney® Parken. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting(3). Maximaal 4 personen per kamer (kinderen inbegrepen) + 1 baby.

Prijzen in € PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen in een Standaard kamer(4)

PER KIND(5)

0 t/m  
6 jaar

7 t/m  
11 jaar

Alle seizoenen

Gratis 124

Ga naar pagina 44-45 om te weten 
wanneer welk prijsseizoen geldt en 
hoe je de prijs van je verblijf kan 
berekenen. 
Raadpleeg je Disney agent voor 
al onze arrangementen en de 
actuele prijzen (eventuele toeslagen 
inbegrepen).
Reserveringskosten kunnen van 
toepassing zijn, ga naar de algemene 
voorwaarden op pagina 61-63.

Prijsseizoen Extra 
Voordeel Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 239 287 320 395 407 442

Ga naar pagina 48-49 voor zwembadsluitingen, meer informatie en voorwaarden van de activiteiten en diensten. * Nieuw vanaf 2016, ga naar p. 56 voor meer details.
(1) Beschikbaar in de loop van 2016. Exacte data zijn bij het drukken van deze brochure nog niet bekend; informeer ernaar bij je Disney agent. (2) De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. (3) De vermelde prijzen zijn 
exclusief toeristenbelasting van € 1,65 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld. Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op 
het moment van boeken zijn gewijzigd. (4) Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. (5) Kinderen delen de kamer met 1 of meer volwassenen. 

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel



TWEE DISNEY® PARKEN MAGISCHE SEIZOENEN DISNEY VILLAGE® MAALTIJDEN

AFSTAND SHUTTLEBUS ZWEMBAD FITNESS GRATIS  
WIFI 

GEÏNSPIREERD OP DE AMERIKAANSE NATIONALE PARKEN
Waar het beste van de natuur en modern comfort  
elkaar ontmoeten.

  Geniet van de gezellige sfeer van een hotel in de natuur  
en aan het Lake Disney®.

  Bambi en zijn vrienden brengen extra gezelligheid in je  
sfeervolle kamer.

  Overdekt zwembad met glijbaan en buitenbad.

JOUW KAMER
  Voorzien van airconditioning, één kingsize bed of twee 
2-persoonsbedden, TV met Disney kanalen en 
internationale zenders.

  De Montana kamers zijn ideaal gelegen in het hoofdgebouw 
en dicht bij alle faciliteiten.

  Kamers aan Lake Disney®-zijde zijn ook beschikbaar.

SUITES & GOLDEN FOREST CLUB
  Privéreceptie, bagageservice thee en koffie.

  Lounge voor het Amerikaans ontbijt en in de 

namiddag vind je er gratis drankjes en snacks.

  Disney’s Sequoia Lodge

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



31VOOR DE KLEINTJES DISNEY® HOTELS SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELSDISNEY® HOTELS

MAALTIJDEN
  Hunter’s Grill: internationaal buffet in een 
warme sfeer. 

  We adviseren Vol- of Halfpension Plus voor 
een diner in dit restaurant.

  Redwood Bar and Lounge: een verfrissende 
cocktail in een gezellige bar.

ONTSPANNING
  Bubbelbad, sauna en stoombad.

VOOR DE KINDEREN
  Zwembad met speelattributen en glijbaan.

  Eigen menu. 

Ga naar pagina 48-49 voor meer informatie over de voorwaarden van de activiteiten en diensten.
(1) De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. (2) De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 1,65 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van 
je verblijf opgeteld. Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. (3) Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. (4) Kinderen delen de 
kamer met 1 of meer volwassenen. 

PRIJSVOORBEELD 

€ 209
PER VOLWASSENE 
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

PRIJSVOORBEELD PER PERSOON(1) gebaseerd op een verblijf inclusief accommodatie, ontbijt en toegang tot  
de Disney® Parken. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting(2). Maximaal 4 personen per kamer (kinderen inbegrepen) + 1 baby.

Prijzen in € PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen in een Standaard kamer(3)

PER KIND(4)

0 t/m  
6 jaar

7 t/m  
11 jaar

Alle seizoenen

Gratis 124

Ga naar pagina 44-45 om te weten 
wanneer welk prijsseizoen geldt en 
hoe je de prijs van je verblijf kan 
berekenen. 
Raadpleeg je Disney agent voor al 
onze arrangementen en de actuele 
prijzen (eventuele toeslagen 
inbegrepen).
Reserveringskosten kunnen van 
toepassing zijn, ga naar de algemene 
voorwaarden op pagina 61-63.

Prijsseizoen Extra 
Voordeel Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 209 245 302 352 371 388

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel



TWEE DISNEY® PARKEN MAGISCHE SEIZOENEN DISNEY VILLAGE® MAALTIJDEN

AFSTAND SHUTTLEBUS GRATIS 
WIFI 

VIER EEN FIESTA EN HOUD JE SIESTA IN DIT ZINDERENDE HOTEL

Ervaar de warme gastvrijheid van het Amerikaanse Zuidwesten.

  Waar voor je geld.

  Voel de sfeer van Route 66. 

  Kleurige kamers in het thema van Disney·Pixar’s Cars.

JOUW KAMER

  Kamers met twee 2-persoonsbedden, TV met 
Disney kanalen en internationale zenders, en 
een plafondventilator.

  Er zijn ook familiekamers voor 6 personen.

  Parkeren kan vlak bij je kamer.

  Boek de exclusieve Rio Grande kamers voor meer  
rust of Eldorado kamers voor een verblijf nog dichter  
bij alle hotelservices.

  Disney’s Hotel Santa Fe

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



33VOOR DE KLEINTJES DISNEY® HOTELS SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELSDISNEY® HOTELS

MAALTIJDEN
  La Cantina: Europees en Tex-Mex specialiteitenbuffet.

  We adviseren Vol- of Halfpension Standaard voor 
een diner in dit restaurant.

  Rio Grande Bar: ontspan met een lekker drankje.

VOOR DE KINDEREN
  Kinderspeelhoek.

  Ruimte met videospelletjes.

  Eigen menu. 

Ga naar pagina 48-49 voor meer informatie over de voorwaarden van de activiteiten en diensten.
(1) De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. (2) De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 0,99 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van 
je verblijf opgeteld. Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. (3) Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. (4) Kinderen delen de 
kamer met 1 of meer volwassenen.

PRIJSVOORBEELD 

€ 169
PER VOLWASSENE 
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

PRIJSVOORBEELD PER PERSOON(1) gebaseerd op een verblijf inclusief accommodatie, ontbijt en toegang tot  
de Disney® Parken. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting(2). Maximaal 4 personen per kamer (kinderen inbegrepen) + 1 baby.

Prijzen in € PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen in een Standaard kamer(3)

PER KIND(4)

0 t/m  
6 jaar

7 t/m  
11 jaar

Alle seizoenen

Gratis 124

Ga naar pagina 44-45 om te weten 
wanneer welk prijsseizoen geldt en 
hoe je de prijs van je verblijf kan 
berekenen.
Raadpleeg je Disney agent voor al 
onze arrangementen en de actuele 
prijzen (eventuele toeslagen 
inbegrepen). 
Reserveringskosten kunnen van 
toepassing zijn, ga naar de algemene 
voorwaarden op pagina 61-63.

Prijsseizoen Extra 
Voordeel Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 169 205 257 287 311 323

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel



TWEE DISNEY® PARKEN MAGISCHE SEIZOENEN DISNEY VILLAGE® MAALTIJDEN

AFSTAND SHUTTLEBUS GRATIS 
WIFI 

STROOP JE MOUWEN OP VOOR HET BESTE VAN HET WESTEN
Hotel in westernstijl, waar stoere cowboys en cowgirls graag 
hun kamp opslaan.

  Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

  Proef de uitgelaten stemming van een pioniersstadje.

  Onbezorgd slapen in traditioneel ingerichte kamers.

JOUW KAMER
   Elke kamer heeft een 2-persoonsbed en een stapelbed, 
TV met Disney kanalen en internationale zenders en een 
plafondventilator.

   Nieuwe Texas kamers in het thema van Toy Story met  
Sheriff Woody, voorzien van een 2-persoonsbed en een  
bed met onderschuifbed (vanaf zomer 2016) of van twee  
2-persoonsbedden (vanaf najaar 2016)*.

   Boek de exclusieve Rio Grande kamers voor meer rust of Buffalo 
kamers voor een verblijf nog dichter bij alle hotelservices.

  Disney’s Hotel Cheyenne 

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



35VOOR DE KLEINTJES DISNEY® HOTELS SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELSDISNEY® HOTELS

MAALTIJDEN
   Chuck Wagon Cafe: een smakelijke verovering 
van het Westerse buffet.

   We adviseren Vol- of Halfpension Standaard 
voor een diner in dit restaurant.

   Red Garter Saloon: een authentieke 
Western saloon. 

VOOR DE KINDEREN
   Kinderspeelhoek.

   Ruimte met videospelletjes.

   Ritjes met een pony (seizoensgebonden 
activiteit, tegen betaling).

   Eigen menu.

Momenteel vinden er in dit Disney hotel tijdens je 
verblijf werkzaamheden plaats (begin 2016*). Hierdoor 
kunnen bepaalde services niet beschikbaar zijn. 
Raadpleeg je Disney agent voor meer informatie.

Ga naar pagina 48-49 voor meer informatie over de voorwaarden van de activiteiten en diensten.
Afbeelding kamer: maquette van de nieuwe Texas kamers, die geleidelijk aan beschikbaar zijn vanaf zomer 2016. Wifi: enkel bij de lobby en bar. 
Zie p. 46-47 voor sluitingsperiodes, details en voorwaarden van de activiteiten en services. *Exacte data zijn bij het drukken van deze brochure nog niet bekend; informeer ernaar bij je Disney agent. 
(1) De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. (2) De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 0,99 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld. 
Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. (3) Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. (4) Kinderen delen de kamer met 1 of meer volwassenen.

PRIJSVOORBEELD 

€ 169
PER VOLWASSENE 
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

PRIJSVOORBEELD PER PERSOON(1) gebaseerd op een verblijf inclusief accommodatie, ontbijt en toegang tot  
de Disney® Parken. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting(2). Maximaal 4 personen per kamer (kinderen inbegrepen) + 1 baby.

Prijzen in € PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen in een Standaard kamer(3)

PER KIND(4)

0 t/m  
6 jaar

7 t/m  
11 jaar

Alle seizoenen

Gratis 124

Ga naar pagina 44-45 om te weten 
wanneer welk prijsseizoen geldt en 
hoe je de prijs van je verblijf kan 
berekenen.
Raadpleeg je Disney agent voor al 
onze arrangementen en de actuele 
prijzen (eventuele toeslagen 
inbegrepen). 
Reserveringskosten kunnen van 
toepassing zijn, ga naar de algemene 
voorwaarden op pagina 61-63.

Prijsseizoen Extra 
Voordeel Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 169 205 257 287 311 323

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vroegboekvoordeel
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PREMIUM PLUS BLOKHUT
  Ideaal gelegen vlak bij alle voorzieningen van het dorp.

  Gratis kabelinternet, welkomstpakket koffie en thee,  

koffiezetmachine, fles mineraalwater, haardroger en  

een schoonmaakpakket.

AFSTAND ZWEMBAD TENNIS GRATIS  
WIFI 

ALS ECHTE PIONIERS IN JE EIGEN BLOKHUT IN HET BOS
Privéblokhut met eigen voorzieningen, geschikt voor 6 personen. 

  Ervaar de rustgevende natuur in alle vrijheid in Disney's  
eigen vakantiepark.

  Ideaal voor gasten die met de auto reizen. 

  Volg het avontuurlijke Davy Crockett’s Adventure-parcours.

TRAPPER BLOKHUT
  Voorzien van twee slaapkamers met een 2-persoonsbed, vier 
1-persoonsbedden, twee douches, airconditioning en een TV 
met Disney kanalen en internationale zenders.

  Volledig ingerichte keuken met magnetron en vaatwasser. 
Bedden zijn opgemaakt en handdoeken liggen klaar.

  Barbecuehoek met picknicktafel en een eigen  
parkeerplaats naast de deur.

  Reserveer een Pioneer blokhut voor meer rust en stilte in de natuur.

 Disney’s Davy Crockett Ranch 

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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MAALTIJDEN*
  Crockett’s Tavern: all-you-can-eat buffetrestaurant.

  We adviseren Vol- of Halfpension Standaard 
voor een diner in dit restaurant.

  Crockett’s Saloon: geniet van een drankje.

  Alamo Trading Post: supermarkt met verse producten.

ONTSPANNING*
  Lekker wild spatten in het overdekte zwembad 
met waterval, stroomversnelling en bubbelbad.

  Sla je slag op de overdekte tennisbaan of geniet 
van de omgeving op het jogging parcours. 

VOOR DE KINDEREN*
  Zwembad met glijbaan en buitenspeelplaatsen.

* Vanaf 2017 vinden er in dit hotel tijdens je verblijf 
werkzaamheden plaats, waardoor het restaurant en 
het zwembad gesloten kunnen zijn. Je kunt in deze 
periode gebruikmaken van de zwembaden van onze 
andere Disney Hotels (m.u.v. het Disneyland Hotel), 
die per auto bereikbaar zijn. Voor de maaltijden zijn 
ter plaatse diverse opties beschikbaar. 

De exacte heropeningsdata waren bij het drukken van deze brochure nog niet bekend. 
Informeer ernaar bij je Disney agent.

Wifi: enkel bij de lobby en bar. Goed om te weten: je hebt gratis toegang tot de parkeerplaats van de Disney® Parken. Ontbijt is af te halen indien je Vol- of Halfpension boekt of kan ter plaatse geboekt worden. Davy Crockett's 
Adventure is een activiteit tegen betaling, uitgevoerd door Paris-Est Aventure. Ga naar pagina 48-49 voor meer informatie over de voorwaarden van de activiteiten en diensten.
(1) De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. (2) De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 0,83 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld. 
Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. (3) Voor extra volwassenen die dezelfde blokhut delen, geldt een toeslag. (4) Kinderen delen de blokhut met 1 of meer volwassenen. 

PRIJSVOORBEELD 

€ 179
PER VOLWASSENE 
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ toegang tot de Disney® Parken(2). 

PRIJSVOORBEELD PER PERSOON(1) gebaseerd op een verblijf inclusief accommodatie en toegang tot  
de Disney® Parken. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting(2). Maximaal 6 personen per blokhut (kinderen inbegrepen) + 1 baby. 

Prijzen in € PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen die een Trapper blokhut delen(3)

PER KIND(4)

0 t/m  
6 jaar

7 t/m  
11 jaar

Alle seizoenen

Gratis 124

Ga naar pagina 44-45 om te weten 
wanneer welk prijsseizoen geldt en 
hoe je de prijs van je verblijf kan 
berekenen. 
Raadpleeg je Disney agent voor al 
onze arrangementen en de actuele 
prijzen (eventuele toeslagen 
inbegrepen).
Reserveringskosten kunnen van 
toepassing zijn, ga naar de algemene 
voorwaarden op pagina 61-63.

Prijsseizoen Extra 
Voordeel Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 179 220 248 269 273 292

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

Vr o e g b o e k v o o r d e e l

Boek vroeg en ontvang tot

2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS!
Voor meer informatie, ga naar pagina 46.

V r o e g b o e k v o o r d e e l
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BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654

PRIJSVOORBEELD 

€ 201
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen  
arrangement 

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

PRIJSVOORBEELD 

€ 254
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen  
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

SHUTTLEBUS ZWEMBAD FITNESS SPA GRATIS WIFI

RUIM EN MODERN, EN MET NET DAT BEETJE EXTRA LUXE.
Prachtig gelegen en de ideale keuze voor wie van golfen houdt.

  Viersterrenkwaliteit en -service.

  Golf Disneyland vlak in de buurt.

  Ontspan bij de gezellige open haard. 

JOUW KAMER
  Voorzien van airconditioning, één 2-persoonsbed of één 
2-persoonsbed en een 2-persoonsslaapbank, minibar en flat 
screen TV met Disney kanalen en internationale zenders. 

MAALTIJDEN
  Pamplemousse Restaurant: zen sfeer voor ‘haute cuisine’.

  Le Chardon: bar met panoramisch uitzicht vanaf het terras.

  Barbecue-avonden op het terras (op basis van beschikbaarheid)(3).

ONTSPANNING
  Sauna, stoombad en massage.

VOOR DE KINDEREN
  Verwarmd binnenzwembad.

  Buitenspeelhoek.

EXTRA SERVICES
  Valetparking en bagageservice.

  24 uurs roomservice.

SHUTTLEBUS ZWEMBAD FITNESS SPA GRATIS WIFI

EEN KONINKLIJK ONTHAAL VOOR HET HELE GEZIN.
Een geweldig leuk kasteel, regelrecht uit het oude Europa! 

  Geniet van viersterrenservice en -kwaliteit.

  De ontspannen sfeer van een klassiek kasteel.

  Disney boetiek en Shopping Service.

JOUW KAMER
  Voorzien van airconditioning en een Kingsize bed plus 
een stapelbed, of twee Queensize bedden, minibar en flat 
screen TV met internationale zenders.

MAALTIJDEN
  Musketeers: buffetrestaurant.

  Excalibur Bar: lichte maaltijden en snacks,  
terras met uitzicht op de Franse tuinen.

ONTSPANNING
  Bubbelbad, sauna, stoombad, massage  
en schoonheidsbehandelingen.

VOOR DE KINDEREN
  Kindvriendelijk verwarmd zwembad.

  Binnen- en buitenspeelplaatsen.

  Ruimte met videospelletjes en draaimolen.

  Activiteiten speciaal voor kids(3).

RADISSON BLU 
HOTEL 

VIENNA  
INTERNATIONAL  
DREAM CASTLE  
HOTEL 

©C. Bielsa ©C. Bielsa

©J-C. Valienne©C. Bielsa

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s!

Aangesloten en 
Geselecteerde 

Hotels
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PRIJSVOORBEELD 

€ 201
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

SHUTTLEBUS ZWEMBAD FITNESS GRATIS WIFI

IN DIT FRANSE LANDHUIS SPEELT HET CIRCUS DE HOOFDROL.
Stap in de piste van je eigen circustent, die is versierd met 
jongleurs, clowns en acrobaten.

 Geniet van viersterrenservice en -kwaliteit.
 Slaapruimte voor maximaal zes personen.
 Disney boetiek en Shopping Service.

JOUW KAMER
  Voorzien van airconditioning, een 2-persoonsbed en stapelbed, 
minibar en flat screen TV met internationale zenders.
  Met elkaar verbonden kamers voor families t/m 6 personen. 

MAALTIJDEN
  L’Etoile: thema buffetrestaurant.
  Bar des Artistes: lichte maaltijden en snacks, terras met 
uitzicht op het meer.

ONTSPANNING
  Verwen jezelf in het Wellness Centre met  
een schoonheidsbehandeling. 

VOOR DE KINDEREN
  Verwarmd binnenzwembad of kinderbadje.
  Binnen- en buitenspeelplaatsen.
  Ruimte met videospelletjes en draaimolen.
  Activiteiten speciaal voor kids(3).

VIENNA  
INTERNATIONAL  
MAGIC CIRCUS
HOTEL 

©C. Bielsa

©C. Bielsa

Ga naar pagina 48-49 voor meer informatie over de voorwaarden van de activiteiten en diensten. (1) Op basis van 2 volwassenen die de kamer of appartement delen in het Extra Voordeelseizoen (zie kalender pagina 44-45). 
Prijzen per persoon verschillen, afhankelijk van de verblijfsduur. (2) De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf 
opgeteld. De toeristenbelasting bedraagt € 2,48 voor het Radisson Blu Hotel, het Vienna Dream Castle Hotel en het Vienna Magic Circus, en € 1,65 voor het Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe. Bovengenoemde tarieven golden 
bij het drukken van deze brochure en kunnen op het moment van boeken zijn gewijzigd. Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn, ga naar de algemene voorwaarden op pagina 61-63. Raadpleeg je Disney agent voor al onze 
arrangementen en de actuele prijzen (eventuele toeslagen inbegrepen). (3) Check de openingstijden in het hotel.

PRIJSVOORBEELD 

€ 201
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen  
arrangement 

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

SHUTTLEBUS ZWEMBAD GRATIS WIFI

VOEL JE HELEMAAL THUIS IN DEZE SELFCATERING APPARTEMENTEN. 
Verblijf in een volledig uitgerust appartement naar  
jouw behoeften. 

 Goed en heel voordelig.
 Ideaal voor gezinnen tot zeven personen.
 Volledig uitgeruste appartementen.

JOUW APPARTEMENT
  Een volledig ingerichte keuken, een woonkamer en één of 
twee aparte slaapkamers voor maximaal 7 personen, flat 
screen TV met internationale zenders.

MAALTIJDEN
  Een heerlijk continentaal ontbijtbuffet in de ontbijtzaal.

ONTSPANNING
  Winkels, cafés, restaurants, zelfs een aquarium  
op wandelafstand.

  Vlakbij het treinstation met directe verbindingen naar Parijs.

VOOR DE KINDEREN
  Binnenspeelhoek. 
  Wasserette en babybenodigdheden, zoals een kinderbedje, 
flessenwarmer en kinderstoel (gratis vooraf te boeken).

ADAGIO
MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE

©Abaca Studio D. Delmas ©Abaca Studio D. Delmas

©C. Bielsa
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TWEE DISNEY® PARKEN MAGISCHE SEIZOENEN DISNEY VILLAGE® MAALTIJDEN

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654

PRIJSVOORBEELD 

€ 186
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen  
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

PRIJSVOORBEELD 

€ 189
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen  
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

SHUTTLEBUS ZWEMBAD GRATIS WIFI

VERKEN DE WERELD MET JE KAMER ALS UITVALSHAVEN. 
Begeef je tussen onverschrokken avonturiers, vrijbuiters, 
meerminnen en piraten.

  Familiekamers voor maximaal 6 personen.
  Overdekt themabad en waterspeelplaats.
  Disney boetiek en Shopping Service. 

JOUW KAMER
  Voorzien van een 2-persoonsbed en twee 1-persoonsbedden 
of een 2-persoonsbed en stapelbed, flat screen TV met 
internationale zenders.

  Kamers voor gezinnen tot 6 personen met een 
2-persoonsbed, twee 1-persoonsbedden en een stapelbed. 

MAALTIJDEN
   La Plantation: buffetrestaurant.
  Captain’s Library: restaurant met tafelbediening.
  Marco’s Pizza: om mee te nemen.
   The Traders bar: ontspan met een drankje.

ONTSPANNING
  Warm lagunebad met drie glijbanen.
  Nieuw! XD Cinema - Spring in het midden van de actie(3).

VOOR DE KINDEREN
  Een avonturengebied op twee niveaus, met een junglethema. 
Een galjoen als binnen- en buitenspeelplaats.

  Een fitnessruimte voor kinderen of ruimte met videospelletjes.

SHUTTLEBUS GRATIS WIFI

DE VANZELFSPREKENDE KEUZE VOOR WIE ZICH ECHT  
IN PARIJS WIL WANEN.
Gebouwd in de stijl van de grote boulevards en  
met een winkelcentrum vlakbij.

  Net Parijs, maar heel wat voordeliger.
  Voor gezinnen tot zes personen.
  Dicht bij het treinstation richting het centrum van Parijs.

JOUW KAMER
   Voorzien van airconditioning, een 2-persoonsbed en flat 
screen TV met internationale zenders.

   Aangrenzende kamers voor gezinnen tot 6 personen.

MAALTIJDEN
   Dineer in stijl met de heerlijke Franse keuken.
   L'Etoile: ontspan met een lekker drankje op het terras.

ONTSPANNING
   Winkels, cafés, restaurants, zelfs een aquarium op loopafstand.

HÔTEL L’ÉLYSÉE
VAL D’EUROPE 

ALGONQUIN’S  
EXPLORERS HOTEL 

Scan this Bleam 
for more images

Selected &

Associated

hotels
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PRIJSVOORBEELD 

€ 169
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen 
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

SHUTTLEBUS GRATIS WIFI

HET FRANSE BUITENLEVEN WAS NOG NOOIT ZO DICHTBIJ.
Geniet van een prachtig uitzicht over het land en een 
schitterend meer.

 Voordelig ontspannen. 

 Landelijk gelegen en typisch Frans.

 Disney boetiek en Shopping Service. 

JOUW KAMER
  Voorzien van airconditioning, een 2-persoonsbed en  
stapelbed of twee 1-persoonsbedden en flat screen TV 
met internationale zenders.

MAALTIJDEN
  Le Marché Gourmand: buffetrestaurant.

  L’Abreuvoir: de hele dag door vind je snacks in de bar. 

ONTSPANNING
  Educatieve boerderij om dieren te leren kennen en  
te verzorgen.

VOOR DE KINDEREN
  Ruimte met videospelletjes en draaimolen.

KYRIAD HOTEL 

Ga naar pagina 48-49 voor meer informatie over de voorwaarden van de activiteiten en diensten. (1) Op basis van 2 volwassenen die de kamer delen in het Extra Voordeelseizoen (zie kalender pagina 44-45). Prijzen per persoon verschillen, 
afhankelijk van de verblijfsduur. (2) De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld. De toeristenbelasting 
bedraagt € 1,65 voor het Algonquin’s Explorers Hotel, het Hôtel l’Elysée Val d’Europe en het Kyriad Hotel. B&B Hôtel : € 0,99 .Bovengenoemde tarieven golden bij het drukken van deze brochure en kunnen op het moment van boeken zijn 
gewijzigd. Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn, ga naar de algemene voorwaarden op pagina 61-63. Raadpleeg je Disney agent voor al onze arrangementen en de actuele prijzen (eventuele toeslagen inbegrepen). (3) Met toeslag. 

PRIJSVOORBEELD 

€ 166
PER VOLWASSENE(1)  
voor een 1 nacht/2 dagen  
arrangement

Verblijf inclusief accommodatie  
+ ontbijt + toegang tot de  
Disney® Parken(2).

SHUTTLEBUS GRATIS WIFI

EEN HAVEN VAN RUST EN MODERNITEIT AAN  
EEN PRACHTIG MEER. 
In dit hotel, geïnspireerd op de kloosters van weleer, vind je 
rust en ruimte.

  Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

  Verscholen gelegen in een landelijk decor.

 Disney boetiek en Shopping Service.

JOUW KAMER
  Standaardkamers met airconditioning, 2-persoonsbed en 
stapelbed, flat screen TV met internationale ontvangst, 
wifi aan hoge snelheid.

  Familiekamers voor maximaal 5 personen.

MAALTIJDEN
 Continentaal ontbijtbuffet.

  Restaurant op de site voor het diner, waar zowel kleintjes 
als volwassenen smakelijk kunnen genieten.

 Bar waar je 's avonds kan ontspannen.

  Snakc- en drankautomaat, dag en nacht beschikbaar.

ONTSPANNING
  Geniet van de omgeving op het jogging parcours.

VOOR DE KINDEREN
  Grote tuin om in te spelen en gereserveerde zones.

Reservaties zijn enkel mogelijk via Disneyland Paris.

B&B HOTEL 



De onmisbare 
planningsgids 

Inhoud 

Brochure geldig voor aankomsten van 24 maart 2016 t/m 28 maart 2017.

Alle prijzen in €.

p. 44 KIES JE DATUM

p. 48 KIES JE HOTEL 

p. 50 KIES JE VERVOER

p. 52 KIES JE VOL- OF HALFPENSION

p. 54 VOEG EXTRA MAGIE TOE

p. 58 PRAKTISCHE INFORMATIE

In onze Planningsgids vind je alle praktische 

informatie die je nodig hebt om je  

perfecte vakantie op maat te plannen  

en je arrangement samen te stellen.
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KALENDER HOTELS VERVOER VOL- OF HALFPENSIONKALENDER

Kies je datum 
Je aankomstdatum bepaalt de prijs voor je gehele verblijf. 
Heb je bijvoorbeeld een aankomstdatum gekozen in het voordeelseizoen, en de volgende dagen vallen in het  
middenseizoen, dan betaal je de prijs die in de prijstabel wordt weergegeven bij het voordeelseizoen.

HOE BEREKEN JE DE PRIJS VAN JE VERBLIJF?

Gebruik de prijstabel van het hotel dat je gekozen hebt (zie hotels op pagina 23-37) en bereken de prijs met behulp van 
 onderstaand voorbeeld. 
Voorbeeld van een 1 nacht/2 dagen arrangement in Disney’s Hotel Cheyenne, voor een familie van 2 volwassenen en  
2 kinderen (van 5 en 10 jaar). Aankomst op 8 januari 2017. 
Kies de prijs van het Extra Voordeelseizoen om de totaalprijs van je verblijf te berekenen.

Prijsvoorbeeld 
per persoon 
+ toegang tot de 
Disney® Parken.

PER VOLWASSENE
gebaseerd op 2 volwassenen in een Standaard kamer

PER KIND

0 t/m  
6 jaar

7 t/m 
11 jaar

Alle seizoenen

GRATIS 124

Prijsvoorbeeld

2 volw. x € 169 = € 338 per nacht

1 kind (van 5 jaar) = GRATIS per nacht

1 kind (van 10 jaar) = € 124 per nacht

Toeristenbelasting 
2 x 0,99  
(vanaf 18 jaar)

= € 1,98 per nacht

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn, ga naar de 
algemene voorwaarden op pagina 61-63. 

Totaalprijs: = € 463,98

voor het 
1 nacht/ 
2 dagen  
arrangement

Prijsseizoen
Extra 

Voordeel
Voordeel Midden Standaard Hoog Top

1 nacht/2 dagen 169 205 257 287 311 323

De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van €0,99 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. Deze belasting wordt bij het boeken bij het 

totaalbedrag van je verblijf opgeteld. Bovengenoemd tarief gold bij het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. 

MAGISCHE SEIZOENEN

Er valt steeds iets nieuws te beleven, kies je datum en ontdek de magie van onze verschillende seizoenen!

• Swing into Spring — 5 maart t/m 29 mei 2016
• Frozen Summer Fun — 4 juni t/m 18 september 2016
• Disney’s Halloween Festival — 1 oktober t/m 2 november 2016
• Disney’s Halloween Party — 31 oktober 2016
• Disney’s Betoverende Kerst — 11 november 2016 t/m 8 januari 2017

Op zoek naar de beste prijs?
•  Verblijf doordeweeks: aankomst van zondag t/m donderdag,  

van 8 januari t/m 2 februari 2017 en profiteer van onze 
laagste prijzen tijdens het Extra Voordeelseizoen!

Je kunt nu al boeken voor  
aankomsten t/m 30  september 2017!
•  Raadpleeg je Disney agent voor meer informatie  

over de prijs die van toepassing is.

TIPS

GOED OM TE WETEN!

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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Extra Voordeelseizoen Voordeelseizoen Middenseizoen 

Standaardseizoen Hoogseizoen Topseizoen 

P r ijs s e i z o e n e n

Maart 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

30 312928

27262524

1 

292827262523

30

24

31

16 222120191817

9 151413121110

2 876543

Mei 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

51 32 4

30292827

24 262523222120

17 191816151413

109876 1211

Juni 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

1 32

29 313028272625

22 242321201918

15 171614131211

87654 109

Juli 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

2 31

302928272625

23 242221201918

16 171514131211

987654 10

April 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

21

28 302927262524

31

21 232220191817

14 161513121110

76543 98

Oktober 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

3 4 62 51

302928

25 272624232221

18 201917161514

1110987 1312

November 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

421 3

313029282726

23 252422212019

16 181715141312

98765 1110

September 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

1 4 5 73 62

313029

26 282725242322

19 212018171615

12111098 1413

Augustus 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

1 

292827262523

30

24

31

16 222120191817

9 151413121110

2 876543

Januari 2017
MA DI WO DO VR ZA ZO

51 32 4

2827

24 262523222120

17 191816151413

109876 1211

Februari 2017
MA DI WO DO VR ZA ZO

51 32 4

2827

24 262523222120

17 191816151413

109876 1211

Maart 2017
MA DI WO DO VR ZA ZO

421 3

3029282726

23 252422212019

16 181715141312

98765 1110

December 2016
MA DI WO DO VR ZA ZO

31

• Een minimum van 2 nachten dient te worden geboekt voor aankomsten op 24 en 31 december 2016 in alle Disney® Hotels en op 27 maart, 5 en 15 mei 2016 in Radisson Blu Hotel.
• Een minimum van 3 nachten dient te worden geboekt voor aankomsten op 30 en 31 december 2016 in Radisson Blu Hotel.
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TOT 2 NACHTEN EN 2 DAGEN GRATIS

Boek als eerste en profiteer van deze magische aanbieding
• Op tijd boeken = volop beschikbaarheid
• Inclusief alle dagen toegang!

 Voorjaar, zomer en herfst 2016 
Boek vóór 15 februari 2016 
Voor aankomsten van 24 maart t/m 31 oktober 2016

 Winter 2016/2017 
Boek vóór 3 oktober 2016 
Voor aankomsten van 1 november 2016 t/m 28 maart 2017 
(van 16 december 2016 t/m 1 januari 2017 profiteer je van 1 nacht en 1 dag gratis)

Wat houden deze aanbiedingen in?
• 4=2: een 4 nachten/5 dagen arrangement voor de prijs van 2 nachten/3 dagen
• 3=2: een 3 nachten/4 dagen arrangement voor de prijs van 2 nachten/3 dagen

VOORJAAR EN ZOMER 2017

Wil je tijdens het voorjaar of de zomer van 2017 bij ons verblijven en nu al boeken? Ook dit kan 
extra voordelig. Boek vóór 12 oktober 2016 en ontvang de voordeligere Zomer 2016 tarieven.

Toeristenbelasting wordt aangerekend per persoon (vanaf 18 jaar) voor elke nacht van je verblijf, inclusief gratis aangeboden nachten.
Exclusief toeristenbelasting. Deze aanbiedingen zijn in minimaal één van de Disney Hotels geldig. Op de verblijfsduur kunnen voorwaarden van toepassing zijn. 
De extra nacht(en) en extra dag(en) worden aan het einde van het verblijf opgenomen. 
Geldig voor alle kamer- en blokhuttypes in de Disney Hotels behalve Castle Club kamers, familiekamers in Disney’s Hotel Santa Fe en suites. 

Vroegboekvoordeel

Kies je datum 

Kinderen t/m 6 jaar krijgen hun toegang en verblijf cadeau!
Geldig voor alle aankomstdata gedurende de geldigheidsperiode van deze brochure.
Indien je een arrangement boekt in één van de hotels uit deze brochure krijgen  
kinderen tot en met 6 jaar hetzelfde arrangement gratis.

Inbegrepen bij het GRATIS arrangement:
• Accommodatie
• Ontbijt in het hotel (indien inbegrepen bij het volwassen arrangement)

• Onbeperkt toegang tot de Disney® Parken gedurende je verblijf

Geldig voor alle hotels zoals beschreven in deze brochure en is te combineren met alle aanbiedingen in deze brochure. Minimaal één betalende volwassene per geboekte kamer en tot maximale bezetting van 
het aantal personen per kamer. Bij het inchecken zal worden gevraagd om een bewijs van de leeftijd (jonger dan 7 jaar op de dag van aankomst). Vervoer en extra’s kunnen worden bijgeboekt, maar zijn niet gratis. 
Verzekering en opties kunnen worden toegevoegd, maar zijn niet gratis.

Het hele jaar door profiteer je ook van:

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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Say cheese... 
En blijf lachen!

D i s n e y  P h o t o P a s s +  is de perfecte manier om tijdens je verblijf al die onvergetelijke magische herinneringen vast 

te leggen, zodat iedereen ze steeds weer opnieuw kan beleven! 

Met PhotoPass+ heb je alle foto's die ons p r o f e s s i o n e l e  t e a m  genomen heeft bij diverse ontmoetingen met 

Disney figuren en bij de meest populaire attracties op één plek bij elkaar, in d i g i t a l e  b e e l d b e s t a n d e n  v a n  h o g e  

k w a l i t e i t . Je kunt je mooiste momenten direct bekijken, downloaden en delen op de speciale website of via de 

Disneyland Paris P h o t o P a s s App. 

Op DisneyPhotoPass.eu kun je de foto's ook gebruiken voor het creëren van leuke, exclusieve, gepersonaliseerde 

artikelen. Maak het je gemakkelijk en kies deze optie bij je reservering of bij aankomst. Je kan ook je PhotoPass+ 

kopen in de belangrijkste fotoverkooppunten en bepaalde boetieks in Disneyland® Paris. De online en mobiele 

diensten worden mede mogelijk gemaakt door onze Officiële Partner Fujifilm. 



KALENDER HOTELS VERVOER VOL- OF HALFPENSIONHOTELS

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654

Kies je hotel 
Om het hotel te vinden met de services die het best bij je passen, gebruik je het overzicht hieronder:

 Zonder toeslag

 Zonder toeslag op aanvraag

 Met toeslag

 Aanwezig in het hotel

LIGGING DISNEY® HOTEL VOORDELEN SPORT & ONTSPANNING
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Disney® Hotels

Disneyland® Hotel
(4) (4)

Disney’s Hotel New York
(4) (6)

Disney’s Newport Bay Club  
(19)

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Davy Crockett Ranch
(2) (16) (6)

Speciaal Uitgekozen Hotels

Radisson Blu Hotel ✮✮✮✮
(3)

Vienna International
Dream Castle Hotel ✮✮✮✮

(3)

Vienna International 
Magic Circus Hotel ✮✮✮✮

(3)

Hôtel l’Elysée Val d’Europe ✮✮✮

Algonquin’s  
Explorers Hotel ✮✮✮

(2) (3) (7)

Kyriad Hotel ✮✮✮

Adagio Marne-la-Vallée  
Val d’Europe ✮✮✮

(3)

B&B Hotel ✮✮

•  Extra Magische Uren: wanneer je een arrangement boekt 
in één van de Disney Hotels geniet je van extra lang 
toegang tot het Disneyland® Park, want op bepaalde dagen 
gaat een groot aantal attracties tot 2 uur eerder open  
en profiteer je van ontmoetingen met Disney figuren. 
Op sommige dagen kan het Walt Disney Studios® Park in plaats van of samen met het Disneyland Park 
eerder open zijn.

Welk hotel je ook kiest, al onze arrangementen zijn inclusief:
•  Accommodatie. 
•  Ontbijt in je hotel (niet standaard inbegrepen bij Disney’s Davy Crockett 

Ranch. Ontbijt kan vooraf worden geboekt met Vol- of Halfpension of ter 
plaatse worden gekocht).

•  Onbeperkt toegang tot beide Disney Parken voor iedere 
dag van je verblijf.

GOED OM TE WETEN!
TIPS
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SPECIAAL VOOR
KINDEREN EXTRA SERVICES ACCOMMODATIE SPECIALE

KAMERS RESTAURANTS
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(17)

(9) (17)

(9) (10) (10) (17)

(10)

(11) (11) (16)

(14)

(14)

(14) (18)

(14)

(15)

(15)

V o o r w a a r d e n

( 1 )  Gesloten op bepaalde data. Raadpleeg je Disney agent voor de exacte data. Informeer bij jouw hotel naar de voorwaarden voor toegang tot de zwembaden en wellnescentra. ( 2 )  Handdoeken te huur. ( 3 )  Activiteit zonder 
toezicht ( 4 )  Voor alle gasten in de Disney Hotels. ( 5 )  Sportkleding is verplicht. ( 6 )  Op basis van reservering en beschikbaarheid. Tennisrackets en -ballen zijn gratis te leen. ( 7 )  Fitnessruimte voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. ( 8 )  Vraag 
ernaar tijdens het boeken. ( 9 )  Gratis voor Empire State Club kamers en Suites in Disney's Hotel New York, Compass Club kamers en Suites in Disney's Newport Bay Club. ( 1 0 )  Bagageservice: uitsluitend voor Compass Club kamers 
en Golden Forest Club en Suites. Roomservice beschikbaar voor Compass Club kamers en Suites (tijden ter plekke raadplegen). In de loop van 2016 zijn deze diensten beschikbaar voor alle kamers in de Newport Bay Club.  
( 1 1 )  Alleen de Premium Plus blokhutten hebben gratis kabelinternet en haardroger. ( 1 2 )  De stapelbedden zijn geschikt voor mensen tot 70 kg (m.u.v. Vienna International Dream Castle Hotel en Vienna International Magic Circus 
Hotel, hier geldt 80 kg). Het bovenste bed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Bij Algonquin’s Explorers Hotel alleen beschikbaar in de kamers voor 6 personen. ( 1 3 )  De meeste kamers kunnen tot 2 personen onderbrengen 
in het Disneyland, Disney's Hotel New York en Disney's Hotel Cheyenne. Tot 4 personen in Disney's Newport Bay Club, tot 5 personen in Disney's Davy Crockett Ranch en tot 6 personen in Disney's Sequoia Lodge en Disney's Hotel 
Santa Fe. De badkamers in Disney's Davy Crockett Ranch, Disney's Sequoia Lodge, Disney's Hotel Santa Fe en badkamers van Disney's Newport Bay Club beschikken over een aangepaste douche (walk-in douche) voor mensen met 
een beperking. ( 1 4 )  Alleen ontbijt en diner. ( 1 5 )  Alleen ontbijt. ( 1 6 )  M.i.v. begin 2017 tot nader order gesloten. Exacte data zijn bij het drukken van deze brochure nog niet bekend; informeer ernaar bij je Disney agent. ( 1 7 )  Sluiting 
zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Dagen en tijden ter plekke raadplegen. ( 1 8 )  Alleen diner. ( 1 9 )  Vanaf zomer 2016.

Hotelbeschrijvingen op pagina 23-41 • Alle restaurants en hotels zijn rookvrij. • Voor info over openingstijden en voor het reserve-
ren van activiteiten of diensten kun je in je hotel terecht. • Buitenactiviteiten zijn afhankelijk van de weersomstandigheden open. 
• Neem voor meer details over de sluitingen van bepaalde services of activiteiten contact op met je Disney agent. Disney’s Hotel 
Cheyenne: Houd er rekening mee dat dit hotel een grote renovatie ondergaat in het voorjaar 2016, bepaalde services kunnen  
hierdoor niet beschikbaar zijn. Raadpleeg je Disney agent voor meer informatie.



Parijs

Gent

Luik

Luxemburg

Bergen

Metz

Maastricht

Breda

Utrecht

Amsterdam

Rotterdam

A4

A1

A1 E19

A104

E17

Groningen

l

E42 A2

E19

A4

A3
A31

Schiphol
A27

Brusse

Antwerpen

E19

A27

A28

A7 A4 E50

Snelweg met de auto

THALYS: naar Parijs, Gare du Nord

TGV met SNCF: Brussel naar Marne-la-Vallée

Deze vervoersmogelijkheden zijn ter indicatie. 
Vraag je Disney agent naar de mogelijkheden 
op het moment van reserveren.

Orly

Paris Charles de Gaulle

Lille

Transfer opties

Parijs Charles de Gaulle

Parijs

Orly
Magical Shuttle bus  
Hertz autoverhuur

RER-snelmetro

KALENDER HOTELS VERVOER VOL- OF HALFPENSIONVERVOER

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654

Kies je vervoer 
Geen zorgen, de weg naar de magie is zo gevonden!

Naar Disneyland® Paris komen is kinderspel, of je nu met de auto, de trein of het vliegtuig gaat. Je kiest  
je hotel, je manier van reizen en pak je koffers maar!

 Met de auto: zit zelf achter het stuur en volg één van de vele grote, internationale snelwegen.
 Met de trein: vanaf heel wat stations brengt de trein je tot vlak voor de toegangspoorten van de Disney® Parken.

MET DE AUTO 

•  Vanaf Utrecht ben je binnen 5 uur in het hart van de magie.
•  Je hoeft niet over de drukke ringweg van Parijs. Via Lille neem je de A1 richting Parijs en op ongeveer 25 kilometer voor 

Parijs neem je de afslag richting Marne-la-Vallée/Val d’Europe en volg je de borden naar Disneyland Paris.
• Gratis parkeren bij je hotel (behalve bij Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe).
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De informatie in deze brochure is correct op dag van publicatie. We kunnen echter niet garanderen dat de genoemde producten of 
services van onze partners beschikbaar zijn tijdens de hele geldigheidsperiode van deze brochure.

MET DE T R E IN

Snel, voordelig en comfortabel

Boek je verblijf met vervoer per trein

Thalys
Je kunt iedere dag rechtstreeks naar Parijs - Gare du Nord reizen. Daar neem je de metro naar 
station Châtelet les Halles en vervolgens de snelmetro naar Disneyland Paris, station Marne-la-
Vallée/Chessy (metrokaartjes zijn niet inbegrepen, voor meer informatie, kijk op Ratp.fr).

TGV met SNCF
Reis per normale trein vanaf elk gewenst station in Nederland naar Brussel-Zuid. Daar stap je 
over op de TGV die je rechtstreeks naar Disneyland Paris brengt.

Let op: De Disney Express Service is inbegrepen in het arrangement op dag van publicatie van deze brochure en kan 
gedurende het seizoen geen deel meer uitmaken van het arrangement of als optie wordt aangeboden. Raadpleeg je Disney 
agent voor meer informatie. 

HOTEL PRE CHECK-IN & BAGAGESERVICE

Check-in op het station 
en geniet sneller van de Disney® Parken 

Geef bij aankomst je bagage af aan de balie van Disney Express en ontvang hier je toegangstickets voor de Parken.

Voordelen?

   Je hoeft niet eerst naar je hotel; 
je bespaart tijd

   Je hebt geen zware bagage om 
aan te denken    

Je kunt meteen genieten  
in de Parken

Als je geen trein bij ons hebt geboekt of als het niet is inbegrepen in je arrangement, dan kun je ter plaatse voor €17* per 
volwassene gebruikmaken van deze service.

De balie is 7 dagen per week open van 8.00 tot 21.30 uur en ligt op de 1e verdieping van het Marne-La-Vallée/Chessy station. 
* Prijs op dag van publicatie, geldig tot en met 2 november 2016 en kan gewijzigd worden gedurende het seizoen. Raadpleeg je Disney agent voor meer informatie.

VANAF DE LUCHTHAVEN 

 Regelmatige transfers

De Magical Shuttle rijdt regelmatig van de luchthavens 

rechtstreeks naar de Disney® Hotels*. 

Enkele reis van/naar Parijs Charles de Gaulle of Orly:  

volwassene € 20 / kind (3-11 jaar) € 16

Vrijheid & flexibiliteit

Hertz autoverhuur is aan te raden wanneer je  

plannen hebt om de omgeving te ontdekken. 

Prijs per dag, per auto (Categorie A): 

€ 42 voor minimaal 3 dagen

Magical Shuttle: prijzen kunnen gewijzigd worden gedurende het seizoen. Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar, zitplaats is dan niet gegarandeerd. Je kunt tot 2 dagen voor vertrek boeken. De Magical Shuttle is niet geschikt 
voor gasten met beperkingen. Voor een geschikt voertuig, voor gasten met beperkingen kun je tot 2 dagen voor vertrek bellen naar +33 (0)1 53 48 39 53 . Voor meer info en vertrektijden ga je naar MagicalShuttle.fr.
*Met uitzondering van Disney's Davy Crockett Ranch.

Hertz: deze optie kan alleen in combinatie met een arrangement via Disneyland® Paris geboekt worden. Raadpleeg je Disney agent voor meer informatie en voorwaarden. Prijzen geldig tot en met 2 november 2016.
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Kies je Vol- of Halfpensionoptie 

Maak het jezelf gemakkelijk en boek je maaltijden alvast bij je arrangement. 
Je hebt meer tijd voor plezier: je hoeft alleen nog maar een tafel te reserveren! Bij het boeken van Vol- of 
Halfpension Standaard-, Plus of Premium ontvang je een Pause Gourmande (tussendoortje) per persoon, 
per nacht cadeau! Maaltijdopties zijn uitsluitend tegelijk met je arrangement te boeken.

  

MAAK EEN KEUZE UIT ONDERSTAANDE OPTIES:

Met de HOTEL-OPTIE kun je voor je diner enkel gebruik maken van het buffetrestaurant in het Disney® 
Hotel waar je verblijft (behalve in Disney's Davy Crockett Ranch voor aankomsten vanaf 2017).

Met de STANDAARD-OPTIE heb je keuze uit 7 buffetrestaurants in de Parken, de Disney® Hotels en Disney Village.

Met de PLUS-OPTIE mag je kiezen uit maar liefst 19 buffetrestaurants en restaurants met tafelbediening 
in de Parken, de Disney Hotels en Disney Village. Ook geldig voor een lunch of diner met Disney figuren in 
Café Mickey.

De PREMIUM-OPTIE biedt de meeste keuze: 23 buffetrestaurants en restaurants met tafelbediening in de 
Parken, de Disney Hotels en Disney Village. Ook geldig voor een lunch met Disney Prinsen en Prinsessen in Auberge 
de Cendrillon en voor Buffalo Bill’s Wild West Show… met Mickey en zijn vrienden! (zitplaatsen 2e categorie).

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VOL- OF HALFPENSION?

VOLPENSION
Omvat ontbijt + lunch + diner per persoon, voor elke nacht van je verblijf.
• Met de Standaard-, Plus-, of Premium-optie ontvang je twee dezelfde vouchers.
• Met de Hotel-optie ontvang je een dinervoucher te gebruiken in je hotel plus een lunchvoucher voor een menu in een 
counterservice restaurant in de Disney® Parken.
Als je in het Disneyland® Hotel verblijft, is je lunchvoucher geldig voor een buffetrestaurant in de Disney Parken.

HALFPENSION
Omvat ontbijt + lunch of diner per persoon, voor elke nacht van je verblijf(1).

RESERVEER JE TAFEL VOORAF
De maaltijdvouchers garanderen geen tafelreservering. 
Bel voor aankomst de Disney restaurantreserveringslijn op

+33 (0)1 60 30 40 50*
(Engels en Frans gesproken).

Geef dieetwensen bij je reservering door.

*Internationale telefoontarieven van toepassing.

•  Boek Volpension voor maximaal voordeel en gemak.

•  De Standaard-, Plus- of Premium-opties die je samen met je 
arrangement boekt, geven recht op één gratis Pause Gour-
mande(2) per persoon, per nacht: tussendoortje bestaande uit 
1 koude of warme drank + 1 zoete snack. Geldig in de meeste 
counterservice restaurants in de Parken van 15.00 tot 18.00 uur.

•  Vergeet niet dat het ontbijt bij de Hotel-optie is inbegrepen(3).

GOED OM TE WETEN! 
TIPS

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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Halfpension
(voor Volpension, zie p.52)

Vol- en Halfpension Vol- en Halfpension Vol- en Halfpension

A A N T A L  R E S T A U R A N T S 1 7 1 9 2 3

B U F F E T

In je Disney® Hotel(4) ✓ ✓ ✓ ✓
In de Disney® Parken
en Disney Village® ✓ ✓ ✓

1  F R I S D R A N K  I N B E G R E P E N ✓ ✓ ✓

T A F E L B E D I E N I N G

Vooraf  
vastgesteld menu ✓ ✓
A la carte ✓

M A A L T I J D  M E T  
D I S N E Y  F I G U R E N

Café Mickey 
in Disney Village ✓ ✓
Auberge de Cendrillon
in Disneyland Park ✓

D I N N E R S H OW

Buffalo Bill’s Wild West 
Show... met Mickey  
en zijn vrienden! 
in Disney Village

✓

PAUSE GOURMANDE(2) 
(Tussendoortje) INCLUSIEF INCLUSIEF INCLUSIEF

HALFPENSION
Ontbijt + lunch of diner.  
Prijs per persoon,  
per geboekte nacht.

Volwassene
Vanaf(5) 

25
28 35 59

Kind*
Vanaf(5) 

15 15 17 31

VOLPENSION
Ontbijt + lunch + diner.  
Prijs per persoon,  
per geboekte nacht.

Volwassene
Vanaf(5) 

39 49 62 102

Kind*
Vanaf(5) 

23 26 31 52

Voorwaarden

*Kindermenu voor kinderen van 3 t/m 11 jaar. Voor kinderen onder de 3 jaar, raadpleeg je Disney agent. 
• Menu: maaltijd met 3 gangen. A la carte menu: voor-, hoofd- en nagerecht behalve in California Grill in het Disneyland®  Hotel en Bistrot Chez Rémy in Walt Disney Studios park waar een apart menu wordt voorgesteld. 
Kindermenu: alleen verkrijgbaar als vast menu. • Vol- of Halfpension moet geboekt worden met een arrangement voor het gehele verblijf en voor alle personen vanaf 3 jaar. • De vouchers zullen bij aankomst in het hotel 
overhandigd worden. • De vouchers kunnen als betaalmiddel worden gebruikt in alle restaurants met tafelbediening of buffet in de Parken en Disney Hotels en de restaurants in Disney Village®, behalve voor de Hotel optie, voor 
een voorgerecht, hoofdgerecht, dessert of buffet en 1 frisdrank, m.u.v. de Hotel-optie. Als het totaalbedrag de waarde van de voucher overschrijdt, dient het verschil bijbetaald te worden (zie voorwaarden in restaurants). Er wordt 
geen geld teruggegeven als het totaalbedrag minder bedraagt dan de waarde van de voucher. Beperkt tot 1 voucher per persoon en per maaltijd. • De prijs van de maaltijdvoucher is afhankelijk van de datum van consumptie van 
de maaltijd. Valt deze datum buiten de geldigheidsperiode van deze brochure, raadpleeg je Disney agent dan voor de prijzen. • Sommige restaurants kunnen gesloten zijn gedurende bepaalde periodes of op bepaalde dagen. • 
Toegang tot de Disney Parken is niet inbegrepen bij Vol- of Halfpension. De maaltijdvouchers en Pause Gourmande zijn niet geldig op 24 en 31 december. Voor maaltijden op die data, ga naar pagina 55 voor prijzen en details. (1) Voor 
Hotel-optie alleen diner. (2) Keuze uit vooraf vastgestelde drankjes en snacks. Het tussendoortje “Pause Gourmande” ontvang je alleen wanneer je een Vol- of Halfpension voor de volle prijs boekt en geldt niet in het geval van een 
aanbieding of korting op Vol- of Halfpension (tenzij anders vermeld). (3) Indien je een verblijf in Disney’s Davy Crockett Ranch boekt met Vol- of Halfpension, dan is het ontbijt inbegrepen. (4) Indien je kiest voor de Hotel-optie kun 
je enkel dineren in je hotel. Indien je de optie Standaard, Plus of Premium kiest, dan kan je gebruik maken van de restaurants die corresponderen met de categorie van je Disney Hotel, zoals beschreven op p. 24-37. (5) Prijsvoorbeeld 
bij verblijf in Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Hotel Cheyenne en Disney’s Davy Crockett Ranch. Voor Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Hotel New York en Disneyland Hotel, raadpleeg je Disney agent.



KALENDER HOTELS VERVOER VOL- OF HALFPENSION

Voeg extra magie toe aan je verblijf 

Voorwaarden

• Omdat er live met dieren wordt opgetreden en de ruiterkunsten veel stof doen opwaaien, wordt deze show afgeraden voor astmapatiënten en mensen met andere ademhalingsproblemen. • Toegang voor minderjarigen alleen 
toegestaan wanneer vergezeld door een volwassene. • Kindermenu en vegetarisch menu beschikbaar.
(1) Gesloten op woensdag en donderdag m.u.v. bepaalde data, vraag ernaar op het moment van reserveren. (2) Door tegelijkertijd met je arrangement te reserveren in Categorie 2, bespaar je 10% ten opzichte van de prijzen ter 
plaatse: €63 per volwassene en €47 per kind. De korting is niet cumulatief met andere aanbiedingen. (3) Voor Disney's Davy Crockett Ranch, Hôtel l’Elysée Val d’Europe, Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe en Radisson Blu Hotel 
is alleen de 2

e
 sessie van het ontbijt beschikbaar.

De prijs van de maaltijdvoucher is afhankelijk van de datum van gebruik. Valt deze datum buiten de geldigheidsperiode van deze brochure, raadpleeg je Disney agent dan voor de prijzen. Maaltijdvouchers zijn niet geldig op 24 en 
31 december. De vernoemde opties op deze pagina's worden enkel verkocht bij het boeken van een verblijf. Je ontvangt jouw vouchers bij aankomst in het hotel. Maaltijdvouchers geven geen toegang tot de Disney Parken, daarvoor 
heb je geldige toegangstickets nodig. Restaurants onder voorbehoud van wijziging.

Maak je verblijf nog magischer met deze Disney opties en geniet van heerlijke en onvergetelijke momenten!

•  Met je Premium Vol- of Halfpensionvoucher kun je zonder 
bijbetaling boeken voor Buffalo Bill’s Wild West Show (catego-
rie 2) en de lunch met Disney Prinsen en Prinsessen in restaurant 
Auberge de Cendrillon. Ga naar pagina 55 voor meer informatie.

•  Met je Plus Vol- of Halfpensionvoucher kun je zonder  
bijbetaling lunch of diner met Disney figuren in 
Café Mickey boeken. Ga naar pagina 55 voor meer 
informatie.

GOED OM TE WETEN
TIPS

BUFFALO BILL’S WILD WEST SHOW… MET MICKEY EN ZIJN VRIENDEN!

Beleef het Wilde Westen met Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley, echte cowboys en indianen en een  
bijzonder optreden van Mickey en zijn vrienden.
Je avond begint al een uur vóór het grote spektakel met Sheriff Goofy en zijn countryband in Colonel Cody’s Saloon. 
Daarna neem je plaats bij een van de vier ranches en moedig je jouw team aan tijdens de wedstrijden in  
de arena. Terwijl dit wildwestspektakel zich vlak voor je neus afspeelt, geniet je ook nog eens van een heerlijke  
tex-mex maaltijd, op traditionele wijze geserveerd. Zo beleef je die Amerikaanse pionierstijd wel heel levensecht!

Categorie 1 
(beter zicht)

Categorie 2

Plattegrond van de arena

D u u r  v a n  d e  s h o w :  
1  u u r  e n  3 0  m i n u t e n
D a g e l ij k s  o m  1 8 . 3 0  
u u r  e n  2 1 . 3 0  u u r ( 1 )

Reserveer vooraf en bespaar 10% (2) Prijzen ter plaatse  
gelden op onderstaande data

Van 24 maart 2016 t/m 28 maart 2017
m.u.v. 24 en 31 december en data in rechterkolom

Van 25 t/m 29 maart, 5 t/m 16 augustus, 
28 oktober t/m 1 november,  

25 t/m 30 december 2016 

Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)* Volwassene Kind

(3 t/m 11 jaar)*

Categorie 2 53,90 42,20 63 47

Voor de Categorie 1 geldt €15 toeslag per persoon op de Categorie 2 prijs 

*Kinderen jonger dan 3 jaar zijn gratis maar hebben geen eigen maaltijd en zitplaats. Raadpleeg je Disney agent voor de prijzen op 24 en 31 december 2016.

CERTIFICAAT van

UITMUNTENDHEID

Winnaar van 2015

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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KERST- EN OUDEJAARSMAALTIJDEN MET AMUSEMENT

Beleef een magische maaltijd met vrienden, familie en iedereen die je dierbaar is. Kies voor een exclusief 
diner en deel magische momenten in het gezelschap van je favoriete Disney figuren, de Kerstman en 
diverse artiesten. Verwen jezelf met een speciaal menu bij een diner met bediening aan tafel of in een 
buffetrestaurant. Of geniet van een Texaans barbecue menu met Buffalo Bill’s Wild West Show… met Mickey 
en zijn vrienden!

Raadpleeg je Disney agent voor de prijzen voor 24 en 31 december. 

MAALTIJDEN MET DISNEY FIGUREN 

LUNCH MET DISNEY PRINSEN & PRINSESSEN Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)*

Disneyland® Park, in restaurant Auberge de Cendrillon.
Geniet van een koninklijke maaltijd met de Disney Prinsen en Prinsessen. Menu:  
1 alcoholvrije cocktail, een voorgerecht, keuze uit hoofdgerechten, dessert en 1 frisdrank.

69 39

LUNCH OF DINER MET DISNEY FIGUREN Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)*

Disney Village®, in Café Mickey.
Menu met keuze uit voorgerechten, hoofdgerechten, pizzas en desserts.
Kindermenu: een voorgerecht, een hoofdgerecht, een dessert en een frisdrank.

42 23

ONTBIJT MET DISNEY FIGUREN Volwassene en kind vanaf 3 jaar*

Disney Village®, in Café Mickey.
Ontbijtbuffet met vele soorten broodjes, 
ontbijtkoeken, eieren, beleg, cornflakes, 
vruchtensappen en warme dranken.

Je ontvangt hiervoor een speciale voucher bij het  
inchecken in je hotel.

Bij verblijf in  
een Disney Hotel

17

Bij verblijf in Disney’s 
Davy Crockett Ranch(3)

(Ontbijt is niet bij het arrangement 
inbegrepen tenzij je Vol- of 
Halfpension boekt)

Met Vol- of 
Halfpension

17

Zonder Vol- of 
Halfpension

25

Bij verblijf in een Speciaal Uitgekozen Hotel(3) 22

VIER JE VERJAARDAG MET WAT LEKKERS

Jarig? Daar hoort een heerlijke traktatie bij!*
De traktatie is te verkrijgen in de restaurants met tafelbediening 
en buffetrestaurants tijdens lunch of diner. Wil je het vieren met 
Disney figuren?
Reserveer je traktatie dan in één van bovenstaande restaurants.

Om het tijdstip van je traktatie vast te leggen bel je met de Disney restaurantreserveringslijn 
+33 1 60 30 40 50 (Engels en Frans gesproken). Bij het drukken van deze brochure was de 
traktatie een ijstaart. Dit kan vervangen worden door een andere traktatie tijdens de 
geldigheidsperiode van deze brochure.

Per traktatie (voor 6-8 personen)

27

*Voor kinderen jonger dan 3 jaar raadpleeg je Disney agent.
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Voeg extra magie toe aan je verblijf 
Je Disney verblijf wordt nog onvergetelijker met wat magische extra's!
Schrijf je in voor het Halve Marathon Weekend in Disneyland® Paris en loop een betoverende wedstrijd over een magisch 
parcours. Boek Disney’s Halloween Party om samen met je familie of vrienden een vreselijk leuke avond te beleven. 
Of kies voor de Kerst periode een kamer in kerstsfeer, zo maak je het sprookje helemaal af.

HALVE MARATHON WEEKEND IN DISNEYLAND® PARIS 

Van 23 tot 25 september 2016.

Loop een betoverende wedstrijd op het meest magische parcours ter wereld!
Iedere hardloper droomt wel eens van het perfecte parcours. Binnenkort kan die droom ook werkelijkheid worden: 
tijdens de allereerste editie van het Halve Marathon Weekend in Disneyland® Paris. Als renner loop je straks over een 
parcours als in een sprookjesboek en doorkruis je beide schitterende Disney® Parken. En dat is nog lang niet alles! 
Prachtige routes, unieke evenementen, wedstrijden voor gezinnen en kinderen, plus Disney figuren die je langs het 
hele parcours aanmoedigen en je aankomst bij de finish vrolijk en uitbundig meevieren. Het wordt een onvergetelijk 
weekend, met vele mooie herinneringen. Dus blijf je benen goed trainen en doe straks mee met deze sportieve 
plezierloop door het magische Disneyland® Paris.

Ga naar Run.DisneylandParis.com voor meer informatie en details.

KAMERS IN KERSTSFEER

9 november - 12 januari

Per kamer

Standaardkamers in kerstsfeer, verkrijgbaar als je deze optie boekt. 
Met feestversiering, een kerstboom en leuke cadeautjes om mee 
naar huis te nemen.

Prijs per kamer. Er is een beperkt aantal kamers beschikbaar per aankomstdatum.

Disneyland® Hotel 170

Disney's Hotel New York 129

Disney's Newport Bay Club 129

DISNEY’S HALLOWEEN AVONDPARTY

Vier op 31 oktober Halloween in Disneyland Paris. Een huiveringwekkend leuke 
avond voor groot en klein!
Halloween zet Disneyland Paris helemaal op zijn kop! Beleef een spannend 
najaarsavontuur vol betoverende verrassingen. De Disney Schurken eisen de 
hoofdrol op en doen hun boosaardigste best je te laten huiveren van plezier. Je 
Disney helden hebben zich speciaal verkleed en de sfeer is griezelig goed. Je zelf 
lekker bang laten maken was nog nooit zo leuk! 

Op 31 oktober
van 20.30 uur tot 1.00 uur

Volwassene en kind (3 t/m 11 jaar)*

45

*Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar

• Beperkte capaciteit. • Vanaf 17.00 uur kun je al in het Disneyland® Park terecht. • Parkeren is niet inbegrepen bij de prijs, tenzij je een arrangement uit 
deze brochure geboekt hebt.
Disney’s Halloween avondparty kan gewijzigd of geannuleerd worden, bijvoorbeeld in geval van slechte weersomstandigheden. Het dragen van een 
Halloween kostuum wordt uitzonderlijk toegestaan voor deze avond. We behouden echter het recht voor om een kostuum/accessoire/schmink te 
weigeren, zoals maskers die het hele gezicht/hoofd bedekken en/of wanneer dat andere gasten kan shockeren of kinderen kan doen laten schrikken. Dat 
geldt ook indien het als niet veilig voor de attracties of als gevaarlijk wordt gezien door een Disney cast member (capes, hoeden, stokken, nepwapens, 
etc.). • Gasten die zich verkleden als een Disney figuur mogen niet poseren voor foto’s en mogen geen handtekeningen uitdelen aan andere gasten.

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654
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Maak je verblijf compleet en bezoek de beroemdste bezienswaardigheden in de Franse hoofdstad Parijs!

Waarom er op uit met Disney?
 Welk hotel je ook kiest, je kunt altijd deelnemen aan onze excursies
 Uitstapjes vinden gegarandeerd dagelijks plaats
 Lekker makkelijk: vertrek vanuit en terugkomst in Disneyland® Paris
 Handig: audiocommentaar tijdens de rondrit en rondvaart

ONTDEK PARIJS

MAGISCHE DAGTOUR DOOR PARIJS Uitgevoerd door: Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)*

Inbegrepen: tour door de stad + rondvaart + bezoek aan het Louvre Museum 
of de Eiffeltoren(1)

• De bustour vertrekt van Disney's Hotel New York.
Geniet van een volledige rondleiding van Parijs en de beroemdste 
bezienswaardigheden van de stad.
• Audiocommentaar (Nederlands) tijdens de rondrit en rondvaart met 
commentaar en historische en culturele informatie.
• Grappig en leerzaam commentaar voor de kinderen in de bus (in het Engels).
• Adembenemend 360° uitzicht vanaf de 2e etage van de Eiffeltoren(1) of bezoek 
het Louvre(1), het wereldberoemde museum(1) (ongeveer 90 min).
• Een onvergetelijke rondvaart op de Seine met vertrek net naast de Eiffeltoren.

Dagelijks 
van 09.45 uur 
tot 18.30 uur.

95 65

PARIS ESSENTIALS Uitgevoerd door Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)*

Bestaat uit: stadsrondrit en 'hop on, hop off' bus + tijd om zelf de stad te 
bezichtigen(2)

• De bustour vertrekt van Disney’s Newport Bay Club, Vienna International Magic 
Circus Hotel en Hôtel l’Elysée Val d’Europe.
• Bewonder de prachtige monumenten van deze indrukwekkende stad vanuit 
een dubbeldekkerbus met open bovendek.
• In- en uitstappen bij 9 bijzondere bezienswaardigheden: Eiffeltoren, Notre-
Dame, Champs-Elysées, Louvre, Champ de Mars, Musée d’Orsay, Opéra, Grand 
Palais en Trocadéro.
• Audiocommentaar in Engels en Duits. Frequente vertrektijden bij elke halte.
• Vrije tijd om de stad op eigen gelegenheid te ontdekken.

Dagelijks  
van 10.30 uur 
tot 19.00 uur.

63 42

*Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar. Reserveren noodzakelijk.

 © P. Faure  © M. Bachis/Tips/Photononstop © P. Deliss/Godong/Photononstop

Voorwaarden

(1) Keuze tussen een bezoek aan de Eiffeltoren of aan het Louvre. Boeken van deze opties moet vooraf gebeuren en is op basis van beschikbaarheid. • Het kan zijn dat het bezoek aan de 2e etage van de Eiffeltoren vervangen wordt 
door het bezoek aan het Louvre museum of de Tour Montparnasse (bij staking, werkzaamheden, problemen met de liften, slechte weersomstandigheden). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Niet beschikbaar op 3 april, 1 
mei, 14 en 24 juli 2016. • Louvre zicht op de Eiffeltoren inbegrepen, vanwege het op- en afstappunt van de rondvaart. Niet beschikbaar op 3 april, 1 mei, 14 en 24 juli, 25 december 2016 en 1 januari 2017 en dinsdag en de eerste zondag 
van de maand van 1 oktober 2016 tot 28 maart 2017. • Lunch is niet bij de prijs inbegrepen. • Individuele hoofdtelefoon (bus) en audiogids (boot). • 0,004kgCO2/km/passagier.
(2) Individuele hoofdtelefoon. • Lunch is niet bij de prijs inbegrepen. • 0,002kgCO2/km/passagier. Optie is niet beschikbaar op 14 juli 2016.
In het geval dat één van de bezienswaardigheden gesloten is of in geval van slechte weersomstandigheden, verkeersdrukte of overstroming van de Seine kunnen de excursies gewijzigd en/of geannuleerd worden (geen terugbetaling 
mogelijk). Indien je verblijft in Disney’s Davy Crockett Ranch, dien je zelf voor vervoer van en naar het vertrekpunt te zorgen (eigen auto wordt aanbevolen). Tijden van terugkomst zijn afhankelijk van verkeersdrukte.
Deze extra’s kunnen alleen in combinatie met een verblijf worden geboekt. De prijs van de extra is afhankelijk van de datum van gebruik. Valt deze buiten de geldigheidsperiode van deze brochure, raadpleeg je Disney agent dan 
voor de prijzen.

De informatie in deze brochure is correct op dag van publicatie. We kunnen echter niet garanderen dat de genoemde  
producten of services van onze partners beschikbaar zijn tijdens de hele geldigheidsperiode van deze brochure.



LA VALLÉE VILLAGE
Verwelkomt je het hele jaar 
door tijdens jouw verblijf 

in Disneyland® Paris. Informeer bij de 
conciergerie van je hotel naar de 
pendelbus (tegen betaling) voor deze 
unieke shopping outlet en sla je slag  
bij de grote modemerken.

Gesloten op 1 mei, 25 december en 1 januari.

SEA LIFE AQUARIUM
Op slechts 5 minuten afstand 
van de Disney® Parken nodigt 

SEA LIFE Aquarium je uit voor een 
fascinerende reis langs de wereldzeeën. 
Ontdek meer dan 5000 fantastische 
zeedieren van dichtbij: haaien, 
schildpadden, zeepaardjes, clownvissen 
en nog veel meer!

Gesloten op 25 december en op 1 januari tot 14.00 uur. 

GOLF DISNEYLAND
Is een 27 hole golfbaan van 
wereldklasse en is alle dagen 

open, ook voor beginners. Huur je hele 
uitrusting in de Pro Shop of bekijk wat 
er allemaal op de green gebeurt, terwijl 
je geniet van een heerlijke lunch in ons 
gezellige club house!

VLAKBIJ IS NOG MEER TE DOEN!

 
FASTPASS®

Fastpass is een gratis service waarbij je minder lang in de rij hoeft 
te staan bij de populairste attracties in de Disney® Parken.

Hoe werkt het?
•  Haal je toegangsticket voor het Park door de Fastpass- 

machine bij de ingang van de attractie.
•  Pak je Fastpass-ticket met daarop het tijdstip waarop  

je terug moet zijn en gebruik de tussenliggende tijd  
voor andere avonturen.

•  Ga binnen de aangegeven tijd op je Fastpass-ticket naar de 
attractie en je krijgt een versneld toegang tot de attractie 
via de Fastpass-rij. 

Deze service is alleen geldig in combinatie met een geldig 
toegangsticket voor het Park voor dezelfde dag. Je kunt maar 
één Fastpass tegelijk hebben. Je kunt pas een nieuw ticket 
krijgen als het eerdere ticket is verlopen of gebruikt.

 
Single Rider

Single rider is een gratis service waarmee je je wachttijd bij 
bepaalde attracties kunt verkorten. De Single Riders wachtrij 
is bedoeld voor gasten die alleen zijn of gasten van een groep 
die het niet erg vinden alleen in te stappen in de attractie. 
Deze service betekent niet dat je direct in kunt stappen of 
dat je je eigen zitplaats of voertuig mag kiezen.

Raadpleeg bij aankomst de Plattegrond van de 2 Parken voor meer informatie over de attracties die deze service aanbieden.

GOED OM TE WETEN! 
TIPS

KALENDER HOTELS VERVOER VOL- OF HALFPENSION

Praktische informatie 
Maak je Disney belevenis onvergetelijk met deze magische extra's!

In Disneyland Paris is er altijd een magisch moment om nooit te vergeten – en magische herinneringen gaan een leven lang 
mee. Maar na een dag in de Disney Parken kun je genieten van nóg meer fantastische activeiten, allemaal op steenworp afs-
tand van het resort. Ga bijvoorbeeld outlet-shoppen bij de bekende internationale merken in La Vallée Village.

NOTEREN
De parades, shows, vuurwerk en evenementen worden op bepaalde data opgevoerd en zijn afhankelijk van de weersomstandighe-
den. De attracties, boetieks en restaurants kunnen gesloten zijn, onderhevig zijn aan veranderingen, gewijzigd of geannuleerd 
worden zonder voorafgaande kennisgeving. Bezoekers dienen te allen tijde gepaste kleding te dragen, op zowel het boven- als 
onderlichaam. Tevens is het niet toegestaan op blote voeten te lopen. Raadpleeg je Disney agent voor meer informatie.

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654



Verzeker

jezelf van een

onbezorgde reis!

Belangrijk: dit is slechts een samenvatting van de garanties en heeft geen contractuele waarde. Alle voorwaarden, alsook de uitsluitingen met betrekking 
tot deze garanties staan gedetailleerd beschreven in de voorwaarden van Assistance die je kunt raadplegen op www.disneylandparis.com of die je via 
de post kunt aanvragen op het volgende adres: Euro Disney Associés S.C.A. Service Assurance, BP 100, 77777 Marne la Vallée cedex 04 – Frankrijk. 
Voor bijkomende informatie over deze twee verzekeringsopties kun je ook rechtstreeks contact opnemen met Mondial Assistance door te bellen naar
+33 (0) 1 42 99 82 81 - maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (kostprijs van een internationaal gesprek).

Disneyland® Paris en zijn partner 
Mondial Assistance zien je graag met 
een gerust hart op reis gaan. Sluit daarom 
één van onderstaande verzekeringen af.

Annuleringsverzekering 
•  Annulering: terugbetaling van de

annuleringskosten, indien je je verblijf om
gegronde redenen moet annuleren.

Optimum Pakketverzekering 
•  Annulering naast de standaard annuleringsgarantie, 

betalen we je ook terug wanneer je als gevolg van 
slechte weersomstandigheden, terroristische daden, 
oproer of een andere toevallige gebeurtenis niet naar 
Disneyland Paris kunt.

•  Schade aan bagage tot een bedrag van €765.
•  Bijstand aan personen: repatriëring, medische 

kosten, bijstand bij overlijden en juridische bijstand.
•  Onderbreking van het verblijf: terugbetaling van de 

reisdagen die niet konden worden benut.

Raadpleeg je Disney agent voor verdere details en prijzen.

59EXTRA MAGIE PRAKTISCHE INFORMATIEPRAKTISCHE INFORMATIE

REGELS VOOR DE VEILIGHEID

Kinderen tot en met 11 jaar oud dienen bij het kopen van een toegangsbewijs en het betreden van de Disney® Parken te worden ver-
gezeld door een ouder of verantwoordelijke volwassene. Op kinderen dient te allen tijde toezicht te worden gehouden. Disneyland® 
Paris behoudt zich het recht voor om kinderen t/m 6 jaar de toegang tot attracties te weigeren wanneer zij niet door een volwassene 
worden vergezeld. Om die reden kan bij de toegang van een attractie bij kinderen zonder begeleiding een controle op lengte en 
leeftijd worden uitgevoerd.
Uit veiligheidsoverwegingen geldt voor de toegang tot en deelname aan bepaalde attracties dat bezoekers in goede gezondheid 
dienen te verkeren en geen hoge bloeddruk, hart-, rug- of nekproblemen mogen hebben, niet zwanger, of een andere aandoening 
die door de betreffende attractie kan verslechteren. Er gelden lengte-eisen. Verder is het mogelijk dat door het type zitplaatsen 
en de gebruikte veiligheidssystemen attracties niet toegankelijk zijn voor gasten met bepaalde fysieke beperkingen.
Dieren worden niet tot de Disney Parken toegelaten, met uitzondering van geleidedieren, onder voorwaarde dat deze te allen 
tijde aangelijnd en onder toezicht van hun eigenaar worden gehouden.
Roken is niet toegestaan in Disneyland Paris, uitgezonderd in de speciaal voor rokers ingestelde en ingerichte buitenruimten. 
Deze regel is ook van toepassing op elektronische sigaretten.
Je dient je te houden aan het Park reglement. Wij vragen je om deze te raadplegen op DisneylandParis.com, alvorens  
je bezoek. Het Park reglement is ook beschikbaar bij de ingang van de Disney Parken. 

   BEZOEKERS MET EEN BEPERKING OF SPECIALE BEHOEFTEN 

Zwangere vrouwen, bezoekers met chronische of tijdelijke beperkingen en andere bezoekers die mogelijk in aanmerking ko-
men voor voorrang bij attracties, dienen onze website te raadplegen over de risico's, voorwaarden en beperkingen die bij onze 
attracties gelden en de manier waarop ze toegankelijk zijn voorafgaande aan hun verblijf. Je kunt de ‘Toegankelijkheidsgids 
Disney® Parken’ downloaden in paragraaf ‘Bezoekers met een beperking’ op onze website DisneylandParis.com of verkrijgen de 
bij City Hall in het Disneyland® Park of Studio Services in het Walt Disney Studios® Park.
Al onze hotels zijn toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Er zijn verschillende soorten kamers voor de gasten in 
een rolstoel. Deze kamers kunnen kamers met tussendeur zijn. De kamers hebben een badkamer met een groter bad, een hand-
steun en verhoogd toilet. De kamerdeur beschikt tevens over een kijkgat op rolstoelhoogte. Opgelet: de badkamers in Disney’s 
Davy Crockett Ranch, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Santa Fe en sommige badkamers van Disney’s Newport Bay Club 
beschikken over een aangepaste douche (walk-in douche) voor mensen met een beperking. Gasten met een beperking kunnen 
een aangepaste stoel huren waardoor ze zich volledig autonoom kunnen wassen. Dit dient te worden aangevraagd bij de boeking.
We raden aan dat bezoekers met speciale behoeften ons inlichten op het moment van boeken.



KALENDER HOTELS VERVOER VOL- OF HALFPENSION 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN
I.1 TOEPASSINGSGEBIED
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de toeristische 
arrangementen als op de diensten buiten de arrangementen aangeboden door 
Euro Disney Vacances S.A.S., ongeacht of ze rechtstreeks telefonisch gereserveerd 
worden bij de reserveringscentrale van Euro Disney Vacances S.A.S., of online op de 
website www.disneylandparis.com (hierna "de Website" genoemd) , ofwel via een 

reisagent die de door Euro Disney Vacances S.A.S. aangeboden diensten verkoopt. 
Bij reserveringen via een reisagent, is het mogelijk dat uw reservering ook andere 
diensten dan de diensten die georganiseerd worden door Euro Disney Vacances 
S.A.S. bevat. Zulke andere diensten worden ofwel georganiseerd door uw reisagent 
ofwel verkocht door uw reisagent namens een derde.
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op zulke andere diensten en 
uw reisagent zal u dit aangeven tijdens de reservering evenals in uw contract. Het 
contract met uw reisagent zal de voorwaarden en bepalingen van toepassing op 
zulke andere diensten aangeven.
Met toeristisch arrangement wordt bedoeld de vooraf bepaalde of op verzoek 
uitgewerkte combinatie van een overnachting en van ten minste een van de volgende 
elementen: een andere toeristische dienst zoals het bezoek aan de Disney® Parken 
(Disneyland® Park en/of Walt Disney Studios® Park) en/of vervoer*, voor zover de 
reservering van deze elementen op hetzelfde moment plaatsvindt (hierna "Toeristisch 
arrangement" genoemd").
Met diensten buiten de arrangementen wordt bedoeld alle diensten die los van enig 
toeristisch arrangement worden gereserveerd of besteld, zoals toegangstickets voor 
de Disney® Parken (Disneyland® Park en/of Walt Disney Studios® Park), de shows, de 
dinnershows, de speciale evenementen of de hotelovernachtingen zonder meer 
(hierna "Dienst buiten de Arrangementen" genoemd).

I.2 DE ORGANISATOR – WAARBORG VOORZIENING VOOR TOERISTISCH 
ARRANGEMENT
Alle in deze Verkoopsvoorwaarden gepresenteerde diensten worden georganiseerd 
door Euro Disney Vacances S.A.S. (hierna "Euro Disney" genoemd) met een 
maatschappelijk kapitaal van 10.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en 
vennootschapsregister in Meaux (Frankrijk) onder het nummer 383 850 278 en in 
het register van reis- en verblijfsoperatoren onder het nummer IM077100030; 
financiële waarborg bij APST - Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 
15 avenue Carnot, 75017 Paris (Frankrijk); verzekering professionele burgerlijke 
aansprakelijkheid bij de AXA Groep Corporate Solutions Assurance, 4 rue Jules 
Lefebvre, 75009 Parijs (Frankrijk).
Contactgegevens voor consumentent die rechtstreeks bij Euro Disney boeken:
Per telefoon: 0900-0654 (€1.00 per gesprek)
Per fax: + 33 (0) 1 64 74 57 50
Per post: DisneylandÐ Paris, B.P. 105, Guest Care Department, 77777 Marne-la-Vallée 
Cedex 4, Frankrijk

I.3 ALGEMENE INFORMATIE
Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat de informatie opgenomen in onze 
verschillende communicatiedragers, met name in onze brochure en op de Website 
onder voorbehoud van wijzigingen zijn. Zij zijn bindend voor de contractanten, als 
het contract is aangegaan volgens deze bepalingen en voorwaarden, tenzij eventuele 
wijzigingen u uitdrukkelijk schriftelijk zijn meegedeeld voordat het contract gesloten 
wordt en wijzigingen die zich later voordoen worden vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst tussen de contractanten.
Er wordt evenwel duidelijk bepaald dat  bepaalde shows, attracties, animaties, 
boetieks, restaurants en bijbehorende voorzieningen die slechts in bepaalde seizoenen 
geopend zijn, zonder voorafgaande kennisgeving gesloten, gewijzigd, uitgesteld of 
geannuleerd kunnen worden.
Verder hebben wij onze hotels zo nauwkeurig mogelijk beschreven in onze brochure. 
Het kan echter gebeuren dat bepaalde uitrustingen of aangeboden diensten wegens 
regelmatige werkzaamheden, na de publicatie van onze brochure tijdelijk gesloten, 
afgeschaft of gewijzigd worden.
Onze promoties zijn ontworpen om zo goed mogelijk aan de lokale vraag te 
beantwoorden, rekening houdend met specifieke kenmerken zoals schoolvakanties, 
gewoonten op het gebied van boekingen, duur van het verblijf, etc. Zij worden 
gecommuniceerd naar hun doelmarkt, maar u kunt de promoties die ontworpen zijn 
om zo goed mogelijk aan de lokale vraag te beantwoorden raadplegen en boeken, 
ongeacht het land waar u woont, via het deel van onze Website dat op de betreffende 
doelmarkt gericht is of door te bellen naar onze reserveringscentrale van Euro Disney.

I.4 VORMING VAN HET CONTRACT
Het contract komt tot stand zodra een reserveringsnummer aan uw reservering is 
toegekend. Ondanks voorafgaande, bij reserveringen van Toeristische arrangementen 
met vervoer* per spoor die meer dan 30 dagen vóór de vertrekdatum plaatsvinden maar 
die niet meteen kunnen worden bevestigd zoals aangegeven in artikel II.1.1.3, wordt het 
contract gevormd onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in artikel II.1.1.3.
In ieder geval is uw reservering pas definitief als u ons de prijs integraal betaald heeft.
Bij een telefonische reservering deelt de adviseur u het reserveringsnummer mee 
aan het einde van de reserveringsprocedure en vervolgens wordt het u per brief of 
per e-mail opgestuurd.
Bij een reservering via de Website verschijnt het reserveringsnummer op het 
bevestigingsscherm na het valideren van de betaling en wordt het vervolgens via 
e-mail opgestuurd.
Bij een reservering via een reisagent wordt het reserveringsnummer u door de reisagent 
meegedeeld en staat het vermeld op het contract dat u samen met hem ondertekent.
Het contract verbindt alle op de reservering geïdentificeerde deelnemers die deze 
Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaarden en er zich toe verbinden, alle 
bij Disneyland® Paris geldende huishoudelijke reglementen, instructies en richtlijnen 
m.b.t. de in onze brochure, op de Website of enig ander document uitgaand van Euro 
Disney vermelde diensten. Het komt de persoon die de reservering heeft uitgevoerd 
toe, zich ervan te vergewissen dat alle deelnemers, ook de kinderen, kennis hebben 
genomen van deze voorwaarden en verplichtingen en deze aanvaarden.

I.5 PRIJZEN – PRIJSWIJZIGINGEN
De prijzen voor onze diensten zijn bepaald afhankelijk van de economische 
voorwaarden die gelden op de datum van de bepaling van de prijzen in euro, nl. 
23 juni 2015.
Euro Disney behoudt zich het recht voor, de prijzen op eender welk moment en 
tot de reserveringsdatum te wijzigen, op voorwaarde dat u van de totale prijs van 
de dienst op de hoogte wordt gebracht ten laatste, voordat u effectief reserveert. 
De prijzen kunnen zelfs na uw reservering herzien worden afhankelijk van veranderde 
of nieuwe heffingen en belastingen op de aangeboden diensten, van veranderde 
wisselkoersen of, in voorkomend geval, van de stijging van de vervoersprijs (o.m. 
n.a.v. een stijging van de brandstofprijs). Euro Disney behoudt zich het recht voor, het 
totaalbedrag van de reservering te wijzigen door er het percentage van de wijziging 
van het betrokken element op toe te passen. U wordt schriftelijk geïnformeerd van 
eventuele prijsstijgingen. U kunt de prijsverhoging weigeren, hoewel, in dat geval 

behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren zonder dat dit 
enige aansprakelijkheid geeft anders dan de terugbetaling van de reeds betaalde 
bedragen. Prijsveranderingen zijn evenwel uitgesloten binnen 20 (twintig) dagen vóór 
uw aankomstdatum in Disneyland® Paris (hierna de "Aankomstdatum" genoemd), of uw 
vertrekdatum, d.w.z. de datum van aanvang van het vervoer* (hierna de "Vertrekdatum" 
genoemd) indien het gaat om Toeristische arrangementen met vervoer*.

I.6 BETALINGSVOORWAARDEN – TERUGBETALING
I.6.1 – Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden die op elk soort dienst van toepassing zijn en de manier 
waarop u kunt reserveren, staan in de Bijzondere voorwaarden m.b.t. de betrokken 
diensten (Deel II).
In geval van niet-betaling of laattijdige betaling behoudt Euro Disney zich het recht 
voor, uw reservering en in voorkomend geval de reeds overhandigde tickets te 
annuleren. Er kunnen u kosten in rekening worden gebracht, berekend op basis van 
de annuleringskosten die op elke soort dienst van toepassing zijn.
In geval van betaling met een creditcard zijn Euro Disney en uw reisagent niet 
aansprakelijk voor daarmee verbonden transactiekosten, eventueel ten gevolge 
van wisselkoersschommelingen of om andere redenen.
De persoon die voor andere personen reserveert, is solidair aansprakelijk voor de 
betaling van de volledige prijs.
I.6.2 – Terugbetalingsvoorwaarden
Indien anders aangegeven door Euro Disney worden door Euro Disney verschuldigde 
terugbetalingen uitgevoerd met hetzelfde betalingsmiddel dat gebruikt werd voor de 
eerste betaling van de reservering (voorschot of totaalbedrag). Dit geldt alleen voor 
diensten die rechtstreeks bij Euro Disney zijn gereserveerd of besteld.

I.7 AFWEZIGHEID VAN HET RECHT OP BEDENKTIJD
Zonder dat dit afbreuk doet aan de toepassing van de bepalingen van artikel II.1.6 
hieronder vermeld, is het recht op bedenktijd bij contracten op afstand (o.a. per 
telefoon of Website) niet van toepassing op contracten betreffende reserveringen 
van logies, vervoer, catering of vrijetijdsdiensten, gezamenlijk uitgevoerd in de vorm 
van een toeristisch arrangement of afzonderlijk, voor een bepaalde datum of tijdens 
een bepaalde periode. Bijgevolg heeft u geen intrekkingsmogelijkheid voor de in 
het kader van deze Verkoopsvoorwaarden te koop aangeboden diensten en kunt u 
alleen maar annuleren, zoals toepasselijk, volgens de voorwaarden van artikel II.1.6 
hierna genoemd, met uitzondering van de facultatieve verzekering vermeld in artikel 
II.1.9 die u alleen kunt annuleren volgens de voorwaarden van hetzelfde artikel.

I.8 AANSPRAKELIJKHEID
I.8.1 – Aansprakelijkheid van Euro Disney of van uw reisagent
I.8.1.1 Met betrekking tot Toeristische arrangementen 
Euro Disney en, in voorkomend geval, uw reisagent is/zijn aansprakelijk voor de 
goede uitvoering van haar verplichtingen in het contract met u ongeacht of deze 
verplichtingen moeten worden uitgevoerd door Euro Disney zelf of door andere 
dienstverleners, zonder dat dit afbreuk doet aan het verhaalsrecht van Euro Disney of, 
in voorkomend geval, van uw reisagent op laatstgenoemden. Euro Disney kan echter 
volledig of gedeeltelijk van haar verantwoordelijkheid worden vrijgesteld wanneer 
zij bewijs kan leveren dat het niet of slecht uitvoeren van het contract aan u, het lot, 
onverwachte en onoverkomelijke gebeurtenissen, buitenstaanders die zorgen voor 
levering van de in het contract genoemde diensten, of aan overmacht te wijten is.
Euro Disney’s en, in voorkomend geval, uw reisagent’s aansprakelijkheid voor enige 
zaakschade, die u en/of leden uit uw gezelschap tijdens reis en/of verblijf mocht lijden, 
is beperkt tot een bedrag van drie maal de prijs van het Toeristisch arrangement en/
of Diensten buiten Arrangementen. Aansprakelijkheid voor persoonschade is voor 
zover wet en/of verdrag dat toelaat beperkt tot het daarbij bepaalde maximum.
Indien een internationale overeenkomst van toepassing is op één van de diensten 
die het voorwerp zijn van het contract, is de aansprakelijkheid van Euro Disney en, 
in voorkomend geval, van uw reisagent conform bedoelde overeenkomst beperkt 
of uitgesloten. Met name in geval van schade voortvloeiend uit de aansprakelijkheid 
van de vervoersondernemers bij de uitvoering van hun diensten in het kader van 
de Toeristische arrangementen, kan de aansprakelijkheid van Euro Disney of, in 
voorkomend geval, van uw reisagent in geen geval die van de vervoersondernemers 
overschrijden overeenkomstig de grenzen van de aansprakelijkheid bepaald in eender 
welke internationale overeenkomst en/of eender welk communautair reglement 
die erop van toepassing zijn.
I.8.1.2 Met betrekking tot Diensten buiten Arrangementen:
Euro Disney en, in voorkomend geval, uw reisagent zijn verantwoordelijk voor het 
uitgeven van de door u gereserveerde of bestelde Diensten buiten arrangementen 
in overeenkomst met deze Verkoopsvoorwaarden. Mocht u, tijdens uw bezoek aan 
Disneyland® Paris, ongemakken en/of problemen ondergaan die niet te wijten zijn 
aan de uitvoering van Euro Disney’s verplichtingen hieronder, zullen zij hun best 
doen om u hulp en bijstand te verlenen, maar elke klacht zal rechtstreeks aan het 
exploitatiebedrijf Euro Disney Associés S.C.A. moeten worden gezonden.  
I.8.1.3 In elk geval
Wanneer uw reservering bij een reisagent is gemaakt, is Euro Disney niet 
verantwoordelijk voor de diensten bij uw reservering inbegrepen die ofwel worden 
georganiseerd door uw reisagent, ofwel verkocht worden door uw reisagent namens 
een derde zoals vermeld in artikel I.1.
Elke klacht met betrekking tot dergelijke diensten moet uitsluitend gericht worden 
aan uw reisagent zoals vermeld in artikel I.10.
I.8.2 – Uw aansprakelijkheid
Iedereen, d.w.z. u en alle deelnemers aan de reis, het verblijf of het bezoek, verbindt 
zich ertoe, deze Verkoopsvoorwaarden, alle interne regels die bij Disneyland® Paris van 
toepassing zijn en alle instructies en richtlijnen i.v.m. onze diensten zoals beschreven 
in onze brochure, op de Website of eender welk ander document uitgaand van Euro 
Disney, in acht te nemen en zich tijdens het verblijf in Disneyland® Paris respectvol 
en correct te gedragen. Mocht uw houding of die van één van de deelnemers aan 
de reis, het verblijf of het bezoek aanleiding kunnen geven tot schade, gevaar of 
onrust bij één van onze werknemers, onderaannemers, medewerkers, gasten of het 
publiek in het algemeen, dan behouden wij ons het recht voor om geheel naar eigen 
oordeel op eender welk moment een einde te maken aan uw verblijf. In dat geval 
kunt u geen aanspraak maken op enige terugbetaling of vergoeding uit hoofde van 
de vervroegde beëindiging van uw reis, verblijf of bezoek en behouden wij ons het 
recht voor, u de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit deze houding, 
zowel voor onszelf als voor derden. 

I.9 BIJZONDERE VERZOEKEN
Bijzondere verzoeken (bijvoorbeeld i.v.m. een specifiek dieet) dienen op het moment 
van de reservering te worden meegedeeld. Wij zullen ons best doen om er rekening 
mee te houden, maar kunnen in geen geval garanderen dat eraan voldaan zal worden 
behalve indien we het schriftelijk bevestigen. In bepaalde gevallen kunnen bijzondere 
verzoeken extra kosten met zich meebrengen; in voorkomend geval zullen wij of 
uw reisagent u dat melden.
Indien één van de deelnemers mobiliteitsbeperkingen heeft, een handicap heeft 
of bijzondere zorg nodig heeft, gelieve ons of uw reisagent hiervan nog vóór de 

reservering op de hoogte te brengen om samen te bepalen in welke mate wij er 
rekening mee kunnen houden.

I.10 KLANTENSERVICE - KLACHTEN 
Klachten die zich voordoen tijdens de uitvoering van het contract dienen ter plaatse 
te worden ingediend bij de betrokken dienstverlener, zodat meteen een oplossing 
kan worden gezocht. Klachten dienen op passende wijze te worden ingediend en 
wel zo dat het bewijs van het omstreden feit bewaard kan blijven.
Onverminderd het verhaalsrecht, klachten met betrekking tot Euro Disney’s 
aansprakelijkheid of die van uw reisagent, zoals in artikel I.8 vermeld, die niet 
onmiddellijk kunnen worden ingediend of die niet onmiddellijk op een bevredigende 
manier zijn opgelost, dienen zo snel mogelijk ingediend te worden, hetzij per 
aangetekende brief, hetzij tegen een ontvangstbewijs, en in ieder geval:
- vóór de aanvang van de reis, het verblijf of het bezoek wanneer het gaat om 
klachten die zich voordoen vóór de aanvang van de reis, het verblijf of het bezoek 
aan Disneyland® Paris via de contactgegevens vermeld in artikel II.1.1.4 of aan uw 
reisbureau op de door hem meegedeelde contactgegevens,
- binnen de maand volgend op het einde van uw reis, verblijf of bezoek, wanneer het 
gaat om klachten die zich tijdens uw reis, verblijf of bezoek voordoen  aan Disneyland® 
Paris, Communication Visiteurs, B.P. 100, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, Frankrijk, 
of aan uw reisagent, op het door hem meegedeelde adres.
De klacht moet de reden voor uw ontevredenheid nauwkeurig beschrijven en melding 
maken van de datum van het verblijf of bezoek alsook van het reserveringsnummer.
U dient de persoonlijke en vertrouwelijke aard van de briefwisseling tussen ons 
in acht te nemen.
Elke klacht of ontevredenheid die u heeft met betrekking tot een dienst die niet 
georganiseerd werd door Euro Disney en gereserveerd werd bij uw reisagent, 
moet uitsluitend gericht worden aan uw reisagent. Mocht Euro Disney toch zo een 
dergelijke klacht ontvangen, dan zal Euro Disney deze doorsturen naar uw reisagent.

I.11 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
U verkrijgt geen enkel eigendoms- of gebruiksrecht op de benamingen, tekens, 
emblemen, logo's, merken zoals "Euro Disney" en "Disneyland®", en evenmin op de 
beschermde werken van Euro Disney of van de firma Disney Enterprises, Inc., ongeacht 
de context of de bestemming, met name voor reclame- of promotiedoeleinden.
U mag de verleende diensten niet opnemen in een arrangement, een dienstenbundel 
of -pakket die diensten bevatten die naar ons oordeel het imago van Disney® zouden 
kunnen aantasten en het is u niet toegestaan de verleende diensten door te verkopen of 
te proberen enig financieel voordeel te halen uit het gebruik van de door ons verleende 
diensten, of noch, ze als promotiegeschenk, premie of loterijprijs aan te bieden zonder 
daartoe vooraf onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming te hebben gekregen.

I.12 PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde informatie wordt verwerkt door Euro Disney om uw aanvraag 
te behandelen. Volgens de Franse wet "Informatique et Libertés" (Bescherming 
Persoonsgegevens) van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heeft u het recht om uw 
informatie te corrigeren en om legitieme redenen kunt u de gegevensverwerking 
weigeren. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres, 
onder vermelding van uw naam en adres:
Disneyland® Paris, Département Marketing, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée cedex 
4, Frankrijk.

I.13 TOEPASSELIJK RECHT 
Op deze Verkoopsvoorwaarden en het contract met de klanten is het Nederlands 
recht van toepassing.

II. BIJZONDERE VOORWAARDEN
II.1 BIJZONDERE VOORWAARDEN M.B.T. TOERISTISCHE ARRANGEMENTEN
De hierna vermelde voorwaarden zijn geldig voor reserveringen van 
vakantiearrangementen evenals reserveringen van overige diensten als supplement 
tot deze arrangementen.
II.1.1 – Reserveringen van Toeristische arrangementen 
II.1.1.1 De reserveringen van Toeristische arrangementen kunnen telefonisch 
plaatsvinden bij de Reserveringscentrale van Euro Disney of bij uw reisagent die de 
bestemming Disneyland® Paris in zijn aanbod opneemt. De meeste van deze diensten 
kunnen ook rechtstreeks via de Website gereserveerd worden.
II.1.1.2 Reserveringen voor een Toeristisch arrangement zijn mogelijk voor zover 
beschikbaar en, behalve indien anders aangegeven, volgens de volgende voorwaarden:
- De Toeristische arrangementen kunnen op de dag vóór de Aankomstdatum tot  
12 uur GMT ('s middags) gereserveerd worden.
- De Toeristische arrangementen met vervoer* kunnen tot 2 dagen vóór de 
Vertrekdatum gereserveerd worden, behalve de Toeristische arrangementen met 
vervoer* per spoor die tot 8 dagen vóór de Vertrekdatum gereserveerd kunnen worden.
II.1.1.3 Bij een telefonische reservering van een Toeristisch arrangement met vervoer* 
per spoor meer dan 30 dagen vóór de Vertrekdatum kan het gebeuren dat de 
beschikbaarheid van het vervoer* niet meteen bevestigd kan worden. In dat geval 
wordt de beschikbaarheid van het vervoer* 90 dagen vóór de datum waarop u van 
uw verblijf terugkomt, gecontroleerd indien de reservering meer dan 90 dagen vóór 
de Vertrekdatum heeft plaatsgevonden en ten laatste binnen 72 uur volgend op 
uw aanvraag indien de reservering plaatsvindt in de periode tussen 90 dagen vóór 
de datum waarop u terugkomt en 30 dagen vóór de Vertrekdatum. Is het vervoer* 
beschikbaar, dan wordt de reservering gevalideerd volgens de bepalingen in artikel 
I.4. In het andere geval kan de reservering niet gevalideerd worden, maar doen wij 
ten laatste binnen 72 uur na het verstrijken van de bovenvermelde termijnen een 
alternatief voorstel.
II.1.1.4 Bij reserveringen voor minderjarigen, onder 18 jaar, die niet vergezeld zijn 
door een volwassene is een attest vereist met de toestemming van de wettelijk 
vertegenwoordiger van elke minderjarige; dit attest dient vóór de aanvang van het 
verblijf aan Disneyland® Paris per brief te worden opgestuurd en wel aan het volgende 
adres: Disneyland® Paris, Guest Care Department, B.P. 105, 77777 Marne-la-Vallée 
Cedex, Frankrijk, of per fax op het nummer + 33 (0) 1 64 74 57 50. Gebeurt dat niet, 
dan behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren en eventueel de 
kosten berekend op basis van artikel II.I.6 in te houden.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat niet door een volwassene vergezelde minderjarigen 
ouder moeten zijn dan 15 jaar om in onze hotels te mogen verblijven en dat het niet 
mogelijk is, een Toeristisch arrangement met vervoer* per vliegtuig te reserveren 
voor minderjarigen jonger dan 12 jaar die niet door een volwassene vergezeld worden.
II.1.2 – Prijzen
II.1.2.1 De prijzen voor Toeristische arrangementen omvatten:
- het logies zoals bepaald in de bevestigingsbrief;
-  het ontbijt, behalve indien anders aangegeven in de afzonderlijke beschrijving van 

het hotel en/of van het Toeristisch arrangement (met name voor een verblijf in 
Disney's Davy Crockett Ranch);

-  het toegangsticket voor de Disney® Parken (Disneyland® Park en/of Walt Disney 
Studios® Park) die, behalve indien anders aangegeven, geldig blijft tijdens de 
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II.1.2 – Prijzen
II.1.2.1 De prijzen voor Toeristische arrangementen omvatten:
-  het logies zoals bepaald in de bevestigingsbrief;
-  het ontbijt, behalve indien anders aangegeven in de afzonderlijke beschrijving van 

het hotel en/of van het Toeristisch arrangement (met name voor een verblijf in 
Disney's Davy Crockett Ranch);

-  het toegangsticket voor de Disney® Parken (Disneyland® Park en/of Walt Disney 
Studios® Park) die, behalve indien anders aangegeven, geldig blijft tijdens de 
gehele duur van het verblijf zoals aangegeven op uw reservering, d.w.z. vanaf de 
Aankomstdatum tot het einde van uw verblijf in Disneyland® Paris en enkel tijdens 
de openingsuren van de Parken. Bij verlenging van uw verblijf is het ticket niet meer 
geldig en dient u een nieuw ticket te kopen.

-  het vervoer*, indien van toepassing, (behalve de transfers) zoals gedetailleerd 
omschreven in de bevestigingsbrief;

- alle verplichte servicekosten die op het soort verblijf van toepassing zijn;
-  de btw volgens het barema dat van toepassing is op de datum waarop de prijzen 

gepubliceerd worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepassing van de 
bepalingen van artikel I.5. 

II.1.2.2 De prijzen van Toeristische arrangementen omvatten niet (behalve indien ten 
laatste op het moment van de reservering anders aangegeven):
-  de verblijfsbelasting;
- de dossierkosten zoals gedetailleerd omschreven in artikel II.1.2.4;
-  de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de passagiersheffingen en andere 

belastingen;
- de verzekeringspremies annulering/multirisk voor het verblijf;
- de toeslagen voor extra faciliteiten in de hotels;
- bepaalde faciliteiten en sportactiviteiten zoals golf, tennis, enz.;
- de persoonlijke uitgaven;
-  het gebruik van extra diensten zoals de minibar of de roomservice, het huren van 

een kluisje, de telefoon, enz.;
-  bij uw reisagent gereserveerde diensten die niet georganiseerd worden door Euro 

Disney zoals omschreven in artikel I.1;
- alle andere diensten die niet vermeld zijn in artikel II.1.2.1.
De prijs van de in dit Artikel II.1.2.2 genoemde elementen die van toepassing zijn op 
uw reservering, zal bij de prijs van uw toeristisch arrangement worden opgeteld en 
inbegrepen worden bij het totaalbedrag van uw reservering, die voor reservering 
aan u zal worden meegedeeld. 
II.1.2.3 Prijzen voor kinderen
Bij de reservering zal men u de geboortedatum vragen van de kinderen die aan de 
reis of het verblijf deelnemen; ook is het mogelijk dat men u een bewijsstuk vraagt 
bij de reservering, op het vertrekpunt van uw reis als het gaat om een Toeristisch 
arrangement met vervoer* of bij aankomst in Disneyland® Paris.
- Toeristische arrangementen zonder vervoer:
De prijzen voor kinderen (van 3 t/m 11 jaar) zijn uitsluitend van toepassing indien 
de kinderen één kamer delen met één of meer volwassenen. Ze worden bepaald 
afhankelijk van de leeftijd van het kind op de Aankomstdatum. Voor kinderen jonger 
dan 3 jaar is het verblijf gratis behalve indien anders aangegeven op het moment van 
de reservering, maar hun deelname aan het verblijf moet wel genoteerd worden op 
het moment van de reservering.
- Toeristische arrangementen met vervoer*:
De prijsvoorwaarden die van toepassing zijn op het vervoer* hangen af van de door de 
vervoersondernemers toegepaste voorwaarden. Om te vernemen welke voorwaarden 
van toepassing zijn, raadpleeg de bijzondere voorwaarden m.b.t. het vervoer* in onze 
brochure of op de Website, of neem contact op met de Reserveringscentrale van 
Euro Disney of met uw reisagent. De deelname van niet-betalende kinderen dient 
op het moment van de reservering gemeld te worden.
II.1.2.4 Dossierkosten voor uw verblijf
Voor reserveringen via de Website gelden dossierkosten, nl. 19 euro per gereserveerde 
kamer.
Voor telefonische reserveringen via de Reserveringscentrale van Euro Disney 
bedragen de dossierkosten 19 euro per reservering voor maximaal drie kamers en 
twaalf personen (kinderen inbegrepen).
Deze kosten worden niet terugbetaald als u op eigen initiatief annuleert volgens de 
bepalingen van artikel II.1.6.
II.1.3 – Betalingsvoorwaarden 
II.1.3.1 Telefonische reserveringen bij de Reserveringscentrale van Euro Disney
II.1.3.1.1 Reserveringen uitgevoerd meer dan 30 (dertig) dagen vóór de Aankomstdatum 
of vóór de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische arrangementen met vervoer*
II.1.3.1.1.1 Alle Toeristische arrangementen, behalve de Touristische arrangementen 
waarbij uitdrukkelijk onwijzigbaar of onvergoedbaar staat vermeld:
- Aanbetaling:
Bij de reservering wordt een aanbetaling van 15% (vijftien procent) gevraagd, 
in mindering te brengen op de prijs van de reservering (behalve de facultatieve 
verzekeringen en dossierkosten die onmiddellijk en integraal te betalen zijn). 
Deze aanbetaling is te betalen op het moment van de reservering maar wordt pas 
gedebiteerd na de bevestiging van de reservering.
- Restant:
Het restant van de reissom moet integraal betaald worden ten laatste 30 (dertig) 
dagen vóór de Aankomstdatum of vóór de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische 
arrangementen met vervoer*. De betaling van het restant op deze vervaldatum moet 
plaatsvinden met dezelfde creditcard als deze die gebruikt werd voor de betaling van 
de aanbetaling tenzij u andere instructies geeft ten minste 35 (vijfendertig) dagen 
vóór de Aankomstdatum of vóór de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische 
arrangementen met vervoer*.
II.1.3.1.1.2 Alle Toeristische arrangementen waarbij uitdrukkelijk onwijzigbaar of 
onvergoedbaar staat vermeld: 
Bij reserveringen van Toeristische arrangementen waarbij uitdrukkelijk onwijzigbaar 
of onvergoedbaar na boeking staat vermeld is de integrale betaling uit te voeren op 
het moment van de reservering, ongeacht het moment van reservering.
II.1.3.1.2 Bij reserveringen uitgevoerd binnen de periode van 30 (dertig) dagen vóór de 
Aankomstdatum of vóór de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische arrangementen 
met vervoer*, is de integrale betaling uit te voeren op het moment van de reservering 
op voorwaarde dat u tegelijk de schriftelijke bevestiging van uw reservering ontvangt.
II.1.3.1.3 Munteenheid en betaalmiddelen:
Alle betalingen zijn uit te voeren in euro en met een creditcard Visa, Eurocard/
Mastercard, American Express of JCB, behalve indien anders aangegeven wanneer 
u reserveert.
Bank- of postcheques en postoverschrijvingen worden niet aanvaard. Betalingen via 
bankoverschrijving worden onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd.
II.1.3.2 Reserveringen via de Website
Op welke datum u ook reserveert, de integrale betaling van de prijs moet op de dag 
van de reservering zelf plaatsvinden, in euro en met één van de op onze Website 
vermelde betaalmiddelen.
II.1.3.3 Reserveringen bij een reisagent
De door uw reisagent bepaalde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Vraag 
uw reisagent om inlichtingen.

II.1.4 – Uw reservering wijzigen
II.1.4.1 Reserveringen die rechtstreeks met Euro Disney werden gemaakt kunnen 
alleen telefonisch gewijzigd worden bij de Reserveringscentrale van Euro Disney op 
het nummer vermeld in onze brochure of op de Website, of mits gebruikmakend 
van de adresgegevens vermeld in artikel II.1.1.4.
Wijzigingen zijn niet mogelijk via de Website.
Reserveringen via een reisagent kunnen alleen gewijzigd worden via dezelfde reisagent.
In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden, uw wens om uw reservering te wijzigen, 
schriftelijk te bevestigen voordat deze behandeld kan worden.
In elk geval wordt naar aanleiding van de wijziging een nieuwe bevestigingsbrief 
verzonden met daarin de bijgewerkte elementen van uw reservering. Het is uw taak om 
bij ontvangst na te gaan of de elementen in deze bevestigingsbrief overeenstemmen 
met uw verzoek en om eventuele afwijkingen onmiddellijk aan Euro Disney te melden, 
hetzij telefonisch op het nummer vermeld in onze brochure en op de Website, 
hetzij door gebruik te maken van de adresgegevens vermeld in artikel II.1.1.4, of, in 
voorkomend geval, bij uw reisagent.
II.1.4.2 De onderstaande bepalingen zijn van toepassing wanneer reserveringen 
gewijzigd worden:
II.1.4.2.1 In geval van een Toeristisch arrangement waarbij uitdrukkelijk onwijzigbaar 
of onvergoedbaar staat vermeld dan is het niet toestaan om zo’n Toeristisch 
arrangement na de boeking te wijzigen, tenzij het gaat om het toevoegen van diensten 
aan de boeking. Zulke toegevoegde diensten zijn dan definitief geboekt en kunnen 
vervolgens niet meer gewijzigd worden. 
II.1.4.2.2 Alle andere Toeristische arrangementen kunnen onder de volgende 
voorwaarden gewijzigd worden, wetende dat de Aankomstdatum of de Vertrekdatum 
en/of de datum van terugkeer (als het gaat om een Toeristisch arrangement met 
vervoer*) slechts drie keer gewijzigd kunnen worden:
-  Reserveringen voor Toeristische arrangementen zonder vervoer kunnen kosteloos 

gewijzigd worden voor zover beschikbaar indien de wijzigingen 30 (dertig) dagen 
voor de Aankomstdatum plaatsvinden.

-  In de andere gevallen zijn wijzingen mogelijk voor zover beschikbaar en volgens de 
voorwaarden in de volgende tabel:

Wijziging

Toeristisch arrangement zonder vervoer
Toeristisch arrangement met 

vervoer*

Tussen 30 en 8 

dagen vóór de 

Aankomst- 

datum

Tussen 7 en 3 dagen vóór de 

Aankomstdatum

Tussen de reserveringsdatum en  

3 dagen vóór de Vertrekdatum

Voor dezelfde 

Aankomst- 

datum

Voor een andere 

Aankomst-

datum

Voor dezelfde 

duur en op 

dezelfde data 

en zonder 

wijziging van de 

elementen i.v.m. 

het vervoer

Voor een 

verschillende 

duur en/of voor 

data en/of met 

wijziging van de 

elementen i.v.m. 

het vervoer

Ruiling(1) tegen 

een Toeristisch 

arrangement 

met dezelfde 

of een hogere 

waarde

Geen wijzigingskosten

Wordt 

beschouwd als 

een annulering 

(toepassing van 

de annulering-

skosten bepaald 

in artikel II.1.6)

Geen 

kosten voor de 

wijziging

Wordt 

beschouwd als 

een annulering 

(toepassing van 

de annulering-

skosten bepaald 

in artikel II.1.6)

Ruiling(1) tegen 

een Toeristisch 

arrangement 

met een lagere 

waarde

Wijzigingskosten =

Toepassing van de annuleringskos-

ten zoals bepaald in artikel 

II.1.6 op het prijsverschil tussen 

de 2 arrangementen (tussen het 

eerste en het nieuwe arrangement)

Wordt 

beschouwd als 

een annulering 

(toepassing van 

de annulering-

skosten bepaald 

in artikel II.1.6)

Kosten voor de 

wijziging =

de annulering-

skosten bepaald 

in artikel 

II.1.6 zijn van 

toepassing op 

het prijsverschil 

tussen de 2 

arrangementen 

(tussen het 

eerste en 

het nieuwe 

arrangement)

Wordt 

beschouwd als 

een annulering 

(toepassing van 

de annulering-

skosten bepaald 

in artikel II.1.6)

Aanvraag voor 

extra diensten
Geen wijzigingskosten Geen wijzigingskosten

(1)  Het Toeristisch arrangement wordt gewijzigd in de volgende gevallen:
-  wijziging van het aantal personen dat dezelfde kamer deelt;
-  verlenging of verkorting van de duur van het verblijf;
-  verandering van hotel;
-  verandering van het soort kamer;
-  verandering van data;
-  verandering van leeftijd die tot een verandering van prijscategorie leidt;
-  verandering van de elementen m.b.t. het vervoer;
-  verandering van de gegevens van de passagiers waardoor nieuwe vervoersbewijzen 

moeten worden uitgegeven (vb.: verandering van naam, voornaam, aanspreking, 
geslacht, leeftijd).

II.1.4.3 Alleen de persoon die de reservering heeft uitgevoerd, of de persoon aan 
wie de reservering overeenkomstig artikel II.1.5 is overgedragen, is gerechtigd om 
een wijziging van de reservering aan te vragen.
II.1.4.4 Wijzigingen zoals hierboven omschreven en aangevraagd buiten de termijn, 
met name op de Aankomstdatum, of op de Vertrekdatum als het gaat om Toeristische 
arrangementen met vervoer*, of andere wijzigingen dan de hierboven omschreven 
wijzigingen, worden beschouwd als een annulering waarop de annuleringskosten 
zoals bepaald in artikel II.1.6 van toepassing zijn.
II.1.4.5 De prijs van uw reservering kan stijgen naar aanleiding van de gevraagde en 
door ons aanvaarde wijzigingen. In dat geval dient de meerprijs onmiddellijk betaald 
te worden, via één van de beschikbare betaalmiddelen afhankelijk van de manier 
waarop de wijziging werd gemaakt (zie artikel II.1.3 voor betaalmiddelen afhankelijk 
van de boekingsmethode).
II.1.4.6 Wijzigt u een reservering voor een Toeristisch arrangement met vervoer* 
waarvoor men u al tastbare vervoersbewijzen heeft overhandigd, en heeft de wijziging 
gevolgen voor het vervoer, dan dienen de tastbare vervoersbewijzen zo snel mogelijk 
teruggestuurd te worden aan uw reisagent of aan Euro Disney Vacances SAS, Service 
Transport, B.P. 128, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, Frankrijk.
De wijzigingskosten worden afgetrokken van de eventueel reeds betaalde bedragen, 
en wel bij ontvangst van de tastbare vervoersbewijzen indien van toepassing. In 
voorkomend geval zijn de nog verschuldigde kosten onmiddellijk en integraal te betalen.
II.1.4.7 Speciale aanbiedingen niet gepresenteerd in onze brochure die van tijd 
tot tijd aangeboden kunnen worden, kunnen alleen toegepast worden op nieuwe 
reserveringen (afhankelijk van de specifieke voorwaarden van het aanbod) en niet 
op bestaande reserveringen.
II.1.5 – Overdracht van uw reservering 
U kunt (of een persoon die u vergezelt kan) lang genoeg vóór de Aankomstdatum, en 
ten laatste 20 (twintig) dagen vóór de Vertrekdatum als het gaat om een Toeristisch 
arrangement met vervoer*, uw reservering aan een derde overdragen die alle 
voorwaarden van het contract moet vervullen. U kunt uw reservering in geen geval 
overdragen aan een derde zonder onze voorafgaande instemming. U dient ons, of 
uw reisagent indien u bij hem gereserveerd hebt, uw beslissing mee te delen binnen 
de bovenstaande termijn, en wel per aangetekende brief met ontvangstbewijs op te 
sturen aan het adres vermeld in artikel II.1.1.4, mits opgave van de volgende inlichtingen:
-  uw naam, voornaam en adres 
-  de naam, voornaam en het adres van de derde die u vervangt

-  de datum van aanvang van de reis of het verblijf, alsook de duur van het verblijf
-  het reserveringsnummer en een kopie van de bevestigingsbrief van Euro Disney
Na ontvangst van deze berichtgeving wordt aan de derde die u vervangt een bevestiging 
van de reservering opgestuurd.
U bent solidair aansprakelijk samen met de derde die u vervangt voor de integrale 
betaling van de prijs van de reservering en van de eventuele kosten die de 
overdracht met zich meebrengt (vb. annulering kosten voor reeds uitgegeven 
vervoersbewijzen en/of het uitvoeren van nieuwe reserveringen voor vervoersdiensten, 
verzendingskosten, enz.).
Het verzekeringscontract gepresenteerd in onze brochure en op de Website, alsook 
de vervoersdiensten op naam waartoe u zich eventueel verbonden hebt, kunnen 
niet overgedragen worden aan de derde die u vervangt en het betrokken bedrag 
wordt niet terugbetaald.
II.1.6 – Annulering op uw initiatief
II.1.6.1 Reserveringen moeten geannuleerd worden door de persoon die gereserveerd 
heeft of door de persoon aan wie de reservering is overgedragen overeenkomstig 
artikel II.1.5, en wel bij de Reserveringscentrale van Euro Disney, hetzij telefonisch op 
het nummer vermeld in onze brochure en op de Website, hetzij mits gebruikmakend 
van de adresgegevens vermeld in artikel II.1.1.4. 
Annuleringen zijn niet mogelijk via de Website.
Reserveringen via een reisagent kunnen alleen geannuleerd worden via dezelfde 
reisagent.
In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden, uw wens om uw reservering te annuleren, 
schriftelijk te bevestigen voordat deze behandeld kan worden.
In geval er bij een Toeristisch arrangement uitdrukkelijk onwijzigbaar of 
onvergoedbaar staat vermeld, dan is vergoeding of wijziging na het boeken 
niet toegestaan en  zal er geen annulering van zo’n Toeristisch arrangement 
evenals overige diensten gereserveerd als supplement tot het arrangement 
worden geaccepteerd.
Voor toeristische arrangementen waarbij vervoer* inbegrepen is en waarvoor 
aangegeven is dat wijziging en/of vergoeding van vervoer onmogelijk is, kan er 
ook geen annulering van de vervoersdiensten geaccepteerd worden.
In ieder geval volgt op uw aanvraag een bericht dat de annulering van uw reservering 
is bevestigd. Het is uw taak om bij ontvangst van dit bericht eventuele afwijkingen aan 
Euro Disney te melden, hetzij telefonisch op het nummer vermeld in onze brochure 
en op de Website, hetzij door gebruik te maken van de adresgegevens vermeld in 
artikel II.1.1.4, of, in voorkomend geval, bij uw reisagent.
Annuleringen brengen de volgende kosten met zich mee:

Diensten geannuleerd

Tussen de datum 

van reservering tot 

31 dagen vóór de 

Aankomstdatum(1)

Tussen 30 en 8 

dagen vóór de 

Aankomstdatum(1)

Tussen 7 en 3 

dagen vóór de 

Aankomstdatum(1)

Tussen 2 en 0 

dagen vóór de 

Aankomstdatum(1)

A
nn

ul
er

in
gs

ko
st

en

Toeristisch 

arrangement 

aangegeven als 

onwijzigbaar en 

onvergoedbaar

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

Toeristisch 

arrangement 

met vervoer*  

aangegeven als 

onwijzigbaar en 

onvergoedbaar

100% van de 

totaalprijs van de 

vervoersdien-

sten*(2) en 15% 

van de totaalprijs 

van de andere 

diensten(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

vervoersdien-

sten*(2), en 25% 

van de totaalprijs 

van de andere 

diensten(5)

100% van de 

totaalbedrag van 

de vervoersdien- 

sten*(2), en 75% 

van de totaalprijs 

van de andere 

diensten(5)

100% van de 

totaalbedrag van 

de reservering(5)

Toeristische ar-

rangementen met 

luchtvervoer*(3)

15% van de 

totaalprijs van 

de diensten 

behalve de 

prijs van de lucht 

vervoersdiensten(2)

(5) + vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4)

25% van de 

totaalprijs van de 

diensten behalve 

de prijs van 

de lucht

vervoersdiensten(2)

(5) + vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4)

75% van de 

totaalprijs van de 

diensten behalve 

de prijs van 

de lucht

vervoersdiensten(2)

(5) + vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4) 

100% van de 

totaalprijs van de 

diensten behalve 

de prijs van 

de lucht

vervoersdiensten(2)

(5) + vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4)

Alle andere 

Toeristische 

arrangementen

15% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

25% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5) 

75% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5) 

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

(1)  of voor de Vertrekdatum als vervoer* is inbegrepen
(2)  het totaalbedrag van het vervoer, de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, 

de passagiersheffingen en andere belastingen
(3)  Vervoer waarbij niet aangegeven staat dat het onwijzigbaar en onvergoedbaar is
(4)  Kosten per persoon zowel voor volwassenen als voor kinderen van 0 tot 11 jaar
(5)  Zonder afbreuk van uw recht op het verzoeken van terugbetaling van belastingen (zoals 

lokale belastingen, vliegbelasting) die alléén van toepassing op gebruikte diensten 
II.1.6.2 Annuleringen van reserveringen waarvan de data al eerder zijn opgeschoven, 
brengen de volgende kosten met zich mee: 

Reservering waarvan de datum reeds verschoven is

Tussen de datum 

van reservering en 

31 dagen vóór de 

oorspronkelijke 

Aankomstdatum(1)

Tussen 30 en 8 

dagen vóór de 

oorspronkelijke 

Aankomstdatum(1) 

Tussen 7 en 3 

dagen vóór de 

oorspronkelijke 

Aankomstdatum(1)

Tussen 2 en 0 

dagen vóór de 

oorspronkelijke 

Aankomstdatum(1) 

/ No show

A
nn

ul
er

in
gs

ko
st

en

Toeristisch 

arrangement 

aangegeven als 

onwijzigbaar en 

onvergoedbaar

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

Toeristisch 

arrangement 

met vervoer*  

aangegeven als 

onwijzigbaar en 

onvergoedbaar

100% van de 

totaalprijs van de 

vervoersdien-

sten*(2), en 15% 

van de totaalprijs 

van de andere 

diensten(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

vervoersdien-

sten*(2), en 25% 

van de totaalprijs 

van de andere 

diensten(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

vervoersdien-

sten*(2), en 75% 

van de totaalprijs 

van de andere 

diensten(5)

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

Toeristische ar-

rangementen met 

luchtvervoer*(3)

15% van de 

totaalprijs van 

de diensten 

behalve de 

prijs van de lucht 

vervoersdiensten(2)

(5) + vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4)

25% van de 

totaalprijs van de 

diensten behalve 

de prijs van 

de lucht

vervoersdiensten(2)

(5) + vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4)

75% van de 

totaalprijs van de 

diensten behalve 

de prijs van 

de lucht

vervoersdiensten(2)

(5) + vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4)

100% van de 

totaalprijs van de 

diensten behalve 

de prijs van 

de lucht

vervoers 

diensten(2)(5)  

+ vaste vervoer 

wijzigings-/annul-

eringskosten van 

70€/persoon(4)

Alle andere 

Toeristische 

arrangementen

15% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

25% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

75% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5) 

100% van de 

totaalprijs van de 

reservering(5)

(1)  of voor de Vertrekdatum als vervoer* is inbegrepen
(2)  het totaalbedrag van het vervoer, de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, 

de passagiersheffingen en andere belastingen
(3)  Vervoer waarbij niet aangegeven staat dat het onwijzigbaar en onvergoedbaar is
(4)  Kosten per persoon zowel voor volwassenen als voor kinderen van 0 tot 11 jaar
(5)  Zonder afbreuk van uw recht op het verzoeken van terugbetaling van belastingen (zoals 

lokale belastingen, vliegbelasting) die alléén van toegepassing op gebruikte diensten 
II.1.6.3 Bij een gedeeltelijke annulering van diensten die geen deel uitmaken van een 
Toeristisch arrangement zoals bepaald in Artikel II.1.2.1 zijn de annuleringskosten zoals 
bepaald in de bovenstaande Artikelen II.1.6.1 en II.6.2 van toepassing op het bedrag 
van de geannuleerde diensten en niet op het totaalbedrag van de reservering, zonder



KALENDER HOTELS VERVOER VOL- OF HALFPENSION  

BEZOEK: DISNEYLANDPARIS.COM ∙ BEL: 0900-0654

afbreuk van uw recht op het verzoek van terugbetaling van belastingen (zoals lokale 
belastingen, vliegbelasting) die alléén van toepassing zijn op gebruikte diensten. 
II.1.6.4 Bij een annulering op uw initiatief blijven de dossierkosten voorzien in  
artikel II.1.2.4 en de premies voor de afgesloten verzekeringen voor uw rekening.
II.1.6.5 Alleen de persoon die de reservering heeft uitgevoerd, of de persoon aan wie 
de reservering overeenkomstig artikel II.1.5 is overgedragen, is gerechtigd om een 
annulering van de reservering aan te vragen.
II.1.6.6 De annuleringskosten zullen worden afgetrokken van de aanbetaling en/of 
van eventuele andere reeds uitgevoerde betalingen. In voorkomend geval vindt een 
terugbetaling plaats. Bijkomende bedragen worden u in rekening gebracht en zijn 
onmiddellijk te betalen, via één van de betaalmiddelen afhankelijk van de manier 
waarop de annulering wordt gemaakt (zie artikel II.1.3 voor betaalmiddelen afhankelijk 
van de boekings-methode).
II.1.6.7 Annuleert u een reservering voor een Toeristisch arrangement met vervoer* 
waarvoor men u al tastbare vervoersbewijzen heeft overhandigd, dan dienen 
de niet-gebruikte tastbare vervoersbewijzen zo snel mogelijk teruggestuurd te 
worden aan uw reisagent of aan Euro Disney Vacances SAS, Service Transport, 
B.P. 128, F-77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, Frankrijk. De eventueel in toepassing 
van artikel II.1.6.6 verschuldigde terugbetaling vindt plaats bij ontvangst van de 
tastbare vervoersbewijzen. In voorkomend geval zijn de nog verschuldigde kosten 
onmiddellijk en integraal te betalen.
II.1.7 – Wijziging of annulering op ons initiatief
Euro Disney heeft het recht de overeengekomen vakantiearrangementen en/of 
overige diensten op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige 
omstandigheden. Daaronder wordt verstaan omstandigheden van zodanige aard, dat 
verdere gebondenheid van Euro Disney aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan 
worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan u of iemand uit uw gezelschap 
kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor uw rekening, 
of voor rekening van diegene uit uw gezelschap. Is de omstandigheid Euro Disney aan 
te rekenen, dan dient Euro Disney zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk nadat deze 
omstandigheid is ingetreden een alternatief aanbod voor te leggen. Dat aanbod is 
minstens gelijkwaardig aan het oorspronkelijke. Gelijkwaardigheid kan ook bereikt 
worden door middel van een (mogelijke financiële) tegemoetkoming of korting. U 
kunt dit alternatief (binnen 3 werkdagen na ontvangst) afwijzen. Daarop kan Euro 
Disney het contract met onmiddellijke ingang opzeggen tegen (kwijtschelding of) 
restitutie van de ontvangen bedragen.
II.1.8 – Onderbreking van het verblijf en niet-gebruikte diensten
Onderbroken reizen of verblijven of niet-gebruikte diensten om redenen die los 
staan van ons, kunnen in geen geval aanleiding geven tot een terugbetaling, zonder 
afbreuk van uw recht op het verzoeken van terugbetaling van belastingen (zoals lokale 
belastingen, vliegbelasting) die alléén van toepassing zijn op gebruikte diensten.
II.1.9 – Verzekering
Wij stellen u voor, een verzekering af te sluiten met de verzekeringsmaatschappij 
AGA International – Etablissement Secondaire – Tour Galliéni II - 36, avenue du 
Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex, France (particuliere onderneming onder 
de bepalingen van de Franse Insurance Code – RCS Paris 519 490 080). De garanties 
in het kader van de overeenkomst zullen worden verstrekt door Mondial Assistance 
France SAS, met maatschappelijk kapitaal van € 7.584.076,86 en met maatschappelijke 
zetel te 54 rue de Londres 75008 Paris, Frankrijk (verzekeringsmakelaar bedrijf – RCS 
Paris 490 381 753 – Registration ORIAS 07 026 669 – http://www.orias.fr) en claims 
zullen bij MONDIAL ASSISTANCE, Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederland, 
moeten worden ingediend. 
Het verzekeringscontract is onderworpen aan de verzekeringsvoorwaarden van 
AGA International/MONDIAL ASSISTANCE. Een uittreksel van deze voorwaarden 
staat in onze brochure en de complete voorwaarden kunnen geraadpleegd worden 
op de Website. De verzekering moet ondertekend en de verzekeringspremie moet 
integraal aan ons betaald worden op het moment van de reservering van het verblijf. 
De premie kan niet worden terugbetaald (behalve indien uw reis of verblijf door 
ons geannuleerd worden) of overgedragen. Kinderen jonger dan drie jaar zijn gratis 
meeverzekerd indien de personen die hen vergezellen de bedoelde verzekering 
hebben afgesloten.
Bij contracten op afstand inclusief een verzekeringsdekking met een duur van meer 
dan één maand (vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot het einde van uw 
vakantie) OF indien u kunt rechtvaardigen dat u al gedekt bent voor dezelfde risico's, 
dan kunt u echter uw verzekeringscontract binnen een termijn van 14 dagen na het 
afsluiten van de overeenkomst annuleren, waarna wij u uw verzekeringspremie 
zullen vergoeden TENZIJ tijdens deze periode van 14 dagen op uw verzoek de 
verzekeringsdekking in werking is gesteld. 
Controleer voorafgaand aan het nemen van één van onze voorgestelde verzekering 
of u niet al een dergelijke dekking heeft.
Uw herroepingsrecht kan worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek aan de 
contactgegevens vermeld in artikel II.1.1.4.
II.1.10 – Vervoer*
• De vervoersbewijzen worden opgestuurd aan het adres dat u op het moment van 
de reservering hebt opgegeven, of aan uw reisagent die ze op zijn beurt aan u moet 
overhandigen, nadat wij de betaling van de door u of uw reisagent gereserveerde 
diensten ontvangen hebben.
• Omvat uw reservering tastbare vervoersbewijzen en ontvangt u deze niet of 
overhandigt uw reisagent deze niet 6 (zes) dagen vóór de Vertrekdatum, gelieve 
ons of uw reisagent daarvan op de hoogte te brengen. Kunnen de vervoersbewijzen 
niet worden opgestuurd aan het adres dat u of uw reisagent heeft meegedeeld of 
brengt u ons of uw reisagent te laat op de hoogte van de niet-ontvangst van de 
tastbare vervoersbewijzen, dan behouden wij ons het recht voor om u een bedrag 
van 10 € per reservering in rekening te brengen voor het uitgeven en opsturen van 
vervangende vervoersbewijzen.
• Voor Toeristische arrangementen inclusief vervoer* per spoor zullen zulke 
verzendkosten automatisch worden toegepast op elke bestelling van tastbare 
vervoersbewijzen zodra de e-vervoersbewijzen beschikbaar zijn.
• In het kader van een alliantie tussen luchtvaartbedrijven zijn bepaalde vluchten 
het voorwerp van een akkoord over het samen delen van codes met andere 
maatschappijen. Zo kan het gebeuren dat de vlucht effectief wordt verzorgd 

door een andere maatschappij dan deze gekozen bij de reservering. Voor meer 
details, gelieve de beschrijving van uw Toeristische arrangementen met vervoer* 
te raadplegen in de brochure of op de Website. Gedetailleerde informatie krijgt 
u in de trajectbeschrijving die u ten laatste 8 dagen vóór de Vertrekdatum wordt 
opgestuurd, of zodra uw reservering bevestigd is als het gaat om reserveringen 
uitgevoerd minder dan 8 dagen vóór de Vertrekdatum. Latere wijzigingen worden u 
ook vóór de Vertrekdatum gemeld.
• Reserveert u een Toeristisch arrangement met vervoer*, dan verbindt u zich ertoe, 
de vervoersvoorwaarden van de gekozen vervoersondernemer in acht te nemen in de 
versie die op het moment van de reservering van kracht is. Deze vervoersvoorwaarden 
kunt u raadplegen op de website van de vervoersondernemer. 
• Verzoeken voor het vervoer van rolstoelen of mobiliteitshulpmiddelen zijn onder 
voorbehoud van aanvaarding van de vervoersondernemers. Op het moment van 
de boeking, kunnen wij deze aanvaarding en de reactietijden die afhankelijk van de 
betreffende vervoersondernemer zijn, niet garanderen. Wij zullen u echter onmiddellijk 
na ontvangst van het standpunt van de vervoersondernemer informeren en u helpen 
bij het vinden van alternatieve regelingen mocht dat nodig zijn.
• In geval van schade, klachten of claims van welke aard ook, is de aansprakelijkheid 
van de vervoersondernemers, ook van de luchtvaartmaatschappijen, die in onze 
brochure of op de Website gepresenteerd worden, alsook de aansprakelijkheid van 
hun vertegenwoordigers, agenten of werknemers, beperkt tot het vervoer van de 
passagiers en hun bagage, uitsluitend zoals bepaald in hun vervoersvoorwaarden 
overeenkomstig de internationale akkoorden en/of communautaire regelgevingen 
die op hun aansprakelijkheid van toepassing zijn, met name de verordeningen  
nr. 2027//97/EG, 889/2002/EG en 261/2004/EG.
• Het niet-gebruik van het vervoersbewijs voor de heenreis brengt automatisch 
de ongeldigheid van het vervoersbewijs voor de terugreis met zich mee. De 
vervoersbewijzen voor de heen- en terugreis moeten samen bewaard blijven tot 
aan het einde van het verblijf.
• Niet-gebruikte vervoersbewijzen, voor de heen- of terugreis, kunnen niet worden 
terugbetaald. Dat geldt ook voor gestolen of verloren tickets of als u verplicht bent 
op eigen kosten een vervangend ticket te kopen.
• De vervoersondernemer behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, 
de klanten te vervoeren met een ander door hem gekozen vervoermiddel binnen een 
redelijke tijd en zonder dat de betrokken passagiers hiervoor enige schadevergoeding 
kunnen eisen.
Belangrijk: de reistijden en het soort voertuigen vermeld in onze brochure, worden 
ter informatie meegedeeld en kunnen wijzigingen ondergaan vóór het sluiten 
van het contract.
• Om redenen die wij niet in de hand hebben, kan zich een verandering van luchthaven of 
station in de Parijse regio voordoen. Dientengevolge kan Euro Disney niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de kosten die deze verandering met zich meebrengt.
• De kortingen (om commerciële of sociale redenen) die de vervoersondernemers 
bieden zijn niet van toepassing en kunnen niet gecombineerd worden met de 
Toeristische arrangementen die wij in onze brochure of op de Website presenteren.
• Wij kunnen niet garanderen dat u tijdens het traject samen zult zitten.
• Bij vervoer* per spoor dat deel uitmaakt van uw Toeristisch arrangement tijdens 
drukke periodes, kan het voorkomen dat geen plaats meer beschikbaar is in de door 
uw gevraagde trein waardoor alleen een overboekte plaats aan u toegewezen kan 
worden. Als uw reisbiljet dit aangeeft, informeer dan de controlleur die zijn best zal 
doen om u een plaats toe te wijzen. 
• Bij vervoer* per vliegtuig dat deel uitmaakt van uw Toeristisch arrangement wordt 
van elke passagier, ook van de al dan niet betalende kinderen, bij het boarden een 
geldig officieel identiteitsbewijs of paspoort (met foto) geëist.
• Euro Disney kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-boarden op de 
plaats van vertrek voor de reis naar aanleiding van uw eigen vertraging of afwezigheid, 
van een vertraging tijdens voorafgaande trajecten per vliegtuig, per spoor of over 
de weg die niet door Euro Disney georganiseerd worden of naar aanleiding van 
ontbrekende identiteitsbewijzen of sanitaire documenten die noodzakelijk zijn 
voor uw reis. In deze gevallen wordt 100% (honderd procent) van het bedrag van de 
reservering met vervoer* ingehouden.
Let op: De carbon footprint van het vervoer is beschikbaar op het transportgedeelte 
van de Website.
II.1.11 – Administratieve en sanitaire formaliteiten
II.1.11.1 Administratieve formaliteiten
Voor de Toeristische arrangementen aangeboden door Euro Disney, volstaat het 
voor Nederlandse staatsburgers, in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs 
of paspoort. De staatsburgers van andere landen moeten informatie inwinnen bij 
hun consulaat. 
II.1.11.2 Sanitaire formaliteiten
Op het moment dat deze Verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld, zijn er geen sanitaire 
formaliteiten nodig voor de Toeristische arrangementen in Disneyland® Paris. Het 
is echter aanbevolen, een internationaal formulier bij u te hebben en uw huisarts te 
raadplegen i.v.m. de eventuele vaccins.
Voor actuele vragen raden wij u aan, contact op te nemen met de bevoegde instanties.
II.1.11.3 U bent aansprakelijk voor het vervullen van de nodige administratieve en 
sanitaire formaliteiten en u neemt alle eventuele schade die uit de niet-vervulling 
van deze formaliteiten kan voortvloeien voor uw rekening. In het bijzonder behouden 
wij ons het recht voor om u de annuleringskosten volgens de bepalingen van  
artikel II.1.6 in rekening te brengen indien het u niet mogelijk is om n.a.v. de niet-
naleving van deze aanwijzingen, van de gereserveerde diensten te profiteren. Wij 
raden u stellig aan, een termijn te voorzien van ten minste één maand vóór de aanvang 
van uw verblijf indien u één van deze formaliteiten moet vervullen; een nauwkeurige 
termijn kan evenwel alleen worden meegedeeld door de autoriteiten die belast zijn 
met het afgeven van de documenten.
* Vervoer verstrekt via Euro Disney

I I . 2 B I JZO N D E R E VOO RWA AR D E N M . B .T.  D I E N STE N BU ITE N 
ARRANGEMENTEN
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat minderjarigen die niet vergezeld zijn door een 
volwassene ouder dan 12 jaar moeten zijn om tot de Disney® Parken te worden 
toegelaten.

II.2.1 – Bestelling of reservering van Diensten buiten Arrangementen 
direct bij Euro Disney
II.2.1.1 Voorwaarden voor de bestelling of reservering
Al onze Diensten buiten de Arrangementen kunnen telefonisch besteld/gereserveerd 
worden bij de Reserveringscentrale van Euro Disney; de meeste (o.m. de toegangstickets 
voor de Disney® Parken) kunnen ook op de Website besteld/gereserveerd worden.
II.2.1.1.1 Telefonische bestelling of reservering bij de Reserveringscentrale van 
Euro Disney
Tenzij anders vermeld, uw bestelling/reservering moet plaatsvinden ten laatste  
10 (tien) dagen vóór de voorziene datum voor het bezoek.
II.2.1.1.2 Bestelling of reservering via de Website
Behalve indien anders aangegeven kunnen bestellingen/ reserveringen plaatsvinden 
tot 12 uur GMT ('s middags) op de dag vóór de datum van gebruik.
II.2.1.2 Betalingsvoorwaarden:
De Diensten buiten de Arrangementen zijn integraal te betalen op het moment van 
de bestelling/reservering, in euro en met een creditcard Visa, Eurocard/Mastercard, 
American Express of JCB, behalve indien anders aangegeven bij de bestelling/reservering 
voor telefonische reservering/bestelling en met één van de betaalmiddelen zoals 
op Website vermeld voor reservering/bestelling via de Website.
II.2.2 – Bestelling of reservering bij een reisagent
II.2.2.1 Voorwaarden voor de bestelling of reservering
De Diensten buiten de Arrangementen kunnen besteld/gereserveerd worden bij de 
reisagenten die de bestemming Disneyland® Paris in hun aanbod opnemen, behalve 
indien anders aangegeven door Euro Disney of uw reisagent.
Behalve indien anders aangegeven kunnen Diensten buiten de Arrangementen bij 
uw reisagent besteld/gereserveerd worden tot 12 uur GMT ('s middags) op de dag 
vóór de datum van gebruik.
II.2.2.2 Betaling van de reissom
De Diensten buiten de Arrangementen dienen aan uw reisagent betaald te worden 
volgens zijn betalingsvoorwaarden.
II.2.3 – Voorwaarden voor terugbetaling, wijziging en annulering
Behalve indien anders bepaald, komen Diensten buiten de Arrangementen niet in 
aanmerking voor terugbetaling of wijziging.
II.2.4 – Voorwaarden m.b.t. tickets
Behalve indien anders specifiek aangegeven op het moment van de bestelling/
reservering, is het aantal tickets per bestelling/reservering beperkt tot 12 stuks.
II.2.4.1 Soort afgegeven tickets:
-  Voor telefonische bestellingen of reserveringen bij de Reserveringscentrale van 

Euro Disney worden tastbare tickets te koop aangeboden.
-  Bij bestellingen of reserveringen via de Website bezorgen wij u een e-voucher of 

een e-ticket, afhankelijk van de bestelde/gereserveerde dienst. U kunt ook een 
tastbaar ticket verkrijgen op voorwaarde dat uw bestelling/reservering plaatsvindt 
ten laatste 10 (tien) dagen vóór de voorziene datum voor het bezoek.

-  Voor bestellingen of reserveringen bij een reisagent krijgt u de mogelijkheid om, 
afhankelijk van de aard van de Dienst buiten de Arrangementen, hetzij e-tickets, 
hetzij e-vouchers te bestellen/te reserveren die uw reisagent u in die vorm moet 
bezorgen.

E-tickets geven u rechtstreeks toegang tot de toegangspoortjes van de Disney® 
Parken of tot de Dienst buiten de Arrangementen die u besteld/gereserveerd hebt.
De e-voucher moet bij uw aankomst in Disneyland® Paris worden geruild tegen 
een tastbaar ticket aan het loket vermeld op uw bevestigingsbrief of aangegeven 
door uw reisagent.
II.2.4.2 Verzendkosten van tastbare tickets
De tastbare tickets worden opgestuurd aan het adres opgegeven op het moment 
van de bestelling/reservering en hiervoor worden u 3,50 euro verzendingskosten 
per bestelling/reservering in rekening gebracht.
Kunnen de tastbare tickets niet worden opgestuurd aan het adres dat u hebt 
meegedeeld of indien u ons te laat op de hoogte brengt van de niet-ontvangst van 
de tastbare tickets, dan behouden wij ons het recht voor, de bovenvermelde kosten 
in rekening te brengen voor de uitgave en verzending van vervangende tickets. 
II.2.4.3 Voorwaarden voor het aanvaarden van de tickets
U moet zich ervan verzekeren dat de tickets in goede staat verkeren op het moment dat 
ze bij uw aankomst in Disneyland® Paris gevalideerd worden. De e-tickets en e-vouchers 
die toegang geven tot de Disney® Parken en tot sommige andere Diensten buiten de 
Arrangementen die u rechtstreeks bij Euro Disney besteld/gereserveerd hebt, kunt u 
op uw eigen printer uitprinten. U moet u ervan verzekeren dat u over een perfecte 
kopie beschikt om te vermijden dat de toegang tot de Disney® Parken of tot de Dienst 
buiten de Arrangementen die u besteld/gereserveerd hebt, u geweigerd wordt.
Heeft u bij een reisagent besteld/gereserveerd, dan moet hij u een perfecte kopie van 
uw e-voucher of van uw e-ticket overhandigen teneinde te vermijden dat de toegang 
tot de Disney® Parken of tot de Dienst buiten de Arrangementen die u besteld/
gereserveerd hebt, u geweigerd wordt. Klachten of redenen tot ontevredenheid 
m.b.t. het gebruik van de e-tickets en e-vouchers die uw reisagent u overhandigd 
heeft, moeten rechtstreeks aan hem worden gemeld.
Reeds gebruikte tickets (tastbare tickets, e-tickets en e-vouchers) worden niet 
aanvaard in Disneyland® Paris.
Het is ten strengste verboden uw e-voucher of e-ticket te fotokopiëren of op een 
andere manier te kopiëren.
Heeft men u een e-voucher of een e-ticket overhandigd, dan moet u deze bij uw 
aankomst in Disneyland® Paris samen met een geldig identiteitsbewijs met foto tonen 
om gebruik te kunnen maken van de Dienst buiten de Arrangementen.
Bij frauduleus gebruik van uw tastbaar ticket, e-voucher of e-ticket of bij pogingen 
hiertoe, kunnen deze in beslag worden genomen.
II.2.5 – Specifieke voorwaarden voor de verkoop van losse hotelovernachtingen
In afwijking van hetgeen voorafgaat, zijn op losse hotelovernachtingen, de reserverings-, 
betalings- en prijsvoorwaarden (met name wat betreft de dossierkosten), en 
de voorwaarden voor wijzigingen en annuleringen bepaald in de clausules II.1.1  
t/m II/1.4 en II.1.6 van toepassing.
Reserveringen van hotelkamers die alleen op de Website beschikbaar zijn vinden 
plaats na de publicatiedatum van deze boekingsvoorwaarden. Gelieve te verifieren 
op de Website of de diensten op het moment van boeken nog beschikbaar zijn.

VERKOOPVOORWAARDEN
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EXTRA MAGIE   PRAKTISCHE INFORMATIE 63PRACTICAL INFORMATION

Met onze Nederlandstalige medewerkers

0900-0654* - 7 dagen per week
• Maandag t/m vrijdag: van 9.00 uur tot 20.00 uur
• Zaterdag: van 9.00 uur tot 19.00 uur
• Zondag: van 10.00 uur tot 18.30 uur

De openingsdagen en -tijden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 
*Dit gesprek kost 1 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

BEL DISNEYLAND® PARIS

TALENT VOOR JE EVENEMENT

Tel: + 33(0) 1 60 45 75 00*
E-mail: dlp.business@disney.com
Website: DisneylandParis-business.com

Wie een evenement organiseert in Disneyland® Paris, is verzekerd van een unieke en 
onvergetelijke ervaring!

•  Zakelijke evenementen: 
wij hebben meer dan 20 jaar uitgebreide 
ervaring in het organiseren en tot een 
uniek evenement maken van congressen, 
vergaderingen en seminars.

•  Speciale evenementen:  
stap eens in een geheel andere wereld en 
boek een van onze twee parken deels of in zijn 

geheel, geniet van een galadiner of versterk de 
teamgeest met een teambuildingbijeenkomst.

•  Bedanken en belonen:  
creëer blijvende herinneringen aan een 
unieke Disney ervaring. Wij bieden bijzondere 
incentiveproducten en geschenken om 
werknemers en goede klanten op een heel 
speciale manier te bedanken.

*Internationale prijzen toepassing zijn.

DisneylandParis.com
Bezoek onze website van je luie stoel.
• In een paar klikken boek je een arrangement.
• Informatie en handige tips om je bezoek optimaal voor te bereiden.
• Schrijf je in op “My Disneyland” en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en aanbiedingen.

Met reserveren op internet kun je een arrangement boeken voor 1 kamer inclusief toegang tot de Disney Parken® en sommige extra’s.

SURF NAAR ONZE WEBSITE

Een muisklik of telefoontje verwijderd!  
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G A  I N  G E D A C H T E N
naar een plek die een brug slaat tussen stad en natuur

G E E F  J E  O V E R 
aan verrassende ervaringen: de Aqualagoon, de Bijzondere Tuinen,

het Betoverde Bos, de Hangende Tuinen, de boerderij “Bellevie”

K I E S
voor een verblijf in de sfeer die bij je past: speels en poëtisch,

de charme van het buitenleven of luxueus en elegant

 D E E L
momenten van nieuwe sensaties en pure emoties 

B E L E E F
de schoonheid van kunst en de kunst van het leven

O M A R M
de levenswijze waarin je één bent met de natuur

L A AT  L O S
en voel je opnieuw verbonden met de mensen die je dierbaar zijn 

B I N N E N K O R T…

Op een paar minuten afstand van Disneyland® Paris en Parijs

EEN NIEUWE WERELD
ontluikt tussen het groen…



INFORMEER NAAR JOUW VERBLIJF

  BEL 0900-0654 
(dit gesprek kost 1 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

 BEZOEK DISNEYLANDPARIS.COM


