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E E N  S P R A N K E L E N D E 

D R O O M B E S T E M M I N G

2  D I S N E Y ®  P A R K E N

Ontdek de 2 Disney® Parken waar meer dan 50 attracties,

shows, parades en een schitterend verjaardagsfeest je

H O T E L S

Kies uit 7 Disney® Hotels in het hart van de magie, 8 speciaal 

uitgekozen hotels of het nieuwe Villages Nature® Paris.

D I S N E Y  V I L L A G E ®

Geniet van een gezellig avondje uit in de restaurants, bars en 

live entertainment in Disney Village.

M A A L T I J D E N

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 bijzonder maakt.

E N  N O G  V E E L  M E E R

Voeg een beetje sterrenstof toe aan je verblijf met deze

magische extra’s. En met onze praktische info en slimme tips 

maak je het jezelf nog gemakkelijker.

HOTELS

Deze plattegrond is niet op schaal.

Scan deze Bleam 
voor meer foto’s en video’s.
Download de Ubleam-app op 
je smartphone of tablet.
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H E T  I S  T I J D  O M 
T E  S C H I T T E R E N

Voel de magie als nooit tevoren: Disneyland® Paris wordt  op een  

spectaculaire manier 25. In het fonkelende Disneyland® Park vind je 

speciale nieuwe attracties, sprankelende shows en een parade vol sterren. 

Een ervaring die je nooit vergeet en waar je nog jaren over droomt. 

D I S N E Y  I L L U M I N A T I O N S

Een duizelingwekkend avondspektakel

Bewonder het kasteel van Doornroosje en ontdek samen met Mickey onze 

nieuwe avondshow Disney Illuminations. Klassieke sprookjes worden daar 

als nooit tevoren met knallend vuurwerk, ongeloolijke lichtprojecties en 

verblufende speciale efecten vertoond en nieuwe Disney verhalen zoals 

Star Wars, Frozen en Pirates of the Caribbean komen er tot leven. 

N I E U W E  S H O W





N I E U W E  P A R A D E

N I E U W E  P A R A D E

 2 5 E  V E R J A A R D A G



N I E U W E  S H O W

D U I Z E L I N G W E K -

K E N D E  S H O W S , 

E E N  N I E U W E 

P A R A D E  E N 

M E E R !

D I S N E Y  S T A R S 

O N  P A R A D E 

Vrolijke parade met Disney verhalen 

Doe een vreugdedansje terwijl 

Mickey en zijn vrienden voorbij-

komen op schitterende nieuwe 

wagens met vuurspuwende draken 

en andere Disney verhalen voorzien 

van een vleugje magie.

T H E  S T A R L I T 

P R I N C E S S  W A L T Z

Sprookjeswals met Disney prinsessen

Voel je de betovering van de dan-

sende Disney prinsessen in deze 

majestueuze wals? Ze vieren onze 

25e verjaardag!

M I C K E Y  P R E S E N T S : 

“ H A P P Y  A N N I V E R S A R Y  

D I S N E Y L A N D ®  PA R I S ”

Waar Disney sterren schitteren 

Vier de betovering van Mickey 

en al zijn vrienden op dit spran-

kelende en onvergetelijke feest.
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N I E U W E  S T A R  W A R S  A T T R A C T I E

N I E U W E  S T A R  W A R S  A T T R A C T I E
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E E N  S T E R R E N -

S T E L S E L  M E T 

 

A T T R A C T I E S

S T A R  T O U R S :  

T H E  A D V E N T U R E S 

C O N T I N U E *

Star Tours strikes back

Bereid je maar voor op een interga-

lactisch avontuur met deze tocht in 

3D door de allerdonkerste uithoeken 

van het sterrenstelsel van Star Wars.

*Star Tours : l’Aventure continue.

S T A R  W A R S 

H Y P E R S P A C E 

M O U N T A I N * 

The Force is hier ontzettend sterk

Schiet door een zwerm TIE-ighters  

en vecht tegen een dreigende Star 

Destroyer in deze klassieke Star 

Wars-ruimteattractie van Disney.

*Opening staat gepland voor voorjaar 2017.

E N …

Vergeet ook deze wonderen niet

Ga kijken bij de spannende Jedi 

Training Academy (zie pagina 18-19) 

en een iconische Star Wars-scène in 

Disney Illuminations (zie pagina 4).

9



D I S N E Y L A N D ®  P A R K

Dromen worden werkelijkheid in het DISNEYLAND® PARK en sprookjes 

komen tot leven in vijf betoverende landen. Kom en ontdek spectaculaire 

shows, adembenemende attracties, een schitterende parade en 

onvergetelijke ontmoetingen met Disney iguren – nu met een extra 

sprankelend tintje voor onze 25e Verjaardag.





P L E Z I E R  V O O R 

D E  K L E I N T J E S 

Jonge oogjes stralen van plezier

Peter Pan’s Flight  — Maak 

een onvergetelijke vlucht naar 

Nooitgedachtland met een pira-

tenschip. Dumbo the Flying 

Elephant — Leer vliegen op de 

vleugels van deze lieve held. ’’it’s 

a small world’ — Zeilertjes stap-

pen aan boord om langs de con-

tinenten te varen.

G R O T E  O P W I N D I N G 

Adembenemende momenten 

voor avonturiers

Big Thunder Mountain — Raas 

in een op hol geslagen treintje 

door een verlaten goudmijn. 

Indiana JonesTM and the Temple 

of Peril — Voel de spanning van  

een rammelend mijnwagentje 

tussen eeuwenoude ruïnes. 

Star Tours: the Adventures 

Continue (1) &  Star  Wars 

Hyperspace Mountain — Nieuw 

tijdens onze 25e Verjaardag, schiet 

door het heelal in deze twee 

ontmoetingen met Star Wars. 

F A M I L I E 

A V O N T U R E N

Genieten met het hele gezin

Pirates of the Caribbean(2) — 

Roep je bemanning bijeen voor 

piraterij met Jack Sparrow op 

volle zee. Buzz Lightyear Laser 

Blast — Je zult je jonge kadet-

ten nodig hebben in de strijd 

tegen de kwaadaardige keizer 

Zurg. Phantom Manor — Zet 

het samen op een gillen terwijl 

je de geheimen van dit spook-

huis ontrafelt.

E N  I E D E R E E N  L E E F T  N O G 
L A N G  E N  G E L U K K I G

Onvergetelijke, magische momenten voor kleine dromertjes, jonge 

avonturiers en natuurlijk hun ouders. Een paar hoogtepunten:

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 64-65.
(1) Star Tours : l’Aventure continue. (2) Omdat we de magie in Disneyland Paris steeds vernieuwen, 
zijn er af en toe werkzaamheden aan de attracties. Deze attractie kan tijdens je bezoek gesloten zijn. 
Neem contact op met je Disney agent voor de sluitingsdata.

 D I S N E Y L A N D ®  P A R K



S L I M M E  T I P S

Voor elke gast is toegang tot 

attracties*, shows, parades en 

services zoals de FASTPASS® en 

SINGLE RIDER inbegrepen.
*Voor Rustler Roundup Shootin’ Gallery geldt een toeslag.
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W A L T  D I S N E Y  S T U D I O S ®  P A R K

Wil je weten hoe de magie van het witte doek tot stand komt? Neem 

een kijkje achter de schermen, in de wereld van camera’s, spotlights 

en kaskrakers. Waarom voeg je niet een paar betoverende shows en 

ontmoetingen met supersterren toe aan je familiegeschiedenis?





P L E Z I E R  M E T 

D E  K L E I N T J E S

Jonge sterren nemen 

het voortouw

Cars Quatre Roues Rallye — Start 

de motoren en zoef elk in je eigen 

wagentje over dit snelle circuit. 

Disney Junior Live on Stage! — 

De Disney Channel iguren komen 

tot leven op het toneel. Slinky Dog 

Zigzag Spin — Zigzaggend met 

Slinky achter z’n eigen staart aan!

E X T R E M E 

S E N S A T I E S

Voor iedereen die van 

spanning houdt

The Twilight Zone Tower 

of Terror™ — Check in bij dit 

spookhotel en hou je stevig vast 

in de lift die 13 verdiepingen 

naar beneden keldert! Rock 

’n’ Roller Coaster starring 

Aerosmith — Zet je schrap voor 

een waanzinnige achtbaanrit op 

de rockende beat van Aerosmith. 

Crush’s Coaster® — Een opwin-

dende duik in de golven op het 

schild van een schilpad.

F A M I L I E P L E Z I E R

Tijdloze hits met een 

cast van supersterren

Ratatouille : l’Aventure Totale-

ment Toquée de Rémy — Op 

rattenformaat schiet je links en 

rechts wegduikend door een 

4D keuken! Moteurs… Action ! 

Stunt Show Spectacular® met 

Bliksem McQueen — Hou je vast 

voor een sensationele stuntshow 

om met gierende banden door 

het vuur te springen. Toy Soldiers 

Parachute Drop — Alle groene 

soldaatjes verzamelen voor een 

hoogst avontuurlijke opdracht!

F I L M A V O N T U R E N  V O O R 
D E  H E L E  F A M I L I E

Voor alle leden van jouw cast ligt de perfecte droomrol klaar. Van 

opkomende sterren tot liefhebbers van actie. Op het programma: 

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 64-65.

 W A L T  D I S N E Y  S T U D I O S ®  P A R K



S L I M M E  T I P S

Voor elke gast is toegang tot attracties 

shows, parades en services zoals de 

FASTPASS® en SINGLE RIDER inbegrepen.
Zie pagina 23 voor meer informatie.
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S H O W S  E N  O N T M O E T I N G E N 

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

Vlieg naar een wonderlijke wereld van spectaculaire shows die de 

podia en straten van de Disney® Parken doen schitteren en ontmoet je 

geliefde Disney iguren voor magische momenten die jij en je kleintjes 

voor altijd zullen koesteren. 



M E E R  O N T M O E T I N G E N

Deel een bijzonder moment met 

je geliefde Disney iguren

Meet Mickey Mouse — Ontmoet 

Mickey backstage voor een selie met 

Mickey de tovenaar.

Princess Pavilion — Bekroon je 

verblijf met een majestueuze 

ontmoeting met een Disney prinses. 

In de Disney® Parken — Zorg dat 

je je boekje met handtekeningen bij 

de hand hebt, want Mickey en zijn 

vrienden staan te springen om jou 

te ontmoeten.

Bekijk het programma ter plaatse voor 

meer informatie.

Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Ga naar pagina 64-65. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie.
(1) Exacte data nog niet bekend bij het drukken van deze brochure. (2) Neem na deze datum contact op met je Disney agent wanneer de show 
plaatsvindt. (3) Er zijn speciale voorwaarden voor deelname aan deze show.

T H E  F O R E S T  O F 

E N C H A N T M E N T

Een nieuw muzikaal 

Disney avontuur!

1 juli t/m 3 september 2017

Hou je van zingen en dansen? 

Diep in een betoverd bos, op een 

open plek waar zonnestralen het 

gras aanraken vind je een Disney 

pop-upboek vol muziek en dans! 

Vanuit het groen ontluiken hier 

de mooiste verhalen met Baloe, 

Merida, Rapunzel, Tarzan en 

natuurlijk Pocahontas.

F R O Z E N 

S I N G - A L O N G

Zing de beroemdste liedjes 

met de coolste Disney helden

Winter 2017-2018(1) 

Warm je stembanden op voor 

een Frozen sing-along. Zing live 

met Anna, Elsa en Olaf mee 

met je favoriete Frozen-liedjes, 

waarna Elsa nog een ijskoude 

verrassing voor je in petto heeft.

J E D I  T R A I N I N G 

A C A D E M Y

Jonge Padawan,  

je wordt een Jedi

T/m 4 mei & 1 juli t/m  

3 september 2017(2)

Padawans van 7 t/m 12 jaar gaan 

in training bij een Jedi-meester 

en maken zich op voor de strijd 

tegen de Duistere Kant van de 

Kracht. Beperkte capaciteit, dus 

wie het eerst komt, wie het eerst 

de Lightsaber in handen heeft(3). 

M I C K E Y  A N D 

T H E  M A G I C I A N

Kijk vol verwondering 

hoe Mickey en vriendjes 

leren toveren

T/m 3 september 2017

Hocus pocus pilatus pas! Kijk 

vol spanning toe hoe Mickey 

zijn best doet om de magie in 

de vingers te krijgen en bewon-

der hoe Disney iguren de meest 

ongeloolijke illusies oproepen. 

Een moment van pure magie!
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M A G I S C H E  S E I Z O E N E N 

E N  E V E N E M E N T E N

Het hele jaar is er wel een seizoen of een speciaal evenement om 

je aangenaam te verrassen. Feest met ons mee: de vrolijke, de enge  

maar ook de buitenaardse feesten, zoals alleen wij dat kunnen – met 

heel veel magische momenten!



D I S N E Y ’ S 

H A L L O W E E N 

F E S T I V A L

Een griezelig leuk feestje

Oktober  2017*. Trakteer je 

kleine rakkers op een heerlijke  

herfstsfeer en oogverblindende 

decoraties terwijl Frontierland 

is  behekst door griezelige oogst

perikelen en Halloweenschrik, 

om kippenvel van te krijgen.

S E A S O N  O F 

T H E  F O R C E

Voel de kracht van Star Wars

Januari t/m maart 2018*. 

Vervul al je Star Warsdromen! 

Schiet de ruimte in naar een 

sterrenstelsel heel, heel ver 

weg. Laat je tijdens adembe

nemende shows en ervaringen 

onderdom pelen in het meest 

fantastische heldenverhaal.

D I S N E Y ’ S 

B E T O V E R E N D E 

K E R S T

Het meest magische cadeautje 

van het jaar

Half november 2017 - begin 

januari 2018*

Pak dit jaar de betovering van kerst 

extra vroeg uit in Disneyland® 

Paris en geniet van een magische 

arreslee vol feestelijkheid, die je 

familie nooit zal vergeten!

Goed om te weten: maak je ver

blijf nog magischer met een kerst

maaltijd of een oudejaars diner 

of een kamer in kerstfeer. Met 

de speciale feestversiering, een 

kerstboom en cadeautjes kom je 

helemaal in de kerststemming! 

Ga naar pagina 26 t/m 32 en 59.

*De exacte data zijn nog niet bekend bij het drukken van deze brochure, neem contact op met je Disney 
agent voor meer informatie.

D I S N E Y ’ S 

H A L L O W E E N  P A R T Y

31 oktober 2017

Halloween zet Disneyland Paris 

helemaal op zijn kop.

Op de engste nacht van het jaar 

beloven we je een vréééééééselijke 

nacht vol spoken en Disney schurken.

Je Disney helden hebben zich speciaal 

verkleed en de sfeer is griezelig goed. 

Jezelf lekker bang laten maken was 

nog nooit zo leuk.

Ga naar pagina 60 voor meer informatie.
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S L I M M E  T I P S  V O O R  E E N 

F A N T A S T I S C H  V E R B L I J F

Er zijn heel veel magische avonturen te beleven. Met deze tips zorg 

je ervoor dat de hele familie een heerlijke vakantie beleeft.



B E S P A A R  T I J D

Met deze twee gratis services

Met een FASTPASS® — hoef je minder 

lang in de rij te staan bij de populairste 

attracties. Hoe werkt het?

 - Haal je toegangsticket door de 

FASTPASS-machine bij de ingang 

van de attractie.

 - Je ontvangt meteen een FASTPASS-

ticket met het tijdstip voor je rit.

 - Ga op de aangegeven tijd bij 

de attractie naar binnen via de 

FASTPASS-ingang(1).

SINGLE RIDER — Als je het niet erg 

vindt om alleen in een attractie te 

stappen (apart van je groep) kun je 

de wachttijd bij bepaalde attracties 

verkorten via een speciale ingang 

voor Single Riders(2).

W I N K E L G E M A K

Met onze gratis bezorgservice

Doe al je aankopen voor 3 uur ‘s 

middags zonder een tas te hoeven  

dragen. Wij leveren je inkopen af bij je 

hotel of in Disney Village® waar je deze 

vanaf 6 uur ‘s avonds op kunt halen(3).

V O O R  D E  K L E I N T J E S

Gemak van aankomst tot vertrek

In de beide Disney® Parken kun je 

tegen een vergoeding een kinder-

wagen huren en er zijn Baby Care 

Centers aanwezig, met faciliteiten 

voor het opwarmen van een flesje 

en het verschonen van luiers. Je kunt 

ook potjes met babyvoeding kopen. 

Ouders kunnen dankzij Baby Switch 

om de beurt een attractie in, zonder 

twee keer in de rij te hoeven staan.

B E Z O E K E R S 

M E T  S P E C I A L E 

B E H O E F T E N

In de Disney Parken

We raden bezoekers met speciale 

behoeften aan om ons hiervan bij 

boeking op de hoogte te stellen. 

Zwangere vrouwen, bezoekers met 

chronische of tijdelijke beperkingen 

en andere bezoekers die mogelijk 

in aanmerking komen voor speci-

ale toegang bij attracties, dienen 

voor aankomst hun Disney agent 

te raadplegen over de risico’s en 

toegangsmogelijkheden voor onze 

attracties. Je kunt de toegankelijk-

heidsgids voor de Disney Parken 

downloaden via het tabblad voor 

bezoekers met speciale behoeften 

op DisneylandParis.com, of deze bij 

aankomst ophalen.

E E N  M A G I S C H E 

M O B I E L E  E R V A R I N G

Met de Disneyland® Paris 

mobiele app

Draag de Disney Parken op zak met 

onze handige Nederlandstalige 

mobiele app(4). Downloaden en uit-

proberen voordat je aankomt!

 - Check wachttijden voor attrac-

ties in beide parken.

 - Vind snel waar je naar toe moet 

met gps-kaarten voor beide 

parken(5).

 - Check dagelijkse programma’s 

voor shows en parades.

 - Openingstijden, toegangs-

informatie en beschrijvingen 

van attracties bij de hand.

Bekijk bij aankomst de Plattegrond van de 2 Parken voor meer informatie over deze service. (1) Deze service is alleen geldig in combinatie met een 
geldig toegangsticket voor de parken voor dezelfde dag. Je kunt maar één FASTPASS tegelijk hebben. (2) Deze service betekent niet dat je direct in kunt 
stappen of dat je je eigen zitplaats of voertuig mag kiezen. (3) Beschikbaar voor gasten die in de meeste van de hotels in deze brochure verblijven. 
Informeer in de boetieks. (4) Voor sommige functies van de app zijn locatiegegevens en een dataverbinding via wii of een mobiele provider vereist. 
Kosten voor berichten, data en roaming kunnen van toepassing zijn. (5) Deze service is alleen beschikbaar in de parken.
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H O T E L S 

Gun jezelf een magisch verblijf in één van de zeven unieke themahotels, 

en dompel jezelf onder in een Disney sprookje. Het was nog nooit zo 

eenvoudig om een droomvakantie te boeken.

E E N  P E R F E C T  H O T E L A R R A N G E M E N T

Al onze arrangementen zijn inclusief(1): hotelkamer, toegang tot beide Disney 

Parken en gratis parkeren bij het hotel. Tegen een meerprijs kun je ontbijt(2), 

Vol- of Halfpension(3) toevoegen aan je verblijf.



(1) Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn, ga naar pagina 66-68. (2) Ontbijt is inclusief in je 
arrangement indien je verblijft in een Disney Hotel suite of Club kamer. (3) Vol- en Halfpension kunnen 
alleen geboekt worden bij verblijf in een Disney Hotel. (4) Niet beschikbaar bij een verblijf in Disney’s 
Davy Crockett Ranch. (5) Disney’s Davy Crockett Ranch ligt op 15 minuten rijden van de Disney Parken. 

H E T  D I S N E Y 

V E R S C H I L

Geniet met volle teugen van exclusieve 

voordelen in één van de Disney  Hotels:

— tot twee uur 

tot het Disneyland  Park.

Kwaliteit en persoonlijke service 

geniet van 24/7 legendarische service.

De beste ligging 

 van de Disney Parken.

L U X E  S U I T E S  &

C L U B  K A M E R S 

M I C K E Y ’ S 

S L E U T E L C L A S S I F I C A T I ES L E U T E L C L A S S I F I C A T I E

Het aantal Mickey sleutels komt overeen 

de hotels en geeft aan wat je van elk hotel de hotels en geeft aan wat je van elk hotel 

kunt verwachten. 

Boek vroeg en ontvang tot

N A C H T E N  E N 

D A G E N  G R A T I S !D A G E N  G R A T I S !

Geldig voor alle aankomstdata.

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.



EXTRA  
VOORDEELSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 429
HOOGSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 716

Per volwassene(1)

voor een 1 nacht/2 dagen 

arrangement, inclusief accommodatie 

+ toegang tot de Disney® Parken. 

Ontbijt niet inbegrepen.

Totale prijs voor 2 volwassenen & 2 kinderen (3 t/m 
11 jaar), toeristenbelasting inbegrepen: Extra 

Voordeelseizoen: € 1124,60 / Hoogseizoen: € 1698,60. 

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn.  

Ga naar pagina 66-68.

Afstand Maaltijd met 
Disney iguren

Zwembad Fitness Spa Gratis 
Wii

L E K K E R  S L A P E N  O P  E E N  P L E K  W A A R 

D R O M E N  W E R K E L I J K H E I D  W O R D E N !

Koninklijk ontspannen in het meest grandioze hotel 

van Disney.

 - Geniet van vijfsterrenservice en -kwaliteit

 - Ligt perfect bij de ingang van het Disneyland® Park

 - Omhul je met elegantie uit de Victoriaanse tijd

J O U W  K A M E R

Luxe inrichting met airconditioning, één groot 2-persoons-

bed of twee 2-persoonsbedden, minibar, thee en espresso, 

tv met Disney kanalen en internationale zenders.

 - Familiekamers voor maximaal 4 volwassenen en 

1 kind beschikbaar

 - Kies een kamer met uitzicht op de tuin met eigen terras

 - Kamer in kerstsfeer, met kerstversiering, kerstboom en 

kleine cadeautjes om mee naar huis te nemen

S U I T E S  &  C A S T L E  C L U B  K A M E R S

 - Privéreceptie, gratis thee en koie

 - Directe toegang tot het Disneyland Park met privélift

D I S N E Y L A N D ®  H O T E L

(1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een Classic kamer delen. De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. 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 geldt bij 
het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de kamer met 



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2  N A C H T E N 

E N  2  D A G E N 

G R A T I S
Geldig voor alle aankomstdata.  

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.

 - Café Fantasia: stijlvolle pianobar

O N T S PA N N I N G

 - Bubbelbad, sauna, stoombad 

en massage

E X T R A  S E R V I C E S

 - Valetparking en bagageservice

 - 24 uurs roomservice

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Minnie Club speelruimte met 

geschoold toezicht

 - Menukaart voor kinderen

 - Exclusieve lounge voor het Amerikaans ontbijt met Disney igu-

ren (bij je verblijf inbegrepen) en in de namiddag vind je er gratis 

drankjes en snacks

M A A L T I J D E N

 - Een Amerikaans ontbijtbufet is verkrijgbaar tegen een meerprijs

 - California Grill(2): ga op chique in dit op Californië geïnspireerde 

restaurant voor ijnproevers. Bediening aan tafel

 - Inventions: elegant internationaal bufetrestaurant voor lunch of 

diner met Disney iguren

 - Kies Vol- of Halfpension Premium om te ontbijten , lunchen en 

dineren in deze restaurants

 - Nieuw! Founder’s Restaurant(2): het ijnproeversmenu van 

Founder’s is de ultieme gastronomische Disney ervaring

1 of meer volwassenen. (2) Er is een kledingvoorschrift van toepassing. Het restaurant kan gesloten zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Informeer bij 
aankomst in het hotel. Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. 
Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen, prijzen en kerstkamers (incl. toeslagen indien van toepassing).
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EXTRA  
VOORDEELSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 269
HOOGSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 429

Per volwassene(1)

voor een 1 nacht/2 dagen 

arrangement, inclusief accommodatie 

+ toegang tot de Disney® Parken. 

Ontbijt niet inbegrepen.

Totale prijs voor 2 volwassenen & 2 kinderen (3 t/m 
11 jaar), toeristenbelasting inbegrepen: Extra 

Voordeelseizoen: € 802,96 / Hoogseizoen: € 1122,96. 

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn.  

Ga naar pagina 66-68.

Afstand Shuttlebus Zwembad Fitness Tennis Gratis Wii

V E R B L I J F  I N  S T I J L  I N  H E T  N E W 

Y O R K  V A N  D E  J A R E N  3 0

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

grootste zwembad.

 - Waar viersterren Disney kwaliteit en service 

en Manhattan elkaar ontmoeten

 - Disney Village® om de hoek

 - Strak ingericht in art-decostijl met een stedelijk accent

J O U W  K A M E R

Met airconditioning, één groot 2-persoonsbed of twee 

2-persoonsbedden, minibar, tv met Disney kanalen en  

internationale zenders.

 - Kies voor een Plaza kamer voor een prachtig uitzicht

 - Kies voor een kamer op de begane grond met eigen 

terras en uitzicht op de tuin

 - Kamers in kerstsfeer, compleet met kerstversiering, 

kerstboom en leuke cadeautjes om mee naar huis 

te nemen

D I S N E Y ’ S  

H O T E L  N E W  Y O R K

(1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een standaard kamer delen. De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. 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 geldt bij 
het 1 drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de kamer 

met 1 of meer volwassenen. 



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2  N A C H T E N 

E N  2  D A G E N 

G R A T I S
Geldig voor alle aankomstdata.  

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.

O N T S P A N N I N G

 - Bubbelbad, sauna en stoombad

E X T R A  S E R V I C E S

 - Valetparking en bagageservice

 - 24 uurs roomservice

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Peuterbad

 - Kinderspeelhoek Roger Rabbit Corner

 - Kindermenu

S U I T E S  &  E M P I R E  S T A T E  C L U B  K A M E R S

 - Privéreceptie, thee en espresso

 - Lounge voor het Amerikaans ontbijt (bij je verblijf inbegrepen) 

en in de namiddag vind je er gratis, frisdrankjes en snacks

M A A L T I J D E N

 - Een Amerikaans ontbijtbufet is verkrijgbaar tegen een meerprijs

 - Parkside Diner: heerlijk internationaal bufet

 - Manhattan Restaurant(2): traditionele en creatieve gerechten in 

een verijnde sfeer

 - We raden Vol- of Halfpension Premium of Plus aan voor ontbijt 

en diner in deze restaurants

 - New York City Bar: chique cocktailbar

het 1 drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de kamer 

met 1 of meer volwassenen. (2) Het restaurant kan gesloten zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Informeer bij aankomst in het hotel.
Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. 
Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen, prijzen en kerstkamers (incl. toeslagen indien van toepassing).
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EXTRA  
VOORDEELSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 269
HOOGSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 429

Per volwassene(1)

voor een 1 nacht/2 dagen 

arrangement, inclusief accommodatie 

+ toegang tot de Disney® Parken. 

Ontbijt niet inbegrepen.

Totale prijs voor 2 volwassenen & 2 kinderen (3 t/m 
11 jaar), toeristenbelasting inbegrepen: Extra 

Voordeelseizoen: € 802,96 / Hoogseizoen: € 1122,96. 

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn.  

Ga naar pagina 66-68.

Afstand Shuttlebus Zwembad Fitness Gratis Wii

D O B B E R  N A A R  D R O M E N L A N D  I N 

E E N  A M E R I K A A N S E  B A D P L A A T S

Dit volledig gerenoveerde hotel neemt je mee op een luxe 

reis vol maritieme charme.

 - De ontspannen ambiance van een heerlijke dag aan de kust

 - De romantiek van New England in de jaren twintig, met 

uitzicht op Lake Disney®

 - Zelfs de kamers zijn zorgvuldig ingericht in de stijl van 

New England met Mickey Mouse in Steamboat Willie 

als inspiratiebron

J O U W  K A M E R

Gerenoveerde kamers met airconditioning, één kingsize bed 

of twee 2-persoonsbedden, tv met Disney kanalen en inter-

nationale zenders.

 - Kamers aan Lake Disney zijde beschikbaar

 - Familiekamers voor 6 personen beschikbaar

 - Kamers in kerstsfeer, compleet met kerstversiering, kerst-

boom en leuke cadeautjes om mee naar huis te nemen

D I S N E Y ’ S  

N E W P O R T  B A Y  C L U B

(1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een standaard kamer delen. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 2,48 per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht. 
De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld. Bovengenoemd tarief geldt bij het drukken van 
deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de kamer met 1 of meer volwassenen.



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2  N A C H T E N 

E N  2  D A G E N 

G R A T I S
Geldig voor alle aankomstdata.  

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.

O N T S P A N N I N G

 - Bubbelbad, sauna en stoombad

E X T R A  S E R V I C E S

 - Valetparking en bagageservice

 - Roomservice beschikbaar voor 

het ontbijt

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Zwem- en peuterbad

 - Kinderbufet

S U I T E S  &  C O M P A S S  C L U B  K A M E R S

 - Privéreceptie, thee en espresso en roomservice voor diner

 - Lounge voor het Amerikaans ontbijt (bij je verblijf inbegrepen) 

en in de namiddag vind je er gratis drankjes en snacks

M A A L T I J D E N

 - Een Amerikaans ontbijtbufet is verkrijgbaar tegen 

een meerprijs

 - Cape Cod: heerlijk internationaal bufet

 - Yacht Club: geraineerde keuken en bediening aan tafel

 - We adviseren Vol- of Halfpension Premium of Plus voor ontbijt 

en diner in deze restaurants

 - Captain’s Quarter: elegante bar in maritieme stijl

Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. 
Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen, prijzen en kerstkamers (incl. toeslagen indien van toepassing).
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EXTRA  
VOORDEELSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 235
HOOGSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 373

Per volwassene(1)

voor een 1 nacht/2 dagen 

arrangement, inclusief accommodatie 

+ toegang tot de Disney® Parken. 

Ontbijt niet inbegrepen.

Totale prijs voor 2 volwassenen & 2 kinderen (3 t/m 
11 jaar), toeristenbelasting inbegrepen: Extra 

Voordeelseizoen: € 733,30 / Hoogseizoen: € 1009,30. 

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn.  

Ga naar pagina 66-68.

Afstand Shuttlebus Zwembad Fitness Gratis Wii

K O M  T O T  R U S T  I N  D E Z E  

G E Z E L L I G E  A M E R I K A A N S E  L O D G E

Geinspireerd op de Amerikaanse nationale parken, waar 

de natuur en modern comfort elkaar ontmoeten.

 - Geniet van de natuurlijke sfeer in dit door bomen 

omringde hotel

 - Bambi en zijn vrienden brengen extra gezelligheid in je 

sfeervolle kamer

 - Overdekt zwembad met glijbaan en buitenbad

J O U W  K A M E R

Voorzien van airconditioning, één kingsize bed of twee 

2-persoonsbedden, tv met Disney kanalen en interna-

tionale zenders.

 - De Montana kamers in het hoofdgebouw liggen ideaal, 

dicht bij alle faciliteiten

 - Er zijn ook kamers aan Lake Disney®-zijde beschikbaar

D I S N E Y ’ S  

S E Q U O I A  L O D G E

(1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een standaard kamer delen. De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. 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 geldt bij het drukken 
van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de kamer met 1 of meer volwassenen.



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2  N A C H T E N 

E N  2  D A G E N 

G R A T I S
Geldig voor alle aankomstdata.  

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.

O N T S P A N N I N G

 - Bubbelbad, sauna en stoombad

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Zwembad met speelattributen 

en glijbaan

 - Kinderbufet

S U I T E S  &  G O L D E N  F O R E S T  C L U B  K A M E R S

 - Privéreceptie, bagageservice, thee en koie

 - Lounge voor het Amerikaans ontbijt (bij je verblijf inbegrepen) 

en in de namiddag vind je er gratis drankjes en snacks

M A A L T I J D E N

 - Een Amerikaans ontbijtbufet is verkrijgbaar tegen een meerprijs

 - Hunter’s Grill: geniet van een internationaal bufet in een 

warme sfeer

 - We adviseren Vol- of Halfpension Plus voor ontbijt en diner in 

dit restaurant

 - Redwood Bar and Lounge: geniet van een verfrissende cocktail 

in een gezellige bar

Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. 
Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen en prijzen (incl. toeslagen indien van toepassing).

3 3



EXTRA  
VOORDEELSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 209
HOOGSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 327

Per volwassene(1)

voor een 1 nacht/2 dagen 

arrangement, inclusief accommodatie 

+ toegang tot de Disney® Parken. 

Ontbijt niet inbegrepen.

Totale prijs voor 2 volwassenen & 2 kinderen (3 t/m 
11 jaar), toeristenbelasting inbegrepen: Extra 

Voordeelseizoen: € 679,98 / Hoogseizoen: € 915,98. 

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn. 

Ga naar pagina 66-68.

Afstand Shuttlebus Gratis Wii

S T R O O P  J E  M O U W E N  O P  V O O R  H E T 

B E S T E  V A N  H E T  W I L D E  W E S T E N

Hotel in westernstijl, waar stoere cowboys en cowgirls 

graag hun kamp opslaan.

 - Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 - Proef de uitgelaten stemming van een pioniersstadje

 - Onbezorgd slapen in authentieke Wild West kamers

J O U W  K A M E R

Gerenoveerde Texas kamers in de stijl van Sherif Woody van 

Toy Story, met een 2-persoonsbed en een bed met onderschuif-

bed of twee 2-persoonsbedden, airconditioning, tv met Disney 

kanalen en internationale zenders en een plafondventilator.

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Kinderspeelhoek

 - Ponyritten (seizoensgebonden activiteit, tegen betaling)

 - Kinderbufet

D I S N E Y ’ S  

H O T E L  C H E Y E N N E

(1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een Texas kamer delen. De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. 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 geldt bij het drukken van deze brochure 
en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de kamer met 1 of meer volwassenen. 



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2  N A C H T E N 

E N  2  D A G E N 

G R A T I S
Geldig voor alle aankomstdata.  

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.

Dit hotel kan tijdens je verblijf worden 

gerenoveerd. Hierdoor kunnen bepaalde 

services niet beschikbaar zijn. Tijdens 

de verbouwing kunnen we niet garan-

deren dat je in het hotel kunt ontbijten, 

lunchen of dineren. Er zullen in dat geval 

alternatieve eetgelegenheden worden 

aangeboden. 

Bij het drukken van deze brochure waren de precieze data 
van de renovatie niet bekend. Neem contact op met je Disney 
agent voor meer informatie.

M A A L T I J D E N

 - Een continentaal ontbijtbufet is verkrijgbaar tegen 

een meerprijs

 - Chuck Wagon Cafe: een heerlijk Amerikaans bufet als smakelijke 

verovering van het Wilde Westen

 - We adviseren Vol- of Halfpension Standaard voor ontbijt en diner 

in dit hotel

 - Red Garter Saloon: hef je glas en stamp met je voeten op de coun-

trydeuntjes van deze Western-saloon

Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. 
Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen en prijzen (incl. toeslagen indien van toepassing).

3 5



EXTRA  
VOORDEELSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 197
HOOGSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 315

Per volwassene(1)

voor een 1 nacht/2 dagen 

arrangement, inclusief accommodatie 

+ toegang tot de Disney® Parken. 

Ontbijt niet inbegrepen.

Totale prijs voor 2 volwassenen & 2 kinderen (3 t/m 
11 jaar), toeristenbelasting inbegrepen: Extra 

Voordeelseizoen: € 655,98 / Hoogseizoen: € 891,98. 

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn. 

Ga naar pagina 66-68.

Afstand Shuttlebus Gratis Wii

V I E R  E E N  F I E S T A  E N  H O U D  J E 

S I E S T A  I N  D I T  Z I N D E R E N D E  H O T E L

Ervaar de warme gastvrijheid van het Amerikaanse 

Zuidwesten.

 - Waar voor je geld

 - Voel de sfeer van Route 66

 - Kleurige kamers in de stijl van Disney•Pixar’s Cars

J O U W  K A M E R

Kamers met twee 2-persoonsbedden, tv met Disney kanalen 

en internationale zenders en een plafondventilator.

 - Familiekamers voor maximaal 6 personen

 - Parkeren kan vlak bij je kamer

D I S N E Y ’ S  

H O T E L  S A N T A  F E

(1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een standaard kamer delen. De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. 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 geldt bij 
het drukken van deze brochure en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde kamer delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de kamer met 



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2  N A C H T E N 

E N  2  D A G E N 

G R A T I S
Geldig voor alle aankomstdata.  

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.

 - We adviseren Vol- of Halfpension 

Standaard voor ontbijt en diner in 

dit restaurant

 - Rio Grande Bar: ontspan met een 

lekker drankje in deze  

kleurrijke bar

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Kinderspeelhoek

 - Kinderbufet

R I O  G R A N D E  E N  E L D O R A D O  K A M E R S

 - Rio Grande kamers: boek een rustige plek aan de rivier

 - Eldorado kamers: dicht bij alle hotelfaciliteiten en -services

M A A L T I J D E N

 - Een continentaal ontbijtbufet is verkrijgbaar tegen 

een meerprijs

 - La Cantina: Europees en Tex-Mex specialiteitenbufet met vlees-, 

vis- en groentegerechten. Niet alleen voor een smakelijke hap, 

maar ook om even de sfeer te proeven van een markt aan Route 66

1 of meer volwassenen.
Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. Neem contact op met je Disney agent voor meer 
informatie over arrangementen en prijzen (incl. toeslagen indien van toepassing).

3 7



EXTRA  
VOORDEELSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 216
HOOGSEIZOEN

PRIJS VANAF

€ 284

Per volwassene(1)

voor een 1 nacht/2 dagen 

arrangement, inclusief accommodatie 

+ toegang tot de Disney® Parken. 

Ontbijt niet inbegrepen.

Totale prijs voor 2 volwassenen & 2 kinderen (3 t/m 
11 jaar), toeristenbelasting inbegrepen: Extra 

Voordeelseizoen: € 693,66 / Hoogseizoen: € 829,66. 

Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn. 

Ga naar pagina 66-68.

Afstand Zwembad Tennis Gratis Wii

(1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een Trapper blokhut delen. De prijs per persoon per nacht verschilt per verblijfsduur. 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 geldt bij het drukken van deze brochure 
en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde blokhut delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de blokhut met 1 of meer volwassenen. Wii: enkel bij de 

A L S  E C H T E  P I O N I E R S  I N  J E  E I G E N 

B L O K H U T  I N  H E T  B O S

Gezellige blokhut met eigen voorzieningen, geschikt voor 

zes personen.

 - Ervaar de rustgevende natuur in Disney’s 

eigen vakantiepark

 - Perfect als je met de auto komt en zelf wilt koken 

 - Volg het avontuurlijke Davy Crockett’s Adventure parcours

T R A P P E R  B L O K H U T

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 vaatwas-

ser. Bedden zijn opgemaakt en handdoeken liggen klaar.

 - Barbecuehoek met picknicktafel en een eigen parkeer-

plaats naast de deur

 - Voor een nog rustigere ligging zijn er Pioneer  

blokhutten beschikbaar

D I S N E Y ’ S  

D A V Y  C R O C K E T T  R A N C H



Vroegboekvoordeel

Boek vroeg en ontvang tot

2  N A C H T E N 

E N  2  D A G E N 

G R A T I S
Geldig voor alle aankomstdata.  

Voor meer informatie, ga naar pagina 51.

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 geldt bij het drukken van deze brochure 
en kan op het moment van boeken zijn gewijzigd. Voor extra volwassenen die dezelfde blokhut delen, geldt een toeslag. Kinderen delen de blokhut met 1 of meer volwassenen. Wii: enkel bij de 

lobby en bar beschikbaar. Goed om te weten: je hebt gratis toegang tot de parkeerplaats van de Disney® Parken. Davy Crockett’s Adventure is een activiteit 
tegen betaling, uitgevoerd door Paris-Est Aventure. Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. 
Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen en prijzen (incl. toeslagen indien van toepassing).

P R E M I U M  P L U S  B L O K H U T

 - Ideaal gelegen dicht bij alle voorzieningen

 - Gratis kabelinternet, welkomstpakket met koie en thee, 

koiezetmachine, gratis les mineraalwater, haardroger en een 

schoonmaakpakket

M A A L T I J D E N

 - Een continentaal (afhaal)ontbijt is verkrijgbaar tegen een meerprijs

 - Crockett’s Tavern: all-you-can-eat bufetrestaurant

 - We adviseren Vol- of Halfpension Standaard voor ontbijt en 

diner in dit restaurant

 - Crockett’s Saloon: geniet van een drankje en ontspan

 - Alamo Trading Post: supermarkt met verse producten

O N T S P A N N I N G

 - Zwembad met waterval en bubbelbad

 - Tennisbaan en joggingparcours

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Zwembad met glijbaan 

 - Buitenspeelplaatsen

Vanaf begin 2018 zijn het zwembad en 

restaurant gesloten voor renovatie. 

Gasten kunnen gebruikmaken van de 

zwembaden in de andere Disney Hotels. 

Er zullen wel eetgelegenheden beschik-

baar zijn.
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S P E C I A A L  U I T G E K O Z E N 

H O T E L S  E N  V I L L A G E S 

N A T U R E ®  P A R I S

Gelegen op slechts een paar minuten rijden van de Disney Parken 

met de gratis shuttlebus, kun je kiezen uit zeven comfortabele 

familieaccommodaties (zie pagina 42 t/m 45) of ontdek het nieuwe 

idyllische Villages Nature® Paris.

E E N  P E R F E C T  H O T E L A R R A N G E M E N T

Al onze arrangementen zijn inclusief(1): hotelkamer, toegang tot beide Disney 

Parken en gratis parkeren bij het hotel(2). Tegen een meerprijs kun je ontbijt(3) 

toevoegen aan je verblijf.

(1) Reserveringskosten kunnen van toepassing zijn, ga naar pagina 66-68. (2) M.u.v. Adagio Marne-la-Vallée 
Val d’Europe. (3) Ontbijt is inbegrepen bij een verblijf in Algonquin’s Explorers Hotel.





GRATIS

Shuttle- 
bus

Zwem-
bad Fitness Spa Gratis 

Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 220
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.

GRATIS

Shuttle-
bus

Zwem-
bad

FitnessGratis 
Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 269
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.

VIENNA HOUSE 

DREAM CASTLE HOTEL

Een koninklijk onthaal voor het hele gezin.

Een leuk sprookjeskasteel, regelrecht uit het oude Europa!

 - De ontspannen sfeer van een klassiek kasteel

 - Disney boetiek en Shopping Service

J O U W  K A M E R

Voorzien van airconditioning, een kingsize bed en een 

stapelbed, of twee queensize bedden, minibar en een tv 

met internationale zenders.

M A A L T I J D E N

 - Warm en koud ontbijtbufet, tegen betaling

 - Musketeers: bufetrestaurant

 - Excalibur bar: lichte maaltijden en snacks, terras  

met uitzicht 

O N T S P A N N I N G

 - Bubbelbad, sauna, stoombad, massage en 

schoonheidsbehandelingen

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Kindvriendelijk verwarmd zwembad

 - Binnen- en buitenspeelplaatsen

 - Ruimte met videospelletjes en draaimolen(2)

 - Speciaal kinderprogramma(3)

RADISSON BLU HOTEL

Ruim en modern, met net dat beetje extra luxe.  

Prachtig in het groen gelegen; de ideale keuze voor wie 

van golfen houdt.

 - Golf Disneyland® ligt om de hoek

 - Ontspan bij de gezellige open haard

J O U W  K A M E R

Voorzien van airconditioning, één 2-persoonsbed of één 

2-persoonsbed en een 2-persoonsslaapbank, minibar en 

tv met internationale zenders.

M A A L T I J D E N

 - Warm en koud ontbijtbufet, tegen betaling

 - Pamplemousse Restaurant: zensfeer voor ‘ijnproevers’

 - Le Chardon Bar: met panoramisch uitzicht

 - Zomerse barbecue avonden op het terras

O N T S P A N N I N G

 - Sauna en stoombad

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Buitenspeelhoek

E X T R A  S E R V I C E S

 - Valetparking en bagageservice

 - 24 uurs roomservice

Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen 
en prijzen (incl. toeslagen indien van toepassing). (1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een standaard kamer delen, inclusief overnachting en toegang tot de Disney 
Parken. Ontbijt niet inbegrepen. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je verblijf opgeteld en bedraagt € 2,48 

voor het Radisson Blu Hotel, het Vienna House Dream Castle Hotel en het Vienna House Magic Circus Hotel; en € 1,65 voor het Algonquin’s Explorers Hotel. 

©C. Bielsa

©J Arndt

©J-C Valienne©C. Bielsa

S P E C I A A L  U I T G E K O Z E N  H O T E L S



GRATIS

Shuttle-
bus

Zwem-
bad

FitnessGratis 
Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 220
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.

GRATIS

Shuttle-
bus

Zwem-
bad

Gratis 
Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 227
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.

VIENNA HOUSE 

MAGIC CIRCUS HOTEL

In dit Franse landhuis speelt het circus de hoofdrol.

Stap in de piste met jongleurs, clowns en acrobaten.

 - Kamers voor maximaal zes personen

 - Disney boetiek en Shopping Service

J O U W  K A M E R

Voorzien van airconditioning, een 2-persoonsbed en sta-

pelbed, minibar en tv met internationale zenders.

 - Met elkaar verbonden kamers voor families  

t/m 6 personen

M A A L T I J D E N

 - Warm en koud ontbijtbufet, tegen betaling

 - L’Etoile: bufetrestaurant met een them

 - Bar des Artistes: lichte maaltijden en snacks, terras 

met uitzicht op het meer

O N T S P A N N I N G

 - Schoonheidsbehandeling in het Wellness Centre

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Verwarmd binnenzwembad en kinderbadje

 - Binnen- en buitenspeelplaatsen

 - Ruimte met videospelletjes en draaimolen(2)

 - Speciaal kinderprogramma(3)

ALGONQUIN’S  

EXPLORERS HOTEL

Verken de wereld met je kamer als uitvalshaven.

Begeef je tussen de avonturiers en piraten.

 - Overdekt themabad en waterspeelplaats

 - Disney boetiek en Shopping Service

J O U W  K A M E R

Voorzien van een 2-persoonsbed en twee 1-persoons-

bedden of een 2-persoonsbed en stapelbed, tv met inter-

nationale zenders en ventilator.

 - Kamers voor gezinnen t/m 6 personen

M A A L T I J D E N

 - Continentaal ontbijtbufet (inclusief)

 - La Plantation: bufetrestaurant

 - Captain’s Library: restaurant met tafelbediening

 - Marco’s Pizza: om mee te nemen

 - The Traders bar: ontspan met een drankje

O N T S P A N N I N G

 - Warm lagunebad met drie glijbanen

 - Exclusief XD Cinema - duik middenin de actie(2)

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Avonturenruimte met junglethema op twee niveaus 

Piratenschip met binnen- en buitenspeelplaats

 - Fitnessruimte en videospelletjes(2)

voor het Radisson Blu Hotel, het Vienna House Dream Castle Hotel en het Vienna House Magic Circus Hotel; en € 1,65 voor het Algonquin’s Explorers Hotel. 
Bovengenoemde tarieven gelden bij het drukken van deze brochure en kunnen op het moment van boeken zijn gewijzigd. Er kunnen reserveringskosten per 
boeking van toepassing zijn, kijk op pagina 66-68. (2) Er is een toeslag van toepassing. (3) Jouw hotel beschikt over informatie.

©J Arndt

©C. Bielsa

©J-C Valienne

©C. Bielsa

©C. Bielsa ©J-C Valienne
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Shuttle-
bus

Zwem-
bad

Gratis 
Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 199
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE 
VAL D’EUROPE

Voel je helemaal thuis in deze  zelfcatering 

appartementen.

Bepaal je eigen vakantietempo.

 - Goede prijs-kwaliteitverhouding

 - Ideaal voor gezinnen van maximaal 7 personen

J O U W  A P P A R T E M E N T

Voorzien van volledig ingerichte keuken, een woonkamer 

en één of twee aparte slaapkamers voor maximaal 7 per-

sonen, tv met internationale zenders en ventilator(3).

 - Babybedje en -stoel beschikbaar op aanvraag

M A A L T I J D E N

 - Continentaal ontbijtbufet, tegen betaling

O N T S P A N N I N G

 - Winkels, cafés, restaurants, zelfs een aquarium  

op loopafstand

 - Vlak bij het station met verbinding naar Parijs

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Binnenspeelhoek

E X T R A  S E R V I C E S

 - 24 uurs receptie

 - Wasserette

KYRIAD HOTEL

Het Franse buitenleven was nog nooit zo dichtbij.

Geniet van een prachtig uitzicht over het land en een 

schitterend meer.

 - Voordelig ontspannen in landelijke omgeving

 - Disney boetiek en Shopping Service

J O U W  K A M E R

Voorzien van airconditioning, een 2-persoonsbed en een 

stapelbed of twee 1-persoonsbedden en een stapelbed, 

tv met internationale zenders.

M A A L T I J D E N

 - Continentaal ontbijtbufet, tegen betaling 

 - Le Marché Gourmand: bufetrestaurant

 - L’Abreuvoir: de hele dag door vind je drankjes en 

snacks in de bar

O N T S P A N N I N G

 - Boerderij met dieren om naar te kijken

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Ruimte met videospelletjes en draaimolen(2)

 - Speeltuin

Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over  arrangementen 
en prijzen (incl. toeslagen indien van toepassing). (1) Gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen (3-11 jaar) die een standaard kamer delen, met een arrangement, inclusief overnachtingen 
en toegang tot de Disney Parken. Ontbijt niet inbegrepen. De vermelde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Deze belasting wordt bij het boeken bij het totaalbedrag van je 

©Véronique Mati©C. Bielsa

©Abaca Studio D.Delmas

©Abaca Studio D.Delmas

S P E C I A A L  U I T G E K O Z E N  H O T E L S

Shuttle-
bus

Gratis 
Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 202
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.
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Shuttle-
bus

Gratis 
Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 198
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.

Shuttle-
bus

Gratis 
Wii

PRIJSVOORBEELD
EXTRA VOORDEELPRIJSSEIZOEN

€ 185
Per volwassene per nacht(1)

voor een 1 nacht/2 dagen arran-

gement. ontbijt niet inbegrepen.

HÔTEL L’ÉLYSÉE 
VAL D‘EUROPE 

Voor een authentiek vleugje Parijs.

Gebouwd in de stijl van de grote boulevards met een 

winkelcentrum vlakbij.

 - Parijse stijl, maar heel wat voordeliger

 - Vlak bij het station met verbinding naar Parijs 

J O U W  K A M E R

Voorzien van airconditioning, met twee 2-persoonsbed-

den en tv met internationale zenders.

 - Aangrenzende kamers voor gezinnen tot 6 personen

M A A L T I J D E N

 - Warm en koud ontbijtbufet, tegen betaling 

 - Le George: steakhouserestaurant voor stijlvol dineren

 - Le Diplomate: relax met een drankje, op het terras 

of in de bar

O N T S P A N N I N G

 - Winkels, cafés, restaurants, zelfs een aquarium 

op loopafstand

B&B HOTEL

Rust en ruimte aan een prachtig meer.

Ontspan in dit moderne hotel, dat is geïnspireerd op de 

kloosters van weleer.

 - Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

 - Disney boetiek en Shopping Service

J O U W  K A M E R

Standaardkamer met airconditioning, een 2-persoons-

bed en twee 1-persoonsbedden, tv met internationale 

zenders wii.

 - Familiekamers voor maximaal 5 personen

M A A L T I J D E N

 - Continentaal ontbijtbufet, tegen betaling

 - Verschillende dineropties in het hotel, voor zowel 

kleintjes als volwassenen

 - Bar waar je ‘s avonds kunt ontspannen

 - Snack- en drankautomaat, 24/7

O N T S P A N N I N G

 - Ontspan door langs het rustgevende meer te lopen 

of te joggen

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Draaimolen en speelhoek(2)

verblijf opgeteld en bedraagt € 1,65 voor het Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe, Hôtel l’Elysée Val d’Europe, Kyriad Hotel en € 0,99 voor het B&B Hotel. 
Bovengenoemde tarieven gelden bij het drukken van deze brochure en kunnen op het moment van boeken zijn gewijzigd. Er kunnen reserveringskosten 
van toepassing zijn, kijk op pagina 66-68. (2) Er is een toeslag van toepassing. (3) Op aanvraag, op basis van beschikbaarheid.

©YannPiriou©Hotelelysee

©YannPiriou

©YannPiriou

©Hotelelysee

©Hotelelysee



Verwachte opening in 2017(3). Prijzen 

niet bevestigd  bij het drukken van 

deze brochure. Neem  contact op 

met je Disney agent voor meer 

informatie.

Afstand Shuttlebus Zwembad Spa Gratis Wii

B I N N E N K O R T  G E O P E N D

E E N  U N I E K E  W E R E L D ,  W A A R 

J E  F A M I L I E  O P B L O E I T

Quality time met je dierbaren, in harmonie met de natuur 

in dit idyllische verblijf.

 - Een verfrissende groene oase, waarbij rekening gehou-

den is met het milieu

 - Onbeperkt toegang tot 5 meeslepende werelden

 - Veel leuke, sportieve en culturele activiteiten –  

inbegrepen in  je verblijf

A C C O M M O D A T I E

 - Drie stijlen: ‘Cocoon’: een oase van welzijn. ‘Country 

Chic’: een charmante landelijke retraite. ‘Clan’: een poe-

tisch en speels huisje

 - 2 handige formaten: appartementen voor maximaal 

4 of huisjes voor maximaal 6 personen

 - Volledige ingerichte keuken (incl. vaatwasser), badka-

mer, woonkamer, balkon of terras, barbecue en open 

haard, afhankelijk van de accommodatie(1), tv met inter-

nationale zenders

 - Inclusief opgemaakte bedden bij aankomst, handdoe-

ken, welkomstproducten en eindschoonmaak

V I L L A G E S  N A T U R E ®  P A R I S

(1) Barbecue voor “Cocoon”-huisjes en een open haard voor “Cocoon”- en “Country Chic”-huisjes. (2) Hierop is een toeslag van toepassing. (3) Bij het drukken van deze brochure zijn 
exacte data niet bekend. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie. 

© L’Atelier Sophie Jacqmin

© L’Atelier Sophie Jacqmin

© Jean de Gastines Architectes . T. Huau / Interscène ; Kreaction

© Lionel de Segonzac Atelier d’Architecture et d’Urbanisme ; T. Huau/Interscène 



 - Forest of legends: buitenspeeltuin

 - Lakeside Promenade: boetieks, 

marktje, bowlingbaan(2), festivals,  

concerten en culturele evenementen

 - Klimboomroutes(2), natuurlijk 

strandje en ietsenverhuur

V O O R  D E  K I N D E R E N

 - Gigantische binnenspeeltuin

 - Kids’ Club en Baby Club(2) met 

geschoold toezicht, Pony Club(2)

M A A L T I J D E N

 - Lakeside Promenade: uitgebreid restaurantaanbod, van bedie-

ning aan tafel tot snelle hapjes

 - The Aqualagon Café: ongedwongen bijtanken tussen het duiken 

en spatteren door

 - Bowling Alley Bar: de hele dag door verfrissende drankjes

O N T S P A N N I N G

 - Aqualagon: reuzenglijbaan, golfslagbad, buitenlagune die het hele 

jaar door tot 30°C wordt verwarmd met geothermische energie

 - BelleVie Farm: educatieve boerderij met dieren, groentetuin en 

praktische cursussen

 - Buitengewone tuinen:  geïnspireerd op 4 elementen aarde, 

vuur, lucht en water

Op de shuttlebus naar de Disney Parken is een toeslag van toepassing. Voor sommige activiteiten is een reservering nodig, afhankelijk van de activiteit en de 
vraag. Aankomst alleen op maandag en op vrijdag. Ga naar pagina 48-49 voor informatie over uitsluitingen en voorwaarden m.b.t. activiteiten en diensten.

© T. Huau/Interscène; Jean de Gastines Architectes; Jacques Ferrier Architectures (JFA); Kreaction

© Jean de Gastines Architectes . T. Huau/Interscène; Kreaction© T. Huau/Interscène; Kreaction
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H O T E L S  S E RV I C E S  E N  FA C I L I T E I T E N

Gebruik dit overzicht om het hotel te vinden dat de services en faciliteiten 

biedt die het best bij jouw wensen passen.

• Hotelbeschrijvingen op pagina 24-47. • Alle restaurants en hotels zijn volledig rookvrij. • Voor informatie over openingstijden en voor het reserveren van activiteiten of diensten kun je in je 
hotel terecht. • Buitenactiviteiten zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. • Neem over de sluitingen van bepaalde services of activiteiten contact op met je Disney agent. • Disney’s Hotel 
Cheyenne: dit hotel ondergaat een grote renovatie, bepaalde diensten kunnen hierdoor niet beschikbaar zijn. (1) Gesloten op bepaalde data. Voor informatie over de voorwaarden voor toegang 
tot de zwembaden en wellnescentra kun je bij je hotel terecht. (2) Handdoeken te huur. (3) Activiteit zonder toezicht (4) Voor alle gasten van de Disney® Hotels. (5) Sportkleding is verplicht voor 
sportactiviteiten. (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, Compass Club kamers en suites. (10) Bagageservice: uitsluitend voor Golden Forest Club kamers en suites. (11) Roomservice voor ontbijt en diner uitsluitend 
voor Compass Club gasten en ontbijt uitsluitend voor gasten in standaard kamers. (12) Uitsluitend in de lobby en bar. (13) Minikoelkast uitsluitend in Compass Club kamers, Golden Forest Club 
kamers, Vienna House Dream Castle Hotel en Vienna House Magic Circus Hotel. Radisson Blu Hotel: de minikoelkast kan op verzoek gevuld worden. (14) Alleen Premium Plus blokhutten zijn 

voorzien van gratis kabelinternet en een haardroger. 
In Vienna House Dream Castle Hotel, Vienna House Magic Circus Hotel, Algonquin’s Explorers Hotel en B&B Hotel; geldt een maximum van 80 kg. Het bovenste bed is 
niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
York, voor 4 personen in Disney’s Newport Bay Club en Disney’s Hotel Cheyenne, voor 5 personen in Disney’s Davy Crockett Ranch en voor maximaal 6 personen in 
Disney’s Sequoia Lodge en Disney’s Hotel Santa Fe. Opmerking: de badkamers in Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s 
Hotel Cheyenne en Disney’s Davy Crockett Ranch beschikken over een aangepaste douche (walk-in douche) voor gasten met een beperking. 
gesloten. Exacte data zijn bij het drukken van deze brochure nog niet bekend; neem voor meer informatie contact op met je Disney agent. 

 Alleen ontbijt. 

 Geen toeslag

  Geen toeslag, op aanvraag

 Met toeslag

 Aanwezig in het hotel

DISNEY HOTEL VOORDELEN SHUTTLE 
BUS SPORT & ONTSPANNING
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DISNEY® HOTELS

Disneyland® Hotel
(4) (4)

Disney’s Hotel New York
(4)

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Davy Crockett Ranch
(2) (17)

SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELS

Radisson Blu Hotel ✮✮✮✮ 10
Min

(3)

Vienna House  
Dream Castle Hotel ✮✮✮✮ 10

Min
(3)

Vienna House  
Magic Circus Hotel ✮✮✮✮ 10

Min
(3)

Algonquin’s Explorers Hotel ✮✮✮ 10
Min

(2) (3) (7)

Kyriad Hotel ✮✮✮ 10
Min

Adagio Marne-la-Vallée  
Val d’Europe ✮✮✮ 10

Min
(3)

Hôtel l’Elysée Val d’Europe ✮✮✮ 10
Min

B&B Hotel ✮✮ 10
Min

VILLAGES NATURE® PARIS



• Hotelbeschrijvingen op pagina 24-47. • Alle restaurants en hotels zijn volledig rookvrij. • Voor informatie over openingstijden en voor het reserveren van activiteiten of diensten kun je in je 
hotel terecht. • Buitenactiviteiten zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. • Neem over de sluitingen van bepaalde services of activiteiten contact op met je Disney agent. • Disney’s Hotel 

 Gesloten op bepaalde data. Voor informatie over de voorwaarden voor toegang 
 Sportkleding is verplicht voor 

 Vraag ernaar tijdens het boeken. 

 Minikoelkast uitsluitend in Compass Club kamers, Golden Forest Club 
 Alleen Premium Plus blokhutten zijn 

voorzien van gratis kabelinternet en een haardroger. (15) De stapelbedden in Kyriad Hotel en Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe zijn geschikt voor mensen tot 70 kg. 
In Vienna House Dream Castle Hotel, Vienna House Magic Circus Hotel, Algonquin’s Explorers Hotel en B&B Hotel; geldt een maximum van 80 kg. Het bovenste bed is 
niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. (16) Kamers voor gasten met beperkingen zijn geschikt voor 2 personen in het Disneyland Hotel en Disney’s Hotel New 
York, voor 4 personen in Disney’s Newport Bay Club en Disney’s Hotel Cheyenne, voor 5 personen in Disney’s Davy Crockett Ranch en voor maximaal 6 personen in 
Disney’s Sequoia Lodge en Disney’s Hotel Santa Fe. Opmerking: de badkamers in Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s 
Hotel Cheyenne en Disney’s Davy Crockett Ranch beschikken over een aangepaste douche (walk-in douche) voor gasten met een beperking. (17) Vanaf begin 2018 
gesloten. Exacte data zijn bij het drukken van deze brochure nog niet bekend; neem voor meer informatie contact op met je Disney agent. (18) Alleen ontbijt en diner. 
(19) Alleen ontbijt. (20) Sluiting zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Voor informatie over openingsdagen en -tijden kun je bij je hotel terecht. (21) Alleen diner. 

SPECIAAL VOOR 
KINDEREN EXTRA SERVICES ACCOMMODATIE SPECIALE 

KAMERS RESTAURANTS
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S E I Z O E N S K A L E N D E R

Let op:
• Er geldt een minimum van 2 nachten voor aankomsten op 24 en 31 december 2017 in alle Disney® Hotels en op 16 april, 7 en 25 mei en 4 juni 2017 in het Radisson Blu Hotel.
• Er geldt een minimum van 3 nachten voor aankomsten op 30 en 31 december 2017 in het Radisson Blu Hotel.
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Prijsseizoenen

Extra Voordeelseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

Voordeelseizoen Standaardseizoen

K I E S  J E  D A T U M

Gebruik onderstaande tabel om een geschikte datum te vinden.

De kleur van je aankomstdatum bepaalt de prijs van je hele verblijf. Dus als je op een dag in het Voordeelseizoen 

aankomt en de rest van je verblijf valt in het Middenseizoen, dan betaal je de prijs van het Voordeelseizoen voor 

je hele verblijf. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie over arrangementen en prijzen. Wist 

je dat je nu al kunt boeken voor verblijven tot 30 september 2018? Bekijk de informatie op de pagina hiernaast.



(1) Kinderen t/m 6 jaar krijgen hun toegang en verblijf cadeau. Ontbijt is niet inbegrepen, behalve bij het boeken van een Disney® Hotel suite of Club 
kamer. Minimaal één betalende volwassene per geboekte kamer en tot de maximale bezetting van het aantal personen per kamer. Bij inchecken wordt 
gevraagd om een bewijs van leeftijd (jonger dan 7 jaar op de dag van aankomst). Vervoer, extra’s en verzekeringen kunnen worden bijgeboekt, maar 
zijn niet gratis.  (2) Van 21 december 2017 t/m 6 januari 2018 proiteer je van 1 nacht en 1 dag gratis. (3) Lente/zomer 2017 tarieven zijn van toepassing. 
Neem contact op met je Disney agent voor de details van de prijsseizoenen. De informatie in deze brochure is geldig t/m 20 maart 2018 en kan worden 
gewijzigd vanaf 21 maart 2018. Prijzen en voorwaarden voor extra’s na deze datum worden later in het seizoen bekend. Neem contact op met je Disney 
agent voor meer informatie. (4) Geldt niet voor aankomsten van 21 december 2017 t/m 6 januari 2018.
• Exclusief toeristenbelasting. • Deze aanbiedingen zijn in minimaal één van de Disney® Hotels per aankomstdatum geldig. • Op de verblijfsduur kunnen 
voorwaarden van toepassing zijn. • De extra nacht(en) en dag(en) worden aan het einde van het verblijf opgenomen. • Geldig voor alle kamertypes in 
deze brochure, behalve Castle Club kamers in het Disneyland® Hotel, familiekamers in Disney’s Hotel Santa Fe en suites. • Deze aanbieding kan niet 
worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

S P E C I A L E  A A N B I E D I N G E N

VROEGBOEKVO RDEEL

Boek een verblijf tijdens onze 25e verjaardag en vier het feest als één van de eersten met ons mee.

T O T  2  N A C H T E N  E N  2  D A G E N  G R A T I S
+  K I N D E R E N  T / M  6  J A A R  G R A T I S ( 1 )

 - Op tijd boeken is volop beschikbaarheid

 - Geen last minute stress

 - Inclusief alle dagen toegang

 - Ook geldig in de schoolvakanties

Lente, zomer en herfst 2017

Boek vóór 13 februari 2017, voor aankomsten  

van 29 maart t/m 31 oktober 2017

Winter 2017/2018 

Boek vóór 2 oktober 2017, voor aankomsten 

van 1 november 2017 t/m 20 maart 2018 (2)

Daarnaast kun je al boeken voor aankomsten t/m 30 september 2018. Proiteer van deze 
geweldige aanbieding!

T O T  2  N A C H T E N  E N  2  D A G E N  G R A T I S

Lenten en zomer 2018
Boek vóór 11 oktober 2017, voor aankomsten van 21 maart t/m 30 september 2018(3)

Wat houden deze aanbiedingen in?

Je boekt een arrangement van:

 - 3 nachten/4 dagen of 4 nachten/5 dagen(4) voor de prijs van 2 nachten/3 dagen

 - 4 nachten/5 dagen of 5 nachten/6 dagen(4) voor de prijs van 3 nachten/4 dagen

 - 5 nachten/6 dagen of 6 nachten/7 dagen(4) voor de prijs van 4 nachten/5 dagen

OOK GELDIG IN DE 

SCHOOLVAKANTIES
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D I S N E Y  V I L L A G E ®

Net buiten de poorten van de Disney® Parken kun je je ook uitstekend 

amuseren. Met prachtige shows, winkels en themarestaurants heeft het 

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



D R O M E N  D I E  J E 

M E E  K U N T  N E M E N

Shop tot je er bij neervalt in 

onze leuke boetieks

In de LEGO® Store, bouwt jong 

en oud naar hartelust. World of 

Disney, eindeloos veel prachtige 

souvenirs voor het hele gezin. En 

dan op naar de Disney Store®, 

de souvenirshop speciaal voor 

kids! De nieuwste Disney looks, 

sieraden en accessoires vind je 

bij Disney Fashion. Tover ten-

slotte een meesterwerk tevoor-

schijn bij Art On Demand in The 

Disney Gallery.

M A G I E  O P 

H E T  M E N U

Culinaire verrassingen

Smul van een Tex-Mex buffet 

in La Grange at Billy Bob’s 

Country Western Saloon. 

Probeer  New York Style 

Sandwiches, als voorproefje 

van de Big Apple. Bijt in een 

heerlijke hamburger in 50’s stijl 

in Annette’s Diner. En geniet 

van elke hap in The Steakhouse. 

P L E Z I E R  V O O R 

I E D E R E E N

Een hele andere betovering

Muziekfestivals  — de stra-

ten bruisen het hele jaar met 

straatartiesten. Lekker swin-

gen tijdens live-concerten en 

dansfeesten in Billy Bob’s 

Country Western Saloon. 

Bezoek de Sports Bar voor 

h e t  l a a t s t e  s p o r t n i e u w s . 

PanoraMagique: zweef boven 

Lake Disney® in een enorme 

luchtballon voor een nieuw 

perspectief (met toeslag).

B U F F A L O  B I L L ’ S 

W I L D  W E S T  S H O W … 

M E T  M I C K E Y  E N  Z I J N 

V R I E N D E N !

De wildste show in het westen

Bereid je voor op een authentieke 

Texaanse barbecue met Mickey en 

zijn vrienden terwijl onze grandioze 

show voor je neus losbarst.

B E S P A A R  1 0 %

Boek de dinnershow tegelijkertijd 

met je verblijf.

Voor prijzen en informatie, ga naar pagina 58.

Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn. Ga naar pagina 64-65.
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V E R R U K K E L I J K E 

D I S N E Y  M A A L T I J D E N

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

ruime keuze uit magische maaltijden: van een lekkere, snelle snack 

tot een uitgebreid diner dat je verblijf bij ons extra bijzonder maakt.  

Je kunt zelfs Disney iguren ontmoeten aan tafel.



V O O R  E L K  W A T  W I L S

Lekker veel keuze

Heerlijk eten én Disney figu-

ren ontmoeten, dat zijn de 

maaltijden die je je nog lang 

herinnert. Geniet van de beste 

gerechten met bediening aan 

tafel. Bijtanken met de betaal-

bare magie van een all-you-

can-eat buffet. En heerlijke 

snacks om mee te nemen als 

je onderweg bent!

M A A L T I J D O P T I E S

Voor iedereen en elk budget

Voor ieder budget is er een 

geschikte maaltijdoptie voor 

ontbijt, en Vol- of Halfpension. 

En als je hebt gekozen voor 

Vol- of Halfpension, dan kies 

je het type dat het best bij je 

past: Hotel, Standaard, Plus 

of Premium. Eten met Disney 

figuren en Buffalo Bill’s Wild 

West Show... met Mickey en zijn 

vrienden! is inbegrepen bij de 

Premium maaltijdoptie.

O N T M O E T  D I S N E Y 

F I G U R E N

Tijdens het eten

Maaltijden met Disney figu-

ren blijven in je geheugen 

hangen — en de kleintjes zullen 

hun ogen niet geloven. Begin 

de dag met een vrolijk ontbijt 

in Plaza Gardens en lunch met 

de Disney iguren bij Inventions 

of met de koninklijke familie in 

Auberge de Cendrillon. 

G R O O T S T E  D I S N E Y 

D I N N E R S H O W

Hoe het Wilde Westen  

werd veroverd 

Geef je ogen de kost bij Bufalo 

Bill’s Wild West Show… met Mickey 

en zijn vrienden! en smul van een 

authentiek Texaanse BBQ!

R E S E R V E E R  J E 

T A F E L V O O R A F

Een maaltijdoptie is geen tafel 

reservering. Bel vóór aankomst de 

Disney restaurantreserveringslijn: 

+33 1 60 30 40 50*

(Engels en Frans gesproken).

Geef hier je dieetwensen door.

*Internationale telefoontarieven van toepassing.

G E Z O N D  E T E N

Alle gezinsvriendelijke 

bufetrestaurants bieden een ruime 

keuze aan gezonde en evenwichtige 

maaltijden voor jong en oud.
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MAALT I J DO PT I E S

In twee stappen plan je de maaltijden tijdens je verblijf, zodat je al je energie in 

plezier maken kunt steken. Kies allereerst de maaltijdoptie die bij jouw budget 

en wensen past. Daarna kies je een type Vol- of Halpension. Let er wel op dat 

maaltijdopties minimaal een week vóór aankomst geboekt moeten worden.

1 .  K I E S  J E  M A A LT I J D O P T I E

ONTBIJT MAALTIJDOPTIE

Ontbijtbuffet(1) in het restaurant van je hotel.

Prijsvoorbeeld voor Disney’s Hotel Cheyenne of Santa Fe: 
Volwassene: € 16 / Kind: € 14 (3 t/m 11 jaar), 

per geboekte nacht

De prijs kan variëren afhankelijk van het hotel waar je verblijft. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie. Het ontbijt is inclusief voor gasten van suites 
en Club kamers in de Disney Hotels en voor gasten in het Algonquin’s Explorers Hotel. Er zijn ter plekke, in je hotel, in de Disney Parken en in Disney Village andere 
opties beschikbaar als je vooraf geen maaltijdoptie hebt geboekt.

HALFPENSION MAALTIJDOPTIE = ontbijt + 1 maaltijd per dag

Ontbijtbuffet(1) in het restaurant van je hotel + 1 andere maaltijd, geldig voor lunch of diner(2).

VOLPENSION MAALTIJDOPTIE = ontbijt + 2 maaltijden per dag

Ontbijtbuffet(1) in het restaurant van je hotel + 2 andere maaltijden, geldig voor lunch en diner(2).

Vol- of Halfpension is alleen beschikbaar voor gasten in de Disney Hotels.

2 .  K I E S  J E  T Y P E  V O L -  O F  H A L F P E N S I O N

Welk type je ook kiest, ontbijt in het buffetrestaurant van je Disney Hotel is inbegrepen. Daarnaast kan je kiezen voor 

lunch en/of diner: 

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 2018). Als je 

Volpension, boekt kun je lunchen in een counterservicerestaurant of een buffetrestaurant (als je 

verblijft in het Disneyland® Hotel) in de Disney Parken.

Met de STANDAARD-OPTIE heb je keuze uit 5 buffetrestaurants in de Disney Parken, de Disney® 

Hotels en Disney Village®.

Met de PLUS-OPTIE mag je kiezen uit maar liefst 15 buffetrestaurants en restaurants met 

tafelbediening in de Disney Parken, de Disney Hotels en Disney Village. 

De PREMIUM-OPTIE biedt de meeste keuze: 20 buffetrestaurants en restaurants met 

tafelbediening in de Disney Parken, de Disney Hotels en Disney Village. Ook geldig voor ontbijt 

met de Disney figuren in het Plaza Gardens Restaurant, lunch met Disney prinsen en prinsessen in 

Auberge de Cendrillon, een lunch met Disney figuren in Inventions(3) en voor Buffalo Bill’s Wild West 

Show… met Mickey en zijn vrienden! (zitplaatsen 2e categorie).

• Neem contact op met je Disney agent indien je een verblijf hebt geboekt met aankomst tussen 24 t/m 31 december. • TAFELBEDIEDING: het vastgestelde menu bestaat uit een 
3-gangenmenu. Het à la carte-menu bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en nagerecht, m.u.v. de California Grill in het Disneyland Hotel, Walt’s – an American Restaurant in 
Disneyland® Park en Bistrot Rémy in het Walt Disney Studios® Park waar een vastgesteld menu wordt aangeboden. Het kindermenu is alleen als vastgesteld menu verkrijgbaar. • Dezelfde 
maaltijdoptie dient voor de gehele verblijfsduur, voor de gehele groep en vóór aankomst worden geboekt in combinatie met een arrangement. • Je ontvangt je vouchers bij aankomst in je 
hotel. • Ontbijtvouchers worden bij verschillende restaurants in de Disney Parken en Disney Village geaccepteerd, voor de waarde van het ontbijt. Vouchers voor Halfpension en Volpension 
(m.u.v. de Hoteloptie) worden in alle restaurants in de Disney Parken, de Disney Hotels en in een aantal restaurants in Disney Village geaccepteerd voor hun waarde voor lunch en diner, 
voor een maaltijd die bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht of een all-you-can-eat-bufet + 1 frisdrankje. Het verschil moet worden bijbetaald indien het totaal 
meer bedraagt dan de waarde van het voucher (zie voorwaarden in restaurants). Er vindt geen terugbetaling plaats als het totaal minder is dan de waarde van de voucher. • Maaltijdopties 

toepassing zijn als de datum buiten de geldigheid van deze brochure ligt. • Beperkt tot 1 maaltijdvoucher per persoon per maaltijd. • Sommige restaurants 
kunnen in bepaalde periodes gesloten zijn. • Voor de restaurants in de Disney Parken zijn geldige tickets voor de Parken nodig. • Als je in een Disney Hotel suite 

als je verblijft in Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Hotel New York en het Disneyland Hotel. Neem co



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

Aantal restaurants 1 Meer dan 5 Meer dan 15 Meer dan 20

O
N

T
B

IJ
T BUFFET In je Disney® Hotel ✓ ✓ ✓ ✓

BUFFET MET DISNEY FIGUREN
in Plaza Gardens Restaurant, in Disneyland® Park ✓

L
U

N
C

H
 E

N
/O

F 
D

IN
E

R

BUFFET

In je Disney Hotel(4)

✓ ✓ ✓ ✓
In de Disney® Parken 
en Disney Village® ✓ ✓ ✓

1 FRISDRANK INBEGREPEN ✓ ✓ ✓

TAFELBEDIENING

Vastgesteld menu ✓ ✓

À la carte ✓

MET DISNEY 
FIGUREN

Inventions(3)

in Disneyland® Hotel ✓
Auberge de Cendrillon
in Disneyland Park ✓

DINNER SHOW
Bufalo Bill’s Wild West 
Show... met Mickey en 
zijn vrienden! (2e categorie)

✓

P
R

IJ
S

HALFPENSION
Ontbijt + 
1 maaltijd per 
persoon, per 
geboekte nacht

Volwassene Vanaf 32(5) 35 49 81

Kind (3 t/m 11 jaar)* Vanaf 23(5) 25 33 54

VOLPENSION
Ontbijt + 
2 maaltijden per 
persoon, per 
geboekte nacht

Volwassene Vanaf 44(5) 54 69 114

Kind (3 t/m 11 jaar)* Vanaf 30(5) 36 44 73

*Kindermenu voor kinderen van 3 t/m 11 jaar. Voor kinderen onder de 3 jaar, informeer bij je Disney agent.

 Park waar een vastgesteld menu wordt aangeboden. Het kindermenu is alleen als vastgesteld menu verkrijgbaar. • Dezelfde 
maaltijdoptie dient voor de gehele verblijfsduur, voor de gehele groep en vóór aankomst worden geboekt in combinatie met een arrangement. • Je ontvangt je vouchers bij aankomst in je 

voor een maaltijd die bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht of een all-you-can-eat-bufet + 1 frisdrankje. Het verschil moet worden bijbetaald indien het totaal 
meer bedraagt dan de waarde van het voucher (zie voorwaarden in restaurants). Er vindt geen terugbetaling plaats als het totaal minder is dan de waarde van de voucher. • Maaltijdopties 

en -prijzen zijn afhankelijk van de datum waarop de maaltijd wordt gebruikt. Neem contact op met je Disney agent over de prijzen en voorwaarden die van 
toepassing zijn als de datum buiten de geldigheid van deze brochure ligt. • Beperkt tot 1 maaltijdvoucher per persoon per maaltijd. • Sommige restaurants 
kunnen in bepaalde periodes gesloten zijn. • Voor de restaurants in de Disney Parken zijn geldige tickets voor de Parken nodig. • Als je in een Disney Hotel suite 
of Club kamer verblijft, zijn er andere prijzen voor maaltijdopties van toepassing. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie.
(1) Disney’s Davy Crockett Ranch: afhaalontbijt. (2) Voor Hotel-optie: alleen diner. (3) Geen lunch op zondag. (4) Als je een maaltijdoptie kiest die bij je hotelkeuze 
past. (5) Prijsvoorbeeld geldt voor Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Hotel Cheyenne en de Disney’s Davy Crockett Ranch. Er zijn andere prijzen van toepassing 
als je verblijft in Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Hotel New York en het Disneyland Hotel. Neem contact op met je Disney agent.
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D I N N E R S H O W

BUFFALO BILL’S WILD WEST SHOW… MET MICKEY EN ZIJN VRIENDEN! — in Disney Village® 

Beleef het Wilde Westen met Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley en echte cowboys en indianen en een 

bijzonder optreden van Mickey en zijn vrienden. Je avondje uit begint een uur vóór het grote spektakel met 

Sheriff Goofy en zijn countryband in Colonel Cody’s Saloon. Neem daarna plaats bij een van de vier ranches 

en moedig 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-mexmaaltijd, op traditionele wijze geserveerd. 

Zo wordt die Amerikaanse pionierstijd wel heel levensecht!

Plattegrond van de arena

Reserveer vooraf en  
bespaar 10%(2)

Op onderstaande data zijn 
standaard toegangsprijzen 

van toepassing

Van 29 maart 2017 t/m 

20 maart 2018
m.u.v. 24 en 31 december en data 

in rechterkolom

Van 14 t/m 18 april, 28 juli, 
15 aug, 20 t/m 31 okt, 22 t/m 

23 en 25 t/m 30 dec 2017,  

2 jan 2018(3)

Show duurt 1 uur en 30 minuten 

Dagelijks om 18.30 uur en 21.30 uur(1)
Volwassene Kind

(3 t/m 11 jaar)(4) Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)(4)

  Categorie 1 55 43 65 48

  Categorie 2 Geldt €15 toeslag per persoon op de Categorie 2 prijs

• Omdat er tijdens deze show levende dieren worden gebruikt en de dieren stof doen opwaaien, is de show niet geschikt voor mensen die astma of andere 
ademhalingsproblemen hebben. • Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) moeten worden begeleid door een volwassene. • Er zijn speciale kindermenu’s verkrijgbaar. 
(1) Gesloten op woensdag en donderdag, behalve op bepaalde data; controleer dit op het moment van boeken. (2) 10% korting op de prijzen voor de 2e categorie 
t.o.v. de toegangsprijs aan de deur. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen of kortingen. Deze prijzen gelden als je ze tegelijk met 
je arrangement boekt. Prijzen aan de deur (2e categorie): € 65 per volwassene en € 48 per kind. (3) Neem voor de prijzen van 24 t/m 31 december contact op met 
je Disney agent. (4) Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar, maar een eigen zitplaats wordt niet gegarandeerd.

K E R S T-  E N  O U D E J A A R S M A A LT I J D E N  M E T  A M U S E M E N T

SPECIALE MAALTIJDEN VOOR BIJZONDERE GELEGENHEDEN — met iedereen waar je van houdt

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 iedereen met een speciaal menu met bediening aan tafel of in een 

buffetrestaurant. Je komt helemaal in de kerststemming met feestelijke verrassingen.

Prijzen worden later in het seizoen bekend gemaakt. Neem hiervoor contact op met je Disney agent.

Prijzen en extra’s zijn afhankelijk van de datum. Als deze datum buiten de geldigheidsperiode van deze brochure ligt, neem dan contact op met je Disney agent voor de prijzen en 
voorwaarden die van toepassing zijn.

V E R R U K K E L I J K E  E X T R A ’ S

Maak je verblijf nog magischer en geniet van onvergetelijke maaltijden!



M A A LT I J D E N  M E T  D I S N E Y  F I G U R E N Volwassene en kind  
vanaf 3 jaar*

ONTBIJT MET DISNEY FIGUREN — in Disneyland® Park,  

in Plaza Gardens Restaurant
Lekker smullen van een bufet met lekkere broodjes, ontbijtgranen, roereieren, 
vleeswaren, kaas, gerookte zalm, pannenkoeken, vruchtensap en warme drankjes, 

terwijl je een praatje maakt en een selie schiet met de Disney iguren.
Disney’s Davy Crockett Ranch, Hotel l’Elysée Val d’Europe, Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe en Radisson Blu Hotel: alleen 
2e zitting verkrijgbaar. Als je een maaltijdoptie met ontbijt, Vol- of Halfpension boekt, hoef je slechts een toeslag te betalen. 
Vraag je Disney agent naar de bijzonderheden en prijzen.

35

Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)*

LUNCH MET DISNEY PRINSEN & PRINSESSEN — in Disneyland® Park, 

in Auberge de Cendrillon
Geniet van een koninklijke maaltijd met de Disney prinsen en prinsessen. Menu: 

1 alcoholvrije cocktail, keuze uit 1 voorgerecht en 1 hoofdgerecht, 1 dessert en 

1 frisdrank.

75 45

Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)*

LUNCH MET DISNEY FIGUREN — in Disneyland® Hotel, in Inventions

Ga er eens lekker voor zitten en geniet van fantasievolle gerechten uit alle 

hoeken van de wereld te midden van de meest inspirerende uitvindingen uit 

het Victoriaanse tijdperk. En terwijl je aan het eten bent, komen bekende Disney 
iguren even langs voor een babbeltje en wat foto’s.
Drankjes niet inbegrepen. Beschikbaar van maandag tot zaterdag.

65 35

Neem voor prijzen van 24 t/m 31 december contact op met je Disney agent. *Neem voor kinderen onder de 3 jaar contact op met je Disney agent.

VIER JE VERJA ARDAG MET EEN 
LEKKERE TR AK TATIE!

Per dessert 
(voor maximaal 

8 personen)

EEN HEERLIJK DISNEY DESSERT ALS CADEAU — 

als je bij ons jarig bent!

Er zijn verjaardagsdesserts verkrijgbaar in 
onze restaurants met tafelbediening of in onze 

bufetrestaurants. Boek als extra speciale 
verrassing dat het dessert wordt geserveerd 

tijdens een maaltijd met Disney iguren.
Om een verjaardagstraktatie te bestellen en het tijdstip van het dessert vast te 
leggen, bel je met de restaurantreserveringslijn op +33 1 60 30 40 50 (Frans en 
Engels gesproken, internationale telefoontarieven zijn van toepassing). • Het 
verjaardagsdessert dat we, bij het drukken van deze brochure, serveren is een 
gelaagde meringuecake. Tijdens de geldigheidsperiode van deze brochure kan 
dit dessert door een ander dessert worden vervangen.

29

De extra’s op deze pagina’s moeten worden bijgeboekt bij een arrangement.

I N B E G R E P E N 

B I J  P R E M I U M 

M A A L T I J D O P T I E

Geniet van Bufalo Bill’s Wild West 

Show (2e categorie), ontbijt en lunch 

met Disney iguren of lunch met 

Disney prinsen en prinsessen.

Ga naar pagina 56-57 voor details.
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 Kies er op het moment van boeken voor om de Eifeltoren of het Louvre te bezoeken. Geen vertrek op maandag van 8 januari t/m 26 februari, 9 april, 1 mei, 14 
en 23 juli 2018. • ”Eifeltoren”-optie: in bepaalde gevallen (zoals bij stakingen, liftproblemen, slechte weersomstandigheden, enz.) kan het bezoek aan de Eifeltoren 
worden vervangen door een bezoek aan de Tour Montparnasse of het Louvre. • “Louvre” -optie: niet beschikbaar op dinsdag, of op de eerste zondag van de maand 
vanaf 1 oktober 2017 t/m 4 maart 2018, op 25 december 2017 en 1 januari 2018. 
de excursie niet is bereikt, kan PARISCityVISION besluiten de tocht te annuleren. Gemiddeld verbruik: 0,004kgCO2/km/passagier. 
CO2/km/passagier. 
tocht te annuleren. Gemiddeld verbruik: 0,0015kgCO2/km/passagier.
Plaatsen zijn beperkt. Lunch/diner zijn niet inbegrepen in de prijs (er is geen tijd beschikbaar voor het diner tijdens de excursie “Lichtstad Parijs”). Een deel van 
de excursie Lichtstad Parijs kan plaatsvinden terwijl het nog licht is, afhankelijk van het seizoen. Sommige elementen in de excursies kunnen worden gewijzigd 

gesloten of gedeeltelijk gesloten door renovatie of door overstroming van de Seine (hiervoor zal geen restitutie plaatsvinden). Controleer het ophaal-/afzetpunt voor 
je excursie bij boeking. Als je verblijft op de Disney’s Davy Crockett Ranch, moet je vervoer van en naar het ophaal-/afzetpunt regelen. Als je de excursie Lichtstad 
Parijs en Eifeltoren boekt, en je verblijft in een van de hotels op pagina 40-45, dan moet je vervoer terug naar het hotel regelen. Tijd van terugkeer in Disneyland

E X T R A  M A G I E

H A LV E  M A R AT H O N  W E E K E N D  I N  D I S N E Y L A N D ®  PA R I S

LOOP EEN BETOVERENDE WEDSTRIJD OP HET MEEST MAGISCHE PARCOURS TER WERELD! —  
van 21 t/m 24 september 2017 

Iedere hardloper droomt van een perfect parcours. Binnenkort kan die droom werkelijkheid worden: tijdens de tweede editie van 
het Halve Marathon Weekend in Disneyland® Paris. Loop een sprookjesparcours en doorkruis beide schitterende Disney® Parken 

langs fantastische routes, unieke evenementen, wedstrijden voor gezinnen en kinderen en Disney figuren die je langs het hele 

parcours aanmoedigen en je finish vrolijk en uitbundig meevieren. Het wordt een onvergetelijk weekend vol mooie herinneringen.

Ga naar Run.DisneylandParis.com voor meer informatie.

D I S N E Y ’ S  H A L L O W E E N  AV O N D PA R T Y

VIER HALLOWEEN IN DISNEYLAND® PARIS — Op 31 oktober van 20.30 tot 01.00 uur

Een huiveringwekkend leuke avond voor groot en klein! Vol spannend najaarsavontuur en betoverende verrassingen. 

Lekker bang zijn was nog nooit zo gaaf! Spannende attracties zijn erg spookachtig in het donker!
De prijs is bij het drukken van deze brochure nog niet bekend. Neem contact op met je Disney agent voor meer informatie. • Beperkte capaciteit. • Er zijn voorwaarden 
en beperkingen van toepassing. Bekijk deze op DisneylandParis.com

D I S N E Y  P H O T O PA S S T M +

SAY CHEESE… EN BLIJF LACHEN! — Heldere kiekjes van je magische familiemomenten

Disney PhotoPass+ is de perfecte manier om onvergetelijke magische herinneringen vast te leggen, zodat iedereen ze steeds 

weer opnieuw kan beleven! Met PhotoPass+ heb je alle foto’s van ons professionele team van ontmoetingen met Disney figuren 

en de populairste attracties bij elkaar, in digitale beeldbestanden van hoge kwaliteit. Je kunt je mooiste momenten direct 

downloaden en delen vanaf de speciale website of via de PhotoPass App. Op DisneyPhotoPass.eu kun je de foto’s gebruiken 

voor het creëren van gepersonaliseerde artikelen. Je kunt deze optie eenvoudig tijdens het reserveren of bij aankomst boeken.

Prijs : € 59

Na aankomst kun je PhotoPass+ kopen in de belangrijkste fotoverkooppunten en in bepaalde boetieks in Disneyland® Paris. De online en mobiele diensten worden 
mede mogelijk gemaakt door onze oiciële partner Fujiilm.

O N T D E K  D E  O M G E V I N G

VILLAGES NATURE® PARIS — NIEUW! Geplande opening in 2017

Dompel jezelf onder in de ontdekkingen en sensaties van 5 werelden: Aqualagon, Farm BelleVie, Extraordinary Gardens, 
Forest of Legends en de Lakeside Promenade.
Elke dag van 10.00 uur tot middernacht. Voor het parkeren bij Villages Nature® Paris geldt een toeslag. Op basis van beschikbaarheid. Boeking minimaal 8 dagen 
voorafgaand aan de datum van het bezoek verplicht. Beheerd door Villages Nature® Parijs.

LA VALLÉE VILLAGE — Het hele jaar, 7 dagen per week geopend

Verwelkomt je het hele jaar door tijdens jouw verblijf in Disneyland® Paris. Informeer bij de concierge van je hotel naar de 

shuttlebus (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 — NIEUW! Vanaf april 2017 kun je het geheime leven van de pinguïn ontdekken

Op slechts 5 minuten van de Disney® Parken nodigt SEA LIFE Aquarium je uit voor een fascinerende reis langs de 
wereldzeeën. Ontdek meer dan 5000 fantastische zeedieren: haaien schildpadden, zeepaardjes, clownvissen en nog meer!
Gesloten op 25 december. 

GOLF DISNEYLAND® — 27 holes van wereldklasse 

Deze golfbaan is alle dagen geopend, 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 het clubhuis.



De excursies op deze pagina’s moeten vooraf worden geboekt met het hotelarrangement en zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. 
De prijs voor deze excursies is afhankelijk van de datum. Als deze datum buiten de geldigheidsperiode van deze brochure valt, neem dan contact op met je Disney 
agent over de geldende prijs. De informatie is van toepassing bij drukken van deze brochure. We kunnen niet garanderen dat bepaalde producten of diensten die 
afhankelijk zijn van onze leveranciers beschikbaar zijn gedurende de geldigheidsperiode van deze brochure. Neem contact met ons op voor informatie over de 
diensten die beschikbaar zijn als je aankomt.
(1) Kies er op het moment van boeken voor om de Eifeltoren of het Louvre te bezoeken. Geen vertrek op maandag van 8 januari t/m 26 februari, 9 april, 1 mei, 14 
en 23 juli 2018. • ”Eifeltoren”-optie: in bepaalde gevallen (zoals bij stakingen, liftproblemen, slechte weersomstandigheden, enz.) kan het bezoek aan de Eifeltoren 
worden vervangen door een bezoek aan de Tour Montparnasse of het Louvre. • “Louvre” -optie: niet beschikbaar op dinsdag, of op de eerste zondag van de maand 
vanaf 1 oktober 2017 t/m 4 maart 2018, op 25 december 2017 en 1 januari 2018. (2) Als het minimum aantal deelnemers (9 personen) 21 dagen voor het vertrek van 
de excursie niet is bereikt, kan PARISCityVISION besluiten de tocht te annuleren. Gemiddeld verbruik: 0,004kgCO2/km/passagier. (3) Gemiddeld verbruik: 0,002kg 
CO2/km/passagier. (4) Als het minimum aantal deelnemers (4 personen) 21 dagen voor het vertrek van de excursie niet is bereikt, kan MAGIC WAYS besluiten de 
tocht te annuleren. Gemiddeld verbruik: 0,0015kgCO2/km/passagier.
Plaatsen zijn beperkt. Lunch/diner zijn niet inbegrepen in de prijs (er is geen tijd beschikbaar voor het diner tijdens de excursie “Lichtstad Parijs”). Een deel van 
de excursie Lichtstad Parijs kan plaatsvinden terwijl het nog licht is, afhankelijk van het seizoen. Sommige elementen in de excursies kunnen worden gewijzigd 
of geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving, met name bij ongunstige weersomstandigheden, als een van de monumenten of bezienswaardigheden is 
gesloten of gedeeltelijk gesloten door renovatie of door overstroming van de Seine (hiervoor zal geen restitutie plaatsvinden). Controleer het ophaal-/afzetpunt voor 
je excursie bij boeking. Als je verblijft op de Disney’s Davy Crockett Ranch, moet je vervoer van en naar het ophaal-/afzetpunt regelen. Als je de excursie Lichtstad 
Parijs en Eifeltoren boekt, en je verblijft in een van de hotels op pagina 40-45, dan moet je vervoer terug naar het hotel regelen. Tijd van terugkeer in Disneyland® 
Paris is afhankelijk van de verkeersdrukte.
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P E R F E C T  G E L E G E N  O M  PA R I J S  T E  O N T D E K K E N Volwassene Kind
(3 t/m 11 jaar)*

Magische dagtour door Parijs

Stadsrondrit + rondvaart + bezoek aan het Louvre Museum of 

de Eiffeltoren(1)(2)

• Geniet van een rondrit door Parijs en langs de beroemdste 
bezienswaardigheden van de stad, inclusief een Seine-rondvaart van een 
uur vanaf de Eiffeltoren.

• Audiocommentaar in het Engels met historische en culturele informatie 

en leuke wetenswaardigheden voor de kids.

• Kies uit een bezoek aan de 2e etage van de Eiffeltoren(1) of bezoek het 

Louvre (ongeveer 90 minuten).

Dagelijks van 
09.45 uur tot 

18.30 uur.
95 65

NIEUW! Tour: Lichtstad Parijs en de Eiffeltoren

Avondbusrit door de stad met bezoek aan de Eiffeltoren(2)

• De lichtstad bij avondlicht met beroemde hoogtepunten: de Opera, 
de Notre-Dame, en het Louvre. 90 min met commentaar in het Engels.

• Bewonder het unieke uitzicht op de stad vanaf de 2e etage van 

de Eiffeltoren.

Van 19.30 uur 
tot middernacht.
Dins-, donder- en 
zaterdagen van 

30 maart t/m 
2 nov, m.u.v. 

13 juli en dagelijks 
van 26 dec 2017 
t/m 6 jan 2018.

80 65

Uitgevoerd door PARISCityVISION

PARIS ESSENTIALS 

Stadsrondrit met ‘hop on-hop off’-bus + tijd om zelf op je gemak de 

stad te bezichtigen(3)

• Bewonder de bezienswaardigheden vanuit een dubbeldekkerbus met 

open bovendek.

• Audiocommentaar in het Engels.

• Hop on-hop off bij 9 bijzondere bezienswaardigheden zoals 
de Eiffeltoren, de Notre-Dame, de Arc de Triomphe, het Louvre, 
Musée d’Orsay, de Opéra en het Grand Palais.

Dagelijks van 
10.30 tot 

19.00 uur, 
behalve op 14 juli.

67 46

NIEUW! Wandeltocht “C’est Paris”

Wandeltocht van 90 min. met Engels commentaar + tijd om Parijs op je 

gemak te bekijken(4)

• Geniet van een wandeltocht in het Engels met een lokale gids.
• De wandeltocht gaat via Opera Avenue, het gebied rond het Louvre, 

de Seine, de Tuilerieën en biedt uitzicht op de Eiffeltoren.
• Handige informatie voor leuke activiteiten in je vrije tijd.

Dagelijks van 
10.30 tot 

19.00 uur, 
behalve op 14 juli.

49 28

Uitgevoerd door MAGIC WAYS

*Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar.



VERVOER

Naar Disneyland® Paris reizen is heel gemakkelijk. Met de auto — Neem 

zelf plaats achter het stuur en volg één van de vele grote, internationale 

snelwegen. Vanaf Utrecht ben je binnen 5 uur in het hart van de magie. Bij 

Lille neem je de A1 richting Parijs en op ongeveer 25 kilometer vóór Parijs 

neem je de afslag richting Marne-la-Vallée/Val d’Europe. Vanaf hier volg je 

de borden naar Disneyland Paris. Voer de volgende GPS coördinaten in 

je navigatiesysteem in: Breedtegraad: 48.876077 - Lengtegraad: 2.79646.

Reis je met de trein, het vliegtuig of wil je een auto huren? Vergeet de 

tips op de pagina hiernaast niet!



B A G A G E S E R V I C E  V O O R  T R E I N R E I Z I G E R S

D I S N E Y  E X P R E S S

Doe je hotel check-in op het station en geniet sneller van de Disney® Parken 

Geef bij aankomst met de trein of metro je bagage af aan de balie(1) van Disney Express en ontvang je toegangs- 

tickets voor de parken, zonder eerst naar je hotel te hoeven om in te checken. Je bagage wordt voor jou naar je hotel 

gebracht(2). En op je vertrekdag wordt jouw bagage ook weer voor je naar het station gebracht.

Goed om te weten:

  Je hoeft niet eerst naar je hotel, je bespaart dus tijd

  Je hebt geen zware bagage om aan te denken 

 Je kunt meteen genieten in de Disney Parken

Heen en terug per persoon (vanaf 3 jaar) € 14(3) 

S H U T T L E S E R V I C E  V A N A F  D E  L U C H T H A V E N S

De Magical Shuttle rijdt regelmatig vanaf de luchthavens rechtstreeks naar het hart van de magie.

Goed om te weten:

 - Vertrekt regelmatig en rijdt direct van Paris Charles 

de Gaulle en Orly naar de Disney® Hotels.

 - Gratis wii in de bus

 - Print je elektronische tickets thuis (1 ticket per 

enkele reis voor de hele familie)

 - Ga naar MagicalShuttle.co.uk voor meer informatie

Enkele reis van/naar Paris Charles de Gaulle en Orly: volwassene € 23(4) / kind (3-11 jaar) € 10(4)

A U T O V E R H U U R

Neem contact op met Hertz autoverhuur als je plannen hebt om ook de omgeving van Parijs te 

verkennen of als je in Disney’s Davy Crockett Ranch of Village Natures® Paris verblijft. Het is een lexibele en 

ontspannen manier om tussen de luchthavens van Parijs, de treinstations en de Disney Parken te reizen.

Goed om te weten: 

 - Hertz biedt voordelige huurtarieven

 - Hertz is beschikbaar op de luchthavens, treinstations en bij Disneyland Paris

Prijs per dag, per auto categorie A: vanaf € 32(5)

Bovenstaande informatie geldt bij het drukken van de brochure. Genoemde producten of services van Disneyland Paris vervoerspartners 
zijn mogelijk niet beschikbaar tijdens de geldigheidsperiode van deze brochure.
(1) Disney Express: de balie is 7 dagen per week open van 08.00 tot 21.30 uur en ligt op de 1e verdieping van het Marne-La-Vallée/Chessy station. (2) Deze 
service is niet beschikbaar voor Disney’s Davy Crockett Ranch en Villages Nature® Paris. (3) Prijzen zijn vastgesteld tot 2 november 2017. Prijzen na deze 
datum zullen later bekend worden. (4) Deze prijs kan tijdens het seizoen gewijzigd worden. Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar, maar een zitplaats is niet 
gegarandeerd. (5) Voor een minimale huurperiode van 3 dagen in het laagseizoen. Neem contact op met je Disney agent voor informatie over Hertz-prijzen.
Magical Shuttle: Service niet beschikbaar in Disney’s Davy Crockett Ranch. Je kunt tot 2 dagen voor vertrek boeken. De bussen zijn niet geschikt 
voor gasten met beperkingen. Voor een geschikt voertuig kunnen gasten met beperkingen de website van Magical Shuttle bezoeken of tot 2 dagen 
voor vertrek bellen met +33 (0)1 53 48 39 53. Voor Marne-la-Vallée/Chessy moet soms worden overgestapt. 

6 3



B E Z O E K E R S  M E T  E E N  B E P E R K I N G  O F  S P E C I A L E  B E H O E F T E N

Al onze hotels zijn toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Er zijn verschillende soorten kamers voor  

gasten in een rolstoel. Deze kamers kunnen geschakeld worden, hebben een grotere badkamer met een bad, 

handsteunen en een verhoogd toilet en hebben een kijkgat op rolstoelhoogte. Let op: de badkamers in Disney’s Davy 

Crockett Ranch, Disney’s Hotel Cheyenne, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Santa Fe en Disney’s Newport Bay 

Club beschikken over een aangepaste douche (walk-in douche) voor mensen met een beperking. We raden bezoekers 

met speciale behoeften aan ons hiervan bij het boeken op de hoogte te stellen.

V E I L I G H E I D S R E G E L S

Kinderen t/m 11 jaar oud dienen bij het kopen van een toegangsbewijs en het betreden van de Disney® Parken te 

worden vergezeld door een ouder of een 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 te 

zijn of aan reisziekte of een andere aandoening die door de betrefende attractie kan verslechteren te lijden. Er gelden 

lengte-eisen. Verder is het mogelijk dat door het type zitplaatsen en de gebruikte veiligheidssystemen attracties niet 

toegankelijk zijn voor passagiers met bepaalde fysieke eigenschappen.

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. 

Als herinnering en volgens de regels van de parken, moeten gasten er rekening mee houden dat de volgende voorwer-

pen het park niet binnengebracht mogen worden: voorwerpen of speelgoed met het uiterlijk van een vuurwapen (laser, 

pistool, waterpistool,etc);  maskers gedragen door gasten van 12 jaar of ouder (behalve om medische redenen); kleding 

die over de grond sleept. Om veiligheidsredenen, behouden we ons ook het recht voor om vóór binnenkomst, maar 

ook in de parken visueel of met gebruik van veiligheidsscanapparatuur kleding, jassen en persoonlijke bezittingen te 

controleren. Dit geldt in het bijzonder voor gasten die  meerdere lagen kleding dragen die het hele lichaam bedekken.

Roken is niet toegestaan in de themaparken, de restaurants, bars, winkels en hotels, met uitzondering van de speciaal 

voor rokers ingestelde en ingerichte buitenruimten. Deze regel is ook van toepassing op elektronische sigaretten.

Gasten dienen zich te houden aan het parkreglement. Wij vragen gasten om deze vóór hun bezoek te raadplegen op 

DisneylandParis.com. Het parkreglement  is ook beschikbaar bij de ingang van de Disney Parken.

P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E

We willen dat je een zo magisch mogelijke vakantie hebt. Met onderstaande 

informatie ben je helemaal voorbereid op het plezier dat in het verschiet ligt. 



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 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 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). AWP P&C, SA - Capital Social 17 287 285 euros, 519 490 080 
RCS Bobigny, hoofdkantoor: 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen. BV gereguleerd door de Franse Code Verzekeraars.

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 annu-

leringsgarantie, betalen we je ook terug 
wanneer je als gevolg van slechte weer-
somstandigheden, 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: terug-
betaling van de reisdagen die niet konden 
worden benut.

Raadpleeg je Disney agent voor verdere details 
en prijzen.

E X T R A  M A G I S C H E  U R E N

Wanneer je verblijft in één van de Disney Hotels krijg je tot 2 uur eerder toegang tot bepaalde attracties van het 

Disneyland® Park en geniet je van ontmoetingen met Disney iguren.

Op sommige dagen kan het Walt Disney Studios® Park in plaats van of samen met het Disneyland Park eerder open zijn.

L E T  O P

De parades, shows, vuurwerken en festivals vinden op bepaalde data plaats en zijn weersafhankelijk en kunnen 

veranderen. De attracties, entertainment, winkels en restaurants kunnen gesloten zijn, veranderen, vertraagd zijn 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. Neem contact op met 

je Disney agent voor meer informatie.
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-  de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de passagiersheingen 

19 euro per gereserveerde kamer.

VERKOOPVOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN
I.1 Toepassingsgebied
Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de toeristische 
arrangementen als op de diensten buiten de arrangementen aange-
boden 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 je 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 je reisagent ofwel verkocht door je reisa-
gent namens een derde.
Deze Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op zulke andere dien-
sten en je reisagent zal je dit aangeven tijdens de reservering evenals in je 
contract. Het contract met je 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 
één 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 losse hotelovernachtingen (hierna “Diensten 
buiten de Arrangementen” genoemd).

I.2 De organisator – Waarborg voorziening voor 
toeristisch arrangement
Alle in deze Verkoopvoorwaarden gepresenteerde diensten worden 
georganiseerd door Euro Disney Vacances S.A.S. (hierna “Euro Disney” 
genoemd) met een maatschappelijk kapitaal van 10.000.000 euro, inge-
schreven in het handels- en vennootschapsregister in Meaux (Frankrijk) 
onder het nummer 383 850 278 en in het register van reis- en verblijfs-
operatoren onder het nummer IM077100030; inanciële 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 euro per gesprek plus uw gebruikelijke 
belkosten)
Per fax: + 33 (0) 1 64 74 57 50
Per post: Disneyland® 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 
je uitdrukkelijk schriftelijk zijn meegedeeld voordat het contract geslo-
ten 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, anima-
ties, 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 aangebo-
den 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 speciieke kenmerken zoals 
schoolvakanties, gewoonten op het gebied van boekingen, duur van het 
verblijf, etc. Zij worden gecommuniceerd naar hun doelmarkt, maar je 
kunt de promoties die ontworpen zijn om zo goed mogelijk aan de lokale 
vraag te beantwoorden raadplegen en boeken, ongeacht het land waar 
je woont, via het deel van onze Website dat op de betrefende 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 je 
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 je reservering pas deinitief als je ons de prijs volledig 
betaald hebt.
Bij een telefonische reservering deelt de adviseur je het reserverings-
nummer mee aan het einde van de reserveringsprocedure en vervol-
gens wordt het je 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 
je door de reisagent meegedeeld en staat het vermeld op het contract 
dat je samen met hem ondertekent.
Het contract verbindt alle op de reservering geïdentiiceerde deelnemers 
die deze Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaarden en er zich 
toe verbinden, alle bij Disneyland® Paris geldende huishoudelijke regle-
menten, 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 econo-
mische voorwaarden die gelden op de datum van de bepaling van de 
prijzen in euro, nl. 24 juni 2016.
Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op ieder moment voor 
de reservering te wijzigen, op voorwaarde dat je ten laatste voor het reser-
veren van de totale prijs van de diensten op de hoogte bent gebracht. 
De prijzen kunnen zelfs na je reservering herzien worden afhankelijk 
van veranderde of nieuwe heingen 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 brandstof-
prijs). 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. Je wordt schriftelijk geïnformeerd van 
eventuele prijsstijgingen. Je kunt de prijsverhoging weigeren, hoewel, in 
dat geval behouden wij ons het recht voor om je reservering te annuleren 
zonder dat dit enige aansprakelijkheid geeft anders dan de terugbetaling 
van de reeds betaalde bedragen. Prijsveranderingen zijn evenwel uitge-
sloten binnen 20 (twintig) dagen vóór je aankomstdatum in Disneyland® 
Paris (hierna de “Aankomstdatum” genoemd), of je 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 je kunt reserveren, staan in de Bijzondere voor-
waarden m.b.t. de betrokken diensten (Deel II).
In geval van niet-betaling of laattijdige betaling behoudt Euro Disney 
zich het recht voor, je reservering en in voorkomend geval de reeds 
overhandigde tickets te annuleren. Er kunnen je 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 je 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 aanspra-
kelijk 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 betalingsmid-
del dat gebruikt werd voor de eerste betaling van de reservering (voor-
schot 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 contrac-
ten betrefende reserveringen van logies, vervoer, catering of vrije-
tijdsdiensten, gezamenlijk uitgevoerd in de vorm van een toeristisch 
arrangement of afzonderlijk, voor een bepaalde datum of tijdens een 
bepaalde periode. Bijgevolg heb je geen intrekkingsmogelijkheid voor 
de in het kader van deze Verkoopvoorwaarden te koop aangeboden 
diensten en kun je 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 je alleen kunt 
annuleren volgens de voorwaarden van hetzelfde artikel.

I.8 Aansprakelijkheid
I.8.1 - Aansprakelijkheid van Euro Disney of van je reisagent:
I.8.1.1 Met betrekking tot Toeristische arrangementen 
Euro Disney en, in voorkomend geval, je reisagent is/zijn aansprakelijk 
voor de goede uitvoering van haar verplichtingen in het contract met 
je 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 je reisagent op laatstgenoemden. Euro Disney kan echter volle-
dig of gedeeltelijk van haar verantwoordelijkheid worden vrijgesteld 
wanneer zij bewijs kan leveren dat het niet of slecht uitvoeren van het 
contract aan jou, het lot, onverwachte en onoverkomelijke gebeurte-
nissen, 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, je reisagent’s aansprakelijkheid 
voor enige zaakschade, die je en/of leden uit je 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 aansprakelijk-
heid van Euro Disney en, in voorkomend geval, van je reisagent conform 
bedoelde overeenkomst beperkt of uitgesloten. Met name in geval van 
schade voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de vervoersonderne-
mers bij de uitvoering van hun diensten in het kader van de Toeristische 
arrangementen, kan de aansprakelijkheid van Euro Disney of, in voorko-
mend geval, van je reisagent in geen geval die van de vervoersonderne-
mers 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, je reisagent zijn verantwoordelijk 
voor het uitgeven van de door jou gereserveerde of bestelde Diensten 
buiten Arrangementen in overeenkomst met deze Verkoopvoorwaarden. 
Mocht je, tijdens je 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 je hulp en 
bijstand te verlenen, maar elke klacht zal rechtstreeks aan het exploitatie-
bedrijf Euro Disney Associés S.C.A. moeten worden gezonden. 
I.8.1.3 In elk geval
Wanneer je reservering bij een reisagent is gemaakt, is Euro Disney niet 
verantwoordelijk voor de diensten bij je reservering inbegrepen die, 
ofwel georganiseerd zijn door je reisagent, ofwel verkocht zijn door je 
reisagent namens een derde zoals vermeld in artikel I.1.
Elke klacht met betrekking tot dergelijke diensten moet uitsluitend 
gericht worden aan je reisagent zoals vermeld in artikel I.10.

I.8.2 - Je aansprakelijkheid:
Iedereen, d.w.z. je en alle deelnemers aan de reis, het verblijf of het 
bezoek, verbindt zich ertoe, deze Verkoopvoorwaarden, 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 je houding of die van één van de deelne-
mers aan de reis, het verblijf of het bezoek aanleiding kunnen geven tot 
schade, gevaar of onrust bij één van onze werknemers, onderaanne-
mers, medewerkers, gasten of het publiek in het algemeen, dan behou-
den wij ons het recht voor om geheel naar eigen oordeel op eender welk 
moment een einde te maken aan je verblijf. In dat geval kunt je geen 
aanspraak maken op enige terugbetaling of vergoeding uit hoofde van 
de vervroegde beëindiging van je reis, verblijf of bezoek en behouden wij 
ons het recht voor je 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 speciiek 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 je reisagent je dat melden.
Indien één van de deelnemers mobiliteitsbeperkingen heeft, een 
handicap heeft of bijzondere zorg nodig heeft, gelieve ons of je reis-
agent 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 dienstverle-
ner, 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 je 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 je reisbureau op de door hem meege-
deelde contactgegevens,

-  binnen de maand volgend op het einde van je reis, verblijf of bezoek, 
wanneer het gaat om klachten die zich tijdens je reis, verblijf of bezoek 
voordoen aan Disneyland® Paris, Communication Visiteurs, per post 
naar B.P. 100, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, Frankrijk, of via e-mail 
naar dlp.clientenservice@disney.com, of aan je reisagent, op het door 
hem meegedeelde adres.

De klacht moet de reden voor je ontevredenheid nauwkeurig beschrij-
ven en melding maken van de datum van het verblijf of bezoek alsook 
van het reserveringsnummer.
Je dient de persoonlijke en vertrouwelijke aard van de briefwisseling 
tussen ons in acht te nemen.
Als een klacht binnen 45 dagen na het verzending niet tot tevredenheid is 
opgelost, heb je de mogelijkheid je te verwijzen naar de Franse ombuds-
man in de vakantie-en reissector (Médiation Tourisme et Voyage), waarvan 
de contactgegevens en de raadplegingsprocedure te vinden zijn op haar 
website: http://www.mtv.travel. Voor meer informatie over de grens-
overschrijdende geschillenregeling, kunt je de website van de Europese 
Commissie op het volgende adres raadplegen: http://ec.europa.eu/odr/.
Elke klacht of ontevredenheid die je heeft met betrekking tot een dienst 
die niet georganiseerd werd door Euro Disney en gereserveerd werd bij 
je reisagent, moet uitsluitend gericht worden aan je reisagent. Mocht 
Euro Disney toch zo een dergelijke klacht ontvangen, dan zal Euro 
Disney deze doorsturen naar je reisagent.

I.11 Intellectuele-eigendomsrechten
Je verkrijgt geen enkel eigendoms- of gebruiksrecht op de bena-
mingen, tekens, emblemen, logo’s, merken zoals “Euro Disney” en 
“Disneyland®”, en evenmin op de beschermde werken van Euro Disney 
of van de irma Disney Enterprises, Inc., ongeacht de context of de 
bestemming, met name voor reclame- of promotiedoeleinden.
Je 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 je niet toegestaan de 
verleende diensten door te verkopen of te proberen enig inancieel 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 je 
aanvraag te behandelen. Volgens de Franse wet “Informatique et Libertés” 
(Bescherming Persoonsgegevens) van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heb 
je het recht om je informatie te corrigeren en om legitieme redenen kun je 
de gegevensverwerking weigeren. Je kunt deze rechten uitoefenen door te 
schrijven naar het volgende adres, onder vermelding van je naam en adres:
Disneyland® Paris, Département Marketing, BP 100, 77777 Marne-la-
Vallée cedex 4, Frankrijk.

I.13 Toepasselijk recht 
Op deze Verkoopvoorwaarden 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 je 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 je van je verblijf terugkomt, gecontroleerd 
indien de reservering meer dan 90 dagen vóór de Vertrekdatum heeft 
plaatsgevonden en ten laatste binnen 72 uur volgend op je aanvraag 
indien de reservering plaatsvindt in de periode tussen 90 dagen vóór de 
datum waarop je 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 toestem-
ming 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 verge-
zelde minderjarigen ouder moeten zijn dan 15 jaar om in onze hotels 
te mogen verblijven en dat het niet mogelijk is, een Toeristisch arran-
gement 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 Hetzij anders aangegeven op het moment van de reservering, 
de prijzen voor Toeristische arrangementen omvatten:
-  het logies zoals bepaald in de bevestigingsbrief;
-  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 je reservering, d.w.z. vanaf de Aankomstdatum tot het einde van 
je verblijf in Disneyland® Paris en enkel tijdens de openingstijden van 
de Parken. Bij verlenging van je verblijf is het ticket niet meer geldig 
en dien je een nieuw ticket te kopen.



-  het vervoer*, indien van toepassing, (behalve de transfers) zoals gede-
tailleerd 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):
-  het ontbijt, behalve sommige hotelkamers of sommige hotels zoals 
aangegeven in de afzonderlijke hotel-of dienst beschrijving;

-  de administratiekosten zoals gedetailleerd omschreven in artikel II.1.2.4;
-  de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de passagiersheingen 
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 je 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 verblijfsbelasting;
De prijs van de in dit Artikel II.1.2.2 genoemde elementen die van 
toepassing zijn op je reservering, zal bij de prijs van je toeristisch arran-
gement worden opgeteld en inbegrepen worden bij het totaalbedrag 
van je reservering, die voor reservering aan je zal worden meegedeeld. 
II.1.2.3 Prijzen voor kinderen:
Bij de reservering zal men je de geboortedatum vragen van de kinderen 
die aan de reis of het verblijf deelnemen; ook is het mogelijk dat men 
je een bewijsstuk vraagt bij de reservering, op het vertrekpunt van je 
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 toepas-
sing indien de kinderen één kamer delen met één of meer volwasse-
nen. 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 je reisagent. De deelname van niet-betalende kinderen 
dient op het moment van de reservering gemeld te worden.
II.1.2.4 Administratiekosten voor je verblijf:
Voor reserveringen via de Website gelden administratiekosten, nl. 
19 euro per gereserveerde kamer.
Voor telefonische reserveringen via de Reserveringscentrale van Euro 
Disney bedragen de administratiekosten 19 euro per reservering voor 
maximaal drie kamers en twaalf personen (kinderen inbegrepen). Wij 
behouden ons het recht voor om het bedrag van de administratiekosten 
op elk moment voor de reservering te wijzigen, onder voorbehoud dat je 
hiervan vooraf geïnformeerd wordt. Deze kosten worden niet terugbetaald 
als je 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 Toeristische 
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 administratiekosten 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 volledig 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 aanbeta-
ling tenzij je 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 onwij-
zigbaar of onvergoedbaar staat vermeld: 
Bij reserveringen van Toeristische arrangementen waarbij uitdrukkelijk 
onwijzigbaar of onvergoedbaar na boeking staat vermeld is de volle-
dige 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 volledige betaling 
uit te voeren op het moment van de reservering op voorwaarde dat je 
tegelijk de schriftelijke bevestiging van je 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 je reserveert.
Bank- of postcheques en postoverschrijvingen worden niet aanvaard. 
Betalingen via bankoverschrijving worden onder bepaalde voorwaar-
den geaccepteerd.
II.1.3.2 Reserveringen via de Website:
Op welke datum je ook reserveert, de volledige 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 je reisagent bepaalde betalingsvoorwaarden zijn van toepas-
sing. Vraag je reisagent om inlichtingen.

II.1.4 - Je reservering wijzigen
II.1.4.1 Reserveringen die rechtstreeks met Euro Disney zijn 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 je gevraagd worden, je wens om je reservering 
te wijzigen, schriftelijk te bevestigen voordat deze behandeld kan worden.
In elk geval wordt naar aanleiding van de wijziging een nieuwe beves-
tigingsbrief verzonden met daarin de bijgewerkte elementen van je 
reservering. Het is je taak om bij ontvangst na te gaan of de elementen 
in deze bevestigingsbrief overeenstemmen met je verzoek en om even-
tuele afwijkingen onmiddellijk aan Euro Disney te melden, hetzij tele-
fonisch 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 je 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 uitdruk-
kelijk 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 deinitief geboekt en kunnen vervolgens 
niet meer gewijzigd worden. 
II.1.4.2.2 Onder voorbehoud van beschikbaarheid, alle andere Toeristische 
arrangementen kunnen onder de voorwaarden in de onderstaande tabel 
gewijzigd worden, wetende dat de Aankomstdatum of de Vertrekdatum 
en/of de datum van terugkeer (als het gaat om een Toeristisch arrange-
ment met vervoer*) slechts drie keer gewijzigd kunnen worden:
NB: extra diensten kunnen kostenloos aan een Toeristische arrange-
menten toegevoegd worden, ongeacht de datum waarop de toevoe-
ging wordt aangevraagd.
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Reguliere 
spoor-
vervoer 

(exclusief 
“low cost”) 
en andere 
transport-
middelen 

zoals 
hieronder-

vermeld

Ruiling(3) tegen 
een Toeristisch 

arrangement met 
dezelfde of een 
hogere waarde

15% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

50% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

75% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

100% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

Ruiling(3) tegen een 
Toeristisch arran-
gement met een 
lagere waarde

15% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

100€ per 
reser-

vering + 
50% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

100€ per 
reser-

vering + 
75% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

100% 
van de 

totaalprijs 
van de 

reservering

Lijnvlucht 
lucht-

vervoer 
(exclusief 
“low cost”)

Ruiling(3) tegen 
een Toeristisch 

arrangement met 
dezelfde of een 
hogere waarde

70€ per passagier

Ruiling(3) tegen een 
Toeristisch arran-
gement met een 
lagere waarde

70€ per 
passagier

100€ per reservering 
+ 70€ per passagier

100% 
van de 

totaalprijs 
van de 

reservering

 “Low Cost” 
lucht- of 

spoorver-
voer

Ruiling(3) tegen 
een Toeristisch 

arrangement met 
dezelfde of een 
hogere waarde

100% van de prijs van het vervoer*(2)

Ruiling(3) tegen 
een Toeristisch 

arrangement met 
een lagere

100% van 
de prijs 
van het 

vervoer*(2)

100€ per reservering 
+ 100% van de prijs 
van het vervoer*(2)

100% 
totaalprijs 

van de 
reservering

(1)  Of voor de vertrekdatum als vervoer* is inbegrepen
(2)  Totaalprijs van het vervoer*, de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de passa-

giersheingen en andere belastingen 
(3)  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 overge-
dragen, 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 wijzi-
gingen, worden beschouwd als een annulering waarop de annulerings-
kosten zoals bepaald in artikel II.1.6 van toepassing zijn.
II.1.4.5 De prijs van je reservering kan stijgen naar aanleiding van de 
gevraagde en door ons aanvaarde wijzigingen. In dat geval dient de meer-
prijs onmiddellijk betaald te worden, via één van de beschikbare betaal-
middelen 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 je een reservering voor een Toeristisch arrangement met 
vervoer* waarvoor men je al tastbare vervoersbewijzen heeft overhan-
digd, en heeft de wijziging gevolgen voor het vervoer, dan dienen de 
tastbare vervoersbewijzen zo snel mogelijk teruggestuurd te worden 
aan je 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 vervoersbewij-
zen indien van toepassing. In voorkomend geval zijn de nog verschul-
digde 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 toege-
past worden op nieuwe reserveringen (afhankelijk van de speciieke 
voorwaarden van het aanbod) en niet op bestaande reserveringen.

II.1.5 - Overdracht van je reservering 
Je (of een persoon die je vergezelt) kunt lang genoeg vóór de 
Aankomstdatum, en ten laatste 20 (twintig) dagen vóór de 
Vertrekdatum als het gaat om een Toeristisch arrangement met 
vervoer*, je reservering aan een derde overdragen die alle voorwaar-
den van het contract moet vervullen. je kunt je reservering in geen geval 
overdragen aan een derde zonder onze voorafgaande instemming. 
Je dient ons, of je reisagent indien je bij hem gereserveerd hebt, je 
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:
-  je naam, voornaam en adres 
-  de naam, voornaam en het adres van de derde die je 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 je 
vervangt een bevestiging van de reservering opgestuurd.
Je bent solidair aansprakelijk samen met de derde die je vervangt voor 
de volledige 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 je zich eventu-
eel verbonden hebt, kunnen niet overgedragen worden aan de derde 
die je vervangt en het betrokken bedrag wordt niet terugbetaald.

II.1.6 - Annulering op jouw 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 je gevraagd worden, je wens om je reservering te 
annuleren, schriftelijk te bevestigen voordat deze behandeld kan worden.
In geval er bij een Toeristisch arrangement uitdrukkelijk onwijzig-
baar of onvergoedbaar staat vermeld, dan is vergoeding of wijzi-
ging na het boeken niet toegestaan en zal er geen annulering van 
zo’n Toeristisch arrangement evenals overige diensten gereser-
veerd als supplement tot het arrangement worden geaccepteerd.
In ieder geval volgt op je aanvraag een bericht dat de annulering van je 
reservering is bevestigd. Het is je 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 je reisagent.
Annuleringen brengen de volgende kosten met zich mee:

Soort Toeristisch 
arrangement

Annuleringskosten afhankelijk van de annuleringsdatum
Tussen de 
datum van 

reservering tot 
31 dagen vóór 
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Tussen 30 en 8 
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Tussen 7 en 3 
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datum(1)

Minder dan 3 
dagen vóór de 

Aankomst-
datum(1)

Toeristisch 
arrangement 

aangegeven als 
onwijzigbaar en 
onvergoedbaar

100% van de totaalprijs van de reservering(4)
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Regulier 
spoorver-

voer* (behalve 
“low cost”) en 
andere ver-

voermiddelen 
niet hieronder 

vermeld

15% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

25% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

75% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

100% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

Reguliere 
lijnvlucht 

luchtvervoer* 
(behalve “low 

cost”)

15% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer* + 

vaste vervoer* 
annule-

ringskosten 
van 70€ per 
passagier(3)

25% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer* + 

vaste vervoer* 
annule-

ringskosten 
van 70€ per 
passagier(3)

75% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer* + 

vaste vervoer* 
annule-

ringskosten 
van 70€ per 
passagier(3)

100% van 
de prijs van 
de diensten 

exclusief 
vervoer*(4)

“Low cost” 
lucht- of 

spoorvervoer

15% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer* + 

100% van de 
totaalprijs van 
de vervoers-
diensten*(2)(4) 

25% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer* + 

100% van de 
totaalprijs van 
de vervoers-
diensten*(2)(4) 

75% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer + 

100% van de 
totaalprijs van 
de vervoers-
diensten*(2)(4)

100% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

Alle andere 
Toeristische 

arrangementen

15% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

25% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

75% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

100% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

(1)  of voor de Vertrekdatum als vervoer* is inbegrepen

(2)  het totaalbedrag van het vervoer, de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de 

passagiersheingen en andere belastingen
(3)  Kosten per persoon zowel voor volwassenen als voor kinderen van 0 tot 11 jaar

(4)  Zonder afbreuk van je 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: 

Soort Toeristisch 
arrangement

Annuleringskosten afhankelijk van de annuleringsdatum van 
reserveringen waarvan de datum reeds verschoven is

Tussen de 
datum van 
reservering 
tot 31 dagen 
vóór de oor-
spronkelijke 
Aankomst-

datum(1)

Tussen 30 en 8 
dagen vóór de 
oorspronke-

lijke Aankomst-
datum(1)

Tussen 7 en 3 
dagen vóór de 
oorspronke-

lijke Aankomst-
datum(1)

Tussen 2 en 0 
dagen vóór de 
oorspronke-

lijke Aankomst-
datum(1)

Toeristisch 
arrangement 

aangegeven als 
onwijzigbaar en 
onvergoedbaar

100% van de totaalprijs van de reservering(4)

T
o

e
ri

st
is

ch
 a

rr
a

n
g

e
m

e
n

t 
m

e
t 
ve

rv
o

e
r*

Regulier 
spoor-

vervoer* 
(behalve 

“low cost”) 
en andere 

vervoermid-
delen niet 
hieronder 
vermeld

15% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

25% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

75% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

100% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

Reguliere 
lijnvlucht 

luchtvervoer* 
(behalve “low 

cost”)

15% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief ver-
voer* + vaste 

vervoer* 
annule-

ringskosten 
70€ per 

passagier(3)

25% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief ver-
voer* + vaste 

vervoer* 
annule-

ringskosten 
van 70€ per 
passagier(3)

75% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief ver-
voer* + vaste 

vervoer* 
annule-

ringskosten 
van 70€ per 
passagier(3)

100% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer*(4)

“Low cost” 
lucht- of 

spoorvervoer

15% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer* + 

100% van de 
totaalprijs van 
de vervoers-
diensten*(2)(4)

25% van de 
prijs van de 
reservering 

exclusief 
vervoer* + 

100% van de 
totaalprijs van 
de vervoers-
diensten*(2)(4)

75% van de 
totaalprijs van 

de andere 
diensten(4) 
exclusief 
vervoer + 

100% van de 
totaalprijs van 
de vervoers-
diensten*(2)(4)

100% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

Alle andere 
Toeristische 

arrangementen

15% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

25% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

75% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

100% van de 
totaalprijs 

van de 
reservering(4)

(1)  of voor de oorspronkelijke Vertrekdatum als vervoer* is inbegrepen

(2)  het totaalbedrag van het vervoer, de luchthavenbelastingen, veiligheidstaksen, de 

passagiersheingen en andere belastingen
(3)  Kosten per persoon zowel voor volwassenen als voor kinderen van 0 tot 11 jaar

(4)  Zonder afbreuk van je recht op het verzoeken van terugbetaling van belastingen (zoals 

lokale belastingen, vliegbelasting) die alléén van toepassing zijn op gebruikte diensten 

of van de irma Disney Enterprises, Inc., ongeacht de context of de 

verleende diensten door te verkopen of te proberen enig inancieel voordeel 
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Always Welcome at

Disneyland® Paris bedankt zijn Oiciële Partners*:

*Oiciële Partners op het moment van drukken.

BROCHURE COPYRIGHTS & CREDITS

p. 12-13 • Buzz Lightyear Laser Blast is geïnspireed op Disney·Pixar’s Toy Story 2. p. 16-17 • Toy Story Playland is geïnspireed op Disney·Pixar’s Toy 
Story. • Cars Quatre Roues Rallye is geïnspireed op Disney·Pixar’s Cars. • Crush’s Coaster is geïnspireed op Disney·Pixar’s Finding Nemo • Moteurs... 
Action! Stunt Show Spectacular met Bliksem McQueen is geïnspireed op Disney·Pixar’s Cars 2. • The Twilight Zone Tower of Terror™ is geïnspireed op 
The Twilight Zone® een geregistreerd handelsmerk van CBS, Inc. Alle rechten voorbehouden. Sommige afbeeldingen zijn ter illustratie en niet contractueel. 
©Disney ©Disney/Pixar © & TM 2015 Lucasilm LTD.
Brochure launch date : December 2016. Euro Disney Vacances SAS. Siren 383 850 278 - Capital Social 10 000 000 € IM077100030. Euro Disney 
Associés SCA. Licences E.S. n°1-1050371 – 1-1050381 ; 1-1050383 et 1-1050384 ; n°2-1049670 et 3-1050382 IM077100029.

II.1.6.3 Bij een annulering op je initiatief blijven de administratiekosten 
voorzien in artikel II.1.2.4 en de premies voor de afgesloten verzeke-
ringen voor je rekening.
II.1.6.4 Alleen de persoon die de reservering heeft uitgevoerd, of de 
persoon aan wie de reservering overeenkomstig artikel II.1.5 is overge-
dragen, is gerechtigd om een annulering van de reservering aan te vragen.
II.1.6.5 De annuleringskosten zullen worden afgetrokken van de 
aanbetaling en/of van eventuele andere reeds uitgevoerde betalin-
gen. In voorkomend geval vindt een terugbetaling plaats. Bijkomende 
bedragen worden je in rekening gebracht en zijn onmiddellijk te beta-
len, 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.1.6.6 Annuleer je een reservering voor een Toeristisch arrangement 
met vervoer* waarvoor men je al tastbare vervoersbewijzen heeft over-
handigd, dan dienen de niet-gebruikte tastbare vervoersbewijzen zo 
snel mogelijk teruggestuurd te worden aan je 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.1.6.5 verschuldigde terugbe-
taling 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 vakantiearrangemen-
ten en/of overige diensten op één of meer wezenlijke punten te wijzi-
gen 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 je of iemand uit je gezelschap kan 
worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor je 
rekening, of voor rekening van diegene uit je gezelschap. Is de omstan-
digheid 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 gelijkwaar-
dig aan het oorspronkelijke. Gelijkwaardigheid kan ook bereikt worden 
door middel van een (mogelijke inanciële) tegemoetkoming of korting. 
je kunt dit alternatief (binnen 3 werkdagen na ontvangst) afwijzen. 
Daarop kan Euro Disney het contract met onmiddellijke ingang opzeg-
gen 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 rede-
nen die los staan van ons, kunnen in geen geval aanleiding geven tot 
een terugbetaling, zonder afbreuk van je 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 je voor, een verzekering af te sluiten met de verzekeringsmaat-
schappij AGA International – Etablissement Secondaire – Tour Galliéni 
II - 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex, France (parti-
culiere onderneming onder de bepalingen van de Franse Insurance 
Code – RCS Paris 519 490 080). De garanties in het kader van de overeen-
komst 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 (verzekeringsmake-
laar 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 verzekeringsvoor-
waarden van AGA International/MONDIAL ASSISTANCE. Een uittreksel 
van deze voorwaarden staat in onze brochure en de complete voor-
waarden 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 wanneer je reis 
of verblijf door ons geannuleerd wordt) 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 verze-
kering tot het einde van je vakantie) OF indien je kunt rechtvaardigen 
dat je al gedekt bent voor dezelfde risico’s, dan kunt je echter je verzeke-
ringscontract binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten van de 
overeenkomst annuleren, waarna wij je je verzekeringspremie zullen 
vergoeden TENZIJ tijdens deze periode van 14 dagen op je verzoek de 
verzekeringsdekking in werking is gesteld. 
Controleer voorafgaand aan het nemen van één van onze voorgestelde 
verzekering of je niet al een dergelijke dekking heeft.
Je 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 je op het 

moment van de reservering hebt opgegeven, of aan je reisagent die 
ze op zijn beurt aan je moet overhandigen, nadat wij de betaling van 
de door je of je reisagent gereserveerde diensten ontvangen hebben.

•  Omvat je reservering tastbare vervoersbewijzen en ontvangt je 
deze niet of overhandigt je reisagent deze niet 6 (zes) dagen vóór 
de Vertrekdatum, gelieve ons of je reisagent daarvan op de hoogte 
te brengen. Kunnen de vervoersbewijzen niet worden opgestuurd 
aan het adres dat je of je reisagent heeft meegedeeld of brengt je 
ons of je reisagent te laat op de hoogte van de niet-ontvangst van de 
tastbare vervoersbewijzen, dan behouden wij ons het recht voor om 
je 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 bestel-
ling van tastbare vervoersbewijzen zodra de e-vervoersbewijzen 
beschikbaar zijn.

•  In het kader van een alliantie tussen luchtvaartmaatschappijen zijn 
bepaalde vluchten het voorwerp van een akkoord over het samen delen 
van codes met andere maatschappijen. Zo kan het gebeuren dat de 
vlucht efectief wordt verzorgd door een andere maatschappij dan deze 
gekozen bij de reservering. Voor meer details, gelieve de beschrijving 
van je Toeristische arrangementen met vervoer* te raadplegen in de 
brochure of op de Website. Gedetailleerde informatie krijgt je in de 
trajectbeschrijving die je ten laatste 8 dagen vóór de Vertrekdatum 
wordt opgestuurd, of zodra je reservering bevestigd is als het gaat om 
reserveringen uitgevoerd minder dan 8 dagen vóór de Vertrekdatum. 
Latere wijzigingen worden je ook vóór de Vertrekdatum gemeld.

•  Reserveer je een Toeristisch arrangement met vervoer*, dan verbind 
je je ertoe, de vervoersvoorwaarden van de gekozen vervoersonder-
nemer in acht te nemen in de versie die op het moment van de reser-
vering van kracht is. Deze vervoersvoorwaarden kun je 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 betrefende vervoersondernemer 
zijn, niet garanderen. Wij zullen je echter onmiddellijk na ontvangst van 
het standpunt van de vervoersondernemer informeren en je 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 luchtvaart-
maatschappijen, 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 auto-
matisch 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 je 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 veran-

dering 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 vervoerson-
dernemers bieden zijn niet van toepassing en kunnen niet gecombi-
neerd worden met de Toeristische arrangementen die wij in onze 
brochure of op de Website presenteren.

•  Wij kunnen niet garanderen dat je tijdens het traject samen zult zitten.
•  Bij vervoer* per spoor dat deel uitmaakt van je Toeristisch arrange-

ment tijdens drukke periodes, kan het voorkomen dat geen plaats 
meer beschikbaar is in de door je gevraagde trein waardoor alleen 
een overboekte plaats aan je toegewezen kan worden. Als je reisbiljet 
dit aangeeft, informeer dan de controleur die zijn best zal doen om 
je een plaats toe te wijzen. 

•  Bij vervoer* per vliegtuig dat deel uitmaakt van je Toeristisch arran-
gement wordt van elke passagier, ook van de al dan niet betalende 
kinderen, bij het boarden een geldig oicieel identiteitsbewijs of 
paspoort (met foto) geëist.

•  Euro Disney kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-boar-
den op de plaats van vertrek voor de reis naar aanleiding van je 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 
je 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 
vervoersgedeelte 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 Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld, zijn er 
geen sanitaire formaliteiten nodig voor de Toeristische arrangementen in 
Disneyland® Paris. Het is echter aanbevolen, een internationaal formulier 
bij je te hebben en je huisarts te raadplegen i.v.m. de eventuele vaccins.
Voor actuele vragen raden wij je aan, contact op te nemen met de 
bevoegde instanties.
II.1.11.3 Je bent aansprakelijk voor het vervullen van de nodige administra-
tieve en sanitaire formaliteiten en je neemt alle eventuele schade die uit de 
niet-vervulling van deze formaliteiten kan voortvloeien voor je rekening. In 
het bijzonder behouden wij ons het recht voor om je de annuleringskos-
ten volgens de bepalingen van artikel II.1.6 in rekening te brengen indien 
het jou niet mogelijk is om n.a.v. de niet-naleving van deze aanwijzingen, 
van de gereserveerde diensten te proiteren. Wij raden je stellig aan, een 
termijn te voorzien van ten minste één maand vóór de aanvang van je 
verblijf indien je één van deze formaliteiten moet vervullen; een nauwkeu-
rige termijn kan evenwel alleen worden meegedeeld door de autoriteiten 
die belast zijn met het afgeven van de documenten.

* Vervoer verstrekt via Euro Disney

II.2 Bijzondere voorwaarden m.b.t. diensten 
buiten 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 bestell ing of reservering bij de 
Reserveringscentrale van Euro Disney:
Tenzij anders vermeld, je 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/ reserverin-
gen 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 volledig 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 je reisagent.
Behalve indien anders aangegeven kunnen Diensten buiten de 
Arrangementen bij je 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 je 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 speciiek 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 je een 
e-voucher of een e-ticket, afhankelijk van de bestelde/gereserveerde 
dienst. Je kunt ook een tastbaar ticket verkrijgen op voorwaarde dat 
je bestelling/reservering plaatsvindt ten laatste 10 (tien) dagen vóór 
de voorziene datum voor het bezoek.

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

E-tickets geven je rechtstreeks toegang tot de toegangspoortjes van 
de Disney® Parken of tot de Dienst buiten de Arrangementen die je 
besteld/gereserveerd hebt.
De e-voucher moet bij je aankomst in Disneyland® Paris worden geruild 
tegen een tastbaar ticket aan het loket vermeld op je bevestigingsbrief 
of aangegeven door je 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 je 3,50 euro 
verzendingskosten per bestelling/reservering in rekening gebracht.
Kunnen de tastbare tickets niet worden opgestuurd aan het adres dat 
je hebt meegedeeld of indien je 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:
Je moet jezelf ervan verzekeren dat de tickets in goede staat verkeren 
op het moment dat ze bij je 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 
je rechtstreeks bij Euro Disney besteld/gereserveerd hebt, kun je op 
je eigen printer uitprinten. Je moet je ervan verzekeren dat je over een 
perfecte kopie beschikt om te vermijden dat de toegang tot de Disney® 
Parken of tot de Dienst buiten de Arrangementen die je besteld/gere-
serveerd hebt,je geweigerd wordt.
Heb je bij een reisagent besteld/gereserveerd, dan moet hij je een 
perfecte kopie van je e-voucher of van je e-ticket overhandigen 
teneinde te vermijden dat de toegang tot de Disney® Parken of tot de 
Dienst buiten de Arrangementen die je besteld/gereserveerd hebt, je 
geweigerd wordt. Klachten of redenen tot ontevredenheid m.b.t. het 
gebruik van de e-tickets en e-vouchers die je reisagent je 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 je e-voucher of e-ticket te fotokopiëren 
of op een andere manier te kopiëren.
Heeft men je een e-voucher of een e-ticket overhandigd, dan moet 
je deze bij je 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 je tastbaar ticket, e-voucher of e-ticket of bij 
pogingen hiertoe, kunnen deze in beslag worden genomen.
II.2.5 - Speciieke 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 administratiekosten), en de voorwaarden voor wijzigingen en annu-
leringen 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 boekingsvoorwaar-
den. Gelieve te veriiëren op de Website of de diensten op het moment 
van boeken nog beschikbaar zijn.



Voor persoonlijk vakantieadvies bel je 
rechtstreeks met een Nederlandstalige 

Disneyland Paris vakantie-expert

Als je een reis naar Disneyland® Paris plant, neem dan contact op met één van 

onze experts voor een op maat gemaakte vakantie. Onze experts werken in de 

in het hart van de magie en weten als geen ander wanneer je er het beste heen 

kunt gaan, waar je het beste kunt verblijven en wat de leukste activiteiten zijn. 

Neem contact op via telefoon, of bezoek onze website DisneylandParis.com en 

bekijk de mogelijkheid voor live chat of laat je via internet terugbellen. Met een 

vakantie-expert van Disneyland Paris aan je zijde weet je zeker dat de meest 

onvergetelijke Disney avonturen op het programma zullen staan.

Want er is niemand die de magie beter kent.

LIVE CHAT

0900-0654*

WEB CALLBACK

maandag t/m vrijdag 09:00-20:00 uur

zaterdag   09:00-19:00 uur

zondag   10:00-18:30 uur

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

O N L I N E  B O E K E N

Surf naar onze website: DisneylandParis.com

• In een paar klikken boek je een arrangement

• Informatie en handige tips om je bezoek 
optimaal voor te bereiden

• Maak een “My Disneyland” account aan

• Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op 
de hoogte van de beste aanbiedingen en 
laatste nieuwtjes

Download onze mobiele app

Download de oiciële app van Disneyland Paris en bekijk hoe lang de wachttijden voor attracties zijn, raadpleeg 
het schema van shows en optredens, blader door gps-kaarten en nog veel meer! Beschikbaar in de App StoreSM en 

Google PlayTM(2).

Voor een dagelijkse dosis magie, volg ons op: 

            @disneylandparis

(1) Via onze website kan je een arrangement met maximaal één kamer inclusief toegang en sommige extra’s boeken. Bekijk de voorwaarden op onze website. (2) Voor sommige 
functies van de app zijn locatiegegevens en een dataverbinding via wii of een mobiele provider vereist.
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Arrangementen bij je reisagent besteld/gereserveerd worden tot 12 
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worden. De e-tickets en e-vouchers die toegang geven tot de Disney
Parken en tot sommige andere Diensten buiten de Arrangementen die 
je rechtstreeks bij Euro Disney besteld/gereserveerd hebt, kun je op 
je eigen printer uitprinten. Je moet je ervan verzekeren dat je over een 

Parken of tot de Dienst buiten de Arrangementen die je besteld/gere-

Heb je bij een reisagent besteld/gereserveerd, dan moet hij je een 
perfecte kopie van je e-voucher of van je e-ticket overhandigen 

 Parken of tot de 
Dienst buiten de Arrangementen die je besteld/gereserveerd hebt, je 

gebruik van de e-tickets en e-vouchers die je reisagent je overhandigd 

Reeds gebruikte tickets (tastbare tickets, e-tickets en e-vouchers) 

Het is ten strengste verboden je e-voucher of e-ticket te fotokopiëren 

Heeft men je een e-voucher of een e-ticket overhandigd, dan moet 
 Paris samen met een geldig 

Bij frauduleus gebruik van je tastbaar ticket, e-voucher of e-ticket of bij 

In afwijking van hetgeen voorafgaat, zijn op losse hotelovernachtingen, 
de reserverings-, betalings- en prijsvoorwaarden (met name wat betreft 
de administratiekosten), en de voorwaarden voor wijzigingen en annu-

Reserveringen van hotelkamers die alleen op de Website beschikbaar 
zijn, vinden plaats na de publicatiedatum van deze boekingsvoorwaar-
den. Gelieve te veriiëren op de Website of de diensten op het moment 
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GA NAAR JE REISBUREAU

10-31-1247

pefc-france.org

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt uit

duurzaam beheerd

bos en gecontroleerde

bronnen.


