FOOD OPTIONS
van 2 april 2020 t/m 31 maart 2021

Prijzen per persoon in euro's.

MAALTIJDOPTIES
VOLWASSENE
(vanaf 12 jaar)

KIND
(3 t/m 11 jaar)

Disney's Davy Crockett Ranch

12

12

Disney's Hotel Cheyenne

21

14

Disney Hotel Santa Fe

21

14

Disney's Sequoia Lodge

24

17

Disney's Newport Bay Club

28

23

Disney's Hotel New York

28

23

Disneyland Hotel

36

27

Inbegrepen

Inbegrepen

Radisson Blu Hotel

19

9,5

Vienna House Dream Castle Hotel

16

10

Vienna House Magic Circus Hotel

16

ONTBIJT MAALTIJDOPTIE(1)

Standaard kamers
DISNEY HOTELS ONTBIJT
Kan gebruikt worden in het buffet restaurant van je Disney Hotel.
Disney's Davy Crockett Ranch: ontbijtdozen kunnen worden opgehaald in
de bestemde hutten.

Disney's Sequoia Lodge
Disney's Newport Bay Club

Club kamers & suites

Disney's Hotel New York
Disneyland Hotel

SPECIAAL UITGEKOZEN HOTELS EN VILLAGES NATURE PARIS
ONTBIJT
Kan alleen gebruikt worden in het buffet restaurant van je Speciaal
Uitgekozen Hotel voor ontbijt. Kan niet als betalingsmiddel worden
gebruikt.

Hotel Elysée Val d'Europe
Alle kamertypes
Algonquin's Explorers Hotel

Voor gasten van de Speciaal Uitgekozen Hotels en Villages Nature Paris, is
de prijs voor het ontbijt met Disney Figuren hieronder terug te vinden bij
MAALTIJDEN MET DISNEY FIGUREN'.

Campanile Val de France
Adagio Marne-la-Vallée Val d'Europe
B&B Hotel

10

14

9

Inbegrepen

Inbegrepen

13

6,5

14,5

7,25

Inbegrepen

Inbegrepen

Voorwaarden
*Prijzen per persoon en per nacht. Voor kinderen t/m 2 jaar kan er geen maaltijdoptie worden geboekt. Zij kunnen met het diner van hun ouders mee eten of kunnen gebruik maken van een gratis babypotje.
Uiteraard is het mogelijk om, tegen betaling, extra maaltijden te bestellen voor kinderen t/m 2 jaar oud.
De prijs is afhankelijk van de datum van consumptie. Valt deze datum buiten de geldigheidsperiode van deze brochure, raadpleeg ons dan voor de prijzen. Vol- of Halfpension kan alleen worden geboekt met een arrangement voor het gehele verblijf en voor alle personen, voor aankomst
in combinatie met een arrangement.
De vouchers zullen bij aankomst in het hotel overhandigd worden. De vouchers kunnen als betaalmiddel worden gebruikt in alle restaurants in de 'Disney Parken en Disney Hotels en de restaurants in Disney Village zoals hierboven genoemd, voor een ontbijt of een maaltijd bestaande uit
een voorgerecht, hoofdgerecht, dessert in een restaurant met tafelbediening of een all-you-can-eat buffet en 1 frisdrank of water (of sap of melk voor kinderen) in een buffet restaurant (zie voorwaarden in restaurants) of 1 counterservice restaurant. Als het totaalbedrag de waarde van
de voucher overschrijdt, dient het verschil bijbetaald te worden (zie voorwaarden in restaurants). Er wordt geen geld teruggegeven als het totaalbedrag minder bedraagt dan de waarde van de voucher. Beperkt tot 1 voucher per persoon en per maaltijd. Sommige restaurants kunnen
gesloten zijn gedurende bepaalde periodes of op bepaalde dagen. Toegang tot de Disney Parken is niet inbegrepen bij Vol- of Halfpension. Niet te gebruiken als betaalmiddel bij de kerst en oud& nieuw maaltijden. Vouchers kunnen worden gebruikt als betaalmiddel bij een brunch.

De maaltijdvouchers garanderen geen tafelreserving. Wij raden je ten zeerste aan van te voren je tafel te reserveren. Bel de Disney restaurantreserveringslijn op +33 (0) 1 60 30 40 50 (Engels of Frans gesproken, internationaal tarief). Informatie over de restaurants is ook beschikbaar
bij de conciërge van het hotel of op onze website: www.disneylandparis.com.
De Vol- en Halfpension maaltijdvouchers zijn alleen beschikbaar in de Disney Hotels en Disney's Davy Crockett Ranch, niet in Villages Nature Paris. De halfpensionvouchers Standaard, Plus & Premium kunnen alleen gebruikt worden voor de lunch op 24 & 31 december 2020. De
Volpensionvouchers Standaard, Plus & Premium kunnen alleen gebruikt worden voor de lunch op 24 & 31 december 2020.
(1) 1 voucher per persoon per nacht voor ontbijt in je hotel. Het ontbijt is om te zetten in een ontbijt met Disney Figuren, door de aangegeven toeslag te betalen (niet mogelijk indien je in Village Nature Paris verblijft.)
(2) 1 voucher per persoon per nacht voor ontbijt in je hotel & 1 voucher voor lunch of avondeten per persoon per nacht. Het ontbijt is om te zetten in een ontbijt met Disney Figuren, door de aangegeven toeslag te betalen. Indien je verblijft in een Club kamer of suite ontvang je 1
voucher voor lunch of diner per persoon per nacht, aangezien het ontbijt al is inbegrepen.
(3) 1 voucher per persoon per nacht voor ontbijt in je hotel & 1 voucher voor lunch en 1 voucher voor diner per persoon per nacht. Het ontbijt is om te zetten in een ontbijt met Disney Figuren, door de aangegeven toeslag te betalen. Indien je verblijft in een Club kamer of suite ontvang
je 2 vouchers voor lunch en diner per persoon per nacht, aangezien het ontbijt al is inbegrepen.
(4) Inclusief een vastgesteld 3-gangenmenu. Het à la carte menu bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Voor kinderen een hoofd- en nagerecht. In restaurant California Grill in het Disneyland Hotel, Walt's-An 'American Restaurant in het Disneyland Park en Bistrot chez Rémy in het
Walt Disney Studios Park wordt een vastgesteld menu geserveerd. Kindermenu's zijn alleen beschikbaar in de vorm van een vastgesteld menu in restaurants met tafelbediening.

(5) Toeslag op de ontbijtprijs of op aangegeven maaltijdoptieprijzen.
De opening van Disney’s Hotel New York® – The Art of Marvel, dat een artistiek eerbetoon aan de Marvel Super Heroes is, staat gepland voor de zomer van 2020. De start van de verkoop, alsook de exacte openingsdatum van het hotel zijn momenteel
nog niet gekend. Deze zullen later gecommuniceerd worden.

van 2 april 2020 t/m 31 maart 2021

VIER JE VERJAARDAG MET EEN LEKKERE TRAKTATIE

Per TRAKTATIE (maximaal 8 personen)

35

Een heerlijk traktatie die je kan je bestellen bij de buffetrestaurants en restaurants met tafelbediening.
Voorwaarden

Voor maximaal 8 personen. Om de traktatie te bestellen, dien je van te voren je tafel te reserveren door te bellen naar onze Disney restaurantreserveringslijn op +33 (0) 1 60 30 40 50
Niet beschikbaar op 24 en 31 december 2020.

NOG MEER MAGIE
van 2 april 2020 t/m 31 maart 2021

Disney PhotoPass+™

PER PHOTOPASS™+

74

Al je foto's van je ontmoetingen met Disney Figuren en je avonturen in attracties als digitale HD-bestanden!
Voorwaarden

Deze prijzen gelden als je deze optie samen met je arrangement van te voren boekt. Geldig gedurende 10 dagen na de 1 e activering.

ONTDEK PARIJS
van 2 april 2020 t/m 31 maart 2021

Ontdek de magische lichtstad

VOLWASSENE
(vanaf 12 jaar)

KIND
(3 t/m 11 jaar)

49

39

79

68

117

84

"Paris Essential" Excursie
Uitgevoerd door MAGIC WAYS
1 uur durende cruise + vrije tijd - van c.a. 10.15 tot c.a. 20.15 uur
●
●
●
●

Retour van en naar Disney's Hotel Santa Fe, Disney's Newport Bay Club en Vienna House Magic Circus Hotel.
Vergezeld door een drietalige begeleider (Engels, Frans & Spaans).
Een 1 uur durende cruise op de Seine. Toegang met voorrang. Commentaar in Engels, Frans & Spaans.
Vrije tijd (maximaal 4 uur): in het Eiffel Toren district of overige.

NIEUW " Paris Hop On/Hop Off" Excursie
Uitgevoerd door MAGIC WAYS
Een stadsrondrit door Parijs op een hop on/hopp off bus + vrije tijd - van c.a. 10.15 tot c.a. 20.15 uur
● Retour van en naar Disney's Hotel Santa Fe, Disney's Newport Bay Club en Vienna House Magic Circus Hotel.
● Vergezeld door een drietalige begeleider (Engels, Frans & Spaans).
● Een stadsrondrit door PARIJS met een HOP ON-HOP OFF bus van de Eiffel Toren (dubbeldekker bus). Commentaar in Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Portugees
en Chinees Mandarijn.
● Vrije tijd d.m.v. van de HOP ON-HOP OFF bus (stadsrondrit) en bij voorgestelde stops onderweg naar de hoofdstad en zie de Eiffel Toren.
"Royal Versailles Tour" Excursie
Uitgevoerd door MAGIC WAYS
Bezoek Château de Versailles + 1 uur durende cruise - van c.a. 10.00 tot c.a. 20.15 uur(1)
● Retour van en naar Disney's Hotel Santa Fe en Disney's Newport Bay Club.
● Vergezeld door een drietalige begeleider (Engels, Frans & Spaans).
● Bezoek Château de Versailles. Toegang met voorrang. Commentaar via individuele headsets (alleen vanaf 8 jaar en ouder) in 11 talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans,
Russisch, Portugees, Japans, Koreaans, Pools en Chinees Mandarijn. Vrije tijd in de tuin.
● Een 1 uur durende cruise op de Seine vanaf de Eiffel Toren. Toegang met voorrang. Commentaar in Engels, Frans & Spaans.
● Foto pauze in het Eiffel Toren district.
Voorwaarden

Deze extra's kunnen alleen in combinatie met een verblijf worden geboekt. De prijs van de extra is afhankelijk van de datum van gebruik. Valt deze buiten de geldigheidsperiode van deze brochure, raadpleeg ons voor de prijzen. Deze informatie is geldig op het moment van publicatie.
We kunnen de beschikbaarheid van deze producten gedurende de periode niet garanderen, welke afhankelijk is van onze excursiepartners. Neem gerust contact met ons op voor informatie over deze producten tijdens je verblijf.
Gratis voor kinderen t/m 2 jaar.

(1)

Geen vertrek op 1 mei 2020, maandagen, woensdagen, donderdagen en zondagen van 2 april t/m 31 oktober 2020 en elke dag van 1 november t/m 31 maart 2021.

(2)

Geen vertrek op alle zondagen en mondagen en op 1 mei 2020.

Gemiddeld verbruik: 0,002kg CO²/km/passagier.
Gemiddeld CO2 verbruik/km/passagier voor PARISCityVISION excursies:
- Stadstour + #BestPhotos: 0.01553 kg
- Stadstour + lunch bij de pier: 0.01553 kg
- Stadstour + lunch bij de pier + cruise BP op de Seine: 15,53 g + 73g =
0,08853 kg

In het geval dat één van de bezienswaardigheden gesloten of deels afgesloten door werkzaamheden is of in geval van slecht weersomstandigheden en wateroverlast of verkeersdrukte kunnen de excursies gewijzigd en/of geannuleerd worden (geen terugbetaling mogelijk). Als je verblijft
in Disney’s Davy Crockett Ranch, dien je zelf vervoer te regelen van en naar de opstapplaats. Aankomsttijd in Disneyland Paris afhankelijk van de verkeersdrukte.

VERVOER OPTIES
van 2 april 2020 t/m 1 November 2020

Disney Express bagageservice

VOLWASSENE
(vanaf 12 jaar)

KIND
(3 t/m 11 jaar)

15

15

Geef bij aankomst in station Marne-la-Vallée/Chessy je bagage af aan de balie van Disney Express. Je ontvangt hier je toegangstickets voor de parken zodat je meteen kunt
genieten van de magie, zonder eerst naar je hotel te hoeven.
• Je hoeft niet eerst naar je hotel; je bespaart tijd
• Je hebt geen zware bagage om aan te denken
• Je kunt meteen genieten in de parken
Voorwaarden
Gratis voor kinderen t/m 2 jaar.
Niet beschikbaar voor Disney’s Davy Crockett Ranch en Villages Nature Paris. De Disney Express balie ligt op de bovenste etage van het Marne-la-Vallée/ Chessy station en is 7 dagen per week
geopend van 08.00 uur t/m 21.30 uur (je kunt je bagage afgeven aan de balie van Disney Express tot 08.50 uur).

Bij vertrek kun je je bagage bij de concierge van je hotel achterlaten voor 11.00 uur op de dag van vertrek of 1,5 uur van te voren indien je trein voor 11.00 uur vertrekt.
Het wordt direct naar de Disney Express balie op het station Marne-la-Vallée/Chessy gebracht. Daar hoef je alleen nog maar je bagage op te halen bij de Disney Express balie minstens 40 minuten voor je trein
vertrekt of 40 minuten voor de Disney Express sluit op het Marne-la-Vallée/Chessy station.

'Controleer voor je deze service boekt of je aankomst- en vertrektijden met de openingstijden samenvallen. Uit veiligheidsoverwegingen worden bij de Disney Express balie niet alle voorwerpen
geaccepteerd. Onder meer sieraden, laptops, foto- en videocamera's, kinderwagens en golfclubs kunnen niet worden aangenomen.

van 2 april 2020 t/m 31 maart 2021

MAGICAL SHUTTLEBUS LUCHTHAVEN

VOLWASSENE
(vanaf 12 jaar)

KIND
(3 t/m 11 jaar)

23

10

De Magical Shuttle rijdt dagelijks en is een directe verbinding tussen de luchthavens van Parijs (Orly, Charles de Gaulle), de 6 Disney Hotels (m.u.v.
Disney’s Davy Crockett Ranch) en de speciaal uitgekozen hotels.
Controleer je aankomsttijd op de luchthaven met het schema van de Magical Shuttle bus om jezelf ervan te verzekeren dat je gebruik kunt maken van de
Magical Shuttle bus.

Prijs voor enkele reis van en naar de luchthavens Orly en Charles de Gaulle.

Gratis voor kinderen t/m 3 jaar, maar er is geen gegarandeerde plaats beschikbaar. Niet beschikbaar voor Disney’s Davy Crockett Ranch. Te boeken tot 2 dagen voor aankomst.
De Magical Shuttle bussen zijn niet aangepast voor mindervalide gasten. Voor aangepast vervoer bezoek je de Magical Shuttle webiste of kun je bellen naar +33 (0) 1 53 48 39 53 tenminste 2 werkdagen voor vertrek.
Het kan voorkomen dat er een overstap gemaakt moet worden op een andere bus bij de Marne-la-Vallée/Chessy halte om de geselecteerde hotels en Villages Nature Paris te kunnen bereiken.
Meer informatie en de bustijden van de Magical Shuttle bus vind je op magicalshuttle.co.uk

HONDVRIENDELIJKE BLOKHUTTEN
van 2 april 2020 t/m 31 maart 2021

Hondvriendelijk
Geniet samen met je hond van de hondvriendelijke blokhutten in Disney's Davy Crockett Ranch!
In Disneyland Paris weten we dat honden meer zijn dan huisdieren; ze horen bij de familie. Daarom is je harige huisgenoot nu ook welkom in de magische sfeer van Disney's Davy
Crockett Ranch. Woef!
Voorwaarden

Bij je aankomst krijg je een welkomstpakket voor je hond; met een halsband, een puppy trainingsdoek, een poepschepje, een speciale deurkrukhanger en twee Disney voerbakken. Als je de hond enige tijd alleen wilt laten in je
blokhut, kun je zo nodig bij de receptie een hondenkooi lenen (tegen een waarborgsom).
Honden die volgens de Franse wet als gevaarlijk ... worden beschouwd, worden niet toegelaten. In Frankrijk worden gevaarlijke honden momenteel ingedeeld in twee categorieën:
Categorie 1: aanvalshonden - Honden (zonder officiële stamboekpapieren) die lijken op een Amerikaanse staffordshireterriër (pitbullachtigen), Mastiff (Boerboel) of Tosa.
Het is strikt verboden om deze honden mee te nemen in Frankrijk.
Categorie 2: verdedigings- en waakhonden - Zuivere American staffordshireterriër, Rottweiler en Tosa rashonden (met stamboek) en Rottweiler-achtige honden (zonder stamboek).
Je moet bij aankomst een geldig inentingsbewijs tonen met een bewijs van inenting tegen rabiës.
De hond moet identificeerbaar zijn door een chip of een tatoeëring.
Honden worden alleen toegelaten in een beperkt aantal Pioneer en Premium Plus blokhutten.
De prijs omvat geen hondenvoer en geen toegang tot de hondenkennel van de Disney Parken (de kennelservice is afhankelijk van de beschikbare plaatsen, tegen betaling en kan
niet worden gereserveerd).

Prijs per hond

30

Villages Nature® Paris - 1 Dag
Vanaf 22 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

1

2

Oktober 2020
November 2020

3

4

Sa

Su

6

Su

7
Sa

Sa

December 2020
Sa

Januari 2021

5

8

9

10

11

Sa

Su

12

Su

14
Sa

Su

Sa

Su

13

Sa

15

16

17

18

Sa

Su

19

Su

21
Sa

Su

Sa

Su

20

Sa

22

23

24

25

Sa

Su

26

28
Sa

Sa
Sa

30

31

Su

Su

Su

Sa

Februari 2021

Sa

Su

Sa

Su

Sa

Su

Sa

Su

Maart 2021

Sa

Su

Sa

Su

Sa

Su

Sa

Su

Laagseizoen
Hoogseizoen

29

Sa

Su

Su

Su

27

Su

Prijzen per persoon in euro's.

van 6 november 2020 t/m 31 Maart 2021

VIP RONDLEIDING

Rondleiding (Low -zie kalender)

Beleef Disneyland® Paris als nooit tevoren. Tijdens de rondleiding zal jouw gids je helpen de attracties en shows te kiezen die je het liefst wilt beleven. En terwijl je door de Parken loopt,
zal je gids je vermaken met de meest magische Disney verhalen die uit het echte leven zijn gegrepen.

2200

Voorwaarden

Maximaal 10 gasten per rondleiding
Rondleiding engels of frans
Rondleiding start in het Hall of Disneyland Hotel
Duur van rondleiding: over 5 uur.

van 6 november 2020 t/m 31 Maart 2021

RONDLEIDING
Ontdek met onze officiële gidsen enkele van de geheimen van Disney-magie tijdens een thematische
wandeltour door Disneyland® Parijs

VOLWASSENE
(vanaf 12 jaar)

KIND
(3 t/m 11 jaar)

Disneyland Park Rondleiding

65

45

Tower of Terror Rondleiding

50

34

Voorwaarden

Maximaal 10 gasten per rondleiding
Duur van rondleiding: over 2 uur. Vertrektijden: 13.00 (engels) of 14.00 uur (Frans)
Duur van rondleiding: over 1 uur. Vertrek 09.10 uur (Kinderen die kleiner zijn dan 1m02 mogen niet aan dit avontuur deelnemen.De tour is te voet).

Vanaf 22 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

VILLAGES NATURE® PARIS - 1 DAG

VOLWASSENE
(vanaf 12 jaar)

KIND
(3 t/m 11 jaar)
Voordeelseizoen

35

45
Voorwaarden
Alle prijzen in €.
Gratis voor kinderen t/m 2 jaar.
Een eendaags bezoek aan Villages Nature® Paris is inclusief onbeperkt toegang* tot de 5 recreatiewerelden: de Aqualagoon, de Uitzonderlijke Tuinen, de Boerderij BelleVie, het Bos der Legendes,
de Promenade aan het Meer en een selectie aan animaties en activiteiten (afhankelijk van beschikbare plaatsen).
● 1-daags bezoek: van 10.00 to 23.30 (onder voorbehoud van wijzingen).
● Heen- en terugreis met de stadsbus (tegen betaling) vanaf het busstation van Disneyland® Paris, of met de auto (betaald parkeren bij Villages Nature® Paris).
● Elke bezoeker krijgt bij aankomst bij Villages Nature ® Paris een digitale armband en een plattegrond.
● Maaltijden (naar keuze) zijn niet inbegrepen in de prijs. Er zijn verschillende restaurants op locatie.
● Sommige activiteiten die tijdens je 1-daagse bezoek aan Villages Nature ® Paris worden aangeboden (ponyclub, koken, tuinieren, hutten bouwen met het gezin, bowlen) zijn niet inbegrepen in de
prijs. Informatie op locatie.
● Als je verblijft in Disney's Davy Crockett Ranch, dien je zelf je vervoer van en naar de Villages Nature ® Paris te regelen.
● Afhankelijk van beschikbaarheid op moment van boeken.

20
Hoogseizoen

Ontdek Villages Nature® Paris op slechts een steenworp afstand van Disneyland® Paris, een compleet nieuw recreatiepark waar mens en natuur
samenkomen! Bezoek de 5 recreatiewerelden, voor vele unieke ervaringen en onvergetelijke herinneringen.

30

