EXTREME
SENSATIES

PLEZIER MET
DE KLEINTJES

FAMILIEPLEZIER

13 La Cabane des Robinson
14 Pirates’ Beach

Twee speelplaatsen voor jonge piraten van 3-6 en 7-9 jaar.
Opening afhankelijk van weersomstandigheden. Maximumlengte: 1m40.

M

15 Le Passage Enchanté d’Aladdin

18

Miniatuurscènes die het hele verhaal van Aladdin vertellen.

Een reis door het donkere en geheimzinnige bos van Sneeuwwitje.

22 Les Voyages de Pinocchio

28

Ga mee met Pinokkio op z’n spannende zoektocht om een echte jongen te worden.

27

24

16

17 Adventure Isle Dwaal rond door geheime grotten en ontdek de schuilplaatsen van echte piraten.

29

24 Peter Pan’s Flight

32

25 Disneyland Railroad - Fantasyland Station. Treintijden ter plekke te bekijken of via de app.
Ontmoet Mickey backstage in de repetitieruimte van zijn theater.
Raadpleeg het programma of de app.

Q

P

27 Dumbo the Flying Elephant Draaimolen in de lucht.
28 Alice’s Curious Labyrinth Heggendoolhof in Wonderland.

19
J

De verovering van het Wilde Westen

15

6 Phantom Manor

Ontdek griezelige geesten en het mysterie van de bruidegom in dit vervallen landhuis.
Bekijk het programma of de app voor meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

L

20

34

1

12

Een cruise door het natuurschoon van de Far West aan boord van een raderboot.

I

Bureau
Passeport
Annuel

Royal Castle
Stage

G

11 The Chaparral Theater Podium voor shows. Bekijk het programma of de app voor
12 Disneyland Railroad - Frontierland Depot

7

Bekijk het programma of de app voor meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

4
E

44

A

5

42

35 Buzz Lightyear Laser Blast

B

Is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Toy Story 2

36 Orbitron® Vliegende ruimteschepen
37 Videopolis® Theatre Podium voor shows. Raadpleeg het programma of de app.
38 Disneyland Railroad - Discoveryland Station.

Discovery Arcade

3

Treintijden ter plekke te bekijken of via de app.

39 Star Tours : l’Aventure Continue

Town Square

Boot Hill

Ontelbare missiecombinaties door Star Tours, spanning en sensatie verzekerd!
Personen die last hebben van reisziekte kunnen dit avontuur beter niet proberen.
Minimumlengte: 1m02.

2

City Hall

City Hall

Informatie, reserveringen, toegankelijkheid, services voor bezoekers, gevonden voorwerpen.

3

1

1 Disneyland Railroad - Main Street Station
Treintijden ter plekke te bekijken of via de app.

NIEUW Ontdek onze nieuwe FASTPASS opties om
nog meer te genieten van onze populairste attracties!
Z.o.z. voor meer details.
Disneyland® Hotel

4 Statue of Liberty Tableau
5 Dapper Dan’s Hair Cuts Kapper en barbier. Tegen betaling.

Dromen van de toekomst
in het verleden en het heden

Liberty Arcade

6

3 Main Street Vehicles Mede mogelijk gemaakt door Hertz.

32 “it’s a small world” De allerleukste muzikale wereldreis die je ooit per boot zal meemaken.
33 Princess Pavilion
Een majestueuze ontmoeting met één van onze Disney prinsessen.

43

C

F

meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

2 Horse-Drawn Streetcars Paardentram.

40

36

2

Beleef het begin van de 20e eeuw
in dit Amerikaanse stadje

Stap in Dombo’s Circustrein voor een vrolijke reis.

31 Le Pays des Contes de Fées Een cruise langs allerlei sprookjesverhalen in het klein.

41

D

10

Leeftijd: van 4-8 jaar. Opening afhankelijk van weersomstandigheden.

30 Casey Jr. - le Petit Train du Cirque

39

34 Royal Castle Stage Podium voor shows. Raadpleeg het programma of de app.
Central Plaza

8

10 Pocahontas Indian Village

37

R

35

Neem plaats in deze gigantische, draaiende theekoppen.

Raadpleeg het programma of de app.

9

11

Schiet in razende vaart aan boord van een op hol geslagen trein door een verlaten goudmijn.
Minimumlengte: 1m02.

Videopolis Theatre

H

8 Rustler Roundup Shootin’ Gallery Schiettent. Tegen betaling.
9 Big Thunder Mountain

29 Mad Hatter’s Tea Cups

38

K

7 Thunder Mesa Riverboat Landing

Vlieg met een piratenschip naar Nooitgedachtland.

26 Meet Mickey Mouse

21

14

13

33

22

17

Ga mee op een avontuurlijke bootreis en ontmoet piraten, vrijbuiters en Captain Jack Sparrow in
hoogsteigen persoon! Pas op, je kan nat worden.

23 Le Carrousel de Lancelot

23

N

18 Pirates of the Caribbean

20 La Tanière du Dragon (in de grot)
21 Blanche-Neige et les Sept Nains®

16 Indiana Jones™ and the Temple of Peril

Neem plaats in een mijnwagentje voor een avontuurlijke tocht. Bereid je voor op snelle bochten,
veel lawaai en wie weet: een looping. Minimumlengte: 1m40.

19 Sleeping Beauty Castle

25

26

O

De magie van Disney klassiekers

31

30

Ontdek de hut die zich hoog in de boom bevindt.

DIT MAG JE
NIET MISSEN

Naar het Walt Disney Studios® Park

Raadpleeg de data en de
aanvangstijden in het programma
of via de app.

40 Starport

Shows

42 Les Mystères du Nautilus Breng een bezoek aan de duikboot van Kapitein Nemo.

1

Donald Desk

2

Toegangstickets

Poseer samen met Darth Vader voor een onvergetelijke foto.
Raadpleeg het programma of de app.

41 Mickey’s PhilharMagic – Discoveryland Theatre
Raadpleeg het programma of de app.

43 Star Wars™ Hyperspace Mountain

Schiet door de ruimte en vind jezelf terug midden in het gevecht tussen de Rebel Alliance en de
Empire. Minimumlengte: 1m20.

DisneyIlluminations
Avondshow

44 Autopia®

DisneyStarsonParade

Bekijk het programma of de app voor meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

Route van de parade

©Disney/Pixar © 2018 MARVEL. © & TM 2018 Lucasfilm Ltd. Euro Disney Associés SCA - Siren 397471822 - RCS MEAUX - Capital Social 1.203.699.718,90€. Licences ES n°1-1096480 à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 1-1102702 ; 1-1102736 ; 2-1096251 et 3-1096250. Drukwerk : Comeback Graphic

Kies je favoriete beleving

Welkom in de wereld van
ontdekkingsreizigers en avonturiers

Ingang

De plattegronden zijn niet op schaal.

Actie, opwinding
en speciale effecten

9

7 Armageddon : les Effets Spéciaux

Waar animatiefiguren tot leven komen

18

10

3 Animagique® Theater

Podium voor shows. Raadpleeg het programma of de app.

17

Een onvergetelijke reis met een lawine van geluid, beweging en speciale effecten!
Bekijk het programma of de app voor meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

14

V

9 Rock ’n’ Roller Coaster starring Aerosmith

W

Is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Cars.
Bekijk het programma of de app voor meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

15

Place de Rémy

16

Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith laat je alle kanten op draaien, loopings maken
en plotseling tot stilstand komen. Alles in een razend tempo en op keiharde rockmuziek.
Minimumlengte: 1m20.

4 Cars Quatre Roues Rallye
5 Crush’s Coaster®

Is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Finding Nemo.
Crush’s Coaster laat je langs kleurige koraalriffen razen, draaien en denderen.
Een huiveringwekkende rit op de woeste Oost-Australische Golfstroom. Minimumlengte: 1m07

10 Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular®

7

U

Waarschuwing: deze show is erg luid. Raadpleeg het programma of de app.

6 Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®

4

13

T

Bekijk het programma of de app voor meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

Hollywood
Boulevard

15 Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy

12
11

De wondere wereld van het
witte doek en de televisie

12 Art of Disney Animation®

Toon Plaza

5

Is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Toy Story

6

2 Studio Theater

2

16 Toy Soldiers Parachute Drop

Alle groene soldaatjes verzamelen voor een hoogst avontuurlijke opdracht!
Minimumlengte: 81cm.

1

Podium voor shows. Raadpleeg het programma of de app.

De Disney Junior figuren komen tot leven op het toneel.
Bekijk het programma of de app voor meer informatie omtrent sluitingsdata door renovatie.

Een wereld waar alles zo groot is dat
jij je zo klein als speelgoed voelt!

Place des Stars

8

8 Disney Junior Live on Stage!

Mede mogelijk gemaakt door Crédit Mutuel. Gekrompen tot rattenformaat schiet je links en rechts
wegduikend door een Disney avontuur om je vingers bij af te likken! Personen die last hebben van
reisziekte kunnen dit avontuur beter niet proberen.

3

S

17 Slinky Dog Zigzag Spin

Slinky® Zig Zag is een geregistreerd handelsmerk van Poof-Slinky, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Wie gaat er niet kwispelen van plezier in dit zig-zag avontuur?

18 RC Racer

11 Stitch Live!

Geniet met het hele gezin en Stitch van deze vrolijke, interactieve attractie.
Raadpleeg aanvangstijden ter plekke of via de app.

Hot Wheels® is een geregistreerd handelsmerk van Mattel, Inc. Gebruik van het merk Hot Wheels®
en de racebaan met toestemming, ©2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor Andy’s
supersnelle speelgoedauto geldt geen snelheidslimiet! Minimumlengte: 1m20.

Place des
Frères Lumière

13 The Twilight Zone Tower of Terror™

Is geïnspireerd op The Twilight Zone®, een geregistreerd handelsmerk van CBS, Inc. Alle rechten
voorbehouden. Duik in de 4e dimensie aan boord van een lift die sneller reist dan de zwaartekracht!
Minimumlengte: 1m02.

Studio Services

14 Studio Tram Tour®: Behind the Magic

Ontdek echte filmsets en decorstukken tijdens een fascinerende tramreis.
In Catastrophe Canyon® wordt een actiefilm gedraaid! Pas op, je kan nat worden.

De prestigieuze ingang van een magische filmstudio

Toegangstickets

Studio Services

Informatie, reserveringen, toegankelijkheid, services voor bezoekers, gevonden voorwerpen.

Ingang

LEGENDA
Informatie en reserveringen

Eerste Hulp

Wisselkantoor

Toegankelijkheid: z.o.z.
voor meer details.

Automatische Externe Defibrillator

Bagagedepot
(tegen betaling)

Informatieborden
Wachttijden voor de attracties

Baby Care Center & Lost Children
(Trefpunt verdwaalde kinderen):
z.o.z. voor meer details

Loket “Guest Relations”

Toiletten
(ook voor gasten met beperkingen)

Stroller & Wheelchair Rentals
(verhuur buggy’s en rolstoelen)

Geldautomaten
van Crédit Mutuel

123,5x215_12541_Plans_Parks_Disney_NL.indd 1-8

Gevonden voorwerpen

A

Restaurants: z.o.z.
voor meer informatie.
Ontmoetingen met de Disney Figuren.
Raadpleeg het programma of de app voor
meer informatie.
Disney PhotoPass™: meerdere locaties
beschikbaar, raadpleeg het programma of de
app. Z.o.z. voor meer details over PhotoPass+.

FASTPASS®: z.o.z.
voor meer informatie.

VEILIGHEID

Gelieve alle waarschuwingen en
veiligheidsregels in acht te nemen.
SINGLE RIDER: z.o.z.
Wij verzoeken je het parkreglement
voor meer informatie.
in acht te nemen en de aanwijzingen
Rookzone: voor rokers zijn speciale van de Cast Members
(Disney medewerkers) van
zones ingericht. Wij verzoeken je
Disneyland® Paris op te volgen.
deze te respecteren.

1 Disney Studio 1 Hier beleef je de sfeer van een echte filmset.

Naar het Disneyland® Park

WAARSCHUWING!
Voor je eigen veiligheid en comfort raden
wij je aan alleen van deze attractie gebruik
te maken wanneer je in goede gezondheid
verkeert en niet aan hoge bloeddruk of hart-,
rug- of nekproblemen lijdt. Stap ook niet in
deze attractie wanneer je snel wagenziek
wordt of andere gezondheidsproblemen hebt
die door deze attractie verergerd kunnen
worden. Deze attractie is niet geschikt voor
zwangere vrouwen.

Deze attractie is niet geschikt
voor zwangere vrouwen.
Kan voor kinderen angstaanjagend zijn.
Kinderen dienen te allen tijde in het oog
gehouden te worden. Kinderen t/m 6 jaar
moeten door een volwassene begeleid
worden.
Attractie waarvoor een minimum- of
maximumlengte geldt.

Blijf voor je eigen veiligheid tijdens de rit zitten
in je stoel of karretje en houd je handen, armen, benen
en voeten binnenboord. Let goed op je kinderen.
Uitschuifbare metalen stokken voor camera’s
of smartphones, zoals selfiesticks, zijn verboden.
Het is verboden op de decors te klimmen (rotsen, etc.)
Voor ieders comfort is roken in de Disney® Parken
niet toegestaan (m.u.v. de rookzones).

LET OP:
Bezoekers dienen voor hun aankomst hun gezondheid
te controleren en kennis te nemen van alle geldende
toegangsbepalingen en veiligheidseisen door de
verschillende documenten te lezen die tot hun beschikking
staan. Het is mogelijk dat door het type zitplaatsen en
de gebruikte veiligheidssystemen sommige attracties
niet toegankelijk zijn voor gasten met bepaalde fysieke
kenmerken. Bezoekers moeten over voldoende kracht in
hun bovenlichaam beschikken om op de juiste wijze in
de voertuigen van de attractie te kunnen zitten. Zwangere

vrouwen, bezoekers met beperkingen en bezoekers die
mogelijk in aanmerking komen voor voorrang bij attracties,
dienen zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden/
beperkingen van de toegang tot de attracties. Attracties
en shows die gebruikmaken van bepaalde lichteffecten
(stroboscopische flitseffecten) kunnen problemen
veroorzaken bij bezoekers die lijden aan lichtgevoeligheid.
Bepaalde shows, attracties, parades, restaurants,
boetieks en faciliteiten kunnen tijdelijk voor het seizoen of
wegens werkzaamheden worden gesloten, of veranderd,
verlaat of afgelast worden zonder aankondiging vooraf.

29/11/2018 11:44

Kies je restaurant

NEEM OOK HET PROGRAMMA

Slimme tips

De meeste van onze restaurants bieden vegetarische gerechten aan die je makkelijk kan herkennen
aan dit symbool.
Het Disney Check symbool op de kindermenu’s van de Disney Parken geeft aan welke evenwichtige maaltijden
passen bij Disney voedingsrichtlijnen. Kijk voor meer informatie op DisneylandParis.com

5 tips om het beste uit je dag te halen

3 verschillende type maaltijden voor elke smaak en
voor elk budget

PRIJS: €

SNELLE MAALTIJD

Main Street, U.S.A.®

Frontierland®

Adventureland®

Discoveryland

Download onze nieuwe Disneyland Paris app om
direct alle informatie over o.a. de Disney® Parken,
shows en parades te raadplegen. Bovendien kan je
zo ook de wachttijden bij attracties zien en details
van gesloten attracties opvragen.

Main Street, U.S.A.®

N

Hot Dogs, geroosterde kip
en braadworst

PIZZERIA BELLA NOTTE
Stap binnen in de iconische wereld van Lady en de Vagebond

Q

Pasta, lasagne, pizza’s

2. Bespaar tijd bij attracties

TOAD HALL RESTAURANT
Een op-en-top Brits landhuis

O

Fish & Chips en sandwiches met kip

FASTPASS®

C

Hotdogs

MARKET HOUSE DELI
Proef het New York van begin vorige eeuw

B

Sandwiches, salades en wraps

COWBOY COOKOUT BARBECUE
Beleef het Amerikaanse westen in deze gezellige schuur

I

Kipspecialiteiten en gerookte
spare ribs

LAST CHANCE CAFE
De laatste stop voor een stevige hap

F

Tex-Mex specialiteiten

FUENTE DEL ORO RESTAURANTE
Smaken en kleuren uit het Amerikaanse zuidwesten

H

Fajitas en burritos

COLONEL HATHI’S PIZZA OUTPOST
Een onverwachte ontdekking in de jungle

J

Pasta, lasagne, pizza’s

RESTAURANT HAKUNA MATATA
Een oase in de Afrikaanse savanne

K

Afrikaans geïnspireerde gehaktballen,
kip en kebabs

CAFÉ HYPERION
Op reis tot voorbij de grenzen van de tijd

R

Burgerspecialiteiten en salades

RESTAURANT EN COULISSE
Aan tafel op een echte filmset

S

Burgerspecialiteiten en salades

GREEN OF PERRIER

-

-

-

D

Verfijnde keuken en vleeswaren

L

Oriëntaalse keuken

T

Amerikaans geïnspireerde gerechten
en desserts.

-

Relecture /
Re-reading :
Document définitif /
Final document :

06/06/16

RESTAURANT AGRABAH CAFÉ
De wereld van duizend-en-een-nacht
!

Adventureland

THE SIZE OF LOGO WHITE OR GREEN
HAS BEEN REWORKED IMPLYING
THAT LOGO ARE DIFFERENT

RESTAURANT DES STARS
Restaurant uit de gouden jaren van Hollywood

* Inclusief of exclusief frisdranken (zonder alcohol) afhankelijk van het restaurant.

Ontdek ook de nieuwe Super & Ultimate FASTPASS, waarmee je vanaf €30 per
persoon per dag geniet van snelle en flexibele toegang tot FASTPASS-attracties
zonder een vast tijdslot. Vraag onze Cast Members om meer informatie.
Verkrijgbaar in de Disney® Parken bij de ingang, bij City Hall en bij Studio Services.
SINGLE RIDER Service
Bij de attracties die zijn aangegeven met dit symbool kan je van de
Single Rider service gebruikmaken. Via een speciale ingang kunnen de
gasten die alleen reizen of de gasten van een groep die het niet erg vinden de
attractie alleen te beleven, buiten de wachtrijen om naar binnen. Deze service
geeft geen recht op onmiddellijk instappen of een stoel of karretje naar keuze.

Maak gebruik van de speciale Baby Switch service
Met deze gratis service kunnen ouders met kleine kinderen om de beurt genieten
van attracties die niet toegankelijk zijn voor hun kind. Ouders hoeven niet een
tweede keer in de rij te staan. Laat je informeren bij de ingang van de attractie.

Plattegrond van
de 2 Disney
isney Parken

Front Lot

Couleurs recommandées / Recommanded colours :

®

• Het aanbod in de restaurants kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. • De prijsindicatie is de
gemiddelde prijs van een maaltijd voor een volwassene. • Voor speciale wensen, ga naar een restaurantmedewerker. •
Sommige restaurants kunnen op bepaalde dagen of in bepaalde seizoenen gesloten zijn. • Raadpleeg openingstijden ter
plekke of via de app.

Baby Care Center | Lost Children (Trefpunt verdwaalde kinderen)
Deze plek is speciaal ingericht om baby’s te verzorgen en om flessen te
verwarmen. Er zijn luiers en babyvoeding te koop. Tevens een trefpunt voor
verdwaalde kinderen.

4. Reserveer een tafel
Bel onze Disney restaurantreserveringslijn op het nummer
+33 (0)1 60 30 40 50 of ga langs bij City Hall of Studio Services.
Zie aparte sectie voor meer details.

PRIJS: €€€

BEDIENING AAN TAFEL

Bij de attracties die op de achterzijde zijn aangegeven met dit symbool
kan je van de FASTPASS® service gebruikmaken. Scan je toegangsticket,
e-ticket of MagicPass bij de FASTPASS-automaat bij de ingang van de
attractie. Je ontvangt vervolgens je gratis standaard FASTPASS waarmee je tijdens
een vast tijdslot snelle toegang krijgt via de speciale FASTPASS-ingang.
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U

Croque-monsieur, sandwiches, wraps,
pizza en salades

Plan / Technical drawing :

Tons cibles à composer / Target colours to set :

3. Kids en diensten voor de allerkleinsten

DISNEY BLOCKBUSTER CAFÉ
Eten als een filmcrew tussen decors en rekwisieten

Client : NESTLE WATERS

N° Dossier / File Number : 32460

Projet / Project : LOGO - OUT OF PACK - 1COUL
REGISTERED

Échelle sortie papier / Printing scale : 100%

Ce fichier n’est pas un document prêt à flasher.
Images en quadri - surimpression et traping sont à réaliser en photogravure.
This file is not ready to print.
Images & illustrations are in process colors - trapping & overprinting are the
responsability of the reprohouse.

Production Courtyard®

WALT DISNEY STUDIOS® PARK
Backlot

PLAZA GARDENS RESTAURANT
Smaakvol genieten in een schitterend Victoriaans paviljoen

WALT DISNEY STUDIOS® PARK

AU CHALET DE LA MARIONNETTE
Rechtstreeks uit de wereld van Pinokkio

CASEY’S CORNER
Honkbal, hotdogs en ander lekkers

OP DE
SOORT MAALTIJD
PLATTEGROND

DISNEYLAND® PARK

OP DE
SOORT MAALTIJD
PLATTEGROND

DISNEYLAND® PARK

Fantasyland®

Een grote keuze aan heerlijke gerechten voor de hele familie!
Stel zelf je menu samen naar eigen smaak en in je eigen tempo.

Download gratis de officiële app van
Disneyland® Paris!

Wil je lekker en snel eten?
Kies dan voor een maaltijd in een van onze
counterservicerestaurants. Daarnaast zijn er ook eetstandjes
die snelle snacks aanbieden.

PRIJS: €€

BUFFETRESTAURANTS*

1. Bekijk de wachttijden en het
programma

Gun jezelf een moment van culinair genieten. Proef de
vele smaken van de Disney keuken in een relaxte omgeving.
Ontdek creatieve gerechten van topkwaliteit.
OP DE
SOORT MAALTIJD
PLATTEGROND

DISNEYLAND® PARK
Fantasyland®

AUBERGE DE CENDRILLON
Een sprookjesmaal met koninklijke charme

P

Traditionele Franse keuken

Main Street, U.S.A.®

WALT’S - AN AMERICAN RESTAURANT
De magische wereld van Walt Disney

A

Amerikaans geïnspireerde Franse
keuken

SILVER SPUR STEAKHOUSE
Stijlvol restaurant, in de sfeer van het Wilde Westen

E

Grill specialiteiten

THE LUCKY NUGGET SALOON
Saloon uit de tijd van de goudzoekers

G

Spare ribs, hamburgers

CAPTAIN JACK’S - RESTAURANT DES PIRATES
Een piratenfeestje onder de Caribische avondhemel

M

Caraïbische keuken en visgerechten

Frontierland®
Adventureland®

WALT DISNEY STUDIOS® PARK
Toon Studio®

BISTROT CHEZ RÉMY
Remy’s beroemde ratatouille mag je niet missen!

W

Specialiteiten van een echte Franse
bistro

Backlot

CAFÉ DES CASCADEURS
Amerikaanse ‘diner’ uit de jaren vijftig

V

Premium hamburgerspecialiteiten

Win tijd, reserveer nu je tafel!
Haal het meeste uit je verblijf in de Disney® Parken en verzeker jezelf van een plekje
in het restaurant van je keuze. Bel nu onze restaurantreserveringslijn, of reserveer bij
City Hall of Studio Services .

+33 (0)1 60 30 40 50 * Ook niet mogelijk voor The Lucky Nugget Saloon en Café des Cascadeurs.

5. Een unieke shopervaring!
Shop vóór 15.00 uur en laat je aankopen achter in de boetieks. Haal
ze op voordat je naar huis gaat of laat ze afleveren in je hotel. Deze
service is beschikbaar in de meeste hotels van Disneyland® Paris.
Informeer bij onze boetieks

bedankt zijn Officiële Partners*

Niet-rokenbeleid
Alle foto’s van je ontmoetingen
met Disney Figuren en foto’s
van attracties als digitale
bestanden van hoge kwaliteit!
Te koop bij alle fotoverkooppunten en
geselecteerde winkels.

De Disney Parken zijn rookvrij. Deze regel is tevens van toepassing
op elektronische sigaretten. Wanneer je wilt roken, kun je gebruik
maken van de speciaal ingerichte rookzones. We verzoeken je deze
regel te respecteren.
De rookzones zijn aangeduid met dit symbool.
* Officiële Partners op het moment van publicatie.

Kom genieten van een
verfrissende pauze op

3

14/02/2018

14:02

C

M

J

CM

MJ

CJ

Verkrijgbaar
IN DE DISNEY® PARKEN BIJ DE INGANG,
BIJ CITY HALL EN BIJ STUDIO SERVICES
BEPERK TE BESCHIKBA ARHEID. ZIE DE VOORWA ARDEN OP

DisneylandParis.com

CMJ

N

©2018, The Coca-Cola Company. Coca-Cola and Taste the feeling are
trademarks of The Coca-Cola Company

UW !

Gasten met beperkingen of met specifieke behoeften
Informeer je over de toegankelijkheid van de attracties bij
de Donald Desk (bij de ingang van het Disneyland® Park), bij
City Hall (Disneyland Park) of bij Studio Services (Walt Disney
Studios® Park). Hier vind je ook de Toegankelijkheidsgids voor de Disney
Parken en een speciale toegangskaart om je bezoek te vergemakkelijken.

Rondleiding

Shows van vrijdag t/m dinsdag om 18.30 uur en 21.30 uur.
*

Bezoek met een gids te voet de beide Disney Parken of The Twilight Zone
Tower of Terror™. Informatie en tarieven kan je vinden bij City Hall en bij
Studios Services .

Vragen?
Iedereen die een Disney badge draagt, beantwoordt
graag al je vragen!
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van de bezoekers
vond het helemaal
geweldig!
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Vraag bij de verhuurpunten in de Disney Parken naar
beschikbaarheid en voorwaarden.

Ga voor informatie en reserveringen naar de Conciergerie van je hotel, de Ticket Kiosk
in Disney Village, City Hall of Studio Services, of bel naar +33 (0)1 60 45 71 00.

Gelieve ons hiervoorte raadplegen. Afgeraden voor mensen met astma of allergie. *Percentage bezoekers dat aangaf zeer tevreden te zijn met de show; 397 bezoekers geïnterviewd in juli 2017.

EEN PAUZE BIJ STUDIO CATERING CO.?
IJSKOUD DE BESTE!

Social Media
Volg ons op:

en deel je magische momenten: #DisneylandParis

Help ons het milieu te beschermen door je
afval te scheiden.
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(Walt Disney Studios® Park)

MICKEY EN Z’N VRIENDEN!

Verhuur buggy’s en rolstoelen
NW M&D - SAS de 26 740 940€ - 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS NANTERRE 479 463 044

LA TERRASSE PERRIER
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