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S H OW - U L N O U
Disney Illuminations

SĂ STRĂLUCIM
DE FERICIRE!

Magia se simte mai mult ca niciodată până acum – parcul Disneyland®
Paris devine şi mai strălucitor cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la
întemeiere. Aura sclipitoare a Disneyland® Paris, unde noi atracţii speciale,
spectacole şi parade oferă o experienţă unică, va face ca oaspeţii să nu
uite aceste momente pentru mulţi ani!

D I S N E Y I L LU M I N AT I O N S
Priveliştea de noapte care îţi taie respiraţia
Lăsaţi-vă furaţi de vise în timpul noului show Disney Illuminations care va
avea loc în fiecare seară pe fundalul castelului Frumoasei Adormite. Mickey
Mouse va fi ghidul Dvs. în lumea poveştilor Disney clasice precum şi a celor
mai noi. Focuri de artificii care vă taie respiraţia, proiecţii de lumină spectaculoase şi efecte speciale uimitoare din filme, precum Războiul Stelelor,
Regatul de Gheaţă sau Piraţii din Caraibe.

A 25-A ANIVERSARE

PA R A D A N O UĂ
Disney Stars on Parade

PA R A D A N O UĂ
Disney Stars on Parade
cu Regina Elsa, Prinţesa Ana
şi prietenii lor

N O U L S H OW
C A R E Î Ţ I TA I E
R E S P I R AŢ I A ,
N O UA PA R A D Ă Ş I
M U LT M A I M U LT !

D I S N E Y S TA R S
O N PA R A D E
Minunata paradă a desenelor
animate Disney
Micuții exploratori vor sări în sus
de bucurie la vederea lui Mickey
Mouse şi a prietenilor săi care
plutesc cu noi care fabuloase !

T H E S TA R L I T
P R I N C E S S WA L T Z
Valsul fabulos cu participarea
prinţeselor Disney
Vor dansa maiestos cu ocazia aniversării a 25 de ani de existență.

MICKEY PRESENTS:
“HAPPY ANNIVERSARY
D I S N E Y L A N D ® PA R I S ”

N O U L S H OW
The Starlit
Princess Waltz

Acolo, unde „stelele” Disney
strălucesc mai luminos

Celebrarea alături de Mickey şi
numeroşii săi prieteni.
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A 25-A ANIVERSARE

N O UA AT R A C Ţ I E „ R Ă Z B O I U L S T E L E LO R ”
Star Tours: The Adventures Continue

N O UA AT R A C Ţ I E „ R Ă Z B O I U L S T E L E LO R ”
Star Wars Hyperspace Mountain

O GALAXIE
ÎNTREAGĂ DE
AT R A C Ţ I I

S TA R TO U R S :
THE ADVENTURES
CONTINUE*
Călătoriile interstelare contraatacă
Şi mai multe aventuri intergalactice
în această călătorie 3D prin cele
mai întunecate colţuri ale galaxiei
Războiului stelelor.
*Star Tours : l’Aventure continue

S T A R WA R S
H Y P E R S PA C E
M O U N TA I N *
Forţa e puternică
Rebelii se strecoară printr-un roi de
războinici TIE şi luptă cu înfiorătorul
Distrugător Stelar.
*Data deschiderii: Primăvara anului 2017.

PRECUM ŞI. . .
Să uitați de aceste minuni,
Jedi Training Academy

este imposibil
Nu puteţi uita despre Jedi Training
Academy (vezi pagina 17) şi scena
iconică din Războiul stelelor în
Disney Illuminations.
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PA R K D I S N E Y L A N D ®

În Disneyland® Paris visele devin realitate. Cinci tărâmuri magice, în
care basmele prind viață, show-uri spectaculoase, atracții care îți taie
respirația, o paradă uluitoare şi întâlniri de neuitat cu personajele Disney
– într-un cadru cu o strălucire aparte cu ocazia celei de-a 25-a aniversări.

PA R K D I S N E Y L A N D ®

Ş I T O Ţ I A U T R Ă I T M U LŢ I
ANI FERICIŢI

Vă puteți completa povestea de familie cu clipe magice pentru toată
fiecare. Iată ce vă aşteaptă:

DISTRACŢIE PENTRU

părăsită la bordul unui tren rapid.

CEI MAI MICI

Indiana Jones™ and The Temple

Acolo unde ochii micilor

of Peril — Ţineți piept furiei zeilor

visători sclipesc de bucurie

zvâcnind iute într-un vagon prin-

Peter Pan’s Flight — Urcați pe

tre ruinele antice. Star Tours:

o navă de pirați şi zburați într-o

The Adventures Continue şi

călătorie de neuitat în Neverland.

Hyperspace Mountain — Puteți

Dumbo the Flying Elephant —

zbura cât ați clipi prin cele două

Tinerii amatori de zbor pot să se

noi atracții din Războiul stelelor.

avânte pe aripile duiosului erou.
“it’s a small world” — Viitorii

AV E N T U R I

marinari pornesc într-o călătorie

CU FAMILIA

splendidă peste continente.

Distracţie pentru toată familia
Pirates of the Caribbean* — Pe

IMPRESII

o mie de fulgere! Luați parte la

D E N E U I TAT

aventura piraților jefuitori alături

Momente de neuitat pentru

de Jack Sparrow. Buzz Lightyear

căutătorii de aventuri

Laser Blast — Recrutați tinerii

Big Thunder Mountain — Vă

cadeți în lupta împotriva răului

puteți lua avânt într-o mină de aur

Ţar Zurg.

Se pot aplica restricții, vedeți pag. 41. Buzz Lightyear Laser Blast bazat pe motivele filmului Toy Story 2
de la Disney Pixar. (1) Star Tours : l’Aventure continue. (2) Aceasta atracție va fi închisă pentru renovare.
Vă rugăm să ne contactați în legătură cu data închiderii.

BILET ÎN LUMEA MAGIEI
În cadrul biletului la Disneyland® Paris
aveți acces la toate atracțiile*, spectacolele, paradele, precum şi la serviciile
speciale (vezi pag. 21).
* La Poligonul de trageri Rustler Roundup sunt percepute
taxe suplimentare.
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P A R K WA L T D I S N E Y S T U D I O S ®

Pregătiți-vă pentru efecte de lumină, camere şi multă acțiune. Veți
descoperi atracții de mare succes, prezentări cu multe staruri, întâlniri
de neuitat şi un strop de magie pentru întreaga familie.

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

LUMINI, CAMERE ŞI
M U LTĂ A C Ț I U N E

Fiecare membru al familiei se visează în alt rol, de la staruri mici
până la exploratori curajoși.

DISTRACŢIE PENTRU

Aerosmith — Puneţi-vă cen-

CEI MAI MICI

tura și fiţi gata de o buclă rock.

Acolo unde tinerele stele vă vor

Crush’s Coaster — Cufundăţi-vă

arăta calea

în valurile distracţiei.

Cars Quatre Roues Rallye —
Puneţi-vă centura - Micii șoferi

AV E N T U R Ă

vor putea goni rapid în micile lor

DE FAMILIE

mașini. Disney Junior Live on

Hit-uri atemporale pentru

Stage! — Priviţi cum personajele

echipa voastră plină de staruri

de la Disney Channel luminează

Ratatouille : l’Aventure Totale-

scena. Slinky Dog Zigzag Spin —

ment Toquée de Rémy —

Copii Dvs. își fac de cap în această

Intraţi în aventură și vă puteţi

cale ferată montană în zigzag.

micșora pană la dimensiunea unui șobolan în bucătăria

IMPRESII

4D. Moteurs… Action! Stunt

D E N E U I TAT

Show Spectacular featuring

Momente de top pentru

Lightning McQueen — Tineţi-vă

exploratorii curajoşi

bine în timpul acestei curse ulu-

The Twilight Zone Tower of

itoare cu Fulger McQueen! Toy

Terror™ — Un hotel bântuit

Soldiers Parachute Drop —

unde veţi experimenta căde-

Recrutaţi o echipă pentru

rea de la al 13-lea etaj! Rock

această misiune cu Armata verde

‘n’ Roller Coaster starring

direct de la Toy Story!

Se pot aplica restricţii, vedeţi pag. 41. • Proiecţie “Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular featuring
Lightning McQueen” bazată pe motivele filmului Maşini 2 de la Disney·Pixar. • Twilight Zone Tower of
Terror™ bazat pe motivele The Twilight Zone®, marcă înregistrată a CBS, Inc. Toate drepturile rezervate.

BILET ÎN LUMEA MAGIEI
În cadrul a biletului la Disneyland®
Paris aveţi acces la toate atracţiile*,
spectacolele, paradele, precum și
la serviciile speciale (vezi pag. 21).
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S P E C TA C O L E Ş I Î N TÂ L N I R I
CU EROII DISNEY

Pregătiţi-vă pentru impresionantele spectacole care luminează scena şi
străzile parcurilor Disney® cu eroii îndrăgiţi din poveştile Disney.

THE FOREST OF

JEDI TRAINING

ENCHANTMENT

ACADEMY

Noua aventură muzicală Disney

Tinere Padawan,

în natură!

cavaler Jedi vei deveni

Ş I M A I M U LT E O C A Z I I

De la 1 iulie până

Până la 4 mai şi de la 1 iulie

P E N T RU Î N TÂ L N I R I

la 3 septembrie 2017

până la 3 septembrie 2017

Trăieşte clipe extraordinare cu eroii

Dacă sunteţi amatori de muzică şi

Padawanii între 7 şi 12 ani pot

Disney îndrăgiţi

dans, veţi fi încântat de spectacolul

învăţa să folosească Forţa ca ade-

Meet Mickey Mouse — Puteți pătrunde

The Forest of Enchantment în mijlo-

văraţii Maeştri Jedi. Numărul de

în culise, între spectacole, pentru a face o

cul unei poieni însorite. Îi puteţi

locuri este limitat, astfel încât pri-

poză împreună cu Mickey Vrăjitorul.

asculta şi admira dansând pe

mul venit va deveni primul Jedi !

Princess Pavilion — Trăiți clipe de

(2)

Baloo, Merida, Rapunzel, Tarzan
şi Pocahontas povestind despre
mama natură.

FROZEN SING-ALONG

neuitat sub magia prinețeselor Disney.

MICKEY AND

În Parcurile Disney® — Păstrați caietul

THE MAGICIAN

de autografe la îndemână, deoarece

Admirațil pe Mickey

prietenii lui Mickey se plimbă pe ici pe

şi prietenii săi

Puteți cânta cele cele mai

Până la 3 septembrie 2017

cunoscute melodii cu cei

Abracadabra şi hocus-pocus!

mai grozavi eroi din

Pregătiţi-vă pentru farmecele

„Regatul de Ghiaţă”

lui Mickey and the Magician,

Iarna 2017-2018(1)

show-ul nostru uluitor, cu dan-

Încălziţi-vă corzile vocale şi cân-

suri şi cântece, completat de

taţi alături de Anna, Elsa, Olaf,

decoruri de neuitat şi efecte, cu

şi locuitorii din Arendelle în

adevărat magice.

colo şi abia aşteptă să vă întâlnescă.
Mai multe informații
ții pot fi găsite în programul parcurilor
ții
Disney® pe site-ul oficial.

Frozen Sing-Along.

Se pot aplica restricţii, vedeţi pag. 41. (1) La momentul tipăririi datele exacte nu au fost încă confirmate; va rugăm să ne contactaţi pentru mai
multe informaţii, consultaţi detaliile de contact de pe coperta din spate. (2) După această dată, vă rugăm să ne contactaţi pentru a afla când vor fi
desfăşurate spectacolele. (3) Obligatorii condiţii speciale, vă rugăm săa ne contactaţi pentru mai multe informaţii legate de acestea.
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SEZOANE MAGICE

Indiferent de anotimp avem mereu un eveniment special în plus, care vă
va face să săriți în sus de bucurie. Bucurați-vă de clipe vesele, momente
de încântare şi uimire!

F E S T I VA LU L

Bine de ştiut: vă oferim posibili-

H A L LOW E E N D I S N EY

tatea rezervării cinei de Crăciun

Cel mai dulce deliciu din lume

şi de revelion, precum şi camere

Octombrie 2017*

special decorate. Pentru mai

Duceți-vă micuții într-un loc

multe informații, vă rugăm să

plin de năzbâtii de toamnă şi

ne contactați.

decorațiuni impresionante:

D I S N E Y L A N D ® PA R I S —
WEEKEND CU

S E M I - M A R ATO N
VA L D ’ E U R O P E

Frontierland devine plin de atrac-

SEASON OF

Luați parte la cea mai spectaculoasă

ții înfricoşătoare de Halloween.

THE FORCE

competiție de pe pământ!

Disney’s Halloween Party:

Simte forţa deplină a

21 - 24 septembrie 2017

Veniți la petrecerea noastră

Războiului stelelor

Este o competiție desprinsă din

Ianuarie - martie 2018*

poveşti prin cele două spectacu-

Împliniți-vă destinul Războiul

loase Parcuri Disney®. — Alergări

CRĂCIUN

stelelor şi porniți într-o călăto-

grozave, evenimente speciale,

F E R M E C AT D I S N E Y

rie spre o galaxie îndepărtată,

competiții de familie şi pentru copii -

Cel mai incitant cadou

acolo unde show-uri uluitoare şi

toate acestea creează un week-end cu

al anului

atracții vă vor afunda în cea mai

multe amintiri pentru o viată.

veselă pe 31 octombrie.

De la mijlocul lui noiembrie

epică saga.

2017 până la sfârşitul lui

Informații detaliate pot fi găsite pe site-ul nostru:
Run.DisneylandParis.com.

ianuarie 2018*
Bucurați-vă alături de noi de
magia sărbătorilor în atmosfera
fermecată, pe care familia Dvs.
nu o va uita niciodată.
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*La momentul tipăririi datele exacte nu au fost încă confirmate, vă rugăm să ne contactați pentru detalii.

C E L E M A I B U N E S FAT U R I :
C U M S Ă AV E Ț I U N S E J U R Ş I
M A I S P E C TA C U L O S

Aveți atât de multe lucruri magice de făcut și de văzut! Mai jos se găsesc
câteva dintre cele mai utile sfaturi, care vă vor ajuta să aveți cea mai
fericită vacanță de până acum.

NU IROSIŢI TIMPUL

C U M PĂ R ĂT U R I

Datorită acestor două

FACILE

servicii gratuite

Datorită serviciului

FASTPASS® — Un serviciu gra-

de livrare gratuit

tuit, care vă permite să reduceți

Nu este nevoie să cărați vreun

DISNEY

timpul de așteptare la coadă

bagaj! Vom livra toate cumpără-

Datorită numeroaselor servicii

pentru atracțiile alese(1).

turile Dvs. la hotelul Disney sau

exclusive(6), putem face, ca sejurul

SINGLE RIDER — Dacă doriți să

în Disney Village®, începând cu

Dvs. să fie cu adevărat de neuitat.

beneficiați de o anumită atracție

orele 18.00 .

Aceste servicii includ:

(3)

de unul singur, puteți scurta timpul de așteptare la rând .
(2)

S E RV I C I I S PE C I A L E

- Ghidul VIP, care vă va însoţi prin

E X P E R I E N ŢĂ

Parcuri, vă va poveşti câteva

MAGICĂ MOBILĂ

istorii magice, vă va oferi acces

PENTRU CE MAI MICI

Datorită aplicaţiei mobile

prioritar la atracţii şi vă va rezerva

Simplificăm lucrurile

Disneyland® Paris

locuri speciale pentru admirarea

Cărucioarele pentru copii se

Parcurile Disney vă sunt și mai

pot închiria contra-cost. Baby

accesibile grație aplicaţiei

- Servicii personalizate în camere,

Care Centers — Camerele pen-

noastre mobile . Descărcați-o

surprize, decoraţiuni cu flori şi

tru îngrijirea copiilor sunt dispo-

înainte de a ajunge la destinație,

multe altele

nibile și complet echipate. Puteți

apoi verificați timpul de aştep-

procura borcane cu mâncare

tare pentru fiecare dintre atrac-

pentru copii. Serviciul nostru

ții și gasiți rapid ceea ce căutați

Baby Switch oferă posibilitatea

folosind hărţile GPS în ambele

mamei și tatălui să se bucure de

parcuri Disney(5). Verificați pro-

atracțiile pentru adulți pe rând,

gramele spectacolelor și para-

fără a fi nevoie să stea de două

delor noastre și orele de lucru.

(4)

spectacolelor şi paradelor noastre

- Cereri în căsătorie

ori la rând.

Verificați „Ghidul asupra celor 2 parcuri” la sosire, pentru a afla mai multe despre aceste servicii. (1) În momentul actual puteți să aveți doar un singur bilet
FASTPASS. Disponibil doar cu biletul valabil în Parc, doar în aceeași zi. (2) Nu există posibilitatea intrării imediate la atracții sau alegerea locului ori vagonului.
(3) Disponibile pentru oaspeții sosiți în majoritatea hotelurilor reprezentate pe paginile următoare. Informațiile detaliate pot fi obținute în magazine. (4) Anumite
funcții ale aplicațiilor necesită date de localizare ori Wi-Fi sau transfer de date activat. Se pot aplica tarife pentru mesaje, transfer de date și roaming. (5) Disponibil
numai după ce vă aflați pe teritoriul parcurilor Disney. (6) Este aplicată o taxă suplimentară, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare.
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HOTELURI

Puteţi trăi magia alegând un sejur într-unul dintre cele 7 hoteluri tematice,
unde fiecare detaliu vă va purta într-o lume de poveste.

BENEFICIILE FAC
D I F E R E N ŢĂ
Bucurați-vă de beneficiile exclusive ale
sejurului Dvs într-unul din cele
7 hoteluri Disney®:
Ore suplimentare de magie — acces
în Disneyland® cu 2 ore înainte de deschiderea oficială.
Întâlniri cu personajele din Disney —
Vă puteți întâlni eroii preferați în 6 din
hotelurile Disney(1).
Legendara calitate deosebită a
serviciilor și personalului disponibile
non-stop.
Cea mai buna poziționare pentru un
acces facil(2) în Disney® Parks.

C L A S I F I C A R E A B A Z ATĂ
PE CHEILE LUI
MICKEY MOUSE
Acest tip de clasificare bazată pe cheile
lui Mickey Mouse atribuită fiecărui
hotel Disney corespunde clasificării
oficiale cu stele. Puteți căuta cotarea
ca să înțelegeți beneficiile fiecărei
categorii de hoteluri Disney.

A PA R TA M E N T E Ş I
CAMERE TIP CLU
În timpul şederii în apartamentele
Disney sau Camerele tip club,
vă puteți bucura de următoarele
servicii exclusive:
- Zonă privată de recepție
- Mic dejun delicios în stil american
- Băuturi răcoritoare și gustări gratuite
de după-amiază în salonul privat
Iar în hotelul Disneyland®:
(1) Nu este disponibil pentru Rancho Davy Crockett.
(2) Rancho Davy Crockett Disney se află la o distanţă de 15 minute.

- Lift privat cu iesire direct în fața
porților Parcului Disneyland®
- Posibilitatea de a servi micul dejun
alături de personajele Disney!

DISNEYLAND® HOTEL
VISAȚI DEPARTE ÎNTR-UN PALAT DE POVESTE
Distanţă

Fitness

Mese cu Piscină
personaje

SPA

Wi-Fi
gratuit

Vă puteţi odihni regește în cel mai mare hotel Disney®.
-

Vă veţi bucura de calitatea serviciilor de cinci stele

-

Locaţie perfectă chiar în dreptul intrării în Disneyland® Park

-

Interior elegant în stil Victorian

CAMERA DVS.

California Grill(1)(2): îmbracăţi-vă ele-

Camere cu aer condiţionat, echipate

gant și veniţi la acest restaurant în

luxos, fie cu un pat dublu sau două paturi

stil californian cu servire la masă

duble, mini-bar, dispozitive pentru pre-

-

Vă recomandăm să rezervaţi planul

pararea ceaiului și cafelei, canale TV

de Mese Premium pentru micul

Disney și canale internaţionale.

dejun și cină în restaurantele noas-

-

tre menţionate mai sus

A PA R T A M E N T E
& camere de tip club
disponibile în Castle Club

-

Camere de familie pentru până la
4 adulţi și 1 copil

-

-

Posibilitatea de a alege o cameră cu

Café Fantasia: bar exclusivist cu
muzică live

terasă și vedere spre grădină
-

Puteţi rezerva o cameră cu tema-

RELAXARE

tică de Crăciun cu decoraţiuni de

-

Jacuzzi, saună, baie de aburi și masaj

sărbătoare, pom de Crăciun și mici
cadouri care pot fi păstrate

MESE
-

-

S E RV I C I I S U P L I M E N TA R E
-

Servicii de parcare și servicii de bagaje

-

Room-service 24/24

Aveţi posibilitatea de a servi micul
dejun în stil bufet american pentru o

PENTRU COPII

taxă suplimentară

-

Cameră de joacă „Clubul lui Minnie”
cu supraveghetori calificaţi

Inventions: restaurant internaţional
elegant, cu servire de tip bufet, în

-

Meniu pentru copii

compania personajelor Disney în

-

Prânz și cină cu personajele Disney

timpul prânzului și cinei

în restaurantul Inventions

Mai multe informaţii despre condițiile și disponibilitatea serviciilor pot fi găsite la pag. 32-33.
(1) Obligatorie ţinuta oficială; vom oferi cu plăcere informaţii detaliate. (2) Restaurantul poate fi închis fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să întrebaţi la hotel, la sosire.

DISNEY ’S HOTEL NEW YORK
EXPERIMENTAȚI CE ÎNSEAMNĂ VIAȚA BUNĂ PRINTRE ZGÂRIE-NORII
DIN NEW YORK-UL ANILOR 30

Distanţă

Aici, mai mare înseamnă mai bine, începând de la camere spaţioase și terminând cu
una dintre cele mai mari piscine ale noastre.

Fitness

-

Calitate de 4 stele și servicii în spiritul Lower Manhattan

-

Disney Village® ușor accesibil

-

Eleganţa stilului Art Deco și urban contemporan
-

CAMERA DVS.

Vă recomandăm să rezervaţi planul

Camere dotate cu aer condiţionat,

de Mese Premium sau Plus pentru

echipate luxos, fie cu un pat dublu sau

micul dejun, prânz și cină în acest

două paturi duble, mini-bar, televiziune:

hotel Disney®

canale Disney și canale internaţionale.
-

-

Shuttle
bus

Tenis

Piscină

Wi-Fi
gratuit

A PA R TA M E N T E
& camere de tip club
disponibile în Empire State

New York City Bar: bar de cocktailuri
elegant, în stil urban

Căutaţi o cameră cu vedere deosebită? Rezervaţi una din camerele
noastre Plaza. Puteţi rezerva o cameră

RELAXARE

cu tematică de Crăciun cu decoraţiuni

-

Jacuzzi, saună și baie cu aburi

de sărbătoare, pom de Crăciun și mici
cadouri care pot fi păstrate.

S E RV I C I I S U P L I M E N TA R E
-

și room-service 24/24

MESE
-

-

Servicii de parcare, servicii de bagaje

Aveţi posibilitatea de a servi micul
dejun de tip bufet american pentru o

PENTRU COPII

taxă suplimentară

-

Cădiţă

Parkside Diner: un excelent

-

Colţul copiilor Roger Rabbit

bufet internaţional

-

Meniu pentru copii

Restaurantul Manhattan : restaurant
(2)

cu specific tradiţional și creativ, cu servire la masă, într-o atmosferă sublimă
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D I S N E Y ’ S N E W P O RT B AY C LU B
AFUNDĂ-TE ÎN LUMEA VISELOR ÎN ACEASTĂ OAZĂ DE LITORAL
Distanţă

Shuttle
bus

Fitness

ÎN STIL AMERICAN

Piscină

Wi-Fi
gratuit

Acest hotel recent renovat vă poartă spre un sejur şi mai luxos în stil maritim.
-

Decor elegant în stil Cape Cod şi o atmosferă estivală relaxantă

-

Proprietate extraordinară în stilul Noii Anglii din anii 20 ai secolului XX, chiar pe
malul pitorescului Lac Disney®

A PA R T A M E N T E

-

Fiecare detaliu te apropie şi mai tare de perioada de glorie a Noii Anglii, inclusiv
camerele inspirate de filmul Steamboat Willie cu Mickey Mouse

& camere de tip club
disponibile în Compass Club

CAMERA DVS.
Camere recent renovate dotate cu aer

-

Restaurantul Yacht Club: un sublim

condiţionat ce sunt prevăzute fie cu un pat

restaurant cu mâncare inspirată din

dublu fie cu două paturi duble, televiziune:

cultura Noii Anglii, cu servire la masă

canale Disney şi canale internaţionale.
-

-

Sunt disponibile camere cu vedere

Premium sau Plus pentru micul dejun,

spre lac

prânz şi cină în acest hotel Disney®

Camere de familie pentru max. 4 adulţi

-

Captain’s Quarters: bar elegant în
stil marin

şi 1 copil ori pentru 6 persoane adulte
-

Recomandăm Planul de Mese

Puteţi rezerva o cameră cu tematică de Crăciun cu decoraţiuni de

RELAXARE

sărbătoare, pom de Crăciun şi mici

-

Jacuzzi, saună şi baie cu aburi

cadouri care pot fi păstrate

S E RV I C I I S U P L I M E N TA R E
MESE
-

-

Aveţi posibilitatea de a serviri micul

Servicii de parcare, servi de bagaje şi
room-service în timpul micului dejun

dejun tip bufet american pentru o
-

taxă suplimentară

PENTRU COPII

Restaurantul Cape Cod: un excelent

-

Piscină cu cadă

bufet internaţional

-

Meniu pentru copii

Mai multe informaţii detaliate şi condiţii de disponibilitate şi servicii pot fi găsite la pag. 32-33.

DISNEY ’S SEQUOIA LODGE
FĂCEȚI-VĂ COMOZI ÎN ACEASTĂ PENSIUNE RUSTICĂ DIN
PĂDURILE AMERICANE
Acest loc este inspirat de parcurile naţionale ale Americii, acolo unde natura
sălbatică şi confortul se îmbină.
Vă puteţi bucura de cadrul natural împrejmuit de arbori sequoia

-

Bambi şi prietenii săi adăugă un farmec special camerei Dvs.

-

Vă invităm să vă bălăciţi în piscină acoperită şi încălzită, prevăzută cu tobogan de apă

-

Mese Plus pentru micul dejun, prânz

canale Disney şi canale internaţionale

şi cină în acest hotel Disney®

-

-

A PA R T A M E N T E

Redwood Bar & Lounge: Aşezaţi-vă

fect în clădirea principală, aproape

comod şi relaxaţi-vă, sorbind încet

de toate facilităţile

un cocktail gustos în acest bar con-

Sunt disponibile camere cu vedere

fortabil precum o colibă californiană

spre lac

în mijlocul unei păduri

MESE

RELAXARE

-

-

Aveţi posibilitatea de a servi micul

Wi-Fi
gratuit

Vă recomandăm să alegeţi planul de

dublu sau două paturi duble, televiziune:
Camerele Montana sunt situate per-

Piscină

& camere de tip club
disponibile în Golden Forest Club

CAMERA DVS.

-

Shuttle
bus

Fitness

-

Camere dotate cu aer condiţionat, un pat

Distanţă

Jacuzzi, saună şi baie cu aburi

dejun tip bufet american pentru o
-

taxă suplimentară

PENTRU COPII

Hunter’s Grill: Adunaţi întrega

-

Piscină cu cadă şi tobogan

familie şi desfăţaţi-vă cu mâncăruri

-

Bufet pentru copii în

internaţionale delicioase în acest

restaurantele hoteliere

restaurant de tip ”tot ce poţi mânca”
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DISNEY ’S HOTEL CHEYENNE
FII PREGĂTIT PENTRU ADEVĂRATUL VEST SĂLBATIC
Distanţă

Shuttle
bus

Wi-Fi
gratuit

Cowboys şi cowgirls pot opri la acest popas animat de frontieră.
-

Raport senzaţional între calitate şi preţ

-

Mâinile sus! Intraţi în atmosfera western

-

Dormiţi liniştit în camerele amenajate în autenticul stil al Vestului Sălbatic

CAMERA DVS.
Camerele noastre recent renovate tip

-

Vă recomandăm să rezervaţi

Texas sunt inspirate de filmul Toy Story

planul de Mese Standard pentru

sunt prevăzute cu aer condiţionat şi

micul dejun, prânz şi cină în acest

dotate fie cu un pat dublu sau un pat

hotel Disney®

rabatabil ori două paturi duble, televi-

-

Red Garter Saloon: Dii! Ridică

ziune: canale Disney şi canale internaţi-

paharul şi ţopăie în ritmul cântecelor

onale, precum şi un ventilator de tavan.

country în fantasticul salon western

MESE

PENTRU COPII

-

Aveţi posibilitatea de a servi un

-

Spaţiu de joacă

mic dejun continental pentru o

-

Plimbări cu ponei (activitate sezoni-

taxă suplimentară
-

Chuck Wagon Cafe: mâncaţi pe

eră, cu taxă suplimentară)
-

Bufet pentru copii

cinste în savurosul bufetul american
situat într-o staţie aglomerată din
câmpiile Vestului Sălbatic

Mai multe informaţii privind condiţiile şi disponibilitatea serviciilor pot fi găsite la pag. 32-33.
În timpul renovării Disney’s Hotel Cheyenne unele servicii hoteliere, inclusiv micul dejun şi prânzul în restaurantul hotelului pot să nu fie disponibile. La momentul tipăririi datele exacte
nu au fost încă confirmate. Va rugăm să ne contactaţi pentru mai multe informaţii, vedeţi datele de contact de pe coperta din spate.

D I S N E Y ’ S H O T E L S A N TA F E
ODIHNEŞTE-TE ŞI ÎNCĂRCAȚI-VĂ BATERIILE
ÎN ÎMPREJURIMILE NEW MEXICO

Distanţă

Shuttle
bus

Wi-Fi
gratuit

Vă așteptăm la acest hotel inspirat de filmul Maşini produs de Disney•Pixar să vă
relaxa ți pe Ruta 66, bucurându-vă de ospitalitatea americană.
-

Pătrundeți în decorurile din filmul Disney•Pixar, Maşini, care ajung până la camera Dvs.

-

Puteți simți căldura apusului de soare în New Mexico de pe Ruta 66, acolo unde
cresc cactuşi deasupra orizontului strălucitor din jurul hotelului

-

Veți beneficia de cel mai bun raport calitate - preţ

D I S N E Y ’ S D AV Y C R O C K E T T R A N C H

Distanţă

Tenis

INSTALAȚI-VĂ TABĂRĂ ÎN INIMA NATURII, ÎN PROPRIA CABANĂ DISNEY

Piscină

Wi-Fi
gratuit

Vă puteţi simţi ca un locuitor al Vestului Sălbatic în căsuţele din pădure excelent
echipate, care pot găzdui până la şase persoane.
-

Bucuraţi-vă de liniştea din sânul naturii presărată de magie Disney

-

Puteţi să vă organizaţi mesele şi sosi aici pe cont propriu

-

Puteţi merge în drumeţie pe poteca Davy Crockett Adventure

În timpul renovării Disney’s Davy Crockett Ranch la începutul anului 2018 (fapt care va cauza închiderea piscinei şi restaurantului) veţi putea utiliza piscinele
de la alte hoteluri Disney® (cu excepţia hotelului Disneyland). Mesele vor fi disponibile în continuare. Vă rugăm să ne contactaţi pentru mai multe informaţii.
La momentul tipăririi datele exacte nu au fost încă confirmate; vă rugăm să ne contactaţi pentru mai multe informaţii.
Acces liber la parcările parcurilor Disney®. Davy Crockett Adventure Trail cu taxă, disponibilă la faţa locului, deservite de către Paris-Est Aventure.
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H O T E L U R I PA R T E N E R E A L E S E

Puteți alege unul dintre cele 8 hoteluri partenere, care se află doar
la câteva minute distanță de parcurile Disney®, unde vă puteți odihni
liniştiți, ştiind că vă aşteaptă vise pline de magie.

VIENNA HOUSE
MAGIC CIRCUS HOTEL

Unde întreaga familie se poate simți regeşte

© C.Bielsa

© J.C. Valienne

VIENNA HOUSE
DREAM CASTLE HOTEL

Vă aşteptăm la această moşie franțuzească
inspirată de tematica circului K

J

© C.Bielsa

RADISSON BLU HOTEL

©J-C. Valienne

ALGONQUIN’S
EXPLORERS HOTEL

Stațiune de lux împrejmuită de natură

Acolo unde toate cele patru colțuri ale lumii
se întâlnesc I

M

©C. Bielsa

KYRIAD HOTEL

©Véronique Mati

A D A G I O M A R N E - L A - VA L L É E
VA L D ’ E U R O P E

Colțul Dvs. de lume în provincia franceză

Stațiune de lux în mijlocul naturii

L

H Ô T E L L’ É L Y S É E
VA L D ’ E U R O P E

N

Gustul autentic al Parisului

O

©YannPiriou

©Hotelelysee

B&B HOTEL

Linişte şi pace pe malul unui lac frumos

H
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A L E G E Ţ I H OT E LU L P R E F E R AT

Tabelul de mai jos conţine descrierea hotelului şi serviciile disponibile

SHUTTLE
BUS

Butic Disney

(4)

Corturi de tenis (1)(5)(6)

Masaj (1)

(4)

Sală de fitness (1)(5)

Spa (1)

Saună şi/sau baie cu aburi (1)

Piscină acoperită şi/
sau Jacuzzi (1)

RECREERE

Piscină descoperită(1)

Autobuz până la parcurile Disney

(pag. 36-37)

Disponibil

Mese la hotel Dvs.
în cadrul planului
de mese ales

Cu plată

Întâlniri cu
personajele Disney

Ore Suplimentare
de Magie

La cerere, fără plată

Distanţa pe jos de la
hotel până la parc

PRIVILEGII SUPLIMENTARE
DISNEY

Fără plată

HOTELURILE DISNEY
Hotel Disneyland®
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)

HOTELURILE PARTENERE ALESE
Radisson Blu Hotel

✮✮✮✮

10
Min

Vienna House
Dream Castle Hotel

✮✮✮✮

10
Min

✮✮✮✮

10
Min

✮✮✮

10
Min

Kyriad Hotel

✮✮✮

10
Min

Adagio Marne-la-Vallée
Val d’Europe

✮✮✮

10
Min

✮✮✮

10
Min

✮✮

10
Min

Vienna House
Magic Circus Hotel
Algonquin’s Explorers Hotel

Hôtel l’Elysée Val d’Europe
B&B Hotel

(3)

(3)

(3)

(2) (3)

(7)

(3)

• Descrierea completă a hotelurilor la paginile 22-31. • Toate restaurantele şi hotelurile noastre reprezintă zone în întregime pentru nefumători. • Informaţii privind orele de deschidere şi rezervare
activităţi sau servicii sunt disponibile în hoteluri. • Activităţile în aer liber sunt condiţionate de starea vremii. • Informaţii cu privire la indisponibilitatea serviciilor şi activităţilor, puteţi să obţineţi
contactându-ne sau vizitând site-ul nostru. • Disney’s Hotel Cheyenne: hotelul va fi supus unor lucrări de renovare parţiale, iar unele servicii pot fi limitate sau indisponibile. Pentru a obţine detalii, vă
rugăm să ne contactaţi. (1) Închis în anumite perioade. Datele exacte pot fi obţinute contactându-ne - datele de contact se află pe coperta din spate. Informaţii privind accesul la piscine şi un centrul
de wellness pot fi obţinute de la hotel. (2) Închirierea de prosoape şi accesorii. (3) Activităţi nesupravegheate. (4) Disponibil pentru toţi oaspeţii Hotelului Disney®. (5) Pentru a participa la activităţi
sportive, este necesar echipamentul sportiv. (6) În funcţie de disponibilitate şi rezervare. Mingile şi paletele de tenis sunt disponibile fără plată. (7) Loc de fitness pentru copii cu vârsta între 4 şi 12 ani.
(8) La cerere, vă rugăm să specificaţi în momentul rezervării. (9) Fără plată pentru camerele de la Empire State Club, Compass Club şi Suit. (10) Serviciile de bagaj disponibile exclusiv pentru oaspeţii
care locuiesc în camerele Golden Forest Club şi apartamente. (11) Servicii hoteliere pentru mic dejun şi prânz disponibile pentru oaspeţii Compass Club, şi numai pentru micul dejun pentru oaspeţii
cazaţi în camere standard. (12) Numai lobby şi bar. (13) Mini-frigiderul disponibil numai în camerele Compass Club, Golden Forest Club, Vienna House Dream Castle Hotel sau Vienna House Magic

(20)

(9)

(20)

(9)

(11)

(13)

(10)

(20)

(13)

(12)

(14)

(14)

(17)

(13)

(13)

(18)

(13)

(18)

(18)

(21)

(18)

(19)

(19)

(19)

Circus Hotel. Radisson Blu Hotel: mini-frigiderul completat la cerere. (14) Doar căsuţele Premium Plus au acces gratuit la internet prin cablu şi sunt dotate cu uscător de
păr. (15) Paturile suprapuse sunt potrivite pentru persoane cu o greutate de până la 70 kg (cu excepţia Vienna House Dream Castle Hotel, Vienna House Magic Circus Hotel,
Algonquin’s Explorers Hotel şi B&B Hotel, 80 kg). Patul superior nu este potrivit pentru copiii sub 6 ani. (16) Camerele pentru persoanele cu dizabilităţi sunt maxim pentru
2 persoane în Disneyland Hotel sau Disney’s Hotel New York, maxim de 4 persoane în Disney’s Newport Bay Club, maxim de 5 persoane în Disney’s Davy Crockett Ranch
sau maxim de 6 persoane în Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne, precum şi în Disney’s Hotel Santa Fe. Băile în Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia
Lodge, Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Davy Crockett Ranch şi în unele camere din Disney’s Hotel Cheyenne sunt dotate cu cabină de duş adaptate pentru a fi utilizate
de către persoane cu mobilitate redusă (tip „walk-in”). (17) Va fi închis la începutul anului 2018. La momentul tipăririi, datele exacte nu sunt confirmate încă; mai multe
informaţii pot fi obţinute contactându-ne - datele de contact sunt pe coperta din spate. (18) Doar micul dejun şi prânzul. (19) Doar micul dejun. (20) Există posibilitatea să
fie închis fără o notificare prealabilă. Zilele şi orele de deschidere trebuie verificate în hoteluri. (21) Doar prânzul.
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Bar

Servire la masă

MESE

Bufet

Camere pentru persoane
cu dizabilităţi(16)

Paturi suprapuse (15)

Vane

Acces la WiFi

Acces la Internet cablat

Seif

Uscător de păr

Mini-bar/frigider

Aer condiţionat

WiFi

(fără detergenţi)

Apartamente

CAMERE
SPECIALE

DOTAREA CAMERELOR

Spălătorie autoservire

Curăţenie în bungalouri

Curăţătorie chimică

Schimb valutar

Seif la recepţie

Room-service

Servicii bagaje

Parcare hotel

SERVICII SUPLIMENTARE
Parcarea autoturismelor de
către personalul hotelului

Meniu pentru copii

Pat pentru copii (8)

Sală de jocuri video (1)(3)

Spaţiu de joacă(1)(3)

PENTRU COPII

GUSTOS CA LA DISNEY

Bucurați-vă de magia meselor pe întreg teritoriul Disneyland® Paris.
Există peste 50 de restaurante din care să alegeți, așa că fiecare va
putea găsi ceva pe gustul său, de la preparate sofisticate ce se servesc
stând la masa, până la gustări rapide. Aveți sansa să luați masa chiar în
compania personajelor Disney.

4 EXPERIENȚE
DE DINING

and Friends! sunt incluse în planul
de mese Premium.

O gamă variată
Puteți servi masa în compania

MASA CU

personajelor Disney — vor fi

PERSONAJELE

D E - N E U I TAT L A C I N A

mesele cele mai memorabile.

DISNEY

Buffalo Bill’s Wild West Show…

Servicire la masă — puteți

Mesele pot deveni memora-

with Mickey and Friends!

experimenta legendara servire

bile datorită personajelor

Veţi descoperi cum a fost cucerit

realizata de chelnerii Disney.

Disney. Copiii nu-și vor putea

Vestul în timp ce participaţi la un

Bufet — bufete magice, unde

crede ochilor, iar întreaga

grătar texan! Începeţi seara alături

puteți mânca atât cât doriți.

familie se va bucura de amin-

de Sheriff-ul Goofy în compania

Feluri pentru acasă — luați o

tiri o viață întreagă. Puteți

muzicii country live de la Colonel

gustare rapidă pentru a vă putea

începe ziua cu un mic dejun

Cody’s Saloon înainte de spectacol,

întoarce la atracțiile din Parcuri.

tip bufet în Restaurantul Plaza

apoi luaţi loc la ferma Dvs şi

Gardens, iar prânzul îl puteți

apăraţi-i onoarea!

PLANURI DE MASĂ

servi în compania personaje-

Show-ul are loc în Disney Village.

Ideale pentru toate buzunarele

lor preferate de la Disney în

şi gusturile

Restaurantul Inventions sau

Oaspeții pot alege unul dintre

cu Prinți și Prințese Disney la

cele 3 planuri de mase dorit:

Auberge de Cendrillon.

S H OW - U L N O S T RU

Micul dejun, demipensiune şi
pensiune completă. În cadrul

A L I M E N TAŢ I E

planurilor de demipensiune și

S Ă N ĂTOA S Ă P E N T RU

cel de pensiune completă există

CEI MAI MICI

opțiunile: Hotel, Standard,

Toate restaurantele noastre de

Plus și Premium. Mesele cu

tip bufet oferă o gamă largă de

Personajele Disney și Buffalo

mese sănătoase și echilibrate

Bill’s Wild West Show... with Mickey

pentru copiii cei mai mici.
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Detalii și condiții la paginile 36-37.

PLANURI DE MASĂ

În Disneyland® Paris puteţi planifica ziua cu uşurinţă, în acelaşi timp
având control asupra bugetului personal, pentru ca toată energia Dvs
să se concentreze la distracţie. Vă rugăm să reţineţi că planurile de mese
nu sunt disponibile pentru vânzare la faţa locului.

PL ANURI DE MASĂ
MIC DEJUN
Permite Oaspeţilor să servească deliciosul mic dejun tip bufet (1) în restaurantul hotelului.
DEMIPENSIUNE — Mic dejun + 1 masă (prânz sau cină)
Permite Oaspeţilor să servească micul dejun tip bufet (1) în restaurantul Hotelului Disney + 1 masă (masa de prânz sau cina (2)).
PENSIUNE COMPLETĂ — Mic dejun + prânz + cină
Permite Oaspeţilor să servească micul dejun tip bufet (1) în restaurantul Hotelului Disney + 2 mese, include masa de
prânz şi cina.
Două mese şi pensiunea completă sunt disponibile numai pentru sejururi într-unul dintre hotelurile Disney.

O P Ţ I U N I D E M I P E N S I U N E Ş I P E N S I U N E CO M P L E TĂ
Opţiunile prezentate permit Oaspeţilor servirea micului dejun de tip bufet (1) în restaurantul Hotelului Disney şi oferă
posibilitatea de a alege în ceea ce priveşte masa de prânz şi/sau cina.
OPŢIUNEA „HOTEL” Permite Oaspeţilor să servească cina în restaurantul tip bufet în
Hotelul Disney® unde sunt cazați (cu excepţia Disney’s Davy Crockett Ranch în cazul sosirii la începutul anului 2018) .
În cazul rezervării Pensiunii Complete oaspeţii au acces la un restaurant de tip servire la bar ori de
tip bufet (în cazul sejurului în Hotelul Disneyland® unde sunt cazați) din cadrul Parcurilor Disney.
OPŢIUNEA „STANDARD” oferă o alegere mai variată, cu acces la peste 5 restaurante de tip bufet
în Parcurile Disney ®, Hoteluri Disney ® şi Disney Village®.

OPŢIUNEA „PLUS” oferă o varietate şi mai mare, permiţând accesul în peste 15 restaurante de tip
bufet şi cu serviciu la masă în Parcurile Disney, Hotelurile Disney şi Disney Village.

OPŢIUNEA „PREMIUM” oferă cea mai amplă varietate, permiţând acces în peste 20 de restaurante
de tip bufet şi cu servire la masă din Parcurile Disney, Hotelurile Disney şi Disney Village. Această
opţiune se aplică şi la micul dejun servit împreună cu personajele Disney la Restaurantul Plaza Gardens,
prânzul cu Prinţii şi Prinţesele Disney de la Auberge de Cendrillon, prânzul cu Personajele Disney de la
Inventions(3) şi Buffalo Bill’s Wild West Show… with Mickey and Friends! Locuri din categoria a doua.

• Pentru toate sejururile inclusiv cele de pe 24 şi 31 decembrie se aplică condiții speciale - pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați pe noi sau agentia de turism prin
intermediul căreia ați achiziționat pachetul de călătorie. • SERVICIU DE CHELNER: meniul prestabilit include o masă cu 3 feluri. Meniu à la carte include aperitiv, felul principal şi desert, cu
excepţia California Grill în Disneyland Hotel, Walt’s - restaurantului american în Parcul Disneyland® şi Bistrot chez Rémy din Parcul Walt Disney Studios®, unde sunt servite meniuri prestabilite. Meniul
pentru copii este disponibil doar în formă de meniu prestabilit. • Planurile de Mese sunt disponibile pentru o taxă suplimentară: trebuie procurat acelaşi tip de plan pentru toată perioada sejurului
şi pentru toţi participanţii excursiei, înainte de sosire în asociere cu pachetul de hotel. Pentru a obţine detalii, vă rugăm să ne contactaţi. • Oaspeţii care achiziţionează un plan de masă vor primi
un voucher la sosirea în hotel. • Voucherele pentru mic dejun sunt acceptate în diferitele restaurante din Parcurile Disney şi Disney Village conform valorii lor monetare, doar pentru micul dejun,
iar voucherele pentru pensiune completă şi demipensiune (cu excepţia Opţiunii Hotel) sunt acceptate conform valorii monetare pentru prânz şi cină, în toate restaurantele Parcurilor Disney şi
Hotelurile Disney, precum şi în restaurantele alese din Disney Village pentru o masă constând dintr-un aperitiv, felul principal, desert ori bufet cu 1 băutură răcoritoare. Diferenţa trebuie acoperită,
în cazul în care suma depăşeşte valoarea voucherului (condiţiile pot fi consultate în restaurante). Nu se fac restituiri în cazul în care suma este mai mică decât valoarea voucherului. • Opţiunile şi
preţurile planului de masă depind de data servirii meselor, dacă data depăşeşte perioada de valabilitate a broşurii, oaspeţii sunt rugaţi să ne contacteze pentru a stabili preţurile şi condiţiile actuale.
• Limită pentru 1 cupon pentru fiecare masă de persoană. • Unele restaurante pot fi închise în anumite perioade. • În restaurantele aflate pe teritoriul Parcurilor Disney trebuie prezentat biletul
valabil de intrare în Parc. • În cazul rezervării şederii în apartamente sau camere de tip club se aplică alte preţuri pentru planurile de masă - vă rugăm să ne contactaţi pentru mai multe detalii.
(1) Disney Davy Crockett Ranch: mic dejun la pachet. (2) Pentru Opţiunea Hotel: doar masa de prânz. (3) Fără prânz în ziua de sâmbătă. (4) Dacă va fi ales planul de mese adecvat pentru hotelul ales.
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MIC DEJUN

RESTAURANTE DISPONIBILE

BUFET

Într-unul dintre
hotelurile Disney®

BUFET ÎN COMPANIA
PERSONAJELOR DISNEY

în Plaza Gardens Restaurant, în Parcul Disneyland®

Într-unul dintre
hotelurile Disney®
BUFET

În Parcurile Disney®
şi pe terenul
Disney Village®

PRÂNZ ŞI/SAU CINĂ

1 BĂUTURĂ SOFT DRINK PENTRU MASĂ

RESTAURANT
CU SERVIRE
LA MASĂ

MASĂ CU
PERSONAJE
DISNEY

Meniu fix la alegere
À la carte
Inventions(3)

în Hotelul Disneyland®

Auberge de Cendrillon
în Parcul Disneyland

CINĂ CU SHOW

Buffalo Bill’s Wild West
Show...with Mickey
and Friends
(categoria a doua)

✓

R E Z E RVĂ - Ţ I Î N A I N T E M A S A
Planurile de masă nu garantează locuri la masă. Înainte de sosire la masă, recomandăm Oaspeţilor să
apeleze Serviciul de Rezervare a Meselor la numărul de telefon +33 1 60 30 40 50* şi în plus să ne anunţe
cu privire la orice cerinţe dietetice speciale legate de rezervare.
*Tarife pentru convorbiri internaţionale.
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MAGIA ESTE PRETUTINDENI...

În afara Parcurilor Disney® sunt o sumedenie de lucruri de făcut!
Indiferent dacă veți merge în Disney Village® unde puteți experimenta
o mulțime de atracții incredibile, delicii culinare şi magazine uimitoare
sau poate veți alege să vizitați outlet-ul din apropiere, cu siguranță
nu veți simți cum a trecut ziua! Şi nu uitați că puteți experimenta acel
„je ne sais quoi”, alegând o excursie la Paris!

©2013 LEGO Group

VISUL ORICĂRUI

Style Sandwiches — salate,

A M ATO R D E

pizza, paste şi sandwich-uri.

C U M PĂ R ĂT U R I

Annette’s Diner — local precum

Puteți face cumpărături

din anii 50, care serveşte burgeri

L A VA L L É E V I L L A G E

pe săturate în buticurile

suculent şi milkshake-uri fabu-

365 de zile pe an, şapte zile

noastre fermecătoare

loase. The Steakhouse — resta-

pe săptămână

LEGO ® Store — pentru orice

urant de jazz originar din centrul

Vallée Village vă așteaptă pe tot par-

vârstă. World of Disney —

oraşului Chicago, unde vă veți

cursul șederii la Disneyland® Paris.

imensul nostru magazin pilot

bucura de fiecare îmbucătură.

Este suficient să solicitați la recepție

plin de cadouri special selectate

serviciul de transfer (contra cost),

pentru întreaga familie. Disney

DISTRACŢIE

care vă va duce la centrul de shoping

Store — magazinul de suveni-

PENTRU FIECARE

„must-do” pentru pasionații de modă

ruri creat special pentru copii.

Magie la un cu totul alt nivel

Disney Fashion — încercați cele

Festivaluri muzicale sezoni-

lor de top la preturi tentante.

mai recente look-uri, bijuterii

ere — străzile vor răsuna tot tim-

Închis pe 1 mai, 25 decembrie și 1 ianuarie.

şi accesorii Disney. The Disney

pul anului. Billy Bob’s Country

Gallery — puteți crea o operă de

Western Saloon — dansați toată

artă magică pentru casa Dvs., cu

noaptea în acest loc plin de viață.

serviciul Art On Demand.

Sports Bar — puteți mânca, bea

care pot găsi produse ale designeri-

şi să vă conectați cu evenimente

MENIURI MAGICE

sportive din întreaga lume.

Răsfățați-vă papilele gustative

Panoramagique — aici veți

cu delicatese Disney

căpăta o cu totul altă perspectivă

La Grange at Billy Bob’s

asupra magiei Disney şi vă veți

Country Western Saloon — vă

putea lasă purtat de unul dintre

puteți plimba si mânca în zonele

cele mai mari baloane cu aer cald

sălbatice din autenticul bufet

din lume (pentru o taxă suplimentară).

texano-mexican. New York
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Se pot aplica anumite restricții; detalii la pagina 41

EXPLORAŢI ÎMPREJURIMILE
GOLF DISNEYLAND®

Golf Disneyland®, terenul nostru de golf de talie mondială, cu 27 de găuri, este deschis 7 zile pe săptămână şi este
destinat pentru jucătorii de toate nivelurile - de la începători la avansaţi. Puteţi fie închiria echipament de golf la Pro
Shop sau pur şi simplu să priviţi alţi jucători din confortabilul Club House cu vedere la câmpurile verzi - este de asemenea un loc minunat pentru a lua prânzul!

S E A L I F E A Q U A R I U M — NOU! din aprilie 2017 descopiți Viaţa Secretă a Pinguinilor
Descoperiţi pinguini King şi Gentoo într-o nouă experienţă arctică extrem de captivantă. Veţi vedea îndeaproape
peste 5.000 de creaturi marine extraordinare, inclusiv rechini, ţestoase, căluţi de mare, peşti clovni şi multe altele!
Acvariul este situat la numai 5 minute de Parcurile Disney®.
Închis pe 25 decembrie.

VĂ AFLAŢI ÎNTR-UN LOC IDEAL PENTRU A DESCOPERI PARISUL
PA R I S U L VĂ A Ş T E A P TĂ
Puteţi vizita capitala Franţei ziua sau noaptea, dacă adăugaţi o excursie la Paris în pachetul Dvs. de vacanţă.
Bucuraţi-vă de magia faimoaselor sale atracţii: Opera, Catedrala Notre Dame, Turnul Eiffel, Champs Elysees...
acestea sunt doar câteva dintre ele. Multe excursii pornesc de la Disneyland® Paris şi includ activităţi precum: turul
oraşului, croazieră pe Sena, plimbare, urcare în Turnul Eiffel sau vizită la Luvru. Tururile noastre sunt adaptate
pentru fiecare buget şi aşteptări.

Dorim să mulţumim Partenerilor noştri Oficiali:*

*Partenerii Oficiali în momentul imprimării broşurii.

Imaginile folosite în această broşură prezintă atracţii, spectacole, obiective turistice, servicii şi facilităţile disponibile la faţa locului în momentul în care broşura a fost pregătită
pentru imprimare. Acestea pot să difere de oferta din timpul sejurului Dumneavoastră. ©Disney ©Disney/Pixar © & TM 2017 Lucasfilm LTD

I N F O R M AŢ I I U T I L E
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C O N TA C TA Ț I A G E N Ț I A
DE VOIAJ
P E N T RU D E TA L I I

