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Van 10 november 2018 t/m 6 januari 2019

-30
Tot

Boek voor 29 november 2018

HET VERBLIJF
% OP
+ €100 CADEAU,

*

(DISNEY® HOTEL + TOEGANGSTICKETS VOOR DE PARKEN)

GELDIG IN DE WINKELS EN RESTAURANTS*

Geldig voor aankomsten van 11 oktober 2018 t/m 8 januari 2019
*Aanbieding onder voorwaarden.
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Details van de aanbieding
VERKOOP: van 10 oktober t/m 28 november 2018
AANKOMSTEN: van 11 oktober 2018 t/m 8 januari 2019
Tot -30% op het verblijf(1) + €100 cadeau, geldig in de winkels en restaurants(2)
DUUR VAN HET VERBLIJF
2 DAGEN / 1 NACHT
Disney’s Davy Crockett Ranch
Disney’s Hotel New York®

Disney’s Sequoia Lodge®
Disney’s Hotel Santa Fe®

4 DAGEN / 3 NACHTEN of meer

Tot -25%
+ €100 Cadeau

Disneyland® Hotel
Disney’s Newport Bay Club®

3 DAGEN / 2 NACHTEN

Tot -20%
+
€100 Cadeau

Tot -25%
+ €100 Cadeau

Tot -30%
+
€100 Cadeau

Disney’s Hotel Cheyenne®

NIEUW! Villages Nature® Paris
VERKOOP: van 10 oktober t/m 28 november 2018
AANKOMSTEN: van 7 november 2018 t/m 8 januari 2019
-30% op het verblijf(1) + €100 cadeau, geldig in de winkels en restaurants(2)
2 DAGEN / 1 NACHT

2 DAGEN / 2 NACHT

2 DAGEN / 3 NACHT

-30% + €100 cadeau

Villages Nature® Paris

Inclusief in het verblijf
Overnachting in een Disney Hotel
Toegangstickets geldig voor beide Disney Parken
gedurende het hele verblijf

O
 ntmoetingen met Disney figuren
in het Disney Hotel(3)
	
FASTPASS® (4)
Extra Magic Time(5)

Tip : Boek een maaltijdformule! Er zijn tal van mogelijkheden: ontbijt, Half- of Volpension, een dinnershow, maaltijden met
Disneyfiguren en nog zoveel meer! Raad je klant aan om de maaltijdformule op voorhand te boeken, zo heeft die minder zorgen
ter plekke én een handig overzicht op het budget.

Magische seizoenen:
Disney’s Halloween Festival: Mickey's Grote Griezelfeest!
Van 1 oktober t/m 4 november 2018
Vier 90 jaar Mickey tijdens het meest verschrikkeleuke Disney’s Halloween Festival ooit! Mickey maakt
de herfstvakantie spooktaculair met zijn Grandioze Mickey Mouse Party* en nieuwe verrassingen.
Deze Halloween wordt verschrikkeleuk. Je zult het uitschreeuwen van plezier!
*Feest voor 90 jaar Mickeymagie

Disney’s Betoverende Kerst: Mickey's Vrolijke Kerstfeest
Van 10 november 2018 t/m 6 januari 2019
Mickey maakt het kerstseizoen mooier dan ooit tijdens zijn Grandioze Mickey Mouse Party*! Al vanaf 10
november kun je in Disneyland® Paris genieten van de gezellige kerstsfeer en feestelijke verrassingen.
Beleef samen het meest betoverende seizoen, waarin de magische kerstsfeer in beide Disney® Parken
alles en iedereen nog meer laat schitteren, en feest mee met de vrolijkste Muis ter wereld.
*Feest voor 90 jaar Mickeymagie
Geldig voor reservaties gemaakt van 10 oktober t/m 28 november 2018. Geldig voor aankomsten van 11 oktober 2018 t/m 8 januari 2019. Aankomsten mogelijk van 7 november 2018 t/m 8 januari 2019 voor verblijven in Villages Nature® Paris. (1) Aanbieding
geldig voor verblijven in volgende hotels en kamertypes: Disney’s Davy Crockett Ranch: Trapper, Pioneer en Premium Plus blokhut, Disney's Hotel Santa Fe: Standaardkamer, El Dorado kamer en Rio Grande kamer, Disney's Hotel Cheyenne: Texas kamer,
Dakota kamer en Wyoming kamer, Disney's Sequoia Lodge: Standaardkamer , Montana kamer, Montana kamer met meerzicht, Golden Forest kamer, Golden Forest kamer met meerzicht en Golden Forest Suites, Disney’s Hotel New York: Standaardkamer,
kamer met terras, Plaza kamer, Empire kamer, Empire kamer met meerzicht en de Honeymoon Suite, Disney's Newport Bay Club: Standaardkamer, Standaard kamer met meerzicht, Compass Club kamer, Compass Club kamer meerzicht en de Compass
Club Suite kamers, Disneyland Hotel: Standaardkamer, Standaard familiekamer en luxekamer met terras, Villages Nature Paris: « Country Premium» appartementen voor 2 à 4 personen en voor 4 à 6 personen en « Cocoon VIP » appartementen voor 4 à 6
personen. Aanbieding niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of kortingen. Het transport, de opties en de verzekering kunnen extra toegevoegd worden. De toeristenbelasting wordt aangerekend per persoon vanaf 18 jaar en ouder (op het moment
van inchecken) voor elke nacht van het verblijf. Geldig op de publieke prijzen, exclusief toeristenbelasting zoals hier beschreven. (2) De cadeaukaart is uitgegeven door Euro Disney Associés SCA. Het gebruik van deze kaart is onderhevig aan onderstaande
gebruiksvoorwaarden. Bij het inchecken in het hotel wordt er een coupon overhandigd, die ingewisseld dient te worden voor een cadeaukaart ‘Speciale Aanbieding’ in één van de volgende boetieks: World of Disney in Disney Village, Emporium in het
Disneyland Park of Les Légendes d’Hollywood in het Walt Disney Studios Park. Het totaal te spenderen bedrag op de cadeaukaart bedraagt €100. De cadeaukaart ‘Speciale Aanbieding’ is uitsluitend geldig in de boetieks en restaurants van de Disney Parken,
alsook in de boetiek World of Disney in Disney Village. Het bedrag op de cadeaukaart is niet gelinkt aan een betaalkaart of een bankrekening en kan in geen geval onderworpen worden aan een korting en kan niet worden terugbetaald. De cadeaukaart ‘Speciale
Aanbieding’ kan niet verkocht of aangeboden worden onder de vorm van een relatiegeschenk, premie of loterij. De houder van de cadeaukaart heeft geen eigendomsrechten of enig ander gebruiksrecht op de namen, tekens, emblemen, logo’s, merken zoals
“Euro Disney”, “Disneyland”, alsook beschermde werken van Euro Disney of de organisatie Disney Enterprises, Inc., ongeacht de context of het doeleinde, meer bepaald van publicitaire of promotionele aard. (3) Uitgezonderd in Disney's Davy Crockett Ranch en
Villages Nature Paris. Vraag naar het programma in jouw Disney Hotel. (4) Krijg dankzij Fastpass sneller toegang tot bepaalde populaire attracties in de Disney Parken en verminder de wachttijd. Bekijk bij aankomst het parkplan om na te gaan bij welke attracties
deze service beschikbaar is. Deze service is uitsluitend beschikbaar in combinatie met een geldig parkticket voor dezelfde dag. Je kan slechts één Fastpass tegelijk verkrijgen. Een volgend Fastpass ticket is alleen te verkrijgen als het vorige ticket verlopen of
gebruikt is. Service onder voorbehoud van beschikbaarheid. (5) Geniet van exclusieve toegang tot bepaalde delen van de Disney Parken nog voor de andere bezoekers en ontmoet Mickey, Minnie en hun vrienden. Bovendien krijg je al toegang tot enkele
attracties voor de officiële openingsuren van het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park. Deze voorwaarden zijn de geldende voorwaarden die van kracht zijn op het moment van publicatie. Extra Magic Time is afhankelijk van de beschikbaarheid en
kan variëren tussen de verschillende Disney Parken. De spektakels, parades en animaties kunnen gewijzigd, uitgesteld of afgelast worden zonder voorafgaande kennisgeving, voornamelijk door slechte weersomstandighe.
©Disney- Euro Disney Vacances SAS - Siren 383 850 278 - RCS MEAUX - Capital Social 10 000 000 € Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy IM077100030 - Euro Disney Associés SAS Licences E.S. n°1-1096253 ; 1-1096480 - 1-1096489 ; 1-1102702 ;
1-1102736 ; 1-1105347 ; 1-1111868 ; n°2-1096251 et 3-1096250.
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