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Unde poveștile pline  
de magie prind viață

Explorați două Parcuri Disney®, unde peste 50 de atracții uimitoare, show-uri spectaculoase, 
parade strălucitoare, întâlniri de neuitat cu Personajele Disney și sezoane incredibile aduc 
poveșile Disney, noi și vechi, la viață chiar în fața ochilor Dvs. Cât despre povestea Dvs.? 

Transformați-o într-un basm cazându-vă la unul dintre magicele Hoteluri Disney®, un feeric 
Disney Nature Resort sau unul dintre hotelurile partenere atent selecționate. Dar aceasta nu 
este tot, deoarece vă puteți petrece serile în minunatul Disney Village®, răsfățându-vă cu o 

cină Disney-licioasă la peste 50 de restaurante temaice și multe alte surprize.
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Nou F E S T I VA LU L T H E  L I O N  K I N G  &  J U N G L E 

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



Un fesival plin de ritm  
și disracție

Dacă îți plac carnavalurile și aventura, vei i înnebunit 
după Fesivalul The Lion King & Jungle, un sezon fascinant 
nou nouț plin de swing și dans în Parcul Disneyland® 

în perioada 30 iunie – 22 septembrie 2019.

F E S T I VA L U L  T H E  L I O N  K I N G 
&  J U N G L E 
Aici e șansa Dvs. să simțiți ritmul junglei în pași de 
dans, cu noi spectacole și experiențe capivante alături 
de un trib de prieteni din Regele Leu și Cartea Junglei, 
precum Timon & Pumbaa, Baloo și King Louie.
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M A R V E L S E A S O N  O F S U P E R  H E R O E S

MARVEL: SUPER HEROES UNITED

GUARDIANS OF THE GALAXY AWESOME DANCE-OFF ÎNTÂLNIRI EROICE

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



Celebrarea  
super eroilor

Chemăm toți super eroii! E impul să strângeți 
super gașca și să faceți echipă cu cei mai extraordinari 
Super Eroi în universul Marvel din 23 marie până 
în 16 iunie 2019 în Parcul Walt Disney Studios®.

M A R V E L  S E A S O N  O F  S U P E R  H E R O E S
Simțiți puterea celor mai epice poveși Marvel cum prind 
viață prin intermediul unor noi spectacole explozive, 
atracții și întâlniri cu eroi precum Spider-Man, Iron Man, 
Captain America și mulți alții!
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Parcul Disneyland®

Acesta este un regat magic, unde cinci tărâmuri magice aduc poveşile la viaţă aşa 
cum nicăieri altundeva nu puteţi vedea. Descoperiţi spectacole strălucitoare, atracţii 
care vă lasă cu gura căscată, o paradă uluitoare şi întâlniri de neuitat cu Personajele 

Disney. Este o experienţă unică de care vă veţi amini... până la adânci bătrâneţi.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?
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D I S T R A C Ţ I E  P E N T R U 
C E I  M A I  M I C I
Acolo unde ochii micilor visători sclipesc 
de bucurie
Blanche-Neige et les Sept Nains (Albă-ca-
Zăpada și cei șapte piici) — Aventurați-vă 
într-o pădure întunecată și înfricoșătoare 
împreună cu Albă-ca-Zăpada.
Peter Pan’s Flight — Urcaţi pe o navă de 
piraţi şi zburați într-o călătorie de neuitat 
în Neverland.
Dumbo the Flying Elephant — Zburați pe 
aripile lui Dumbo în acest carusel în aer.

I M P R E S I I  D E  N E U I TAT
Momente uluitoare pentru cei care 
caută aventura
Big Thunder Mountain — Aventuraţi-vă 
cu viteză uluitoare într-o mină de aur 
părăsită la bordul unui tren rapid.
Indiana Jones™ and The Temple of 
Peril — Îmbarcaţi- vă într-o călătorie 
îndrăzneaţă care vă duce direct în 
mijlocul unor ruine anice.

AV E N T U R I  C U  FA M I L I A
Distracţie pentru toată familia
Mad Hater’s Tea Cups — Roiţi-vă, 
învâriţi-vă, răsuciţi-vă într-o ceaşcă de 
ceai uriaşă plină de culoare și savurați 
atmosfera nebunească dar veselă.
Pirates of the Caribbean — Porniţi într-o 
călătorie incredibilă în mijlocul piraţilor 
şi nu rataţi întâlnirea cu Căpitanul 
Jack Sparrow.
Buzz Lightyear Laser Blast — Lansaţi-vă 
în spaţiu şi ajutaţi-l pe Buzz să îl învingă 
pe Zurg în această galerie intergalacică 
cu lasere.
Phantom Manor — Descoperiți fantomele 
acestui conac și mireasa care îl bântuie.

 Acesta este într-
adevăr un parc pentru 
toate vârstele. Nu-l 
ratați pe Peter Pan. 
Este magic! 
Postat pe TripAdvisor pe 14 aprilie 2018

Alegeţi-vă următoarea 
aventură 

Poveștile Disney prind viață în mod magic pe cinci tărâmuri fermecate pline de 
atracții aventuroase, spectacole năucitoare și o paradă plină de culoare. Vizitați 

Main Street, U.S.A.® pentru o plimbare fantastică prin orășelele americane, 
cuceriți Vestul Sălbatic în Frontierland, bucurați-vă de Adventureland, trăiți 

basmele clasice din Fantasyland și vedeți viitorul în Discoveryland.

PIRATES OF THE CARIBBEAN

BIG THUNDER MOUNTAIN

Se pot aplica restricţii, detalii la pag. 84-85.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



 

S FAT
FASTPASS® și SINGLE RIDER vă 
ajută să reduceți impii de așteptare 
la coadă la unele dintre cele mai 
populare atracții în Parcurile Disney®. 

Mai multe informații la pag. 27.

STAR WARS™ HYPERSPACE MOUNTAIN

DUMBO THE FLYING ELEPHANTMAD HATTER’S TEA CUPS
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S P E C TA C O L E
Disney Illuminaions — Lăsaţi-vă furaţi de 
vise la Sleeping Beauty Castle (Castelului 

Frumoasei din Pădurea Adormită) în imp 
ce Mickey vă va i ghid într-un spectacol 
cu focuri de ariicii, proiecţii de lumini 
spectaculoase şi efecte speciale ce aduc 
la viaţă poveşile Disney.
Disney Stars on Parade — Descoperiți opt 
poveși fabuloase, iecare dintre acestea 
aducând o strălucire fermecătoare pe 
Main Street. De la prietenie și magie la 
aventură și romanism, iecare element 
dintr-o încântătoare poveste Disney 
deilează în toată splendoarea în această 
paradă reinventată și plină de staruri pe 
impul zilei.
Fesivalul The Lion King & Jungle — 
Intrați în ritmul acestui sezon plin de 
swing și dans cu spectacole energice pe 
celebrele poveși din junglă.
Mai multe informații la pag. 2-3.

Mai multe informații la paginile 22-23 
despre spectacolele sezoniere.

M E S E ( 1 )

Luați o gustare delicioasă, savurați feluri 
de mâncare temaice și descoperiți 
locurile magice în care vi se pot alătura 
la masă Personajele Disney.

C U M PĂ R ĂT U R I ( 2 )

Luați acasă o bucățică de magie! 
Suvenirurile și produsele sezoniere în 
ediție limitată vă vor oferi aminiri pentru 
toată viața și sunt de asemenea perfecte 
pentru a le împărți cu cineva special.

 Mi s-a topit  
inima când am văzut 
Disney Illuminaions 
noaptea. M-au trecut 
iorii. E un spectacol 
excepțional. 
Postat pe TripAdvisor pe 25 aprilie 2018

(1) Mai multe detalii la pag. 70-75. (2) Verificați aplicația mobilă oficială pentru detalii cu privire la toate buticurile noastre, care oferă 
o colecție fantastică de cadouri, suveniruri, îmbrăcăminte, obiecte de colecție și multe altele. Utilizați Shopping Service pentru a 
profita la maxim de sejurul Dvs. – mai multe detalii la pag. 26-27.

DISNEY ILLUMINATIONS

DISNEY STARS ON PARADE

Un loc creat  
din magie

Magia atinge totul în Parcul Disneyland® - de la paradele pline  
de culoare și spectacolele feerice premiate, la mesele Disney-licioase  

și suvenirurile speciale pe care le puteți cumpăra.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



Î N TÂ L N I R I  L A  M A S Ă
• Plaza Gardens Restaurant —  

Mic dejun ip bufet all-you-can- 
eat cu Mickey și prietenii.

• Auberge de Cendrillon — Un fesin 
regal cu Prințesele Disney.

B U T I C
• Star Traders — Forța este 

puternică în acest magazin de 
cadouri Disney unde găsiți din plin 
produse Războiul Stelelor™.

RESTAURANT AGRABAH CAFÉ

O ÎNTÂLNIRE CU DARTH VADER PLAZA GARDENS RESTAURANT

AUBERGE DE CENDRILLON

STAR TRADERS

CE POT FACE ÎN AFARA PARCURILOR DISNEY®? CUM AJUNG ACOLO? INFORMAŢII SUPLIMENTARE 11



Parcul Wat Disney Studios®

Pregăiţi-vă pentru efecte de lumină, camere şi multă acţiune! Treceţi dincolo de ecran 
şi bucuraţi-vă de lumina relectoarelor, pentru ca atracţiile blockbuster, spectacolele cu 

staruri şi întâlnirile memorabile să aducă mai multă magie în povestea familiei Dvs.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?
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D I S T R A C Ţ I E  P E N T R U 
C E I  M I C I
Acolo unde inerele stele vă vor arăta calea
Cars Quatre roues Rallye (Cursă Cars) — 
Legați strâns centurile, drăgălașii voștri 
șoferi se vor plimba în propriile mașini 
de curse.
Slinky Dog Zigzag Spin — Copiii Dvs. 
îşi fac de cap în această cale ferată 
montană în zigzag.
Les Tapis Volants - Flying Carpets Over 
Agrabah — Urcaţi pe un covor magic în 
acest carusel şi zburaţi în jurul unei lămpi 
uriaşe peste Agrabah.

I M P R E S I I  D E  N E U I TAT
Momente de top pentru 
exploratorii curajoşi
The Twilight Zone Tower of Terror™ — 
Înfruntaţi-vă teama în acest sinistru lit 
dintr-un vechi hotel bântuit care vă va 
arunca în gol 13 etaje în Zona Crepusculară.
Crush’s Coaster — Cufundaţi- vă în 
valurile distracţiei în această călătorie cu 
tema În căutarea lui Nemo. 
RC Racer — Călătoriți cu viteze uimitoare 
în mașina de curse preferată a lui Andy.

AV E N T U R Ă  D E  FA M I L I E
Hit-uri atemporale pentru echipa 
voastră plină de staruri
Ratatouille : L’Aventure Totalement 
Toquée de Rémy (Ratatouille: The 
Adventure) — Intraţi în aventură şi vă 
puteţi micşora până la dimensiunea unui 
şobolan în bucătăria 4D.
Toy Soldiers Parachute Drop — Porniți în 
marș cu micii recruți în Toy Story Playland 

pentru o săritură palpitantă cu parașuta 
în spatele liniilor inamice.

 Fiului meu i-au 
plăcut senzațiile tari! 
Postat pe TripAdvisor pe 7 iunie 2018

Luați parte  
la magia ilmelor

Starurile de orice vârstă pot simți magia filmelor Disney în patru zone  
de producție pline de emoție. O intrare clasică într-un important studio de  
film vă întâmpină la Front Lot. Production Courtyard este plină de minunile 
cinematografiei și televiziunii. Acțiune, emoție și efecte speciale vă așteaptă  

în Backlot. Iar Toon Studio este locul unde desenele prind viață.

SLINKY DOG ZIGZAG SPIN

RATATOUILLE : L’AVENTURE 
TOTALEMENT TOQUÉE DE RÉMY

Se pot aplica restricții, detalii la pag. 84-85.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



 

S FAT
FASTPASS® și SINGLE RIDER vă 
ajută să reduceți impii de așteptare 
la coadă la unele dintre cele mai 
populare atracții în Parcurile Disney®.

Mai multe informații la pag. 27.

CARS QUATRE ROUES RALLYE

THE TWILIGHT ZONE TOWER OF TERRORTM RC RACER
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S P E C TA C O L E
Mickey and the Magician — Abracadabra 
și hocus-pocus! Pregăiți-vă să iți uimiți 
de spectacolul nostru premiat(1). Veți 
rămâne cu gura căscată urmărindu-l pe 
Mickey în încercarea lui de a deveni un 
mare magician. Adusă la viață printr-
un decor incredibil și efecte speciale, 
această feerie de dans și cântec este cu 
adevărat magică.
Marvel Season of Super Heroes — Vă 
veți simți chiar voi eroi urmărind cum 
poveșile Marvel explodează în realitate 
prin noi show-uri spectaculoase. 
Mai multe detalii la pag. 4-5.

Şi nu uitaţi să veriicaţi programul 
spectacolelor sezoniere de la pag. 22-23!

M E S E ( 2 )

Luați o gustare pe fugă sau bucurați-vă 
de câteva mese magice de ip bufet all-
you-can-eat sau cu servire la masă.

M A G A Z I N E ( 3 )

Luați acasă o aminire magică a sejurului 
Dvs. sau răsfățați pe cineva special cu un 
cadou Disney în ediție limitată.

 Recomand Mickey 
and the Magician, 
este… magic! Atât 
copiii cât și părinții 
vor redescoperi aici 
Personajele Disney. 
Postat pe TripAdvisor pe 28 aprilie 2018

(1) În noiembrie 2016, show-ul Mickey and the Magician a fost desemnat Best Theatrical Production în categoria “Annual Attendance 
More than 3 Million” în cadrul 2016 IAAPA Brass Ring Awards. (2) Mai multe informații la pag. 70-75. (3) Verificați aplicația mobilă 
oficială pentru detalii cu privire la toate buticurile noastre, care oferă o colecție fantastică de cadouri, suveniruri, îmbrăcăminte, 
obiecte de colecție și multe altele. Utilizați Shopping Service pentru a profita la maxim de sejurul Dvs. – mai multe detalii la pag. 26-27.

Fiecare clipă este un moment 
magic de ilm

Magia filmelor se regăsește în fiecare colț al Parcului Walt Disney Studios®,  
cu spectacole de succes, restaurante de top și magazine de suveniruri.

MARVEL: SUPER HEROES UNITED

MICKEY AND THE MAGICIAN

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



M E S E
• Bistrot Chez Rémy — Luați loc pe 

o siclă uriașă de șampanie în acest 
restaurant franțuzesc grandios.

B U T I C
• Chez Marianne (Souvenirs de 

Paris) — Magia Parisului prinde 
viață în acest buic magniic în sil 
Art Deco.

STARK EXPO PRESENTS: ENERGY FOR TOMORROW!

ÎNTÂLNIRI EROICE RESTAURANT EN COULISSE

CHEZ MARIANNE (SOUVENIRS DE PARIS)

BISTROT CHEZ RÉMY
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Ce pot face acolo?
1   Star Tours : l’Aventure Coninue (Star 

Tours: The Adventures Coninue) — 
Decolați înspre o galaxie îndepărtată 
în această impresionantă atracție 
Războiul Stelelor™.

2   Pirates of the Caribbean — Lăsaţi-vă 
cuprinşi de iorul aventurii alături de 
piraţii conduşi de Jack Sparrow.

3   Big Thunder Mountain — Vă puteți 
lua avânt într-o mină de aur părăsită.

4   Mad Hater’s Tea Cups — Roiţi-vă, 
învâriţi-vă, răsuciţi-vă într-o ceaşcă 
de ceai uriaşă.

Ce pot vedea şi cu cine mă pot întâlni?
5   Disney Stars on Parade — Distracţia 

din impul zilei este asigurată de 
această paradă a vedetelor Disney.

6   Disney Illuminaions — Nopţile 
vor i şi ele strălucitoare datorită 
uluitorului spectacol.

7   Meet Mickey Mouse — Întâlniţi-vă în 
culise cu Mickey Mouse în imp ce se 
pregăteşte de spectacol.

8   Princess Pavilion — O întâlnire regală 
cu una dintre Prinţesele Disney.

Unde pot mânca?
9   Captain Jack’s - Restaurant des 

Pirates — Bucătărie creolă, servire la 
masă într-o tavernă a piraţilor.

10   Plaza Gardens Restaurant — 
Bucătărie soisicată în sil bufet într-
un elegant pavilion victorian.

11   The Lucky Nugget Saloon — Burgeri 
şi coaste de primă calitate într-un 
salon din epoca Goanei după Aur 
din America.

12   Restaurant Agrabah Café — Bufet ipic 
marocan şi din Orientul Mijlociu care vă 
poartă în lumea celor 1000 de nopţi.

Se pot aplica restricții, detalii la pag. 84-85.

2 Parcuri Disney® dintr-o privire
Lată doar câteva dintre aventurile uimitoare de care vă puteţi bucura în Parcurile Disney®, dar pregătiţi-vă să fiţi surprinşi de şi mai mult...

PA R C U L  D I S N E Y L A N D ® 

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?
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Ce pot face acolo?
1   Ratatouille : L’Aventure Totalement 

Toquée de Rémy — Vă puteţi micşora 
la dimensiunea unui şobolan într-o 
cursă uluitoare.

2   The Twilight Zone Tower of 
Terror™ — Vă puteţi arunca în gol 13 
etaje într-un vechi hotel bântuit.

3   Les Tapis Volants - Flying Carpets 
Over Agrabah — Puteţi zbura pe un 
covor magic deasupra Agrabah.

4   RC Racer — Puteţi călători cu viteze 
uluitoare în maşina de curse a 
lui Andy.

Ce pot vedea şi cu cine mă pot întâlni?
5   Mickey and the Magician — 

Trucuri magice ale lui Mickey şi ale 
prietenilor săi.

6   Sitch Live! — Interacţionaţi cu Sitch 
într-o experienţă de familie plină 
de distracţie.

7   Studio Theater — Priviți spectacolele 
uimitoare, capivante care vor lumina 
scena tot anul.

Unde pot mânca?
8   Bistrot Chez Rémy — Bistro 

tradiţional francez în renumitul 
restaurant al lui Rémy.

9   Café des Cascadeurs — Specialităţi 
de burgeri de primă calitate într-un 
restaurant autenic speciic anilor 1950.

10   Restaurant des Stars — Preparate şi 
deserturi de inspiraţie americană într-o 
epocă de aur cu decor Hollywoodian.

11   Restaurant en Coulisse — Specialități 
de burgeri și salate mixte pentru 
o gustare rapidă pe un platou de 
ilm Hollywoodian.

PA R C U L  WA LT  D I S N E Y  S T U D I O S ®

 

S FAT U R I
 - Când ajungeți în Parcurile 
Disney® luați Programul și 
Ghidul Parcului 

 - Profitați la maxim de Wi-Fi 
gratuit în Parcurile Disney 

 - Descărcați gratuit aplicația 
oficială Disneyland® Paris 
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Întâlniri de neuitat cu 
Persnajele Disney

Pregăiți-vă să vă întâlniți cu mult-iubitele Personaje Disney pentru  
momente magice pe care Dvs. și cei mici le veți prețui toată viața.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



U N  M O M E N T  S P E C I A L  C U  

U N  P E R S O N A J  D I S N E Y  N U  E S T E  N I C I O D ATĂ  D E PA R T E 
Fie că vă alați într-un Parc Disney®, într-un Hotel Disney® sau într-un restaurant, 
vă puteți întâlni oricând cu Personajele Disney îndrăgite.

În Parcurile Disney® 

Meet Mickey Mouse — Mergeţi în culise 
pentru a vă întâlni cu magicianul Mickey 
între spectacole, faceţi o fotograie şi 
descoperiţi câteva trucuri şi secrete cu 
adevărat magice.
Princess Pavilion — Petreceţi un 
moment memorabil alături de o Prinţesă 
Disney şi vă veţi simţi ca într-un basm în 
cel mai fermecător cadru.
O întâlnire cu Darth Vader — Simțiți 
întreaga putere a Părții Întunecate în 
imp ce veți face o plecăciune în fața 
temutului Lord Întunecat Sith.

În Hotelurile Disney®

Întâlniri cu personajele — Personajele 
Disney așteaptă să vă întâlnească și să 
facă o poză împreună cu Dvs. în Hotelul 
Disney®. Mai multe detalii la pag. 32-51.

Extra Magic Time (Timp magic 
suplimentar) — Cazați-vă într-un Hotel 
Disney sau Disney Nature Resort și 
puteți intra în Parcurile Disney și întâlni 
cu prietenii Disney înaintea tuturor. 
Mai multe detalii la pag. 68-69.

La masă — Magia nu se termină 
niciodată. Momentul când luați micul 
dejun, prânzul sau cina vă oferă 
ocazia de a trăi momente speciale cu 
Personajele Disney. Mai multe detalii la pag. 74-75.

 Întâlnirea cu Mickey mi-a adus sclipiri în ochi! 
Postat pe TripAdvisor pe 30 aprilie 2018

Verificați Programul Parcurilor Disney la sosire sau pe aplicația mobilă oficială pentru mai multe informații privind întâlnirile cu Personajele Disney în Parcurile Disney®.

S U R P R I N D E Ț I 
F I E C A R E  M O M E N T

Disney PhotoPassTM+

Colectați și păstrați toate pozele 
suvenir făcute de fotograii noștri 
profesioniși în locații alese pentru 
întâlnirile cu Personajele Disney și 
la câteva dintre cele mai populare 
atracții. Vizualizați, descărcați 
și partajați imaginile de pe 
website-ul dedicat sau cu aplicația 
Disneyland® Paris PhotoPass. Vă 
puteți distra și creând obiecte 
personalizate pe baza fotograiilor 
personale pe DisneyPhotoPass.eu.

Rezervați această opțiune în avans sau la sosire la orice 
punct foto sau de vânzare suveniruri. Se aplică anumite 
condiții; vă rugăm să ne contactați sau să verificați cu 
agenția de turism. Serviciile online și pentru mobil sunt 
operate de partenerul nostru oficial Fujifilm.
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Momente fulminante  
pentru iecare sezn

Indiferent de momentul anului, există un eveniment sezonier extraordinar  
gata să vă surprindă. Veniți să celebrați momente vesele, întâmplări  

înfricoșătoare și legende galacice cum doar Disney poate să vă ofere.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



MARVEL SEASON

OF SUPER HEROES

23 MARTIE - 16 IUNIE 2019

FESTIVALUL 

HALLOWEEN DISNEY

OCTOMBRIE 2019*

SEZON 

RĂZBOIUL STELELORTM 

IANUARIE - MARTIE 2020*

CRĂCIUN 
FERMECAT DISNEY

MIJLOCUL LUNII NOIEMBRIE 2019 - IANUARIE 2020*

Nou FESTIVALUL 

THE LION KING & JUNGLE 

30 IUNIE - 22 SEPTEMBRIE 2019

M A I  M U LT E  S E ZO A N E 
D E  N E R ATAT

Marvel Season of Super Heroes
23 Marie - 16 Iunie 2019

Celebrarea super eroilor
Fiți chiar voi eroi și simțiți puterea 
celor mai epice poveși Marvel din 
univers. Mai multe detalii la pag. 4-5.

Nou Fesivalul The Lion King 
& Jungle 

30 Iunie - 22 Septembrie 2019
Un fesival plin de dinamism 
și distracție 
Simțiți ritmul junglei în pași de dans, cu 
noi spectacole. Mai multe detalii la pag. 2-3.

 F E S T I VA LU L 
H A L LO W E E N  D I S N E Y

Cel mai dulce deliciu din lume
Octombrie 2019*
Duceți-vă micuții într-un loc plin de 
năzbâii de toamnă şi decorațiuni 
impresionante, când Parcul Disneyland® 

devine plin de atracții înfricoşătoare 
de Halloween.

 C R ĂC I U N  

F E R M EC AT  D I S N E Y 
Crăciunul începe mai devreme la 
Disneyland® Paris!
De la mijlocul lunii noiembrie 2019 până 
la începutul lunii ianuarie 2020*
Bucurați-vă de Crăciun mai devreme în 
ambele Parcuri Disney®, unde o sanie 
plină de magie și o avalanșă de surprize 
fesive fac din acest eveniment o ocazie 
pe care familiile și prietenii nu o vor 
uita niciodată.
Pentru camere special decorate de Crăciun şi cina de 
Crăciun şi de Revelion, detalii la pag. 32, 36, 58 & 74.

 S E ZO N  

R Ă Z B O I U L  S T E L E L O R ™ 
O sărbătoare Războiul Stelelor™
Ianuarie - Marie 2020*
Pregăiți-vă să simțiți întreaga putere 
a Războiului Stelelor™, prin spectacole 
fascinante și atracții care aduc bătăliile 
galacice legendare și personajele la 
viață cum nu s-a mai văzut până acum în 
Parcul Walt Disney Studios®.

 Ne-au plăcut foarte 
mult momentele 
dedicate acestei 
odisee miice. 
Postat pe TripAdvisor pe 15 februarie 2018

Sezoanele şi evenimentele de pe această pagină pot fi modificate, pot avea întârziere sau pot fi anulate fără o notificare în prealabil. 
*La momentul tipăririi datele exacte nu au fost încă confirmate. Vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism sau să verificați 
pe website, pentru detalii.
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Evenimente speciale 
fermecătoare

Pe tot parcursul anului, bucuraţi-vă de evenimente speciale care vor face  
ca sejurul Dvs. să ie chiar mai memorabil. Fiecare eveniment este înfrumuseţat  

de eroii şi magia Disney de care toată familia se va bucura!
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D I S N E Y  S P E C I A L 
A C T I V I T I E S  ( A C T I V I TĂŢ I 
S P E C I A L E  D I S N E Y )

Cu o colecţie de servicii exclusive, 
vă putem asigura un sejur cu 
adevărat memorabil.
Acestea includ:
• Un ghid VIP care să vă îndrume 

în Parcuri, care vă va spune 
poveşi magice despre locaţie, vă 
va oferi acces prioritar la atracţii 
şi va rezerva locuri speciale la 
spectacolele şi paradele noastre

• Aniversări în cameră cu surprize 
personalizate, aranjamente 
lorale, pachete de petrecere şi 
multe altele

• Cereri în căsătorie 
Este aplicată o taxă suplimentară, vă rugăm să ne 
contactaţi pentru mai multe detalii.

E L E C T R O L A N D
Unde muzica întâlneşte magia
Vară 2019* 
Dansaţi pe muzica unor DJ renumiţi în 
întreaga lume la această petrecere unică 
în Parcul Walt Disney Studios®. Este 
o oportunitate rară pentru iubitorii de 
muzică să experimenteze nenumăratele 
noastre atracţii uluitoare într-un mod cu 
totul şi cu totul diferit(1). 

P E T R E C E R E  D I S N E Y 
D E  H A L L O W E E N 
Distrați-vă înspăimântător de frumos 
alături de Disney! 
31 octombrie 2019
Petreceți înspăimântător de frumos alături 
de familie la spectacole diabolic de bune și 
diverisment straniu. Răufăcătorii Disney 
sunt în centrul scenei, așadar așteptați-vă 
la multe trăsnăi și hocus pocus.

D I S N E Y L A N D ®  PA R I S 
R U N  W E E K E N D
Cea mai fermecată cursă de pe pământ!
19 - 22 septembrie 2019
Distrați-vă împreună cu familia și prietenii 
la cele mai fericite curse de pe pământ. 
Există diverisment pentru toate vârstele, 
cu curse uimitoare pentru copii, 5K, 10K 
și semi-maraton prin Parcurile Disney®

(2).

P E T R E C E R E A  D I S N E Y  D E 
A J U N U L  A N U L U I  N O U
An Nou Fericit la Disneyland® Paris 
31 decembrie 2019
Fiți alături de noi la cea mai magică 
petrecere de Ajunul Anului Nou și lăsați-
vă cuprinși de o minunată atmosferă de 
iarnă în Disneyland® Paris. 

Multe altele de descoperit!
Vizitați DisneylandParis.com pentru 
a ala mai multe despre sezoanele și 
evenimentele noastre.

Împărtășiți-vă experiența pe rețelele 
sociale! Dați check-in la Disneyland Paris 
pe Facebook, postați cele mai bune 
fotograii pe Instagram sau cele mai bune 
momente ale sejurului Dvs. pe Twiter cu 
hashtag-ul #DisneylandParis.

Este necesar un bilet special pe lângă biletele pentru Parcul Disney® pentru a putea participa la evenimentele cu capacitate limitată prezentate pe această pagină. Se pot aplica restricţii, detalii la 
pag. 84-85.*La momentul tipăririi datele exacte nu au fost încă confirmate. Vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism sau să verificați pe website, pentru detalii. (1) Urmăriți-ne pe Facebook 
pentru a putea retrăi edițiile anterioare și a fi la curent cu toate noutățile. (2) Detalii suplimentare pe Run.DisneylandParis.com.
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Cele mai bune faturi 
pentru un sejur perfect

Vă puteți bucura de magie în multe feluri, așadar iată câteva sfaturi care să  
vă asigure Dvs. și familiei Dvs. cea mai fericită vacanță în ambele Parcuri Disney®.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot face acolo?



P R O F I TAŢ I  L A  M A X I M 
D E  S E J U R U L  D V S

FASTPASS®

Acest serviciu vă ajută să reduceți impii 
de așteptare la coadă la cele mai populare 
atracții în Parcurile Disney® oferindu-vă o 
oră de întoarcere speciică la care puteți 
intra printr-o intrare specială(1).

Single Rider
Acest serviciu gratuit vă permite să 
reduceți impii de așteptare la coadă la 
câteva atracții dacă doriți să călătoriți 
singuri (separat de grupul cu care ați 
venit). Accesul se face printr-o intrare 
specială de ip Single Rider(1).

 Aplicație mobilă gratuită 
Disneyland® Paris 

Descărcați aplicația mobilă oicială(2) 

pentru iPhone® și Android™ pentru a 
explora harta interacivă(3) și pentru 
a obține acces instant la informații cu 
privire la atracții, restaurante, magazine, 
show-uri și parade, inclusiv orarul și 
impii de așteptare.

Shopping Service
Faceți câte cumpărături doriți până la 
ora 15.00 fără a i nevoie să cărați vreun 
bagaj. Vom livra toate cumpărăturile Dvs. 
la hotel(4) sau în Disney Village®, de unde 
le puteți ridica începând cu ora 18.00.

S E R V I C I I  P E N T R U  FA M I L I I

Baby Care Centers/Copii pierduți
Camere pentru îngrijirea bebelușului 
dotate cu dispoziive de încălzire a 
biberonului și spații pentru schimbarea 
bebelușului. Pot i cumpărate borcănele 
cu cu mâncare pentru bebeluși și 
scutece. Există și locuri de întâlnire 
pentru copii pierduți.

Cărucioare pentru copii
Cărucioarele pentru copii se pot închiria 
contra cost.

Baby Switch
Acest serviciu gratuit le permite 
părinților să facă cu rândul la toate 
atracțiile fără a trebui să aștepte la 
coadă de două ori. Solicitați detalii la 
intrarea la atracție.

 Datorită FASTPASS, 
am putut să reducem 
impii de așteptare la 
coadă. Iar Single Rider 
a fost de asemenea o 
modalitate excelentă 
de a ne da în carusel 
mai repede. 
Postat pe TripAdvisor pe 26 aprilie 2017

O A S P E Ț I  C U 
N E V O I  S P E C I A L E

Le recomandăm oaspeților cu 
nevoi speciale să se consulte cu noi în 
momentul rezervării. Sunt disponibile 
scaune cu roile de închiriat în ambele 
Parcuri Disney. Puteți descărca 
Hărțile de Accesibilitate în Parcurile 
Disney din secțiunea „Guests with 

Disabiliies” a website-ului nostru sau 
puteți primi una la sosire. Oaspeții 
care dețin un card oicial pentru 
dizabilitate au dreptul la acces 
prioritar și sunt încurajați să se 
familiarizeze cu riscurile și mijloacele 
de acces la atracții înainte de sosire.  
Mai multe detalii la pag.84-85.

Verificați „Ghidul celor 2 Parcuri” la sosire, pentru a afla mai multe despre aceste servicii. (1) Serviciul este disponibil doar cu un bilet în Parc valabil pentru aceeași zi. (2) 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. (3) Disponibil numai după ce vă aflați pe teritoriul Parcurilor Disney. 
(4) Disponibile pentru oaspeții sosiți în majoritatea hotelurilor reprezentate în această broșură. Informațiile detaliate pot fi obținute în magazine.
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loare la ureche  

cu cei mici
La Disneyland® Paris este atâta magie pentru cei mici de văzut și de făcut –  

de la atracții uimitoare la întâlniri cu eroii Disney. Iată câteva sfaturi pentru a  
le putea planiica marea aventură în prealabil, bucurându-vă din plin de magie.
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M A G I E  L A  T O T 
PA S U L  P E N T R U  M I C I I 
D V S .  V I S ĂT O R I
• Ochii copilului Dvs. vor străluci 

când se vor întâlni cu mult-iubitele 
Personaje Disney. Micile prințese pot 
petrece un moment memorabil cu o 
Prințesă Disney în cel mai fermecător 
loc, Princess Pavilion. Și pot chiar 
lua masa într-o atmosferă magică cu 
Mickey și prietenii – o atmosferă 
pe care cu siguranță o vor prețui 
pentru totdeauna.

• În plus, puteți urmări “a doua stea, 
la dreapta, apoi drept înainte până 
dimineață” în Peter Pan’s Flight. Sau 
puteți experimenta iori în Slinky Dog 
Zigzag Spin.

M Â N C A R E  S Ă N ĂT O A S Ă 
P E N T R U  C E I  M I C I
• Disneyland® Paris are restaurante 

pentru familie cu o selecție variată de 
mese echilibrate și sănătoase pentru 
copii – toate incluse în planurile 
de masă de ip Demipensiune și 
Pensiune Completă.

 Centrele pentru 
îngrijirea bebelușului 
sunt foarte potrivite 
pentru schimbarea și 
hrănirea bebelușilor. 
Sunt dotate cu tot 
necesarul, așadar nu 
trebuie să vă faceți griji 
dacă ați uitat ceva. 
Postat pe TripAdvisor pe 13 ianuarie 2017

I N F O R M AȚ I I  P R A C T I C E
• Ați uitat ceva? Nu vă faceți griji, 

ambele Parcuri Disney® au serviciu 
de închiriere cărucioare și Baby 
Care Centers (Centre pentru 
îngrijirea bebelușului). Aici veți 
găsi camere dotate cu dispoziive 
de încălzire a biberonului și spații 
pentru schimbarea bebelușului. Pot 
i cumpărate borcane cu mâncare 
pentru bebeluși și scutece 

• Pentru că și părinții ar trebui să 
se distreze, serviciul gratuit Baby 
Switch vă permite să intrați cu 
rândul la atracții, fără a trebui 
să așteptați la coadă de două 
ori. Solicitați detalii la intrarea 
în atracție 

• Dacă lăsați ceva la hotel sau copilul 
trebuie să doarmă, Hotelurile 
Disney® sunt foarte aproape, iar 
autobuzul gratuit vă va duce rapid 
înapoi la porțile Parcurilor Disney
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Disney’s Hotel New York va i închis, deoarece ne ocupăm cu transformarea acestuia într-un omagiu adus Super Eroilor Marvel 
în silul unei galerii de artă din New York. Se va redeschide în 2020. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații.

Hoteluri Disney®

Transformați-vă povestea Disney într-un basm fericit și magic,  
cazându-vă la un Hotel Disney®, unde veți putea beneicia de:

T I M P  S U P L I M E N TA R  Î N  PA R C U R I L E  D I S N E Y® 

Treziți-vă în inima magiei și parcurgeți pe jos sau cu mijloacele de transport distanța scurtă 
până la Parcurile Disney unde, cu opțiunea Timp Magic Suplimentar, puteți intra înainte de 
deschidere. Alați mai multe la pag. 68-69.

I A R  M A G I A  N U  S E  T E R M I N Ă  A I C I . . .
Doar într-un Hotel Disney vă puteți întâlni cu Personajele Disney în iecare dimineață. 
Fiecare hotel are propria poveste magică și o temă cu speciic American sau Disney. Iar cu 
un Plan de Masă, puteți savura mese Disney-licioase.

M A I  M U LTĂ  D I S T R A C Ț I E
Cu piscine, săli de itness, spa, locuri de joacă pentru copii și multe altele, distracția este 
garantată chiar și când nu sunteți în Parcurile Disney.

M A I  M U LT E  S E R V I C I I
Proitați de serviciul de parcare gratuită la Hotelul Disney și în parcarea Parcurilor Disney. 
Puteți beneicia de asemenea de serviciul de livrare a cumpărăturilor de la magazinele de 
suveniruri Disney direct la Hotelul Disney. În plus, dacă vă cazați într-o cameră de ip Suite 
sau Club, veți beneicia chiar de mai multe servicii exclusive.

  Clasiicarea pe baza cheilor lui Mickey corespunde celei standard a hotelurilor cu stele.
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Disneyland® Hotel
E X P E R I M E N TAȚ I  L U X U L  Î N  A C E S T  H O T E L  Î N  S T I L  V I C T O R I A N 
Î N  C A R E  M A G I A  D I S N E Y  S T R Ă L U C E Ș T E  Î N  T O AT E  C O LȚ U R I L E

Cel mai magic dintre Hotelurile Disney® 

 - Chiar la intrarea în Parcurile Disney® 

 - Experiență de neuitat în Hotelurile Disney 
 - Tratament VIP de cinci stele

Distanță față 
de Parcuri

Întâlniri cu 
personajele

Piscină Fitness Spa Mese cu 
personaje
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Vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism sau să ne vizitaţi website-ul pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor (inclusiv suplimente aplicabile). *TripAdvisor: informaţii 
la momentul tipăririi.

Trăiți visul Disney în acest hotel unde sunteți tratați regește. 

C A M E R Ă  T E M AT I C Ă
Bucurați-vă de decorul opulent al unei 
camere cu temaică victoriană, dotată 
cu aer condiționat, mobilată luxos și 
decorată în silul clasic al ilmelor Disney. 
Camera include ie un pat mare dublu, ie 
două camere duble pentru cel mult patru 
persoane, baie cu cadă și uscător de 
păr, halat și papuci, minibar, seif, TV cu 
Disney Channel și canale internaționale, 
Wi-Fi, aparat pentru prepararea 
ceaiului sau a cafelei. Pătuț pentru bebe 
disponibil la cerere. 

Vă cazați pe perioada Crăciunului? 
Rezervați o cameră fesivă, cu 
decorațiuni uimitoare, brad de Crăciun 
și  cadouri pe care le puteți păstra.  
Se aplică o taxă suplimentară.

T I P U R I  D E  C A M E R Ă
 - Cameră tip Superior situată în aripile 
hotelului pentru cel mult patru 
persoane: un pat mare dublu sau două 
paturi duble 

 - Cameră de familie tip Superior pentru 
cel mult patru adulți și un copil: două 
paturi duble și o canapea

 - Cameră tip Superior și de familie tip 
Superior cu terasă și vedere la grădini 

 - Camere pentru oaspeții cu dizabilități
 - Camere tip Castle Club și apartamente

S E R V I C I I
 - Recepție de la 08.00 la 22.00
 - Servicii de parcare cu valet şi servicii 
de bagaje

 - Room-service 24/24 (doar la acest 
Hotel Disney)

 - Wi-Fi
 - Disney Shop: Galerie Mickey

 - Serviciu de Shopping Disney: livrarea 
cumpărăturilor la hotel
Mai multe detalii la pag. 26-27

 Cel mai bun hotel. 
Central, cu o piscină 
luxoasă și atmosferă 
clasică Disney. Mă 
voi întoarce! 
Postat pe TripAdvisor pe 27 iunie 2018

Clasiicare  
TripAdvisor Traveller:

Pe baza a 7.019  
de review-uri de la turişi*
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R E L A X A R E
 - Întâlniri cu Personajele Disney 
 - Piscină la interior(1)

 - Saună, baie de aburi, jacuzzi(1)

 - Celestia Spa: masaj și tratamente 
de înfrumusețare(2)

 - Sală de fitness: sală de sport cu 
servicii complete(1)

Pentru o prezentare completă a caracterisicilor și 
serviciilor hotelului, mai multe detalii sunt oferite la 
pag. 68-69.

P E N T R U  C O P I I
 - Cameră de joacă Minnie Club (Clubul 

lui Minnie) cu supraveghetori calificaţi
 - Prânz și cină cu Personajele Disney la 
restaurantul Inventions 

 - Meniu pentru copii
 - Disney Channel în cameră

M E S E  &  B A R
 - Mic dejun Gourmet de tip bufet 
(taxă suplimentară)

 - California Grill(3): Îmbrăcați-vă 
elegant la acest restaurant cu 
servire la masă și decor victorian, 
unde veți servi mâncare rafinată de 
inspirație californiană 

 - Inventions: celebrați epoca de aur a 
invențiilor în acest restaurant elegant 
de tip bufet internațional în compania 
Personajelor Disney la prânz și cină. 
Duminica se poate servi brunch-ul(2)

 - Café Fantasia: piano bar deosebit într-o 
atmosferă relaxantă

Recomandăm Planul de Masă 
Premium pentru mic dejun, prânz și cină 
în restaurantele menţionate mai sus.
Mai multe detalii la pag. 72-73.

(1) Închis în anumite zile. Vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism sau să ne vizitați website-ul pentru mai multe detalii. 
(2) Rezervați în avans sau când ajungeți la hotel. Se aplică o taxă suplimentară. (3) Cod vestimentar impus. Vă rugăm să ne contactați 
pentru detalii. Restaurantul poate fi închis fără o notificare prealabilă.

 Un hotel magic de foarte bună  
calitate cu personal atent. Oferă acces  
rapid la Parcul Disneyland® ceea ce este 
fantasic, mai ales dacă ai copii. 
Postat pe TripAdvisor pe 14 iunie 2018
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C A M E R E  & 
A PA R TA M E N T E 

Castle Club 

Rezervați o cameră sau un apartament 
Castle Club și bucurați-vă de beneicii 
extra magice:

Tratament VIP 
• Check-in privat dedicat
• Separeu dedicat la hotel cu servirea 

unui mic dejun gourmet și băuturi 
gratuite și gustări după-masa

• Lit privat la intrarea în 
Parcul Disneyland

Chiar mai multă magie Disney
• Mic dejun cu Personajele Disney
• VIP FASTPASS®: acces FASTPASS 

nelimitat la cele mai populare atracții

Camere extra speciale
• Apartamentele oferă mai mult spațiu și 

chiar mai multă magie Disney 

SLEEPING BEAUTY SUITE 
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Disney’s Newport Bay Club
T R E Z I Ț I -VĂ  Î N T R- O  L U M E  P L I N Ă  

D E  S P L E N D O A R E  M A R I N Ă  FĂTA R E  D I S N E Y 

Ridicați pânzele într-o vilă pe malul lacului
 - Atmosferă luxoasă cum se regăsește doar în stațiunile de pe litoral 
 - Experiență relaxantă, premium, cu numeroase servicii

Distanță față 
de parcuri

Transport 
gratuit

Întâlniri cu 
personajele

Piscină Fitness

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTAREUnde pot sta?



Vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism sau să ne vizitaţi website-ul pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor (inclusiv suplimente aplicabile). *TripAdvisor: informații 
la momentul tipăririi.

Experimentați luxul specific litoralului american în această vilă maiestuoasă din 
anii 1920 presărată cu magia specifică lui Mickey Mouse.

C A M E R Ă  T E M AT I C Ă
Relaxați-vă într-o cameră luxoasă, cu 
temaică marină și aer condiționat, 
decorată cu gust în silul aventurilor 
mariime ale lui Mickey. Camera include 
ie un pat mare dublu, ie două paturi 
duble pentru cel mult patru persoane, 
baie cu cadă și uscător de păr, seif, TV cu 
Disney Channel și canale internaționale 
și Wi-Fi. Pătuț pentru bebe disponibil 
la cerere.

Vă cazați pe perioada Crăciunului? 
Rezervați o cameră fesivă, cu 
decorațiuni uimitoare, brad de Crăciun 
și cadouri pe care le puteți păstra. 
Se aplică o taxă suplimentară. 

T I P U R I  C A M E R Ă
 - Cameră tip Superior pentru cel mult 
patru persoane: un pat mare dublu sau 
două paturi duble

 - Cameră de familie tip Superior pentru 
cel mult patru adulți și un copil: două 
paturi duble și o canapea

 - Cameră tip Superior şi de familie tip 
Superior – pe partea cu lacul

 - Cameră tip Superior cu terasă
 - Camere pentru oaspeții cu dizabilități
 - Camere și apartamente Compass Club

S E R V I C I I
 - Recepție de la 07.30 la 10.00
 - Servicii de parcare cu valet (cu taxă 
suplimentară) şi servicii de bagaje

 - Room service disponibil la micul dejun
 - Wi-Fi
 - Disney Shop: Bay Boutique

 - Serviciu de Shopping Disney: livrarea 
cumpărăturilor la hotel 
Mai multe detalii la pag. 26-27

 Acest hotel arată ca 
nou. Camerele în sil 
nauic sunt moderne 
și foarte frumoase – 
în special elementele 
care amintesc de 
Mickey pentru copii. 
Postat pe TripAdvisor pe 11 iunie 2018

Clasiicare  
TripAdvisor Traveller:

Pe baza a 5.682  
de review-uri de la turişi*
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R E L A X A R E
 - Întâlniri cu Personajele Disney
 - Piscină relaxantă și încălzită la interior 
și la exterior(1)

 - Saună, baie de aburi, jacuzzi(1)

 - Sală de fitness: sală de sport cu 
servicii complete(1)

Pentru o prezentare completă a caracterisicilor și 
serviciilor hotelului, mai multe detalii la pag. 68-69.

P E N T R U  C O P I I
 - Piscine și bazine
 - Bufet sau meniu pentru copii
 - Disney Channel în cameră

M E S E  &  B A R
 - Mic dejun Gourmet de tip bufet 
(taxă suplimentară)

 - Cape Cod(2): restaurant tip bufet 
mediteranean şi internaţional cu decor 
maritim în stil Noua Anglie

 - Yacht Club(2): restaurant elegant, cu 
servire la masă, decorat în stil yacht 
club autentic, cu mâncare delicioasă 
inspirată din cultura Noii Anglii, cu 
influenţe mediteraneene

 - Captain’s Quarters: bar elegant în 
stil marin

Recomandăm Planul de Masă 
Premium sau Plus pentru mic dejun şi 
cină în restaurantele menţionate mai sus. 
Mai multe detalii la pag. 72-73.

(1) Închis în anumite zile. Vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism, sau să ne vizitați website-ul pentru mai multe detalii. 
(2) Restaurantul poate fi închis fără o notificare prealabilă.

 Un hotel de lux cu toate serviciile  
pe care le aștepți la asemenea standarde. 
Postat pe TripAdvisor pe 2 iunie 2018
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C A M E R E  & 
A PA R TA M E N T E 
Compass Club

Bucurați-vă de următoarele opțiuni 
exclusive magice:

Tratament VIP 
• Check-in privat dedicat
• Separeu dedicat la hotel cu servirea 

unui mic dejun gourmet și băuturi 
gratuite și gustări după-masă

• Room service (mic dejun/cină)
• Servicii de parcare cu valet

Chiar mai multă magie Disney 
• Camere ip Club - Disney® Hotel 

FASTPASS®: un acces FASTPASS 
suplimentar per persoană per zi

• Apartamente - VIP FASTPASS: acces 
FASTPASS nelimitat 

Camere extra speciale
• Aparat pentru prepararea ceaiului și 

a cafelei, mini-frigider

COMPASS CLUB SUITE 
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Disney’s Sequoia Lodge
R E L A X AȚ I -VĂ  Î N T R- O  C A B A N Ă  G R A N D I OA S Ă  

Î N  M I J LO C U L  U N E I  PĂ D U R I  L I N I Ș T I T E

Unde sălbăicia se întâlnește cu confortul 
 - Un loc rustic și comod pentru relaxare
 - Înconjurat de arbori sequoia maiestuoși 
 - Raport calitate-preț bun

Distanță față 
de parcuri

Transport 
gratuit

Întâlniri cu 
personajele

Piscină Fitness

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTAREUnde pot sta?



Vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism, sau să ne vizitaţi website-ul pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor (inclusiv suplimente aplicabile). *TripAdvisor: informaţii 
la momentul tipăririi.

Adunați-vă în jurul unui foc impresionant în acest refugiu inspirat de Parcurile 
Naționale din America învăluit subtil de magia Disney.

C A M E R Ă  T E M AT I C Ă
Relaxați-vă într-o cameră primitoare, 
cu aer condiționat, frumos decorată 
cu trimiteri subile la Bambi. Camera 
include ie un pat mare dublu, ie două 
paturi duble pentru cel mult patru 
persoane, baie cu cadă și uscător de 
păr, seif, TV cu Disney Channel și canale 
internaționale și Wi-Fi. Pătuț pentru 
bebe disponibil la cerere.

T I P U R I  C A M E R Ă
 - Cameră tip Standard pentru cel mult 
patru persoane: un pat mare dublu sau 
două paturi duble

 - Cameră tip Standard în apropierea 
facilităților hotelului

 - Cameră tip Standard în apropierea 
facilităților hotelului – pe partea cu lacul

 - Camere pentru oaspeții cu dizabilități
 - Camere și apartamente tip 
Golden Forest Club 

S E R V I C I I
 - Recepție de la 07.30 la 22.00
 - Cameră pentru bagaje
 - Wi-Fi
 - Disney Shop: Northwest Passage
 - Serviciu de Shopping Disney: livrarea 
cumpărăturilor la hotel
Mai multe detalii la pag. 26-27

Clasiicare  
TripAdvisor Traveller:

Pe baza a 10.319  
de review-uri de la turişi*

 Peste așteptări! 
Atmosfera și 
împrejurimile hotelului 
îl fac să ie un 
adevărat sanctuar 
al linișii. 
Postat pe TripAdvisor pe 7 iunie 2018
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R E L A X A R E
 - Întâlniri cu Personajele Disney
 - Piscină încălzită la interior și la exterior(1)

 - Sală de fitness: sală de sport cu 
servicii complete(1)

Atenție: În prezent, piscina hotelului și 
sala de sport sunt în renovare, asfel încât 
acestea vor i închise până în vara lui 
2019. În această perioadă, puteți uiliza 
piscina de la Disney’s Newport Bay Club.
Pentru o prezentare completă a caracterisicilor și 
serviciilor hotelului, mai multe detalii la pag. 68-69.

P E N T R U  C O P I I
 - Jocuri de apă și tobogan în piscină 
 - Loc de joacă pentru copii
 - Bufet pentru copii
 - Disney Channel în cameră

M E S E  &  B A R
 - Mic dejun Gourmet de tip bufet 
(taxă suplimentară)

 - Hunter’s Grill(2): adunaţi întreaga 
familie şi desfătaţi-vă cu mâncăruri 
internaţionale delicioase în acest 
restaurant de tip „tot ce poţi mânca”

 - Redwood Bar and Lounge: așezați-
vă confortabil în fața șemineului, 
povestiți și planificați aventurile 
din ziua următoare savurând un 
cocktail răcoritor 

Recomandăm Planul de Masă Plus 
pentru mic dejun și cină în restaurantele 
menţionate mai sus. Mai multe detalii la pag. 72-73.

(1) Închis în anumite zile. Vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism, sau să ne vizitați website-ul pentru mai multe detalii. 
(2) Restaurantul poate fi închis fără o notificare prealabilă.

 Acesta este locul potrivit dacă  
mergeți la Disneyland Paris și căutați  
cel mai bun raport calitate-preț. 
Postat pe TripAdvisor pe 15 iunie 2018
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C A M E R E  & 
A PA R TA M E N T E 

Golden Forest Club 

Rezervați o cameră sau un apartament 
ip Golden Forest Club și bucurați-vă de 
următoarele opțiuni exclusive magice:

Tratament VIP 
• Check-in privat dedicat
• Separeu dedicat la hotel cu servirea 

unui mic dejun gourmet și băuturi 
gratuite și gustări după-masă

• Servicii de bagaje

Chiar mai multă magie Disney
• Camere de ip Club - Disney® Hotel 

FASTPASS®: un acces FASTPASS 
suplimentar per persoană per zi

• Apartamente - VIP FASTPASS: acces 
FASTPASS nelimitat

Camere extra speciale
• Halat de baie și papuci (adulți)
• Aparat pentru prepararea ceaiului 

și a cafelei, mini-frigider

GOLDEN FOREST CLUB SUITE 
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Disney’s Hotel Cheyenne
L O C U L  P E R F E C T  P E N T R U  A  VĂ  P U N E  

C I Z M E L E  Ș I  A  A J U N G E  L A  S T E L E

Porniți călare într-un loc plin de viață 
 - Un oraș în care veți simți atmosfera Vestului Sălbatic 
 - Distracție inspirată din filmul Povestea Jucăriilor
 - Calitate Disney pentru toate buzunarele

Distanță față 
de parcuri

Transport 
gratuit

Întâlniri cu 
personajele

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTAREUnde pot sta?



Vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism sau să ne vizitaţi website-ul pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor (inclusiv suplimente aplicabile). *TripAdvisor: informaţii 
la momentul tipăririi.

Porniți în galop în acest oraș animat din Vestul Sălbatic inspirat de western-
urile hollywoodiene. 

C A M E R Ă  T E M AT I C Ă
Relaxați-vă într-o cameră spectaculoasă, 
cu aer condiționat, demnă de Woody 
și Jessie din Povestea Jucăriilor de la 
Disney/Pixar. Camera include un pat 
dublu și un pat pliabil pentru cel mult 
patru persoane, baie cu cadă și uscător 
de păr, seif, TV cu Disney Channel și 
canale internaționale și Wi-Fi. Pătuț 
pentru bebe disponibil la cerere.

T I P U R I  C A M E R Ă
 - Cameră tip Woody’s Roundup 
Standard pentru cel mult patru 
persoane: un pat dublu și un pat pliabil

 - Cameră tip Woody’s Roundup 
Standard în apropiere de facilitățile 
hotelului: un pat dublu și un pat pliabil 
sau două paturi duble

 - Cameră Woody’s Roundup Standard – 
mal râului: un pat dublu și un pat pliabil 
sau două paturi duble

 - Camere pentru oaspeții cu dizabilități

S E R V I C I I 
 - Cameră pentru bagaje
 - Wi-Fi
 - Disney Shop: General Store

 - Serviciu de Shopping Disney: livrarea 
cumpărăturilor la hotel
Mai multe detalii la pag. 26-27

Clasiicare TripAdvisor Traveller:

Pe baza a 9.421 de review-uri de la turişi*

 În camere există un 
personaj Woody din 
Povestea Jucăriilor, iar 
băiețelul nostru a fost 
extrem de încântat. 
Postat pe TripAdvisor pe 1 aprilie 2018
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R E L A X A R E
 - Întâlniri cu Personajele Disney

Pentru o prezentare completă a caracterisicilor și 
serviciilor hotelului, găsiți mai multe detalii la pag. 68-69.

P E N T R U  C O P I I
 - Spaţiu de joacă pentru copii la interior
 - Plimbări cu ponei (activitate sezonieră, 
cu taxă suplimentară)

 - Bufet pentru copii
 - Disney Channel în cameră

M E S E  &  B A R
 - Mic dejun continental de tip bufet 
(taxă suplimentară)

 - Chuck Wagon Cafe*: savurați un bufet 
delicios cu coaste și pui la grătar 
și încercați câteva mâncăruri de 
inspirație asiatică făcute în casă 

 - Red Garter Saloon: ridicați paharul 
și mișcați-vă pe ritmuri country în 
fantasticul salon western

 - Starbucks Coffee: faceți o oprire pentru 
a servi micul dejun și o gustare

Recomandăm Planul de Masă 
Standard pentru mic dejun și cină în 
restaurantele menţionate mai sus. 
Mai multe detalii la pag. 72-73.

*Restaurantul poate fi închis fără o notificare prealabilă.

 Se simte atmosfera din Vestul Sălbaic.  
Și este foarte aproape de Parcurile Disney  
cu transportul gratuit cu autobuzul. 
Postat pe TripAdvisor pe 3 iunie 2018

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTAREUnde pot sta?
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Disney’s Hotel Santa Fe
Î N D R E P TAȚ I -VĂ  Î M P R E U N Ă  C U  G A Ș C A  S P R E  A C E S T  

P I T  S T O P  F E R M E C ĂT O R  Ș I  Î N S O R I T

Odihniţi-vă şi încărcați-vă bateriile în împrejurimile orașului New Mexico
 - Magie inspirată de Mașinuțe de la Disney/Pixar
 - Vă veți simți minunat pe Ruta 66
 - Calitate Disney pentru toate buzunarele

Distanță față 
de parcuri

Transport 
gratuit

Întâlniri cu 
personajele

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTAREUnde pot sta?



Vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism, sau să ne vizitaţi website-ul pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor (inclusiv suplimente aplicabile). *TripAdvisor: informaţii 
la momentul tipăririi.

Dacă vă place filmul Mașinuțe de la Disney/Pixar, veți îndrăgi acest hotel construit ca 
un omagiu pentru legendara Route 66 și sud-vestul american.

C A M E R Ă  T E M AT I C Ă
Reîncărcați-vă bateriile într-o cameră 
veselă, mobilată și decorată cu toate 
elementele din ilmul Mașinuțe. Camera 
include două paturi duble pentru cel 
mult patru persoane, baie cu cadă și 
uscător de păr, venilator de tavan, 
seif, TV cu Disney Channel și canale 
internaționale și Wi-Fi. Pătuț pentru 
bebe disponibil la cerere.

T I P U R I  C A M E R Ă
 - Cameră Cars Standard pentru cel mult 
patru persoane: două paturi duble

 - Cameră Cars Standard în apropiere 
de facilitățile hotelului: recepție, 
restaurant, bar și multe altele

 - Cameră Cars Standard – mal râului: 
pentru mai multă liniște

 - Camere pentru oaspeții cu dizabilități

S E R V I C I I
 - Cameră pentru bagaje
 - Wi-Fi
 - Disney Shop: Trading Post

 - Serviciu de Shopping Disney: livrarea 
cumpărăturilor la hotel
Mai multe detalii la pag. 26-27 Clasiicare TripAdvisor Traveller:

Pe baza a 8.147 de review-uri de la turişi*

 Primitor, confortabil 
și relaxant, într-un 
cadru plin de culoare. 
A fost extraordinar 
să vedem și câteva 
Personaje Disney. 
Postat pe TripAdvisor pe 10 iunie 2018
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R E L A X A R E
 - Întâlniri cu Personajele Disney

Pentru o prezentare completă a caracterisicilor și 
serviciilor hotelului, mai multe detalii la pag. 68-69.

P E N T R U  C O P I I
 - Spaţiu de joacă pentru copii la interior
 - Bufet pentru copii
 - Disney Channel în cameră

M E S E  &  B A R
 - Mic dejun continental de tip bufet 
(taxe suplimentare)

 - La Cantina*: bufet de tip „tot ce poți 
mânca” cu o selecție de mâncăruri de 
inspirație mexicană. Veţi savura nu doar 
o masă delicioasă, ci veţi putea simţi 
pulsul unei adevărate pieţe de alimente 
de-a lungul legendarei Route 66

 - Rio Grande Bar: vă puteţi petrece serile 
savurând o băutură delicioasă în acest 
bar colorat în stil sud-vestic

 - Starbucks Coffee: faceți o oprire pentru 
a servi micul dejun și o gustare

Recomandăm Planul de Masă 
Standard pentru mic dejun și cină în 
restaurantele menţionate mai sus. 
Mai multe detalii la pag. 72-73.

*Restaurantul poate fi închis fără o notificare prealabilă.

 Am plecat încântați de sejurul nostru  
și, cu siguranță, vom reveni. 
Postat pe TripAdvisor pe 23 mai 2018
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Disney Nature Resorts 
Reconectați-vă cu magia naturii, relaxați-vă și redescoperiți-vă latura  

aventuroasă în aceste două resorturi fermecătoare unice în Disneyland® Paris.  
Cazați-vă într-un Disney Nature Resort și veți găsi:

M A I  M U LTĂ  R E L A X A R E
Împreună cu familia vă veți reconecta cu natura, trezindu-vă în mijlocul unei păduri linișite 
sau într-un sat eco luxuriant.

M A I  M U LTĂ  I N D E P E N D E N ȚĂ
Căsuțe și apartamente dotate cu tot necesarul, cu self-catering, care vă oferă libertatea unui 
sejur pe placul dumneavoastră. Capacitate de cel mult șase persoane. Datorită parcării gratuite 
în Parcurile Disney®, puteți merge cu mașina acolo unde este magia ori de câte ori doriți.

M A I  M U LTĂ  D I S T R A C Ț I E
Nenumărate opțiuni, de la un Aqualagon minunat, în aer liber, cu încălzire, piscină cu valuri, 
tobogane și jacuzzi, la terenuri de tenis, parc de aventuri, o fermă și multe altele!

M A I  M U LTĂ  M A G I E  D I S N E Y 
Timp magic suplimentar care vă oferă acces la Parcurile Disney înainte de deschidere. 
Evitați agitația, intrați la cele mai populare atracții și faceți o poză cu Personajele Disney 
înaintea tuturor!

  Clasiicarea pe baza cheilor lui Mickey corespunde celei standard a hotelurilor cu stele.
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Vilages Nature® Paris 

R E L A X AȚ I -VĂ  Ș I  B U C U R AȚ I -VĂ  D E  FA R M E C U L  N AT U R I I

Un loc minunat unde vă puteți relaxa și reîncărca bateriile 
 - Sat eco liniștit, dar totuși dinamic în inima naturii 
 - Parc acvatic Aqualagon incredibil, cu încălzire
 - Decor și servicii premium

Distanță față 
de parcuri

Autobuz cu 
plată

Piscină Spa

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTAREUnde pot sta?



 ©Cécil Mathieu© Ton Hurks

Acces gratuit la parcarea pentru oaspeți a Parcurilor Disney. Vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism sau să ne vizitaţi website-ul pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor 
(inclusiv suplimente aplicabile). *TripAdvisor: informații la momentul tipăririi.

Respirați magia a cinci lumi unice în acest sat verde care face armonios legătura între 
natură și creaivitatea omului. 

A PA R TA M E N T U L  DV S .
Cu unul sau două dormitoare și seif cu 
televizor în dormitorul matrimonial. 
Până la două băi cu cadă sau cabină de 
duș, prosoape de baie și uscător de păr. 
Bucătărie echipată complet cu cuptor 
cu microunde, mașină de spălat vase 
și produse de spălat. Sufragerie cu TV 
cu canale internaționale. La cerere, 
echipament pentru copii, care include 
un pat pliant și scaun de masa. Balcon cu 
mobilier exterior.

Atenție: Singurul mod de a ajunge la 
Villages Nature® Paris este cu mașina, 
sau cu autobuzul public din stația 
Marne-la-Vallée/Chessy.

T I P U R I  D E  A PA R TA M E N T E
 - Country Premium pentru cel mult 
patru persoane (maximum trei adulți): 
un dormitor cu pat matrimonial, 
sufragerie cu o canapea pentru un 
adult sau doi copii, o baie cu cadă 

 - Country Premium pentru cel mult șase 
persoane (maximum cinci adulți): două 
dormitoare (unul cu pat matrimonial 
și unul cu două paturi separate), 
sufragerie cu o canapea (pentru un 
adult sau doi copii), două băi (una cu 
cadă și una cu cabină de duș)

 - Cocoon VIP pentru cel mult șase 
persoane (maximum cinci adulți): două 
dormitoare (unul cu pat matrimonial 
și unul cu două paturi separate), două 
băi (una cu cadă cu hidromasaj și una 
cu cabină de duș) care includ halate 
și papuci. Sufragerie cu o canapea 
(pentru un adult sau doi copii), șemineu 
și aparat de cafea

S E R V I C I I
 - Wi-Fi
 - Restaurante, cafenele, magazine și o 
piață cu produse proaspete

Clasiicare TripAdvisor Traveller:

Pe baza a 897 de review-uri de la turişi*

 Are tot ce îți trebuie. 
Confort impecabil în 
apartamente echipate 
modern și complet. 
Postat pe TripAdvisor pe 4 iunie 2018

CE POT FACE ÎN AFARA PARCURILOR DISNEY®? CUM AJUNG ACOLO? INFORMAŢII SUPLIMENTARE 55



©Ton Hurks

©Villages Nature® Paris/Isabelle Mouton 

R E L A X A R E
 - Aqualagon cu șapte tobogane uriașe, 
piscină cu valuri, lagună exterioară 
încălzită la 30°C pe tot timpul anului 
cu energie geotermală și Spa Deep 
Nature® relaxantă(1)

 - Grădini extraordinare: patru grădini 
inspirate de cele patru elemente 
(pământ, foc, aer și apă) și alei pentru 
plimbări vesele

 - Bowling(1), concerte și 
evenimente culturale

 - Trasee pentru cățărat în copaci(1), plajă 
naturală și închirieri biciclete

Pentru o prezentare completă a caracterisicilor și 
serviciilor resortului, mai multe detalii la pag. 68-69.

P E N T R U  C O P I I
 - BelleVie Farm: fermă educativă cu 
animale și ateliere interactive(1), cum ar 
fi prepararea pâinii și culegerea mierii. 
Spațiu de joacă tematic la interior. Kids’ 
Club și Baby Club(1) cu supraveghetori 
specializați și Pony Club(1)

 - Forest of Legends cu loc de joacă 
tematic la exterior, cu poduri din funii, 
căsuțe în copac(1) și alei secrete

M E S E  &  B A R
 - Lakeside Promenade(2): descoperiți o 

gamă variată de restaurante, cu servire 
la masă sau pentru o gustare rapidă 

 - BelleVie Farm restaurant: savurați un 
brunch sau un prânz gourmet 

 - The Lagon Café: realimentați cu o 
băutură răcoritoare sănătoasă în 
pauzele de scufundări și sărituri 

 - Le Strike - Bowling Bar: savurați 
o băutură răcoritoare în pauza 
dintre lovituri

Anumite activități pot avea tarife suplimentare și necesită o rezervare. (1) Se aplică o taxă suplimentară. (2) Restaurantul poate fi 
închis fără o notificare prealabilă.

 Iubesc Aqualagon! Apă caldă tot anul, 
tobogane uriașe, jacuzzi și multe altele! 
Postat pe TripAdvisor pe 29 mai 2018
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Disney’s Davy rockt Ranch
FA C E Ț I -VĂ  C O M OZ I  Î N  P R O P R I A  C A B A N Ă  C U  S E L F -

C AT E R I N G  S I T U ATĂ  Î N  L I N I Ș T E A  D I N  I N I M A  PĂ D U R I I 

Aventura vă așteaptă pe tărâmul Davy Crocket 
 - Relaxați-vă în mijlocul unei păduri liniștite
 - Libertatea pe care v-o oferă o cabană cu self-catering 
 - Raport preț-calitate excelent

Distanță față 
de parcuri

Piscină Tenis
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Acces gratuit la parcarea pentru oaspeți a Parcurilor Disney. (1) Se aplică o taxă suplimentară. (2) TripAdvisor: informaţii la momentul tipăririi. Vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism sau să 
ne vizitaţi website-ul pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor (inclusiv suplimente aplicabile).

Stabiliți-vă tabăra în acest sat de fronieră american, plin de aventură în care adie 
ușor magia Disney.

C A B A N Ă  T E M AT I C Ă 
Micii dumneavoastră coloniși se pot 
odihni într-o cabană cu aer condiționat, 
decorată în silul șerifului Mickey. 
Capacitatea cabanei este de cel 
mult șase persoane și include două 
dormitoare cu un pat dublu și patru 
paturi de o persoană. Există două băi 
cu cabină de duș, o chicinetă cu cuptor 
cu microunde și mașină de spălat vase, 
seif, TV cu Disney Channel și canale 
internaționale și Wi-Fi gratuit. Pătuț 
de bebe disponibil la cerere. Afară este 
un ponton cu o masă de picnic, zonă 
pentru grătar și parcare privată aproape 
de cabană. Serviciul de curățenie este 
disponibil la cerere(1).

Vă cazați pe perioada Crăciunului? 
Rezervați o cameră fesivă, cu 
decorațiuni uimitoare, brad de Crăciun 
și cadouri pe care le puteți păstra. 
Se aplică o taxă suplimentară. 

T I P U R I  D E  C A B A N E
 - Cabană Trapper Tribe cu un pat dublu 
și patru paturi de o persoană unde vă 
puteți bucura de mai multă liniște 

 - Cabană Pioneer Tribe situată puțin mai 
aproape de facilitățile resortului 

 - Cabană Premium Tribe situată ideal în 
apropiere de facilitățile resortului și 
echipată cu aparat pentru prepararea 
ceaiului și a cafelei, uscător de păr și 
produse de curățenie gratuite 

 - Cabane pentru oaspeții cu dizabilități

S E R V I C I I 
 - Wi-Fi
 - Disney Shop: Alamo Trading Post 
magazin cu produse proaspete

 - Serviciu Disney Shopping: livrarea 
cumpărăturilor la resort
Mai multe detalii la pag. 26-27

Notă: Singurul mod de a ajunge la 
Disney’s Davy Crocket Ranch este cu 
mașina. Nu există serviciu de transport 
la Parcurile Disney® sau la gară.

Clasiicare  
TripAdvisor Traveller: 

Pe baza a 6.234  
de review-uri de la turişi(2)

 O schimbare plăcută 
de peisaj, într-un cadru 
relaxant care vă permite 
să vă reîncărcați bateriile. 
Recomand pentru o 
vacanță de familie. 
Postat pe TripAdvisor pe 22 iunie 2018
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R E L A X A R E
 - Piscină la interior cu cascadă și curs 
de apă(1)

 - Jacuzzi(1)

 - Teren de tenis interior
 - Loc de alergare
 - Mini-golf(2)

 - Trasee pentru cățărat în copaci(2)

Pentru o prezentare completă a caracterisicilor și 
serviciilor resortului, mai multe detalii la pag. 68-69.

P E N T R U  C O P I I
 - Piscine și bazine pentru copii
 - Loc de joacă cu aventuri la exterior
 - Sală de jocuri video
 - Bufet pentru copii

M E S E  &  B A R
 - Mic dejun continental la pachet 
(taxă suplimentară)

 - Crockett’s Tavern(3): petreceți împreună 
cu coloniștii în acest restaurant cu 
bufet de tip „tot ce poți mânca” 

 - Crockett’s Saloon: serviți o băutură, 
relaxați-vă și jucați biliard în acest 
bar rustic 

Recomandăm Planul de Masă 
Standard pentru mic dejun și cină în 
restaurantele menţionate mai sus. 
Mai multe detalii la pag. 72-73.

(1) Închis în anumite zile. Vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism, sau să ne vizitați website-ul pentru mai multe detalii. 
(2) Se aplică o taxă suplimentară. (3) Restaurantul poate fi închis fără o notificare prealabilă.

 Ideal pentru o familie numeroasă sau o 
vacanță cu prietenii. Cabanele sunt foarte 
pracice și dispun de zonă de grătar vara. 
Postat pe TripAdvisor pe 11 iunie 2018
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Hoteluri atent selecţinate
Situate la doar câteva minute de Parcurile Disney® și Disney Village®  

având transport gratuit cu autobuzul, cele opt hoteluri partenere  
oferă cazare confortabilă, de calitate, pentru familii.
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Transport 
gratuit

Piscină Fitness Spa Wi-Fi

Radisson Blu Hotel Paris,  
Marne-la-Vallée
O oază luxuriantă înconjurată de verdeață în cadrul 
Golf Disneyland®

 - Perfect pentru iubitorii de golf
 - Recreere și servicii excelente

C A M E R A  D V S .
Camere ip Standard cu aer condiționat, pentru cel mult patru 
persoane cu un pat dublu și o canapea pentru două persoane, 
mini-frigider și TV cu canale internaționale. 
 - Camere de familie interconectate cu două paturi duble și o 

canapea pentru două persoane, pentru cel mult șase persoane

M E S E
 - Dejun cu preparate calde şi reci(1)

 - Pamplemousse: savurați mâncăruri fine într-o atmosferă zen 
 - Chardon Bar: cu vedere panoramică și șemineu 360° iarna
 - Petrecere cu grătar pe terasă în perioada de vară

R E L A X A R E
 - Piscină de interior, saună, baie cu aburi, tratamente 
corporale(1) şi sală de fitness

P E N T R U  C O P I I
 - Loc de joacă la exterior și diferite jocuri(2)

S E R V I C I I  S U P L I M E N TA R E
 - Room service non-stop, parcare cu valet și majordom

(1) Se aplică o taxă suplimentară. (2) Verificați zilele și orele la hotel. V. paginile 68-69 pentru închidere, condiţii şi detalii privind activităţile şi serviciile. (3) Paturile suprapuse sunt potrivite persoanelor 
sub 80 kg. Patul de sus nu este potrivit pentru copiii mai mici de 6 ani. Pentru a afla ce sezon de preţuri se aplică pentru sejurul Dvs. şi pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor 

Transport 
gratuit

Piscină Fitness Spa Wi-Fi

Vienna House  
Dream Castle Hotel
Temă medievală discretă
 - Trăiți-vă visul într-un castel de basm
 - Bucurați-vă de grădinile franțuzești

C A M E R A  D V S .
Camere ip Standard cu aer condiționat pentru cel mult patru 
persoane, cu un pat dublu și două paturi suprapuse(3), sau 
camera ip Confort cu două paturi duble, mini-frigider și TV cu 
canale internaționale.

M E S E
 - Dream Kitchen: dejun cu preparate calde şi reci(1)

 - The Market: restaurant de tip bufet cu tematică
 - King’s Bar: mese uşoare şi gustări, terasă pentru relaxare

R E L A X A R E
 - Piscină de interior, jacuzzi, saună, baie cu aburi şi 
tratamente corporale(1)

P E N T R U  C O P I I
 - Bazin pentru copii, zone de joacă pentru copii la interior şi 
la exterior

 - Sală de jocuri şi carusele(1)

 - Program special pentru copii(2)

S E R V I C I I  S U P L I M E N TA R E
 - Room service de la 07.00 la 23.00
 - Butic Disney și Serviciu de Shopping 
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(inclusiv suplimente aplicabile), vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism sau să ne vizitaţi website-ul.

Transport 
gratuit

Piscină Fitness Wi-Fi

Vienna House  
Magic Circus Hotel
Intrați în atmosfera uluitoare a circului
 - Descoperiți minunile vieții la circ 
 - Capacitatea camerei este de cel mult șase persoane

C A M E R A  D V S .
Camere ip Standard cu aer condiționat pentru cel mult patru 
persoane, cu un pat dublu și două paturi suprapuse(3), mini-
frigider și TV cu canale internaționale.
 - Camere de familie interconectate pentru cel mult șase 

persoane cu două paturi duble și un pat suprapus(3)

M E S E
 - Dejun cu preparate calde şi reci(1)

 - L’Étoile: restaurant de tip bufet cu tematică
 - Bar des Artistes: mese uşoare şi gustări, terasă pentru relaxare

R E L A X A R E
 - Piscină de interior şi sală de fitness 

P E N T R U  C O P I I
 - Bazin pentru copii
 - Zone de joacă pentru copii la interior şi la exterior
 - Sală de jocuri şi carusele(1)

 - Program special pentru copii(2)

S E R V I C I I  S U P L I M E N TA R E
 - Room service de la 07.00 la 23.00
 - Butic Disney și Serviciu de Shopping

Transport 
gratuit

Wi-Fi

Hôtel l’Élysée  
Val d’Europe
O doză de Paris unde vă veți simți ca pe Grand Boulevard 
 - Șic parizian fără preţuri pariziene
 - Gara din apropiere are legătură directă cu centrul Parisului

C A M E R A  D V S .
Camere ip Standard sau Premium pentru cel mult patru 
persoane, cu două paturi duble și TV cu canale internaționale.
 - Camere tip Premium interconectate pentru cel mult șase 
persoane, cu trei paturi duble 

M E S E
 - Dejun cu preparate calde şi reci(1)

 - Le George: servire la masă cu stil
 - Le Diplomate: relaxaţi-vă pe terasă sau în bar savurând o 
băutură delicioasă

R E L A X A R E
 - Magazine, cafenele, restaurante, chiar şi un acvariu în apropiere

S E R V I C I I  S U P L I M E N TA R E
 - Room service la micul dejun și cină
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Transport 
gratuit

Piscină Wi-Fi

Algonquin’s  
Explorers Hotel
Plonjați în aventură în acest paradis pentru copii
 - Explorați o lume plină de pirați și sirene 
 - Piscină tematică la interior cu tobogane și loc de joacă

C A M E R A  D V S .
Camere ip Standard pentru cel mult patru persoane, cu un pat 
dublu și un pat suprapus(1), sau două paturi pentru o persoană, 
TV cu canale internaționale și venilator de tavan.
 - Camere de familie pentru cel mult șase persoane, cu un pat 
dublu și așternuturi pentru camera standard și o cameră cu 
paturi suprapuse(1)

M E S E
 - Mic dejun continental tip bufet inclus. Mic dejun cu preparate 
calde de tip bufet(2)

 - La Plantation: restaurant de tip bufet
 - The Captain’s Library: restaurant à la carte 
 - Marco’s Pizza: mâncăruri servite la masă sau la pachet
 - Trader’s Bar: unde vă puteţi relaxa şi savura o băutură

R E L A X A R E
 - Piscină de interior încălzită cu loc de joacă în apă 
 - Cinema 6D dinamic: intrați în inima acțiunii!(2)

P E N T R U  C O P I I
 - Spaţiu de joacă interior pe două niveluri cu tematica junglei, 
cu piscină cu bile. Locuri de joacă de interior și de exterior pe 
corabia piraților și noi spații de joacă la exterior 

 - Sală de jocuri(2)

(1) Paturile suprapuse sunt potrivite persoanelor sub 80 kg. Patul de sus nu este potrivit pentru copiii mai mici de 6 ani. (2) Se aplică o taxă suplimentară. V. paginile 68-69 pentru închidere, condiţii şi 
detalii privind activităţile şi serviciile. Pentru a afla ce sezon de preţuri se aplică pentru sejurul Dvs. şi pentru o prezentare completă a tuturor pachetelor şi preţurilor (inclusiv suplimente aplicabile), 

Transport 
gratuit

Wi-Fi

Campanile  
Val de France
Propriul Dvs. paradis linișit în zona rurală a Franței 
 - Relaxați-vă și bucurați-vă de vederea la lac
 - Raport preț-calitate bun

C A M E R A  D V S .
Camere ip Standard renovate, cu aer condiționat, pentru 
cel mult patru persoane ie cu un pat dublu și două paturi 
suprapuse(1), ie cu două paturi pentru o persoană și două paturi 
suprapuse(1) și TV cu canale internaționale.

M E S E
 - Dejun cu preparate calde şi reci(2)

 - Le Marché Gourmand: restaurant de tip bufet
 - House Burger: burgeri de casă
 - L’Abreuvoir: savuraţi o băutură la bar şi relaxaţi-vă. Este 
deschis toată ziua şi oferă şi gustări

P E N T R U  C O P I I
 - Fermă cu animale pe care le puteţi privi şi mângâia
 - Colţ cu jocuri şi un carusel(2)

 - Loc de joacă exterior 

S E R V I C I I  S U P L I M E N TA R E
 - Butic Disney și Serviciu de Shopping 

Notă: Campanile Val de France este noul nume al Hotelului Kyriad.
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vă rugăm să ne contactaţi pe noi, agenţia de turism sau să ne vizitaţi website-ul. 

Transport 
gratuit

Piscină Wi-Fi

Adagio Marne-la-Vallée  
Val d’Europe
Simțiți-vă ca acasă în propriul apartament cu self-catering 
 - Bucurați-vă de sejurul Dvs. în ritmul propriu
 - Raport calitate-preţ bun

A PA R T M E N T U L  D V S .
Apartament ip Standard pentru cel mult șapte persoane: 
sufragerie cu două canapele pentru o persoană, inclusiv un pat 
extensibil, un dormitor cu un pat dublu și o cameră cu două 
paturi suprapuse(1). Bucătărie complet echipată, TV cu canale 
internaționale și venilator.

M E S E
 - Dejun continental, de tip bufet(2)

R E L A X A R E
 - Piscină interioară încălzită
 - Magazine, cafenele, restaurante, chiar şi un acvariu 
în apropiere

P E N T R U  C O P I I
 - Spaţiu de joacă pentru copii la interior

S E R V I C I I  S U P L I M E N TA R E
 - Recepţie 24/24
 - Spălătorie(2)

 - Curăţenie în apartament(2)

Transport 
gratuit

Wi-Fi

 

B&B Hotel
Bucurați-vă de liniște pe malul unui frumos lac
 - Relaxați-vă în acest mediu modern, comod
 - Raport calitate-preţ excelent

C A M E R A  D V S .
Camere ip Standard cu aer condiționat pentru cel mult patru 
persoane cu un pat dublu și două paturi de o persoană, TV cu 
canale internaționale și Wi-Fi de mare viteză.
 - Camere de familie pentru cel mult șase persoane, cu un pat 
dublu, un pat de o persoană și două paturi suprapuse(1)

M E S E
 - Mic dejun continental de tip bufet inclus 
 - De la pizza și paste la deserturi delicioase, bufetul nostru este 
locul perfect pentru a cina cu familia și prietenii 

 - Relaxaţi-vă la un pahar în barul deschis în fiecare seară
 - Automat de gustări şi băuturi, 24/7

R E L A X A R E
 - Destindeți-vă la o plimbare plăcută sau o alergare în jurul 
unui lac liniștit 

P E N T R U  C O P I I
 - Colţ cu jocuri şi un carusel(2)

S E R V I C I I  S U P L I M E N TA R E
 - Butic Disney și Serviciu de Shopping
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*Cu excepția Villages Nature® Paris.
• Descrierea completă a hotelurilor la paginile 31-67. • Informații cu privire la orele de deschidere și rezervarea activităților sau a serviciilor sunt disponibile la hotel. • Activitățile la exterior depind de 
condițiile meteorologice. • Pentru serviciile hotelului și închiderea activităților vă rugăm să ne contactați sau să consultați website-ul nostru. (1) Închis în anumite perioade. Vă rugăm să ne contactați sau 
să consultați website-ul nostru pentru datele exacte. Pentru informații privind accesul la piscine și centrele de îngrijire, întrebați la hotel (2) Închiriere prosoape cu supliment. (3) Activități nesupravegheate. 
(4) Disponibil pentru toți oaspeții Hotelurilor Disney® și Disney’s Davy Crockett Ranch. (5) Echipament sportiv necesar pentru activitățile sportive. (6) Serviciu de bagaje disponibil doar oaspeților cazați 
în camerele și apartamentele de tip Golden Forest Club. (7) Room service disponibil la micul dejun și cină pentru oaspeții cazați la Compass Club și Hôtel l’Elysée Val d’Europe și doar pentru micul dejun 
pentru oaspeții cazați în camere de tip Superior la Disney’s Newport Bay Club. (8) Mini-frigider disponibil doar în anumite apartamente în Disneyland® Hotel, camerele de tip Compass Club și camerele 
de tip Golden Forest Club. (9) Doar cabanele de tip Premium Tribe sunt dotate cu uscător de păr. (10) Capacitatea camerelor pentru oaspeții cu dizabilități este de cel mult două persoane la Disneyland 
Hotel, cel mult patru persoane la Disney’s Newport Bay Club, cel mult cinci persoane la Disney’s Davy Crockett Ranch și cel mult șase persoane la Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne și 
Disney’s Hotel Santa Fe. Atenție: băile la Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne, Disney’s Hotel Santa Fe și Disney’s Davy Crockett Ranch sunt dotate cu cabină 
duș potrivită pentru oaspeții cu mobilitate redusă (cabine de duș de tip walk-in). (11) Piscină dotată cu rampă pentru a permite accesul persoanelor cu mobilitate redusă. (12) Doar mic dejun și cină. 
(13) Doar mic dejun. (14) Se poate închide fără o notificare prealabilă. Verificați zilele și orele de deschidere la hotel. (15) Doar cină. (16) Wi-Fi este treptat introdus în toate cabanele; este posibil să nu 
fie încă disponibil în fiecare cabană la momentul sejurului Dvs. 

Check in, check out,  
caracteristici și servicii

Această pagină conține informații uile cu privire la sosire și plecare. Tabelul de pe cealaltă pagină vă prezintă caracterisicile și 
serviciile hotelurilor. Toate hotelurile dispun de parcare gratuită (cu excepția Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe) și acces gratuit 
la parcarea pentru oaspeți a Parcurilor Disney®.

Check-in și check-out la hotel
Vă puteți caza la hotel din dimineața 
zilei sosirii.
 - Camerele de hotel sunt disponibile de 

la ora 15.00 (de la ora 16.00 la Disney’s 
Davy Crockett Ranch şi Radisson Blu 
Hotel Paris, Marne-la-Vallée)

 - Eliberarea camerelor se face până la 
ora 11.00 (10.00 la Villages Nature® 

Paris, prânz la Radisson Blu Hotel 
Paris, Marne-la-Vallée) în ziua plecării. 
Dacă sosiţi mai devreme sau plecaţi 
mai târziu, vă puteţi lăsa bagajele în 
camera de bagaje (cu excepția Disney 
Nature Resorts) şi puteţi utiliza seiful 
de la recepţie gratuit (întrebați la hotel)

Dacă sunteți cazați într-un Hotel 
Disney® și la Disney Nature Resort:
Fiecare membru al grupului va primi un 
Magic Pass pentru un sejur linișit și mai 
plin de magie! Cardul conține:
 - Bilete de intrare în Parcurile Disney®

 - Opțiunile pe care le-ați rezervat (cu 
excepția excursiilor: vouchere)

 - Cheie digitală la cameră (în 
anumite hoteluri)

 - Acces gratuit la Parcurile Disney 
 - Parcare pentru oaspeți
 - Timp magic suplimentar în 
Parcurile Disney 

 - Acces la piscină* și sala de fitness (dacă 
aceste opțiuni sunt disponibile)

 - Cardul de credit la hotel*

Timp magic suplimentar
Dacă sunteți cazați într-un Hotel Disney® 

sau Disney Nature Resort, puteți intra în 
Parcurile Disney înainte de deschiderea 
oicială, oferindu-vă asfel imp să vă 
întâlniți cu Personajele Disney și să 
intrați la cele mai populare atracții 
înaintea tuturor. În funcție de data vizitei 
Dvs., durata impului magic suplimentar 
și Parcul Disney unde este valabil pot 
varia. Vă rugăm să ne contactați pentru 
mai multe informații.

Dacă sunteți cazați într-un hotel atent 
selecționat, la cazare veți primi:
 - Bilete de intrare în Parcurile Disney®

 - Voucherele pentru diferitele opțiuni pe 
care le-ați rezervat 

 - Cheia camerei Dvs
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 Disponibil gratuit
  Gratuit la cerere
  Contra cost
  Caracterisici hotel
  Disponibil

 Desinație cu transport propriu
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Timp magic suplimentar  

(v. paginile 68)

Întâlniri cu Personajele Disney  
(v. paginile 21)

Planuri de Masă (v. paginile 72-73)

Distanţă pe jos faţă de 
Parcurile Disney®

P
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 C
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P
II

Loc de joacă pentru copii 
la interior(1)(3)

Spațiu de jocuri la exterior(1)(3)

Sală de jocuri video(1)(3)

TR
AN

SP
O

RT

Timp de deplasare 
la Parcurile Disney 

RE
LA

XA
RE

Piscină exterioară(1)

Piscină interioară şi/sau jacuzzi(1)
  

(11)
  

(2)
  

(2)
  

(3)
  

(3)
  

(3)
  

(2) (3) (11)
  

(3)

Saună şi/sau baie de aburi(1)

Spa(1) şi/sau masaj(1)
  

(4)

Sală de itness(1)(5)

Buic Disney/Serviciu de Shopping 

SE
RV

IC
II 

SU
PL

IM
EN

TA
RE

Serviciu de bagaje   
(6)

Room service   
(7)

  
(7)

Uscătorie

Acces la Wii (hotel şi camere)    
(16)

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CI
 C

A
M

ER
E Aer condiţionat

Mini-frigider   
(8)

  
(8)

  
(8)

Uscător de păr   
(9)

Seif

Cadă de baie

CA
M

ER
E 

SP
EC

IF
IC

E

Capacitate pentru cel puțin 
5 persoane
Apartamente şi/sau camere 
de ip Club
Camere pentru persoanele 
cu dizabilităţi(10)

M
ES

E

Bufet de ip „tot ce poţi mânca”  
(12)

 
(12)

  
(13)

 
(12)

 
(12)

  
(13)

 
(13)

Servire la masă   
(14)

  
(14)

  
(15)

Bar
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Mese de poveste
Momentul mesei este magic indiferent unde v-ați ala în Disneyland® Paris. Cu o 

ofertă de peste 50 de restaurante temaice, care vă vor încânta toate simțurile, veți 
găsi ceva pentru întreaga familie. Există delicatese cu servire la masă și fesinuri de 

ip bufet. Aveți posibilitatea de a cina și în compania Personajelor Disney.

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARECe pot mânca?



C A P TA I N  J A C K ’ S  — 
R E S TA U R A N T 
D E S  P I R AT E S
Ridicaţi pânzele şi savuraţi cele mai 
bune preparate de pe cele şapte mări. 
Captain Jack’s este o comoară culturală 
de preparate exoice cu fructe de mare 
şi feluri delicioase servite în taverna 
unui marinar sub ochii Pirates of the 

Caribbean. Chiar şi ospătarii par a i 
coborât direct de pe Black Pearl!

 

S FAT:  

E C O N O M I S I Ț I  T I M P 
R E Z E R VÂ N D  O  M A S Ă
Nu ratați ocazia! Rezervați o masă 
la orice restaurant de ip bufet și 
cu servire la masă înainte de sosire, 
asfel încât să nu trebuiască să 
așteptați. Mai multe detalii la pag. 72.

E X P E R I E N Ț E  D I S N E Y 
L A  M A S Ă
Savurați iecare masă într-un cadru 
temaic magic care îmbină gustul 
calității și mulitudinea de oferte.

Restaurante de ip bufet — Preferate 
de oaspeții noștri, restaurantele de ip 
bufet au o ofertă variată de mâncăruri 
delicioase și sănătoase în cadre de basm, 
cum ar i Restaurant Agrabah Café, care 

vă introduce în lumea lui Aladdin pentru 
a vă bucura de un banchet oriental sub 
forma unui bufet consistent.

Restaurante cu servire la masă — 
Încercați cinele Disney à la carte în 
diverse lumi colorate și relaxante, cum 
ar i Rémy’s ratatouille la Bistrot Chez 
Rémy, unde veți lua loc pe o siclă uriașă 
de șampanie!

 Toate restaurantele noastre au 
o ofertă variată de mese sănătoase 
cu produse de calitate. Pentru cei 
mici, căutați simbolul Disney Check 
care garantează o masă sănătoasă și 
echilibrată pentru aceșia.

Mese rapide și gustări din mers — 
Excelent pentru toate bugetele. Dacă 
doriți să petreceți cât mai mult imp 
posibil prin Parcurile Disney® și în 
atracții, atunci aveți oricând opțiunea de 
a lua o gustare rapidă, sănătoasă, la unul 
dintre multele restaurante cu servire 
rapidă. Puteți servi o porție de spaghei 
la fel ca în ilmul Doamna și Vagabondul 
la Pizzeria Bella Note, sau un burger 
consistent la Cowboy Cookout Barbecue.

La masă cu Personajele Disney — 
Transformați ora mesei într-un moment 
de neuitat împreună cu Personajele 
Disney. Micul dejun, prânzul sau cina 
sunt servite cu Mickey și prietenii, în 
imp ce Prințesele Disney vă așteaptă la 
un fesin regal în aproprierea Castelului 

Frumoasei din Pădurea Adormită.

 Îmi imaginam doar 
burgeri și cartoi prăjiți. 
Dar sunt atât de multe 
restaurante cu oferte 
diverse – am fost într-
adevăr surprinsă. 
Sondaj Disney în rândul oaspeților, 
ianuarie 2017
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Mese uşoare cu Planurile de Masă

D E  C E  A M  N E V O I E  D E 
U N  P L A N  D E  M A S Ă ?

Mese pline de farmec
• Liniște — Planiicați din imp și scăpați 

de griji odată ajunși aici 
• Păstrați bugetul sub control — Șiți din 

imp ce este inclus și cât ați cheltuit 
• Flexibilitate — Explorați o gamă variată 

de restaurante temaice și bucătărie 
delicioasă. Puteți uiliza toate 
Planurile de Masă la restaurantele cu 
servire rapidă 

• Experiență Disney de neuitat — Luați 
masa împreună cu îndrăgitele 
Personaje Disney 

Atenție: Planurile de masă pot i 
rezervate doar înainte de sosire și se 
bazează pe numărul de nopți. Opțiune 
disponibilă doar dacă sunteți cazați la 
un Hotel Disney® sau la Disney’s Davy 
Crocket Ranch.

U N A ,  D O U Ă  

S A U  T R E I  M E S E ?

Plan de masă cu mic dejun inclus
Savurați micul dejun de ip bufet(1) 

la restaurantul hotelului*.

Plan de masă de ip demipensiune — 
Mic dejun + 1 masă
Savurați micul dejun de ip bufet(1) la 
restaurantul hotelului plus o masă, 
valabilă la prânz sau cină.

Plan de masă de ip pensiune completă — 
Mic dejun + 2 mese
Savurați micul dejun de ip bufet(1) la 
restaurantul hotelului plus două mese, 
valabile pentru prânz și cină.

*Dacă ați primit serviciul de 
Demipensiune/Pensiune Completă în 
cadrul unei oferte speciale de pachet, 
micul dejun va i servit la unul dintre 
restaurantele cu servire rapidă în 
Parcurile Disney® dacă nu se speciică 
alfel în termenii și condițiile ofertei.

  

R E Z E R VAŢ I -VĂ  M A S Ă 
Î N  AVA N S 

Pentru a uşura servirea şi a i siguri 
că aveţi o masă în restaurantul 
ales, vă recomandăm rezervarea 
meselor în avans (chiar dacă 
aveţi un Plan de Masă). Apelaţi 
Serviciul de Rezervare a Meselor 
cu cel mult 2 luni înainte de data 
sosirii, la numărul de telefon: 
+33 1 60 30 40 50 (tarife pentru 
convorbiri internaţionale).

Notă: Pentru mesele cu Personaje 
Disney și Bufalo Bill’s Wild West 
Show... with Mickey and Friends!, 
puteți rezerva o masă cu până 
la șase luni în avans. Apelați 
Serviciul de Rezervări sau 
contactați agenția de turism.

Planurile de Masă nu garantează locuri la masă. Vă 
rugăm să ne anunţaţi cu privire la cerinţele dietetice 
speciale în momentul rezervării.

Se aplică condiţii speciale pentru sejururile care includ zilele de 24 şi 31 decembrie; vă rugăm să ne contactaţi pe noi sau agenţia de turism. • SERVIRE LA MASĂ: meniul fix include o masă cu 3 feluri de 
mâncare. Meniul à la carte include aperitiv, felul principal şi desert, cu excepţia California Grill în Disneyland® Hotel, Walt’s - an American Restaurant în Parcul Disneyland® şi Bistrot Chez Rémy în Parcul Walt 
Disney Studios® unde sunt servite meniuri fixe. Meniul pentru copii este disponibil doar ca meniu fix. • Planurile de Masă cu Mic dejun inclus, Demipensiune şi Pensiune Completă sunt vândute pentru 
întreaga durată a sejurului (pe baza numărului de nopţi) şi pentru întreg grupul (începând cu 3 ani) înainte de sosire, în combinaţie cu un pachet. Acelaşi tip de Plan de Masă trebuie achiziţionat pentru 
întreg grupul şi pentru întreaga durată a sejurului. • Veţi primi voucherele la sosirea la 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 sunt acceptate conform valorii monetare pentru prânz şi cină, în toate restaurantele 
Parcurilor Disney şi Hotelurile Disney, precum şi în anumite restaurante din Disney Village pentru o masă constând dintr-un aperitiv, felul principal, desert ori bufet de tip „tot ce poţi mânca” cu o 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. • 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. (1) Disney’s Davy Crockett Ranch: mic dejun la pachet. (2) Cu excepţia cazului în care aţi primit serviciul de Demipensiune/Pensiune Completă în cadrul unei 
oferte speciale de pachet. Micul dejun este inclus în pachet dacă rezervați o cameră de tip Club sau Suite la Hotelurile Disney. Sunt disponibile și alte opțiuni la hotel, în Parcurile Disney sau Disney Village 
dacă nu rezervați un Plan de Masă în avans. (3) Dacă va fi ales planul de Masă disponibil la hotel. (4) Acest restaurant se redeschide sub un alt nume în vara/toamna lui 2019 pentru mese cu Personajele 
Disney. La momentul tipăririi, nu sunt confirmate datele exacte; vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism sau să verificați website-ul nostru pentru detalii. (5) Nu se servește prânzul duminica.
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Demipensiune și 
Pensiune Completă

Demipensiune și 
Pensiune Completă

Demipensiune și 
Pensiune Completă

M
IC

 D
EJ

U
N BUFFET În Hotelul Disney®

(2) ✓ ✓ ✓
CU PERSONAJE DISNEY Plaza Gardens Restaurant 

în Parcul Disneyland® ✓
Restaurante disponibile de ip bufet și servire la masă Peste 5 Peste 15 Peste 20

PR
Â

N
Z 

ȘI
/S

AU
 C

IN
Ă

BUFFET

În Hotelul Disney(3) ✓ ✓ ✓
În Parcurile Disney® 

şi Disney Village® ✓ ✓ ✓
1 BĂUTURĂ RĂCORITOARE PENTRU MASĂ ✓ ✓ ✓

SERVIRE LA MASĂ
Meniu ix ✓ ✓
A la carte ✓

CINĂ CU SHOW

Bufalo Bill’s Wild West 
Show…with Mickey and 

Friends! (categoria a 
doua) la Disney Village

6.30pm ✓
9.30pm ✓ ✓

CU PERSONAJE DISNEY

Auberge de Cendrillon 

în Parcul Disneyland ✓
Café Mickey  

la Disney Village ✓
Invenions(5)  

în Disneyland® Hotel ✓
Colonel Hathi’s Pizza Outpost(4)  

în Parcul Disneyland ✓
Sunt disponibile meniuri speciale pentru copii (3-11 ani). Pentru copiii mai mici de 3 ani, vă rugăm să ne contactaţi.
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LUAȚ I  M A S Ă  Î N  C O M PA N I A 
P E R S O N A J E LO R  D I S N E Y

Mic dejun —Parcul Disneyland®,  
Plaza Gardens Restaurant(1)

Mic dejun elegant cu băuturi calde incluse.

Prânz —Disneyland® Hotel, Invenions(2)

Bufet Gourmet cu mâncăruri de pe tot 
globul, cu o băutură răcoritoare inclusă.

Brunch — Disneyland® Hotel, Invenions(2)

Bufet delicios cu o băutură nealcoolică 
și un pahar de șampanie (pentru 
adulți) incluse.

Cină — Disney Village®, Café Mickey(3)

Meniu delicios cu aperiiv, un fel 
principal, un desert, o băutură 
nealcoolică la alegere incluse.

L A  M A S Ă  C U 
P R I N Ț E S E L E  D I S N E Y

Parcul Disneyland®, Auberge de Cendrillon
O masă fermecătoare alături de 
capetele încoronate Disney. Include 
la alegere un aperiiv, un fel principal, 
un desert, un cocktail nealcoolic și o 
băutură răcoritoare.

S Ă R B ĂT O R I Ţ I -VĂ  Z I U A  Î N 
M O D  D E L I C I O S !

Marcaţi această ocazie cu un desert 
delicios(4). Sau, pentru o întâlnire de 
neuitat cu un personaj, rezervați un 
desert de aniversare servit alături de 
Personajele Disney conform informațiilor 
de pe această pagină.

M E S E  D E  C R Ă C I U N 
Ş I  R E V E L I O N

Mese speciale pentru ocazii speciale 
împreună cu prietenii, familia şi cei dragi. 
Bucurați-vă împreună cu Personajele 
Disney și cu Moș Crăciun – la o masă 
pregăită magic pentru această ocazie.

Un meniu  
cu beneicii exra deosebite 

Oferiți-i familiei Dvs. cele mai dulci amintiri cu o masă magică  
în compania Personajelor Disney, un festin regal cu Prințesele Disney  

și o cină specială pentru o ocazie deosebită.

• Beneficiile extra menționate pe aceste pagini sunt vândute doar în avans împreună cu un pachet, dacă nu se menționează altfel. 
• Mesele cu Personaje Disney și show-urile la cină trebuie rezervate în prealabil pentru întregul grup (începând de la 3 ani) înainte 
de sosire, în combinație cu un pachet. (1) În funcție de rezervare, este posibil să fie nevoie să plătiți doar un supliment. Vă rugăm să 
ne contactați pentru detalii și prețuri. (2) Prânz de luni până sâmbătă. Brunch doar duminica. (3) Indisponibil pe 24 și 31 decembrie. 
(4) Desertul aniversar propus la momentul tipăririi este un tort cu bezea; poate fi înlocuit cu un alt tip de desert în perioada de 
valabilitate a broșurii. Disponibil în anumite restaurante selectate de tip bufet și servire la masă.
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C I N Ă  C U  S H O W ( 1 )

Bufalo Bill’s Wild West Show...  
with Mickey and Friends!
Asistați la cucerirea vestului împreună 
cu Bufalo Bill, Siing Bull, Annie 
Oakley, the Rough Riders şi Invitații 
Speciali Disney. Relaxaţi-vă şi bucuraţi-
vă de un spectacol minunat savurând 
în acelaşi imp un grătar texan autenic 
servit în sil western. Aceasta este 
şansa Dvs. de a călători în imp, într-un 
loc unde pionierii au pavat calea către o 
lume cu totul şi cu totul diferită!

La Disney Village® — Durata spectacolului, 
90 min
De vineri până marţi la 18.30 și 21.30(2)

(1) Deoarece în timpul spectacolului sunt folosite animale vii 
şi se ridică praf, nu se recomandă persoanelor care suferă de 
astm sau alte afecţiuni respiratorii. • Minorii (sub 18 ani) trebuie 
însoţiţi de un adult. • Meniuri speciale disponibile pentru copii. 
(2) Închis pe 1 ianuarie, miercurea şi joia, cu excepţia anumitor 
date; vă rugăm să verificaţi în momentul rezervării.
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Distracţie dincolo  
de Parcurile Disney®

Există o lume plină de aventuri care așteaptă să ie descoperită dincolo de  
Parcurile Disney®. De la agitația din Disney Village®, la SEA LIFE Aquarium Paris  
Val d’Europe, Golf Disneyland® și altele. Și asta fără să mai menționăm luminile 
strălucitoare ale Parisului care se ală la mică distanță cu trenul sau cu mașina.
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Ș I  PU ȚIN M A I  DEPA RTE …

Villages Nature® Paris
Relaxați-vă în natură în acest parc 
acvaic cu încălzire geotermală. La 
distanță de 15 minute de mers cu 
mașina de Parcurile Disney®. 
Mai multe informații la pag. 54-57.

Vă rugăm să ne contactați pe noi, agenția de turism sau 
să consultați website-ul nostru pentru prețuri.

La Vallée Village
La mai puțin de 5/10 minute de mers 
cu mașina de Parcurile Disney®, puteți 
cumpăra aricole de irmă. Solicitați 
transport la recepția hotelului (se 
aplică o taxă suplimentară).

Deschis în fiecare zi, cu excepţia zilei de 1 mai, 
25 decembrie şi 1 ianuarie.

SEA LIFE Aquarium Paris Val d’Europe
Faceți cunoșință cu pinguinii 
gentoo și pinguinii regali într-o nouă 
aventură antarcică. La distanță de 
5/10 minute de mers cu mașina de 
Parcurile Disney®.

Deschis în fiecare zi, cu excepţia zilei de 25 decembrie.

Golf Disneyland®

Teren de clasă mondială cu 27 de găuri 
excelent pentru toate nivelurile. La 
distanță de 5/10 minute de mers cu 
mașina de Parcurile Disney®.

Deschis 7 din 7.

D I S N E Y  V I L L A G E ®

Magia este inclusă în meniu
Café Mickey — Mâncăruri italieneși 
cu Personajele Disney în acest cadru 
elegant pop art.
La Grange at Billy Bob’s Country 
Western Saloon — Un bufet autenic cu 
speciic texano-mexican.
Annete’s Diner — Restaurant speciic 
anilor 1950.
The Steakhouse — Restaurant de jazz 
originar din centrul oraşului Chicago.
New York Style Sandwiches — Salate, 
pizza, paste şi sandwich- uri aşa cum se 
găsesc doar în Big Apple.

Și nu uitați să încercați alte restaurant 
bine-cunoscute pe întreg teritoriul 
Disney Village®.

Bufalo Bill’s Wild West Show... 
with Mickey and Friends!
Țineți-vă bine în șa pentru că veți i 
năuciți de show-ul la cină și grătarul 
autenic texan. Yeeha!

Distracţie pentru iecare
PanoraMagique — Ridicați-vă în unul 
dintre cele mai mari baloane ancorate*.
Fesivaluri de muzică sezoniere — Intră 
în ritm tot anul.
Billy Bob’s Country Western Saloon — 
Dansați toată noaptea în acest loc cu 
muzică live.
Sports Bar — Mâncare, băutură și 
evenimente sporive din întreaga lume 
ce pot i vizionate pe marele ecran. 

Visul oricărui amator de cumpărături
The LEGO® Store — Cuburi distracive 
pentru orice vârstă.
World of Disney — Magazin emblemaic 
cu suveniruri atent selecționate pentru 
întreaga familie.
Disney Store — Magazin de suveniruri 
creat special pentru copii.
World of Toys — Costume, jucării și 
rochii de prințesă într-un cadru care 
demonstrează ce mică e lumea.
Disney Fashion — Cele mai noi look-uri, 
bijuterii şi accesorii Disney.
The Disney Gallery — Puteți crea o 
operă de artă magică pentru casa Dvs., 
cu serviciul Art On Demand.

*Se aplică o taxă suplimentară.
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Dintr-un tărâm magic  
la Paris 

Deoarece vă alați atât de aproape de Paris, de ce să nu proitați  
de ocazie pentru a descoperi capitala de poveste și Palatul Versailles,  
atât de încărcat de istorie? Pentru a vă ajuta, am creat o colecție de  

excursii perfecte pentru toate vârstele. Orașul Luminilor vă așteaptă!

CE POT FACE ACOLO? UNDE POT STA? CE POT MÂNCA? INFORMAŢII SUPLIMENTARE



©Paris Tourist Office - D. Thierry

Plecare garantată. Beneficiile extra prezentate pe paginile 79-81 trebuie rezervate în avans împreună cu pachetul pentru hotel și stau sub rezerva disponibilității. Mesele nu sunt incluse, dacă nu se menționează 
altfel. Nu putem garanta că produsele sau serviciile specificate care depind de furnizor vor fi disponibile pe toată durata de valabilitate a broșurii. În anumite cazuri (precum greve, lucrări, defecțiuni ale liftului, 
condiții meteorologice nefavorabile etc.) vizita la Turnul Eiffel poate fi înlocuită cu o vizită la un alt monument. Anumite elemente incluse în excursii pot fi modificate sau anulate fără o notificare în prealabil, 
în special în condiții meteorologice nefavorabile, dacă oricare dintre monumentele sau obiectivele turistice sunt închise complet sau parțial, sau în caz de inundații pe râul Sena (costurile nu se rambursează). 
Vă rugăm să verificați punctele de plecare în excursie în momentul rezervării. Dacă sunteți cazați la Disney Nature Resort, sunteți responsabili de transportul la/de la punctele de preluare/sosire. Vă rugăm 
să contactați agenția de turism pentru detalii suplimentare. (1) Nu sunt plecări în zilele de 14 și 21 iulie 2019. (2) Transport cu autocar sau microbuz. (3) Orele sunt estimative și depind de trafic. (4) Nu sunt 
plecări în zilele de 14 aprilie, 1 mai, 14 și 21 iulie 2019. Vă rugăm să efectuați rezervarea cu cel puțin șapte zile înainte de data excursiei. Consum mediu: 0,031kg CO²/km/ pasager. (5) Opțiune “Turnul Eiffel”: 
nu sunt plecări în zilele de 14 aprilie, 1 mai, 14 și 21 iulie 2019 și în zilele de luni în perioada 7 noiembrie 2019 – 1 aprilie 2020 inclusiv. Vă rugăm să efectuați rezervarea cu cel puțin șapte zile înainte de data 
excursiei. Opțiune “Muzeul Louvre”: nu sunt plecări în zilele de marți, 14 aprilie, 1 și 8 mai, 14 și 21 iulie, 15 august, 6 octombrie, 3 noiembrie, în zilele de luni în perioada 7 noiembrie 2019 – 1 aprilie 2020, 
inclusiv, 1 și 25 decembrie 2019, 1 și 5 ianuarie, 2 februarie și 1 martie 2020. (6) Nu sunt plecări în zilele de luni, marți, joi, sâmbătă și în perioada 7 noiembrie 2019 – 1 aprilie 2020. Ghiduri audio pentru copii 
peste 8 ani. Nu sunt incluse Palatele Trianon și Cătunul Mariei Antoaneta. Consum mediu: 0,031kg CO²/km/pasager. (7) Nu sunt plecări în zilele de luni, miercuri, vineri, duminică și în perioada 7 noiembrie 
2019 – 1 aprilie 2020. Consum mediu: 0,004kg CO²/km/pasager. Dacă sunteți cazați la hotelurile prezentate la pag. 64-67 sunteți responsabili de transportul înapoi la hotel. (8) Nu sunt plecări în zilele de 
luni, joi, vineri, duminică și 1 mai 2019. Consum mediu: 0,004kg CO²/km/pasager. (9) Nu sunt plecări în zilele de luni, miercuri, vineri și duminică.

O zi magică în Paris cu vizitarea 
Turnului Eifel sau a Muzeului Louvre(5) 

Deservit de PARISCityVISION

+ sau

Tur al 
orașului

Ghid în  
trei limbi

Croazieră & 
Turnul Eifel 

Louvre

Durată(3): întreaga zi
De la 9.45 la 19.15

Plecare(2): Disney’s Newport Bay Club 
și Vienna House Dream Castle Hotel

Croazieră & Turnul Eifel 
• Tur al orașului*: 90 de minute
• Croazieră pe râul Sena: 1 oră

Comentariu în limba engleză  
Plecare de la/întoarcere la Turnul Eifel

• Turnul Eifel: acces prioritar până la 
etajul 2. Timp de vizitare la discreție

• Ghid în trei limbi**  

sau
Louvre
• Tur al orașului*: 1 oră
• Louvre: imp de vizitare la discreție

Două iinerarii cu ghid audio pentru întreaga 
familie, în limba engleză 

• Ghid în trei limbi** 

*Comentariu în limba engleză și versiune dedicată 
pentru copii. **Exceptând impul de vizitare și la 
întoarcerea din Paris.

D E S C O P E R I Ț I  L O C U R I L E  E M B L E M AT I C E  D I N  PA R I S

Paris Essenials(1) Deservit de MAGIC WAYS

Croazieră Timp liber Ghid în  
trei limbi

Durată(3): întreaga zi
De la 10.30 la 19.15 iarna / 20.45 vara

Plecare(2): Disney’s Hotel Santa Fe, 
Disney’s Newport Bay Club  
și Vienna House Magic Circus Hotel

• Nou — Croazieră pe râul Sena: 1 oră
Comentarii în limba engleză
Plecare de la/întoarcere la Turnul Eifel

• Timp liber pentru a explora capitala
Transportul la Paris nu este inclus

• Ghid în trei limbi  

Doar pentru călătoria la Paris

Paris Turnul Eifel la Notre-Dame(4) Deservit de MAGIC WAYS

Turnul Eifel Croazieră Timp liber Ghid în  
trei limbi

Durată(3): întreaga zi 
De la 10.30 la 19.15 iarna / 20.45 vara

Plecare(2): Disney’s Hotel Santa Fe, 
Disney’s Newport Bay Club și Vienna 
House Magic Circus Hotel

• Turnul Eifel: acces prioritar până la 
etajul 2. Timp de vizitare la discreție
Comentariile sunt oferite de ghid în limbile engleză 
și spaniolă 

• Croazieră pe râul Sena: 30 de minute 
Comentariu în limba engleză
Plecare de la/întoarcere la Turnul Eifel, sau zona 
Catedralei Notre-Dame 

• 90 de minute imp liber în zona 
Catedralei Notre-Dame 

• Ghid în trei limbi  

Doar pentru călătoria la Paris
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A se vedea notele de la pag. 79.

PA R I S U L  VĂ Z U T  Î N T R- O  A LTĂ  L U M I N Ă 

Nou — Royal Versailles & Paris(6) Deservit de MAGIC WAYS

Palatul 
Versailles

Grădinile 
franceze

Croazieră Ghid în  
trei limbi

Durata(3): întreaga zi De la 10.30 la 20.30

Plecare(2): Disney’s Hotel Santa Fe și 
Disney’s Newport Bay Club

• Prioritate la intrarea în Palatul Versailles
Vizită fără însoțitor
Ghid audio disponibil în limba engleză

• Explorați Grădinile Franceze în 
propriul ritm 

• Plecare de la Versailles (16.00) la Paris, 
Turnul Eifel 

• Croazieră pe râul Sena: 1 oră
Comentarii în limba engleză
Plecare de la/întoarcere la Turnul Eifel 

• Ghid în trei limbi  

Cu excepția impului de vizitare și la întoarcerea din Paris 

Paris Illuminaions & Turnul Eifel(7) Deservit de PARISCityVISION

Tur al 
orașului

Turnul Eifel Ghid în  
trei limbi

Durata(3): seara De la 19.30 până la miezul nopții

Plecare(2): Disney’s Newport Bay Club

• Tur al orașului: 90 de minute
Comentariu în limba engleză

• Turnul Eifel: acces cu prioritate până 
la etajul 2. Timp de vizitare la discreție

• Ghid în trei limbi  

Cu excepția impului de vizitare a Turnului Eifel și la 
întoarcerea din Paris

S U R P R I N D E Ț I  C E L E  M A I  F R U M O A S E  A M I N T I R I

Nou — O zi magică în Paris cu #BestPhotosTour(8) Deservit de PARISCityVISION

Tur al 
orașului

Croazieră Plimbare 
pe jos

Ghid în  
trei limbi

Durata(3): întreaga zi De la 9.45 la 19.15

Plecare(2): Disney’s Newport Bay Club și 
Vienna House Dream Castle Hotel

• Tur al orașului: 90 de minute
Comentariu în limba engleză 

Versiune dedicată pentru copii

• Croazieră pe râul Sena: 1 oră
Comentariu în limba engleză 

Plecare de la/întoarcere la Turnul Eifel

• Plimbare pe jos prin districtul unde se ală 
Turnul Eifel cu #BestPhotosTour: 1 oră 
cu opriri pentru fotograierea peisajelor
Ghid vorbitor de limba engleză și limba spaniolă 

Fără acces la Turnul Eifel 

• Ghid în trei limbi  

Cu excepția croazierei și la întoarcerea din Paris
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© Paris Tourist Office - S. Sergent 

© Christian Milet - EPV 

© Paris Tourist Office - S. Sergent 

© Paris Tourist Office - S. Sergent 

P E  U R M E L E  L U I  R E M Y 

Nou — Excursie de zi Ratatouille la Paris(9) 

Deservit de PARISCityVISION

Tur al 
orașului

Prânz 
Croazieră

Acivitate 
distracivă

Ghid în  
trei limbi

Durata(3): întreaga zi
De la 9.45 la 19.15

Plecare(2): Disney’s Newport Bay Club și 
Vienna House Dream Castle Hotel

• Tur al orașului: 1 oră 
Comentariu în limba engleză 

Versiune dedicată pentru copii

• Croazieră cu prânz inclus pe râul Sena: 
90 de minute

• Tur virtual pentru aventurieri: bucurați-
vă de o scurtă experiență “de zbor” 
deasupra Parisului

• Pliant cu acivități temaice pentru copii 
(3-11 ani)

• Ghid în trei limbi  

Cu excepția impului de vizitare și la întoarcerea din Paris
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Călătoriţi spre magie
Indiferent dacă aţi ales să călătoriţi cu trenul, avionul sau maşina,  

acum este mult mai uşor să ajungeţi la Disneyland® Paris. O călătorie  
fără eforturi dacă urmați sfaturile noastre.
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E C O N O M I S I Ț I  T I M P  C U  S E R V I C I U L  D I R E C T  

H O T E L  C H E C K- I N  &  L U G G A G E 
Lăsaţi bagajele la recepţia Disney Express din staţia Marne-la-Vallée/Chessy la sosire, asfel încât să puteţi merge direct în 
Parcurile Disney® fără a i nevoie să vă cazaţi mai întâi la hotel. 

Beneicii:
 Primiţi documentele de check-in la 
hotel în avans
 Aveţi posibilitatea ca bagajele să vi 
se aducă direct la hotel la sosire şi la 
staţie la plecare
 Luaţi cu Dvs. doar biletele la 
Parcurile Disney® şi mergeţi direct la 
Parcul Disneyland® sau 
Parcul Walt Disney Studios®

Cum funcţionează?
 - La sosire, mergeţi direct la recepţia 
Disney Express 

Recepţia Disney Express este situată la 
ulimul etaj în staţia Marne-la-Vallée/
Chessy şi este deschisă de la 8am la 
9.30pm, 7 zile pe săptămână.

M A G I C A L  S H U T T L E  &  H E R T Z  C A R  H I R E  —  F L E X I B I L I TAT E  &  U Ș U R I N ȚĂ 
Dacă sosiți cu avionul, vă recomandăm serviciul Magical Shutle, cu ajutorul căruia dispuneți de transfer regulat de la 
aeroporturile Paris Charles de Gaulle și Orly. În plus, dacă intenționați să explorați zona din jur, atunci serviciul de închiriere 
de mașini de la Hertz este o opțiune excelentă.

Transfer uşor cu Magical Shutle 
Pentru un transfer uşor şi cu plecări frecvente folosiţi Magical Shutle.

Beneicii:
 - Plecări directe şi regulate de la 
aeroporturile Paris Charles de Gaulle şi 
Orly şi Hotelurile Disney®

 - Wifi gratuit la bord 

Cum funcţionează?
 - Printaţi voucherele electronice acasă 
(1 voucher în iecare sens pentru 
toată familia)

Vizitaţi MagicalShutle.co.uk pentru 
informaţii suplimentare şi orar.

Flexibilitate cu serviciul de închiriere de mașini de la Hertz
Călătoriți în ritmul propriu, indiferent dacă vizitați regiunea Parisului sau aveți nevoie să ajungeți  
de la aeroporturile din Paris la Disney Nature Resorts.

Beneicii:
 - Asigurări incluse: pentru daune (CDW), 
furt (TP) şi asigurare personală pentru 
pasageri şi bagaje (PI)

 - Fără taxe de abandon dacă returnaţi 
autovehiculul la o agenţie diferită 
oriunde în regiunea Parisului

 - Există un punct Hertz de preluare/
livrare în staţia Marne-la-Vallée/
Chessy (la distanţă de 2 minute pe jos 
de Parcurile Disney)
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DREPTURI DE AUTOR & CREDITE
La pag. 14-15 • Toy Story Playland este inspirat de filmul Toy Story de la Disney•Pixar. • Cars Quatre Roues Rallye este inspirat de filmul Cars de 

la Disney•Pixar. • Crush’s Coaster este inspirat de filmul În căutarea lui Nemo de la Disney•Pixar. • Slinky® Zig Zag este marcă înregistrată Poof-
Slinky, Inc. Toate drepturile rezervate. • The Twilight Zone Tower of Terror™ este inspirat de The Twilight Zone® marcă înregistrată a CBS, Inc. 
Toate drepturile rezervate. • Hot Wheels® este marcă înregistrată Mattel, Inc. Marca și pista Hot Wheels® pot fi utilizate doar cu permisiunea 
©2009 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate. Anumite imagini sunt desenate şi nu corespund realităţii. Imaginile utilizate în această broşură 
sunt reprezentative pentru atracţii, spectacole, activităţi, servicii şi facilităţi specifice celor existente în momentul tipăririi. Acestea pot fi diferite 
de cele oferite la momentul sejurului Dvs.. ©Disney·Pixar © 2018 MARVEL. © & TM 2018 Lucasfilm Ltd.

O A S P E Ţ I I  C U 
N E V O I  S P E C I A L E

Puteţi descărca o Hartă a Accesibilităţii 
Parcurilor Disney din secţiunea „Guests 
with Disabiliies” de pe site-ul nostru, 
sau luați una la sosire de la Donald Desk 
(intrarea în Parcul Disneyland® ) sau de la 
birourile de informații din ambele Parcuri 
Disney®. Femeile însărcinate și oaspeții 
cu dizabilități temporare (fără un card 
oicial pentru dizabilitate) au dreptul 
la un Card de Acces Facil. Oaspeții cu 
un card oicial pentru dizabilitate au 
dreptul la acces prioritar. Vă rugăm să 
vă familiarizați cu riscurile și mijloacele 
de acces la atracții înainte de sosire. 
Toate hotelurile sunt adaptate la nevoile 
persoanelor cu mobilitate limitată. Oferim 

o varietate de camere special adaptate 
nevoilor oaspeţilor în scaun cu roile. 
În Disneyland® Hotel, aceste camere 
dispun de o baie mai mare. Persoanele 
cu mobilitate redusă pot închiria un 
scaun special care le permite să se spele 
fără ajutor (trebuie solicitat la momentul 
rezervării). Vă rugăm să ţineţi cont de 
faptul că băile la Disney’s Newport Bay 
Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s 
Hotel Cheyenne, Disney’s Hotel Santa 
Fe, Disney’s Davy Crocket Ranch 
sunt dotate cu cabină de duş pentru 
persoanele cu mobilitate redusă (cabină 
de duş de ip “walk-in”). De asemenea, 
sunt disponibile kituri pentru oaspeții 
cu deiciențe de auz. Recomandăm 
oaspeţilor cu nevoi speciale să ne 
informeze în momentul rezervării.

 P O L I T I C A 
P R I V I N D 
I N T E R Z I C E R E A 
F U M AT U L U I 

Parcurile Disney®, restaurantele, 
barurile, magazinele şi zonele 
acoperite şi neacoperite din 
Hotelurile Disney® sunt zone 
pentru nefumători, cu excepţia 
zonelor special amenajate la 
exterior pentru fumători. Aceste 
reglementări sunt valabile şi 
pentru ţigările electronice.

Alte inormații uile

Dorim să asigurăm o vacanţă magică oaspeţilor noştri, de aceea, vă prezentăm câteva informaţii pentru a vă ajuta să fiţi pregătiţi 
pe deplin pentru distracţia care vă aşteaptă.
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I N D I C AŢ I I  P R I V I N D 
S I G U R A N ŢA

Copiii sub vârsta de 12 ani trebuie să 
ie însoţiţi de un părinte sau un adult 
responsabil pentru a putea cumpăra 
bilete şi a intra în Parcurile Disney®. 
Vă rugăm să supravegheaţi permanent 
copiii. Disneyland® Paris îşi rezervă 
dreptul de a refuza accesul la atracţii 
copiilor sub 7 ani, în cazul în care aceşia 
nu sunt însoţiţi de adulţi. De aceea, 
copiii care nu sunt însoţiţi de adulţi 
pot i supuşi controlului înălţimii şi al 
vârstei la intrarea la atracţii. Din moive 
de siguranţă, accesul şi pariciparea 
la unele atracţii sunt posibile doar 
pentru persoanele sănătoase, femeile 
neînsărcinate, persoanele care nu suferă 
de hipertensiune arterială, boli de inimă, 
spate sau gât, rău locomotor sau orice 
altă afecţiune care ar putea i ampliicată 
de aceste aventuri. Există restricţii în 
ceea ce priveşte înălţimea paricipanţilor. 
În plus, coniguraţia scaunelor şi a 
sistemelor de siguranţă poate împiedica 

uilizarea atracţiilor de către persoanele 
cu o anumită formă a corpului sau 
greutate. Este interzisă intrarea 
animalelor în Disneyland Paris, cu 
excepţia animalelor care sunt însoţitoare 
pentru persoane cu handicap, cu condiţia 
ca acestea să poarte în permanenţă lesă 
şi să ie sub controlul proprietarului. 
Vă reaminim că în Disneyland Paris 
nu este permis accesul cu următoarele 
aricole: orice obiect sau jucărie cu 
aspect de arme de foc (laser, pistol, 
pistol cu apă, etc.); orice mască purtată 
de oaspeţii de peste 12 ani (decât din 
moive medicale); orice aricole de 
îmbrăcăminte lungi până în pământ sau 
selie-sicks. Din moive de siguranţă, 
ne rezervăm de asemenea dreptul 
de a supune controlului vizual sau cu 
ajutorul echipamentului de scanare a 
hainelor oaspeţilor, a îmbrăcămintei 
exterioare şi a obiectelor personale 
înainte de intrarea în Disneyland 
Paris şi/sau pe teritoriul staţiunii, în 
special în cazul oaspeţilor îmbrăcaţi 
în costume cu mai multe straturi care 

acoperă întreg corpul. Sunteţi obligaţi 
să respectaţi regulamentul Disneyland 
Paris. Vă invităm să vă familiarizaţi 
cu acesta, înainte de vizita Dvs., pe 
site-ul DisneylandParis.com. În plus, 
regulamentul Disneyland Paris este 
aişat şi la intrarea în Parcurile Disney®, 
în Hotelurile Disney® şi Disney Village®.

N O TĂ

Focurile de ariicii, paradele, 
evenimentele, spectacolele și 
fesivalurile sunt stabilite în anumite zile 
și pot i modiicate, amânate sau anulate 
fără o noiicare în prealabil, din cauza 
condițiilor meteorologice sau în situații 
neprevăzute. Datele evenimentelor, 
fesivalurilor și spectacolelor furnizate 
în această broșură sunt esimaive și 
pot i modiicate; atracțiile, magazinele 
și restaurantele pot i închise fără o 
noiicare în prealabil. Este necesară 
purtarea unor ținute de exterior și 
încălțăminte adecvate. Pentru informaţii 
detaliate, vă rugăm să ne contactaţi.
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Disneyland® Paris le mulțumește Partenerilor Oiciali*:

*Parteneri Oficiali la momentul tipăririi.



PARCUL DISNEYLAND®

PARCUL WALT DISNEY STUDIOS®

DISNEY VILLAGE®

D I S TA N ŢĂ  FAŢĂ  D E  PA R C U R I L E  D I S N E Y®

Pe jos

Autobuz gratuit*

Cu mașina
*Pentru Villages Nature® Paris, este disponibil transport public. Serviciul este contra cost.

H O T E L U R I  D I S N E Y®

A Disneyland® Hotel 0
min

B Disney’s Newport Bay Club 15
mins

8 
mins

C Disney’s Sequoia Lodge 15
mins

8 
mins

D Disney’s Hotel Cheyenne 20
mins

8 
mins

E Disney’s Hotel Santa Fe 20
mins

8 
mins

D I S N E Y  N AT U R E  R E S O R T S

F Villages Nature® Paris 15 
mins

25 
mins

G Disney’s Davy Crocket Ranch 15 
mins

Linia de tren RER A 

35 min
din stația Naion

Marne-la-Vallée /
Chessy (Disneyland® Paris)

Paris



HOTELURI DISNEY®

HOTELURI ATENT SELEC IONATE

DISNEY NATURE RESORTS

Această hartă nu este redată la mărimea reală.

S E R V I C I I  Ş I  A C T I V I TĂŢ I

P Satul La Vallée 

Q Centrul Comercial Val d’Europe 

R SEA LIFE Aquarium Val d’Europe

S Golf Disneyland

Biroul de turism Ile-de-France 

H O T E L U R I  AT E N T  S E L E C Ţ I O N AT E

H Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée 10 
mins

I Vienna House Dream Castle Hotel 10 
mins

J Vienna House Magic Circus Hotel 10 
mins

K Hôtel l’Élysée Val d’Europe 10 
mins

L Algonquin’s Explorers Hotel 10 
mins

Campanile Val de France 10 
mins

N Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe 10 
mins

O B&B Hotel 10 
mins

Broșura este valabilă pentru sosiri începând din 2 aprilie 2019 până pe 1 aprilie 2020.



10-31-1598

PEFC certified

pefc-france.org

Ten produkt 
jest pochodzi z 
kontrolowanych 
źródeł a papier 

wykonany został z 
kontrolowanych drzew

(1) Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek od 9.00 do 19.00, Sobota od 9.00 do 17.30 (czasu paryskiego). 

S Z C Z E G Ó ŁY W  T W O I M  B I U R Z E  P O D R Ó Ż Y

J A K  P R Z YG O T O WA C  S I Ę  D O  W I Z Y T Y ? 

• Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi destynacji,  
pakietów i cen

• Zarejestruj sie online i przeczytaj o aktualnościach  
i najnowszych ofertach

  Ściagnij naszą aplikację mobilną. Szczegóły na str. 26-27. 

Skontaktuj sie z naszymi ekspertami korzystając z Facebook 
Messenger(1) oraz Twiter @DLPHelp(1). A dla odrobiny magii, śledź 
nas na :      @disneylandparis     @DisneyParis_EN


