BROCHURA OFICIAL
21 DE MARÇO DE 2018 — 1 DE ABRIL DE 2019

Um ano deslumbrante
com um final épico
Descubra 2 Parques Disney onde mais de 50 atrações, espetáculos
®

maravilhosos, inesquecíveis Encontros com Personagens Disney e a
alegria das comemorações do 25º Aniversário* evocam a imaginação de
miúdos e graúdos. Fique num dos 7 Hotéis Disney situados no coração
®

da magia, num dos 8 hotéis especialmente selecionados pela Disney
ou no novo Villages Nature Paris. Faça as suas refeições e divirta-se
®

durante todo o dia nos locais de entretenimento da Disney Village .
®

Abra o apetite num dos mais de 50 restaurantes da Disneyland Paris.
®

E acrescente um pouco mais de brilho à sua estadia com os nossos
serviços, as nossas opções mágicas e dicas fantásticas.

*O nosso 25º Aniversário continua até setembro de 2018.
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Brochura válida para chegadas de 21 de março de 2018 a 1 de abril de 2019. Os preços são válidos para chegadas até 6 de novembro de 2018 inclusive. Para conhecer os preços aplicáveis após
esta data, consulte a sua Agência de Viagens. Todos os preços são em Euros.
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Estas são algumas das fantásticas aventuras que o esperam
O QUE FAZER?
Star Tours: The Adventures
Continue(1)
Sinta toda a emoção de
Star Wars™.
Pirates of the Caribbean
Entre num mundo de
aventuras a bordo de um barco
pirata, com o Jack Sparrow.
Big Thunder Mountain
Viaje a grande velocidade
por uma mina de
ouro abandonada.
Mad Hatter’s Tea Cups(2)
Gire, rode e rodopie a bordo de
uma chávena de chá gigante.

O QUE VER?
Disney Stars on Parade(3)
Divirta-se com este desﬁle
Disney repleto de estrelas.
Disney Illuminations(3)
Ilumine a sua noite com o
nosso maravilhoso espetáculo.
Meet Mickey Mouse
Conheça o Mickey nos
bastidores, enquanto ele se
prepara para o seu espetáculo.
Princess Pavilion
Um encontro real com
Princesas Disney.

ONDE COMER?
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Captain Jack’s - Restaurant
des Pirates
Cozinha crioula numa taberna
pirata com serviço de mesa.
Plaza Gardens Restaurant
Cozinha soﬁsticada, estilo buﬀet
et,
num elegante pavilhão vitoriano.
The Lucky Nugget Saloon
Fantásticos hambúrgueres e
costeletas num salão da Era
Americana da Febre do Ouro.
Restaurant Agrabah Café
Buﬀet de Marrocos e do Médio
Oriente no mundo das Mil e
Uma Noites.

O fogo-de-artifício, desfiles, certos espetáculos e eventos são em datas específicas e estão sujeitos a condições meteorológicas e modificações. As atrações, entretenimento, lojas e restaurantes podem ser fechados
ou cancelados sem aviso prévio. Os eventos nesta página podem ser modificados, atrasados ou cancelados sem aviso prévio. Para informação atualizada, consulte a sua Agência de Viagens. (1) Star Tours :

Parque Walt Disney Studios

®

TOON STUDIO

damos que recolha o
Disney® e o Programa dos
portões de entrada ou
ção dos Parques Disney.
s, francês e espanhol).

m na Disneyland® Paris. Mas há muito mais para descobrir!
O QUE FAZER?
Ratatouille : L’Aventure
Totalement Toquée de Rémy
Sinta-se como um rato nesta
gigantesca cozinha em 4D.
The Twilight Zone Tower
of Terror™
Mergulhe 13 andares neste
hotel assombrado.
Les Tapis Volants Flying
Carpets over Agrabah
Suba para um tapete mágico e
voe pelos céus de Agrabah.
RC Racer
Viaje no carro de corrida
preferido do Andy.

O QUE VER?
Mickey and the Magician(4)
Deixe-se deslumbrar pela
verdadeira magia do Mickey
e os seus amigos..
Moteurs… Action! Stunt
Show Spectacular
Um sensacional espetáculo de
acrobacias sobre rodas.
Stitch Live!
Interaja com o Stitch nesta
divertida experiência familiar.
Disney Junior Live on Stage!
Veja as Personagens do Disney
Channel brilharem em palco.

ONDE COMER?
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Bistrot Chez Rémy
A tradicional cozinha francesa
no famoso restaurante
de Remy.
Café des Cascadeurs
Hambúrgueres de primeira
classe num autêntico
restaurante dos anos 50.
Restaurant des Stars
Refeições e sobremesas de
inspiração americana numa
decoração da época de ouro
de Hollywood.
Disney Blockbuster Café
Snacks rápidos entre cenários
de ﬁlmes e acessórios divertidos.

l’Aventure Continue. (2) Estamos a adicionar mais magia de maneira a satisfazer os nossos clientes. Durante a sua visita, esta atração pode não estar disponível. Por favor, contacte a sua Agência de Viagens
para saber eventuais datas de encerramento. (3) Até 9 de setembro de 2018. Para conhecer a programação a partir desta data, consulte a sua Agência de Viagens. (4) De 31 de março a 2 de setembro de 2018.
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NOVO! VERÃO DOS SUPER HERÓIS MARVEL

Novas celebrações de
dimensões heróicas
Estamos a aumentar a potência do nosso 25.º Aniversário com magníicos
novos espetáculos, temporadas e animações de rua. Por isso, reúna os seus
jovens heróis para um ano épico de magia imortal.

VERÃO DOS SUPER HERÓIS MARVEL
Vista a sua capa para momentos de diversão super-poderosos
O seu instinto de Homem-Aranha está a dar sinal? Prepare-se para um
verão cheio de ação no Parque Walt Disney Studios®. Mantenha
os olhos bem abertos perante os heróis de combate
ao crime, como o Homem-Aranha,
o Homem de Ferro, o Star
Lord e muitos outros!
Consulte as p. 20-21.

© 2017 MARVEL.

DISNEY STARS ON PARADE

NOVO! FESTIVAL PIRATAS E PRINCESAS

Ooh e uau!

DISNEY STARS
ON PARADE
Brilhamos ainda mais durante
o nosso 25° Aniversário
Divirta-se com este encantador
desile cheio de estrelas Disney.
Até 9 de setembro de 2018. Para conhecer a programação
a partir desta data, consulte a sua Agência de Viagens.

NOVO! FESTIVAL
PIRATAS E PRINCESAS
Princesa ou pirata?
Escolha princesa e será transportado
para um verdadeiro conto de fadas,
na companhia da Cinderela, Vaiana
e Bela. Escolha pirata e irá içar as
velas do barco numa aventura única
com uma tripulação de Personagens
Disney, incluindo o Capitão Gancho,
o Peter Pan e o Sr. Smee. Vista-se a
rigor* e aproveite a oportunidade
de se encontrar com os seus
heróis preferidos. Uma surpresa
deslumbrante do 25° Aniversário
que não vai querer perder.
Consulte as p. 20-21. *Os visitantes com mais de 11 anos
não podem disfarçar-se.
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DISNEY ILLUMINATIONS

STAR TOURS: THE ADVENTURES CONTINUE

Novidades
lendárias

DISNEY ILLUMINATIONS
Um deslumbrante
espetáculo noturno
Deixe-se maravilhar pela beleza
do Castelo da Bela Adormecida na
companhia do Mickey num espetáculo
que dá vida às histórias Disney.
Até 9 de setembro de 2018. Para conhecer a programação
a partir desta data, consulte a sua Agência de Viagens.

STAR TOURS:
THE ADVENTURES
CONTINUE*
Star Tours volta a atacar
Prepare-se para uma aventura
intergaláctica com este espetáculo
3D pelos universos mais obscuros
de Star Wars™.
*Star Tours : l’Aventure Continue.

STAR WARS
HYPERSPACE
MOUNTAIN

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN

A Força é poderosa
Abra caminho por entre um exército
de TIE ighters e trave batalhas com
o temível Star Destroyer.
A data do inal da invasão de Star Wars ainda não está
conirmada à data da impressão. Para mais informações,
por favor entre em contacto com a sua Agência de Viagens.
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Parque Disneyland

®

Os sonhos tornam-se realidade no Parque Disneyland®, onde os contos de
fadas ganham vida em cinco terras mágicas. Venha descobrir espetáculos
incríveis, atrações surpreendentes, desiles deslumbrantes e encontros
inesquecíveis com Personagens Disney. Tudo começa com “era uma vez”
e termina com “e viveram felizes para sempre”.

Escolha a
sua próxima aventura
Viva momentos mágicos e inesquecíveis com a sua família - dos
jovens sonhadores aos mais aventureiros. Eis alguns destaques:

DIVERSÃO PARA
OS MAIS PEQUENOS
Onde os olhos dos pequenos
sonhadores ganham um
brilho especial
Peter Pan’s Flight — Parta
numa viagem inesquecível para
a Terra do Nunca.
Dumbo the Flying Elephant —
Voe nas asas deste herói
encantador.
“it’s a small world” — Juntese ao barco mais feliz numa
travessia à volta do mundo.
Casey Jr. - Le Petit Train du
Cirque — Todos a bordo do
comboio do circo do Dumbo.

GRANDES EMOÇÕES
Momentos empolgantes para
os mais aventureiros
Big Thunder Mountain —
Entre numa mina de ouro a
grande velocidade a bordo de
um comboio em fuga.
Indiana Jones™ and The
Temple of Peril(1) — Descubra
as ruínas de um templo perdido.

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

Star Tours: The Adventures
Continue(2) — Junte-se às
Personagens Star Wars™ nesta
emocionante atração 3D.
Star Wars Hyperspace
Mountain(3) — Abra caminho
por entre um exército de TIE
fighters antes de combater um
ameaçador Star Destroyer.

AVENTURAS
EM FAMÍLIA
Diversão para partilhar com
toda a família
Pirates of the Caribbean —
Navegue em alto mar e de olhos
bem abertos, não vá encontrar
o Capitão Jack Sparrow.
Buzz Lightyear Laser Blast —
Reúna os seus jovens cadetes
para uma batalha com o
malvado Imperador Zurg.
Phantom Manor(1) — Descubra
os fantasmas da mansão e
oiça o mistério da noiva que
a assombra.
Podem aplicar-se restrições, consulte as p. 72-73.
(1) Estamos a adicionar mais magia de maneira a
satisfazer os nossos clientes. Durante a sua visita,
esta atração pode não estar disponível. Por favor,
contacte a sua Agência de Viagens para saber
eventuais datas de encerramento. (2) Star Tours:
l’Aventure Continue. (3) A data do final da invasão
de Star Wars ainda não está confirmada à data da
impressão. Para mais informações, por favor entre
em contacto com a sua Agência de Viagens.

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

ESPETÁCULOS E DESFILE
- Disney Stars on Parade
- Disney Illuminations
Consulte as p. 6-9.
- O Mickey apresenta: Feliz
Aniversário Disneyland® Paris
- A Valsa das Princesas
Consulte a p. 19.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?
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Parque Walt Disney Studios

®

Prepare-se para as luzes, câmara e muita ação! Passe para o outro lado do
grande ecrã e desfrute das luzes da ribalta, trazendo à sua familia alguma
da magia do cinema com atrações de sucesso, espetáculos recheados de
estrelas e encontros memoráveis.

Faça parte da magia
do cinema
Há um papel de sonho para cada membro da família, quer
seja uma jovem estrela ou um ator secundário. Eis uma
pequena amostra:

PARA OS MAIS
PEQUENOS
Onde as suas jovens estrelas
atuam como protagonistas
Cars Quatre Roues Rallye —
Aperte o cinto de segurança
e deixe os seus pequenos
condutores ao volante.
Disney Junior Live on Stage! —
Veja as Personagens do Disney
Channel brilharem em palco.
Slinky Dog Zigzag Spin —
Diversão ao rubro com
uma montanha russa
ziguezagueante.
Les Tapis Volants - Flying
Carpets over Agrabah — Suba
para um tapete mágico neste
carrossel voador e paire sobre
os céus de Agrabah.

GRANDES EMOÇÕES
Para os amantes da ação
The Twilight Zone Tower
of Terror™ — Enfrente os
seus medos neste elevador
sombrio que o leva a mergulhar
13 andares, num glamoroso
hotel assombrado.

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

Rock ‘n’ Roller Coaster starring
Aerosmith — Ande às voltas ao
som de uma batida de rock.
Crush’s Coaster* — Lute
contra a corrente nesta onda
de aventuras inspiradas em
À Procura de Nemo.

AVENTURAS
EM FAMÍLIA
Sucessos intemporais para
a sua equipa de estrelas
Ratatouille : L’Aventure
Totalement Toquée de Rémy —
Seja reduzido ao tamanho de
um rato nesta emocionante
cozinha 4D.
Moteurs… Action! Stunt
Show Spectacular —
Sente-se bem para assistir a
este extraordinário espetáculo
acrobático.
Toy Soldiers Parachute Drop —
Marche com os seus jovens
recrutas sobre a Toy Story
Playland e salte de para-quedas
atrás das linhas do inimigo.
Podem aplicar-se restrições, consulte as p. 72-73.
* Estamos a adicionar mais magia de maneira a
satisfazer os nossos clientes. Durante a sua visita,
esta atração pode não estar disponível. Por favor,
contacte a sua Agência de Viagens para saber
eventuais datas de encerramento.

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

ESPETÁCULOS
- Mickey and the Magician
Consulte as p. 18-19.
- Star Wars: A Galactic Celebration
- Star Wars: Uma Galáxia muito,
muito distante
Consulte as p. 20-21.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?
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Espetáculos & Encontros
com Personagens Disney
Desfrute dos nossos impressionantes espetáculos, que iluminam as ruas
e os palcos dos Parques Disney®. Conheça Personagens Disney e viva
momentos mágicos e memoráveis em família.

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

ENCONTROS COM
PERSONAGENS
DISNEY
Partilhe um momento especial
Meet Mickey Mouse — Visite
os bastidores para conhecer
o mágico Mickey entre
espetáculos, tirar uma fotografia
e descobrir alguns truques
verdadeiramente mágicos.
Princess Pavilion — Sinta-se
como se estivesse num conto
de fadas e passe momentos
inesquecíveis dignos de uma
Princesa Disney.
Nos Parques Disney® — Tenha
o seu livro de autógrafos à mão,
porque os amigos do Mickey
andam por aí e estão ansiosos
por conhecê-lo nos dois
Parques Disney.
Nos Hotéis Disney® —
Aproveite a companhia de
Personagens Disney em
6 Hotéis Disney(1).
Refeições com Personagens
Disney — Faça das suas
refeições um momento
memorável na companhia de
Personagens Disney!

ESPETÁCULOS
Mickey and the Magician
31 de mar. - 2 de set. de 2018
Prepare-se para ficar
deslumbrado com o nosso
premiado espetáculo(2) Mickey
and the Magician. Deixe-se
encantar enquanto acompanha
o Mickey na sua missão
para se tornar num grande
mágico. Criado a partir de
impressionantes cenários
e efeitos especiais, este
espetáculo de dança e música é
verdadeira magia.

ESPETÁCULOS
EXTRAORDINÁRIOS
Mickey apresenta: Feliz
Aniversário Disneyland® Paris —
Onde as estrelas Disney brilham
mais intensamente.
Até 9 de setembro de 2018
Celebre a magia com o Mickey
e os seus amigos numa festa que
jamais esquecerá.

E não se esqueça de consultar nas
p. 20-21 os espetáculos sazonais.

A não perder,
este espetáculo
’Mickey and the
Magician’, muito
divertido, cheio
de surpresas

A Valsa das Princesas — Uma
valsa de conto de fadas com as
Princesas Disney.
2 de junho - 9 de set. de 2018
Renda-se ao encanto das Princesas
Disney nesta majestosa valsa para
celebrar o nosso 25.º Aniversário.

Publicado no TripAdvisor®
a 10 de agosto de 2016

Consulte o Programa à chegada para ficar a saber mais pormenores sobre os Encontros com as Personagens
Disney nos Parques Disney®. Podem existir restrições, ver as p. 72-73. (1) Não disponível no Disney’s Davy Crockett
Ranch. (2) Em novembro de 2016, o nosso deslumbrante espetáculo Mickey and the Magician foi nomeado como
“Melhor Produção Teatral” na categoria “Annual Attendance More than 3 Million” dos Prémios IAAPA Brass Ring.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?
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NOVO! VERÃO DOS SUPER HERÓIS MARVEL

Momentos inesquecíveis
para cada temporada
Seja qual for a altura do ano, haverá sempre uma temporada ou um evento
especial à sua espera. Venha celebrar ocasiões especiais,
momentos arrepiantes e momentos excecionais da melhor
forma que sabemos - com muita, mas muita, magia!

© 2017 MARVEL.

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

FESTIVAL DE
HALLOWEEN DISNEY

A TEMPORADA
DA FORÇA

A maior doçura de todas
Outubro de 2018*
Desfrute de decorações
deslumbrantes, à medida que
o Parque Disneyland® se torna
terrorificamente divertido,
desde o amanhecer ao
anoitecer, sobre um irresistível
feitiço de Halloween.

Viva Star Wars™ onde
Star Wars vive
Janeiro - março de 2019*
Viva aventuras Star WarsTM
inesquecíveis quando
A Temporada da Força invadir
ambos os Parques Disney®
com impressionantes imersões
intergalácticas, incluindo
Star Wars: A Galactic Celebration
e Star Wars: Uma Galáxia Muito,
Muito Distante.

NATAL ENCANTADO
DISNEY
Já é Natal na Disneyland® Paris!
Meados de novembro de 2018 Princípio de janeiro de 2019*
Abra um presente de Natal
antecipado na Disneyland® Paris.
A música natalícia, a neve e
Personagens Disney vestidas
a rigor tornarão estas festas
inesquecíveis para toda
a família!
Para quartos com decorações de
Natal e refeições de Natal e Ano
Novo, ver as p. 28, 32, 40 e 63.

NOVAS TEMPORADAS
EXTRAORDINÁRIAS
Festival Piratas e Princesas
31 de março - 31 de maio de 2018
Escolha de que lado quer icar e
mergulhe numa aventura de piratas
ou viva um conto de fadas de
encantar, digno de Princesas Disney!
Ver p. 6-7.

Verão dos Super Heróis Marvel
10 de junho - 30 de set. de 2018
Prepare-se para um verão cheio
de ação, com os poderosos super
heróis Marvel no Parque Walt
Disney Studios®.
Ver p. 4-5.

As temporadas e eventos nesta página podem ser modificados, atrasados ou cancelados sem aviso prévio.
Para informação atualizada, consulte a sua Agência de Viagens. *As datas exatas não estão confirmadas no
momento de impressão desta brochura. Para mais informações, consulte a sua Agência de Viagens.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?

21

Eventos especiais
repletos de magia
Durante todo o ano organizamos eventos especiais cheios de surpresas
que tornarão a sua estadia ainda mais memorável. Todas as ocasiões
contam com Personagens e magia Disney, para encanto de toda a família!

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

DISNEYLAND® PARIS
MAGIC RUN WEEKEND

FESTA DE
HALLOWEEN DISNEY

Participe na corrida mais
encantada do Mundo!
20 - 23 de setembro de 2018
Reúna a família e os amigos
para as corridas mais felizes do
Mundo, durante o Disneyland®
Paris Magic Run Weekend. Está
de volta, pelo terceiro ano, e
fizemos maravilhas para tornar
cada quilómetro ainda mais
mágico. Há diversão para todas
as idades, com fantásticas
corridas para crianças, corridas
de 5 km, 10 km e uma Meia
Maratona a passar pelo
coração dos Parques Disney®,
assim como novos desafios e
encontros com Personagens
Disney. Por isso, comece a
treinar e prepare-se para viver
um fim-de-semana de sorrisos
que permanecerão para sempre
com a sua família e amigos.

Celebre o Halloween com
diversões Disney assustadoras!
31 de outubro de 2018
Reúna todos para diversões
únicas em família, com
espetáculos diabolicamente
bons e momentos de
entretenimento assustadores
cheios de surpresas
encantadas. Os Vilões
Disney serão os verdadeiros
protagonistas e estão
firmemente decididos a
fazer-lhe sentir arrepios pela
espinha abaixo. Rodeado
de cativantes Personagens
Disney vestidas para a ocasião
e com as atrações do Parque
Disneyland®, deixe-se absorver
por uma atmosfera mágica
e misteriosa.

Para mais informações, consulte a nossa página
Run.DisneylandParis.com ou a sua Agência de Viagens.

*À data da impressão, o preço e horários não estão
confirmados, consulte a sua Agência de Viagens.
• Capacidade Limitada. • São aplicáveis condições
e restrições especiais, consulte a sua Agência
de Viagens.

NOVOS EVENTOS
Descubra novas formas de
viver os Parques Disney®. No
próximo ano haverá novos e
surpreendentes eventos para
todas as idades.

ELECTROLAND
Onde a magia e a música são
um só
Julho de 2018*
Os amantes da música eletrónica
terão a oportunidade de viver
uma experiência totalmente única
na Disneyland® Paris, quando o
Parque Walt Disney Studios® os
transportar para um ambiente
festivo único. Crie as suas próprias
coreograias ao som das últimas
faixas de DJs famosos enquanto
um espetáculo de luz ilumina o
Hollywood Tower Hotel, e partilhe
momentos inesquecíveis ao
descobrir as nossas muitas
atrações extraordinárias.
*As datas exatas não estão conirmadas no momento
de impressão desta brochura. Para mais informações,
consulte a sua Agência de Viagens.

É necessário um bilhete específico para os Parques Disney para aceder aos eventos apresentados nesta página.
Os eventos podem ser modificados, atrasados ou cancelados sem aviso prévio. Para informação atualizada,
consulte a sua Agência de Viagens.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?

23

Dicas para uma
visita deslumbrante
A Disneyland® Paris está repleta de magia e surpresas… há tanto por
descobrir! Aqui poderá encontrar algumas dicas e sugestões para que a
sua família passe as férias mais felizes de sempre.

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

TIRE O MÁXIMO
PARTIDO DA SUA VISITA
Poupe tempo com o
FASTPASS® e o SINGLE RIDER —
O serviço FASTPASS® ajuda-o
a reduzir o tempo de espera
nas filas de algumas das
atrações mais populares dos
Parques Disney® indicando-lhe
uma hora específica para
visitar a atração, através de
uma entrada dedicada(1). Com
o SINGLE RIDER, pode aceder
à atração sozinho (separado
do seu grupo) e reduzir o
tempo de espera em certas
atrações, através de uma
entrada especial(2).
Obtenha informações em
tempo real com a app gratuita
da Disneyland® Paris —
Descarregue a app oficial(3) para
iPhone® ou Android™ para
explorar o mapa interativo(4) e
obter informações em tempo
real relativas às atrações,
restaurantes, lojas, espetáculos
e desfiles, incluindo o horário
de abertura e os tempos de
espera nas filas.
Beneficie de Wifi gratuito
nos Parques Disney® —
Aproveite o acesso Wifi gratuito
em todo o resort(5).

Torne as suas compras mais
fáceis com o nosso serviço
de entrega gratuito — Faça
compras até às 15h00 sem ter
de carregar um único saco.
Nós fazemos a entrega das
compras no seu Hotel ou na
Disney Village®, para que possa
levantá-las a partir das 18h00(6).

SERVIÇOS PARA
OS MAIS PEQUENOS
Centros “Baby Care” |
Crianças perdidas — Centros
totalmente equipados com
aquecedores de biberões e
fraldários, disponíveis em
ambos os Parques Disney.
Boiões de comida e fraldas
descartáveis estão igualmente
disponíveis para venda.
Carrinhos de bebé — Podem
ser alugados em ambos os
Parques Disney®.
Baby Switch — Este serviço
gratuito permite aos pais
desfrutarem alternadamente
das atrações, sem terem de
esperar duas vezes na fila.
Solicite informações à entrada
das atrações.

Consulte o “Guia dos 2 Parques Disney” à chegada para obter mais informações sobre estes serviços (disponível
em inglês ou espanhol). (1) Só é possível obter um FASTPASS de cada vez. Este serviço está disponível apenas para
os visitantes com bilhete válido para entrada no Parque no mesmo dia. (2) Este serviço não garante o embarque
imediato nem a opção de escolha de lugar ou veículo. (3) Algumas funcionalidades da aplicação necessitam
de dados de localização e de ligação Wifi ou de Internet móvel. Podem aplicar-se taxas de roaming, Internet
e SMS. (4) Esta função só está disponível dentro dos Parques Disney. (5) Wifi grátis está a ser gradualmente
facultado através da Disneyland® Paris; certas áreas dos Parques Disney® podem não estar ainda equipadas
com este serviço à data da sua estadia; é favor solicitar informações no local. (6) Disponível para os hóspedes
da maioria dos hotéis apresentados nesta brochura. Contacte as lojas para mais informações.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

PARTILHE OS
MELHORES MOMENTOS
Dê a conhecer à sua família
e amigos a sua experiência
na Disneyland Paris!
Partilhe as suas melhores
fotograias no Facebook e no
Instagram ou faça um tweet
sobre os destaques das suas
férias, usando o “hashtag”
#DisneylandParis.
Guarde as memórias mágicas
da sua família com o DISNEY
PHOTOPASS™+
- Reúna todas as fotograias
tiradas pelos nossos fotógrafos
proissionais em alguns dos
Encontros com Personagens
Disney e numa seleção das
atrações mais populares, em
formato digital de alta qualidade
- Visualize, descarregue e partilhe
as suas fotograias através do
website dedicado ou da aplicação
PhotoPass da Disneyland® Paris
- Divirta-se a criar objetos
exclusivos e personalizados
utilizando as suas fotograias
em DisneyPhotopass.eu
Pode reservar esta opção com
antecedência, no momento da
reserva da sua estadia.
Faça a pré-reserva desta opção (serviço pago). Também
pode comprar o seu PhotoPass+ à chegada em qualquer
ponto de venda de fotograias Disney ou numa seleção
de lojas. Aplicam-se condições especíicas; consulte a
sua Agência de Viagens. Os serviços online e mobile são
assegurados pela Fujiilm, nosso Parceiro Oicial.

QUE MAIS DEVO SABER?
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Hotéis Disney

®

Desfrute da magia com uma estadia num dos nossos 7 Hotéis Disney® temáticos,
onde vai poder mergulhar num verdadeiro conto de fadas Disney.

UM PACOTE DE FÉRIAS PERFEITO
Todos os pacotes incluem: alojamento, entradas para os Parques Disney®
e estacionamento gratuito no hotel. Pode ainda optar por adicionar
o Pequeno-almoço(1), Meia Pensão ou Pensão Completa ao seu pacote
com um custo adicional.

A DIFERENÇA DISNEY
Usufrua das vantagens exclusivas da estadia
num dos nossos 7 Hotéis Disney: Tempo Extra
de Magia: aproveite mais tempo de magia nos
Parques Disney durante toda a sua estadia(2).
Encontros e fotograias com Personagens
Disney: viva momentos inesquecíveis na melhor companhia, em 6 Hotéis
Disney(3). Planos de Refeições: simpliique o momento das suas refeições
para que possa focar-se apenas na diversão, com o regime de Meia Pensão
ou Pensão Completa(4). A melhor localização: situados no coração da magia,
os Hotéis Disney oferecem acesso fácil(5) aos Parques Disney.
Classiicação com as chaves do Mickey — Esta forma de
classiicar cada Hotel Disney corresponde à classiicação oicial
por estrelas. Procure esta classiicação para icar a conhecer os
benefícios inerentes à categoria de cada Hotel Disney.

(1) O pequeno-almoço está incluído no seu pacote se icar numa Suite, num quarto Club de um Hotel Disney, ou se reservar um Plano de
Refeições. (2) Estas condições são as que se conhecem à data da impressão. O Tempo Extra de Magia está sujeito a disponibilidade e pode
variar consoante os Parques Disney. (3) Não disponível no Disney’s Davy Crockett Ranch. (4) Disponível mediante suplemento. A Meia
Pensão e Pensão Completa só estão disponíveis apenas nos Hotéis Disney. (5) O Disney’s Davy Crockett Ranch ica a 15 minutos de carro.

SUITES DE LUXO
E QUARTOS CLUB
Desfrute de vantagens exclusivas
dignas de príncipes e princesas de
todas as idades.

Disneyland Hotel
®

DESFRUTE DO LUXO DA
ÉPOCA VITORIANA

A Diferença Disney — consulte a p. 26

Recarregue baterias no mais luxuoso dos
Hotéis Disney®.
- Relaxe com uma qualidade e serviço 5 estrelas
- Localização perfeita às portas do Parque Disneyland®
- Decoração sofisticada da época vitoriana

EXEMPLO DE PREÇO
(sem taxa local)

QUARTOS

875

€

Por adulto
com base num pacote de 2 noites/3 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entradas nos Parques Disney®.
(2)

Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 3,30 € por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite. Consulte o calendário das
temporadas de preços na p. 52.

Quartos climatizados com uma cama king size ou duas
camas duplas, minibar, bandeja de cortesia com chá e café
expresso e televisão com canais Disney e internacionais.
- Quartos familiares
- Quartos com terraço privado e vista para o jardim
- Reserve um quarto decorado com a temática
natalícia, Árvore de natal e presentes surpresa(3)

SERVIÇOS
- Valet e bagageiro
- Serviço de quartos 24h/dia

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
Distância

Refeições
Piscina Ginásio
com
Personagens

O QUE FAZER?

Spa

Wii
incluído

ONDE FICAR?

- Minnie Club: espaço infantil com animador
- Menu infantil
- Personagens Disney durante o almoço e jantar no
restaurante Inventions

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço buffet americano (com custo adicional)
- California Grill(4): restaurante com serviço de mesa, em ambiente
vitoriano, com pratos requintados de inspiração californiana
- Inventions: celebre a época de ouro das invenções neste elegante
buffet de pratos internacionais na companhia de Personagens
Disney ao almoço e ao jantar
- Recomendamos o nosso Plano de Refeições Premium para o
pequeno-almoço, almoço e jantar neste Hotel Disney®
- Café Fantasia: piano bar requintado

LAZER
- Massagens corporais(3), hidromassagem, sauna e banho turco

QUARTOS CASTLE CLUB
E SUITES
Beneicie das seguintes
vantagens exclusivas:
- Pequeno-almoço americano com
Personagens Disney no lounge privado
(incluído no seu pacote)
- Bebidas não alcoólicas e lanche
durante o dia no lounge privado
- Receção privada com check-in exclusivo
- Elevador privado para o
Parque Disneyland®

Encontrámos muitas personagens
no restaurante Inventions, o que deixou
a nossa ilha muito contente.
Publicado no TripAdvisor® a 16 de janeiro de 2017
Reserve um

(1) Preço por adulto com base em 2 adultos partilhando um quarto Classic em temporada Baixa, válido para
chegadas de 21 de março a 6 de novembro de 2018. (2) Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta
brochura, estando sujeito a alterações. A taxa será adicionada ao preço total do pacote no momento da reserva.
(3) Disponível mediante suplemento. (4) Dress code formal: consulte a sua Agência de Viagens para mais
informações. Fechado em certas datas e sem aviso prévio, consulte a receção do hotel. Para ver as condições
e detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência de Viagens para conhecer
os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

PLANO DE REFEIÇÕES
COM O SEU PACOTE
Consulte as p. 60-61 para mais detalhes e condições.

QUE MAIS DEVO SABER?
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Disney ’s
Hotel New York
DESFRUTE DO LUXO DOS
ARRANHA-CÉUS NOVA-IORQUINOS
A Diferença Disney — consulte a p. 26
EXEMPLO DE PREÇO
(sem taxa local)

500

€

Quanto maior, melhor, desde os espaçosos quartos
à enorme piscina.
- Relaxe com a qualidade e serviço Disney de 4 estrelas
- A Disney Village® à sua porta
- Estilo Art Deco num ambiente urbano e moderno

QUARTOS

Por adulto
com base num pacote de 2 noites/3 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entradas nos Parques Disney®.
(2)

Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 2,48 € por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite. Consulte o calendário das
temporadas de preços na p. 52.

Quartos climatizados com uma cama king size ou duas
camas duplas, minibar, bandeja de cortesia com chá e café
expresso e televisão com canais Disney e internacionais.
- Aproveite a vista com um quarto Plaza ou escolha um
quarto com terraço

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Piscina infantil
- Cantinho infantil Roger Rabbit Corner
- Menu infantil

LAZER
Distância Autocarro Piscina Ginásio

O QUE FAZER?

Ténis

Wii
incluído

ONDE FICAR?

- Hidromassagem, sauna e banho turco

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço buffet americano (com custo adicional)
- Parkside Diner: regresse aos Anos 30 na baixa de Nova Iorque
com este restaurante buffet de cozinha internacional
- Manhattan Restaurant(3): restaurante com serviço de mesa, numa
atmosfera moderna com inspiração jazz
- Recomendamos o nosso Plano de Refeições Premium ou Plus
para o pequeno-almoço e jantar neste Hotel Disney®
- New York City Bar: evoca a atmosfera dos clubes de jazz

SERVIÇOS
- Valet e bagageiro, serviço de quartos 24h/dia

QUARTOS EMPIRE STATE
CLUB E SUITES
Beneicie das seguintes
vantagens exclusivas:
- Pequeno-almoço americano com
Personagens Disney no lounge privado
(incluído no seu pacote)
- Bandeja de cortesia com chá e café
expresso no seu quarto
- Bebidas não alcoólicas e lanche
durante a tarde no lounge privado
- Receção privada com check-in exclusivo

Importante! Estamos sempre a acrescentar um pouco mais de
magia aos nossos hotéis. A partir de outubro de 2018, o Disney’s
Hotel New York estará fechado, estaremos ocupados a renová-lo
e transformá-lo no inspirador universo dos Super Heróis Marvel.
O Hotel reabrirá em 2020.

É realmente próximo dos Parques,
basta atravessar a pé a Disney Village
e estamos lá!

PLANO DE REFEIÇÕES
COM O SEU PACOTE

Publicado no TripAdvisor® a 4 de junho de 2017
(1) Preço por adulto com base em 2 adultos partilhando um quarto Standard em temporada Baixa, válido para chegadas
de 21 de março a 6 de novembro de 2018. (2) Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta brochura, estando
sujeito a alterações. A taxa será adicionada ao preço total do pacote no momento da reserva. (3) Fechado em certas datas
e sem aviso prévio, consulte a receção do hotel. Para ver as condições e detalhes das atividades ou serviços, consulte
as p. 50-51. Consulte a sua Agência de Viagens para conhecer os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

Reserve um

COMO CHEGAR?

Consulte as p. 60-61 para mais detalhes e condições.

QUE MAIS DEVO SABER?
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Disney ’s
Newport Bay Club
UMA ESTADIA DE SONHO NUM
AMBIENTE MARÍTIMO
A Diferença Disney — consulte a p. 26
EXEMPLO DE PREÇO
(sem taxa local)

500

€

Por adulto
com base num pacote de 2 noites/3 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entradas nos Parques Disney®.
Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 2,48 €(2) por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite. Consulte o calendário das
temporadas de preços na p. 52.

Distância Autocarro Piscina Ginásio

O QUE FAZER?

Wii
incluído

ONDE FICAR?

Tudo corre às mil maravilhas neste luxuoso hotel à
beira do lago.
- Relaxe numa mansão da Nova Inglaterra dos Anos 20,
com uma vista deslumbrante sobre o Lake Disney
- Sinta-se a milhas de distância, com a elegante decoração
de Cape Cod e o tranquilo ambiente à beira-mar
- Mergulhe no espírito genuíno da Nova Inglaterra,
com um ambiente autêntico, incluindo quartos
tematizados com o Rato Mickey de Steamboat Willie

QUARTOS
Quartos climatizados com uma cama king size ou
duas camas duplas e televisão com canais Disney
e internacionais.
- Quartos familiares
- Também disponíveis quartos orientados para o lago
- Reserve um quarto decorado com a temática
natalícia, Árvore de natal e presentes surpresa(3)

SERVIÇOS
- Serviço de quartos disponível ao pequeno-almoço
- Valet e bagageiro

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

LAZER

QUARTOS COMPASS CLUB
E SUITES

- Hidromassagem, sauna e banho turco

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço buffet americano (com custo adicional)
- Cape Cod: sabores mediterrânicos e internacionais do oceano
estilo buffet, num ambiente marítimo da Nova Inglaterra
- Yacht Club: prove uma gastronomia deliciosa com influências
mediterrânicas, neste elegante restaurante com serviço de mesa,
decorado como um autêntico yacht club(4)
- Recomendamos o nosso Plano de Refeições Premium ou Plus
para o pequeno-almoço e jantar neste Hotel Disney®
- Captain’s Quarter: relaxe neste bar com estilo marítimo

Beneicie das seguintes
vantagens exclusivas:
- Pequeno-almoço americano no lounge
privado (incluído no seu pacote)
- Bandeja de cortesia com chá e café
expresso no seu quarto
- Serviço de quartos disponível ao jantar
- Bebidas não alcoólicas e lanche
durante a tarde no lounge privado
- Receção privada com check-in exclusivo

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Piscina infantil
- Menu ou buffet infantil

Hotel fabuloso num ambiente
Disney realmente mágico e
encantador com vista para o lago.

PLANO DE REFEIÇÕES
COM O SEU PACOTE

Publicado no TripAdvisor® a 24 de maio de 2017
(1) Preço por adulto com base em 2 adultos partilhando um quarto Standard em temporada Baixa, válido para
chegadas de 21 de março a 6 de novembro de 2018. (2) Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta
brochura, estando sujeito a alterações. A taxa será adicionada ao preço total do pacote no momento da reserva.
(3) Disponível mediante suplemento. (4) Fechado em certas datas e sem aviso prévio, consulte a receção do
hotel. Para ver as condições e detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência
de Viagens para conhecer os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

Reserve um

COMO CHEGAR?

Consulte as p. 60-61 para mais detalhes e condições.

QUE MAIS DEVO SABER?
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Disney ’s
Sequoia Lodge
PASSE UMA TEMPORADA SELVAGEM
NESTA RÚSTICA ESTALAGEM
FLORESTAL NORTE-AMERICANA
A Diferença Disney — consulte a p. 26
EXEMPLO DE PREÇO
(sem taxa local)

466

€

Onde os amantes da natureza encontram o
seu conforto.
- Relaxe num cenário natural rodeado de sequóias.
- O Bambi e os seus amigos adicionam um toque de
charme ao seu quarto
- Mergulhe à grande na piscina interior temática
com escorrega

QUARTOS
Por adulto
com base num pacote de 2 noites/3 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entradas nos Parques Disney®.
Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 1,65 €(2) por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite. Consulte o calendário das
temporadas de preços na p. 52.

Quartos climatizados com uma cama king size ou
duas camas duplas e televisão com canais Disney
e internacionais.
- Quartos Montana idealmente localizados no edifício
principal perto dos serviços do hotel
- Também disponíveis quartos orientados para o lago

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
Distância Autocarro Piscina Ginásio

O QUE FAZER?

Wii
incluído

ONDE FICAR?

- Piscina com escorrega e jogos aquáticos
- Buffet para crianças nos restaurante do hotel

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

LAZER

QUARTOS GOLDEN FOREST
CLUB E SUITES

- Hidromassagem, sauna e banho turco(3)

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço buffet americano (com custo adicional)
- Hunter’s Grill: descontraia e delicie-se com este buffet de
pratos internacionais
- Recomendamos o nosso Plano de Refeições Plus para o
pequeno-almoço e jantar neste Hotel Disney®
- Redwood Bar and Lounge: sente-se, relaxe e saboreie um delicioso
cocktail neste bar acolhedor
Importante! Olá, exploradores! A partir de novembro de 2018,
estaremos ocupados a melhorar a piscina do hotel e a sala de
fitness. Durante este tempo, podem divertir-se nas piscinas dos
outros Hotéis Disney®(4).

Beneicie das seguintes
vantagens exclusivas:
- Pequeno-almoço americano no lounge
privado (incluído no seu pacote)
- Bandeja de cortesia com chá e café
expresso no seu quarto
- Serviço de bagagens
- Bebidas não alcoólicas e lanche
durante a tarde no lounge privado
- Receção privada com check-in exclusivo

Maravilhoso estilo campestre neste
hotel com uma grande lareira. Muito
acolhedor, recomendo vivamente.
Reserve um
Publicado no TripAdvisor® a 19 de fevereiro de 2017

PLANO DE REFEIÇÕES
COM O SEU PACOTE

(1) Preço por adulto com base em 2 adultos partilhando um quarto Standard em temporada Baixa, válido para
chegadas de 21 de março a 6 de novembro de 2018. (2) Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta
brochura, estando sujeito a alterações. A taxa será adicionada ao preço total do pacote no momento da reserva.
(3) Não disponível a partir de novembro de 2018. (4) Exceto no Disneyland® Hotel. Para ver as condições e
detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência de Viagens para conhecer os
preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

Consulte as p. 60-61 para mais detalhes e condições.

QUE MAIS DEVO SABER?
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RECENTEMENTE RENOVADO

Disney ’s
Hotel Cheyenne
APROVEITE O MELHOR DO FAROESTE

A Diferença Disney — consulte a p. 26
EXEMPLO DE PREÇO
(sem taxa local)

419

€

QUARTOS

Por adulto
com base num pacote de 2 noites/3 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entradas nos Parques Disney®.
Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 0,99 € por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite. Consulte o calendário das
temporadas de preços na p. 52.
(2)

Distância Autocarro

Wii
incluído

O QUE FAZER?

Os cowboys e as cowgirls podem amarrar os seus
cavalos e descansar nesta pequena cidade fronteiriça.
- Usufrua de uma melhor relação qualidade/preço
- Deixe-se envolver na atmosfera do faroeste
- Descanse em quartos com um autêntico
estilo western

ONDE FICAR?

Os nossos quartos Texas, recentemente renovados estão
decorados com o tema do filme Toy Story, com uma cama
king size e uma cama-gavetão, ar condicionado, ventilador
de teto e televisão com canais Disney e internacionais.

NOVO! QUARTOS WYOMING E DAKOTA
Estes quartos são equipados com 2 camas duplas ou
uma cama king size e cama-gavetão.
- Instale-se nos nossos quartos Wyoming para uma
maior tranquilidade
- Opte pelos nossos quartos Dakota para uma maior
proximidade com a receção, restaurante, bar e
outros serviços do hotel

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço buffet continental (com custo adicional)
- Chuck Wagon Cafe: cozinha norte-americana, em regime de buffet,
a bordo de uma carroça tradicional
- Recomendamos o nosso Plano de Refeições Standard para o
pequeno-almoço e jantar neste Hotel Disney®
- Red Garter Saloon: levante o copo e bata os pés ao som da música
country neste saloon do faroeste

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Espaço infantil no interior e buffet para crianças
- Passeios de pónei (atividade sazonal com custo adicional)
Importante! Estamos a trabalhar para melhorar este hotel, portanto
não podemos garantir o pequeno-almoço e jantar no restaurante do
hotel durante o período de obras. Proporemos lugares alternativos
para estas refeições. A data exata de finalização das obras não está
confirmada no momento de impressão desta brochura.

Gostámos imenso da nossa estadia
no quarto de estilo western, sob o
tema Toy Story.

PLANO DE REFEIÇÕES
COM O SEU PACOTE

Publicado no TripAdvisor® a 6 de junho de 2017
(1) Preço por adulto com base em 2 adultos partilhando um quarto Texas em temporada Baixa, válido para
chegadas de 21 de março a 6 de novembro de 2018. (2) Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta
brochura, estando sujeito a alterações. A taxa será adicionada ao preço total do pacote no momento da reserva.
Para ver as condições e detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência de
Viagens para conhecer os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

Reserve um

COMO CHEGAR?

Consulte as p. 60-61 para mais detalhes e condições.

QUE MAIS DEVO SABER?
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Disney ’s
Hotel Santa Fe
DESCANSE E REABASTEÇA NA
TRANQUILIDADE DO NOVO MÉXICO
A Diferença Disney — consulte a p. 26
EXEMPLO DE PREÇO
(sem taxa local)

378

€

Descontraia neste hotel inspirado no universo do
filme Cars da Disney•Pixar e siga pela Route 66.
- Mergulhe no cenário de Cars da Disney•Pixar, sem
sair do quarto
- Delicie-se com o calor do pôr-do-sol do Novo México
na Route 66, num cenário repleto de catos
- Usufrua de uma excelente relação qualidade/preço

QUARTOS
Por adulto
com base num pacote de 2 noites/3 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entradas nos Parques Disney®.

Todos os quartos têm como tema o filme Cars da
Disney•Pixar. Quartos com duas camas duplas, ventilador
de teto e televisão com canais Disney e internacionais.
- Quartos familiares disponíveis
- O estacionamento está localizado perto do seu quarto

Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 0,99 €(2) por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite. Consulte o calendário das
temporadas de preços na p. 52.

QUARTOS RIO GRANDE E ELDORADO

Distância Autocarro

- Quartos Rio Grande: instale-se num destes
quartos situados perto do rio para gozar de uma
maior tranquilidade
- Quartos Eldorado: estes quartos estão localizados
nas imediações dos serviços do hotel

Wii
incluído

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço buffet continental (com custo adicional)
- La Cantina: desfrute deste buffet recheado de carne, peixe,
legumes e sobremesas deliciosas. Para além de saborear
petiscos deliciosos, vai também poder visitar um autêntico
mercado de comida na lendária Route 66.
- Recomendamos o nosso Plano de Refeições Standard para
o pequeno-almoço e jantar neste Hotel Disney®
- Rio Grande Bar: passe a noite a saborear cocktails neste bar
colorido ao estilo do Sudoeste norte-americano

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Espaço infantil no interior
- Buffet para crianças

A decoração estava fantástica
e muito em consonância com o
tema Cars.
Reserve um

Publicado no TripAdvisor® a 10 de junho de 2017

PLANO DE REFEIÇÕES
COM O SEU PACOTE
(1) Preço por adulto com base em 2 adultos partilhando um quarto Standard em temporada Baixa, válido para
chegadas de 21 de março a 6 de novembro de 2018. (2) Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta
brochura, estando sujeito a alterações. A taxa será adicionada ao preço total do pacote no momento da reserva.
Para ver as condições e detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência de
Viagens para conhecer os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

Consulte as p. 60-61 para mais detalhes e condições.

QUE MAIS DEVO SABER?
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Disney ’s
Davy Crockett Ranch
DESFRUTE DA NATUREZA NO SEU
BUNGALOW DISNEY
A Diferença Disney — consulte a p. 26
EXEMPLO DE PREÇO
(sem taxa local)

376

€

BUNGALOWS TRAPPER

Por adulto
com base num pacote de 2 noites/3 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entradas nos Parques Disney®.
Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 0,83 €(2) por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite. Consulte o calendário das
temporadas de preços na p. 52.

Distância Piscina Ténis

O QUE FAZER?

Desperte o seu lado aventureiro nestes alojamentos
rurais privados totalmente equipados para 6 pessoas.
- Relaxe num retiro mágico na natureza
- Regime de self-catering e transporte próprio
- Explore a natureza no trilho Davy Crockett’s Adventure

Dois quartos equipados respetivamente com uma cama
dupla e 4 camas individuais, 2 duches, ar condicionado
e televisão com canais Disney e internacionais. Cozinha
equipada com micro-ondas e máquina de lavar loiça.
Terraço exterior com mesa de piquenique, barbecue
e estacionamento perto do bungalow. A limpeza do
bungalow está disponível com solitação prévia(3).
- Bungalows Pioneer oferecem mais tranquilidade
- Novo! Reserve um bungalow decorado com a temática
natalícia, Árvore de natal e presentes surpresa(3)

Wii
incluído

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

BUNGALOWS PREMIUM PLUS

LAZER

- Idealmente localizados perto de todos os serviços
- Bandeja de cortesia com chá e café expresso, cafeteira elétrica,
uma garrafa de água mineral grátis à chegada, secador de cabelo
e um conjunto de produtos de limpeza

- Piscina interior com queda de
água, riacho, hidromassagem; pista
de jogging

ESPECIAL PARA
OS MAIS PEQUENOS

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço continental pronto para levar (com custo adicional)
- Crockett’s Tavern: buffet à descrição
- Recomendamos o nosso Plano de Refeições Standard para o
pequeno-almoço e jantar neste Hotel Disney®
- Crockett’s Saloon: tome um copo e relaxe
- Alamo Trading Post: mercearia com produtos frescos

Umas férias verdadeiramente
mágicas! O Davy Crockett Ranch foi
fantástico. Bungalow limpo, espaçoso
e calmo.

- Piscina com escorrega e parques
infantis ao ar livre
Importante! Estamos ocupados a
preparar a piscina e restaurante do
hotel até ao verão de 2018. Entretanto,
pode divertir-se nas piscinas de outros
Hotéis Disney®(4) e usufruir de uma
tarde gratuita no Aqualagon, Villages
Nature® Paris. Continuarão disponíveis
as opções de refeições.

Publicado no TripAdvisor® a 18 de fevereiro de 2017
Reserve um
Acesso gratuito ao estacionamento dos Parques Disney®. Não existe serviço de transfer, é necessário carro privado.
Davy Crockett Adventure: uma atividade paga no destino operada por Paris-Est Aventure. (1) Preço por adulto com
base em 2 adultos partilhando bungalow Trapper em temporada Baixa, válido para chegadas de 21 de março a 6 de
novembro de 2018. (2) Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta brochura, estando sujeito a alterações. A
taxa será adicionada ao preço total do pacote no momento da reserva. (3) Disponível mediante suplemento. (4) Exceto
o Disneyland® Hotel. Os outros hotéis estão acessíveis de carro. As datas exatas de reabertura não são conhecidas
à data de publicação desta brochura. Por favor, contacte a sua Agência de Viagens para mais informações. O serviço
Wifi gratuito será gradualmente facultado em todos os bungalows, é possível que nem todos os bungalows estejam
equipados com este serviço à data da sua estadia. Para ver as condições e detalhes das atividades ou serviços, consulte
as p. 50-51. Consulte a sua Agência de Viagens para conhecer os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

PLANO DE REFEIÇÕES
COM O SEU PACOTE
Consulte as p. 60-61 para mais detalhes e condições.

QUE MAIS DEVO SABER?
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Hotéis especialmente
selecionados pela Disney
e Villages Nature Paris
®

Situados a apenas alguns minutos dos Parques Disney® e da Disney
Village® utilizando o nosso serviço de autocarro gratuito, os nossos
8 hotéis especialmente selecionados oferecem alojamento confortável e
de qualidade para toda a família. Se preferir pode também desfrutar da
natureza no novo Villages Nature® Paris.

DESFRUTE DE UMA ESTADIA PERFEITA
Todos os nossos pacotes incluem alojamento, entradas para os
Parques Disney e estacionamento gratuito no hotel(1). Pode optar por
adicionar o pequeno-almoço(2) ao seu pacote com um custo adicional.
(1) Exceto para Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe, com custo adicional. (2) Pequeno-almoço incluído no pacote
se reservar no Algonquin’s Explorers Hotel.

©C. Bielsa

©J-C Valienne

Radisson Blu Hotel

Vienna House
Dream Castle Hotel

Um retiro de luxo em plena natureza
Excelente escolha para os amantes de golfe
- Localizado nos campos do Golf Disneyland®
- Aproveite o calor da lareira a 360° no inverno

Onde toda a família pode viver como realeza
Este castelo inspirado nas tradições europeias, garante
o entretenimento de todos
- Descontraia num cenário majestoso
- Loja Disney com Serviço de Entregas gratuito(2)

QUARTOS
Quartos climatizados com uma cama dupla ou uma
cama dupla e um sofá-cama duplo, mini-frigoríico e
televisão com canais internacionais.
- Quartos interligados com 3 camas duplas para
famílias de até 6 pessoas

QUARTOS
Quartos com ar condicionado, uma cama king size e um
beliche(3) ou duas camas duplas, mini-frigoríico e televisão
com canais internacionais.

RESTAURAÇÃO
RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço bufet, com pratos quentes e frios
(com custo adicional)
- Pamplemousse: cozinha requintada
- Chardon Bar: com vista panorâmica
- Barbecues no terraço durante o verão

- Pequeno-almoço bufet, com pratos quentes e frios
(com custo adicional)
- Musketeers: restaurante bufet temático
- Excalibur Bar: lanches e pratos ligeiros, terraço com
vista relaxante

LAZER
LAZER

- Hidromassagem, sauna, banho turco, massagens e
cuidados de beleza

- Sauna e banho turco

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS

- Piscina interior aquecida
- Parque infantil exterior, menu infantil

-

SERVIÇOS EXTRA
- Valet e bagageiro; serviço de quartos 24h/dia

Autocarro Piscina Ginásio

Wii
incluído

Piscina infantil
Parques infantis interior e exterior
Carrossel e sala de videojogos(4)
Programa especial dedicado às crianças(5)
Menu infantil

Autocarro Piscina Ginásio Spa

Wii
incluído

EXEMPLO DE PREÇO

EXEMPLO DE PREÇO

367 €

339 €

(sem taxa local)

(sem taxa local)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)

©J Arndt

©C. Bielsa

(1) Preço para um pacote que inclui alojamento + entradas nos Parques Disney® com base em 2 adultos partilhando um quarto Standard em temporada Baixa, válido para chegadas de 21 de março
a 6 de novembro de 2018. Pequeno-almoço não incluído (exceto no Algonquin’s Explorers Hotel). Taxa local a adicionar por pessoa (maior de 18 anos) e por noite. A taxa local no Radisson Blu Hotel,
Vienna House Dream Castle Hotel e Vienna House Magic Circus é de 2,48 €; no Algonquin’s Explorers Hotel é de 1,65 €. Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta brochura, estando sujeito

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

©J-C Valienne

©C. Bielsa

Algonquin’s Explorers Hotel

Vienna House
Magic Circus Hotel
Entre nesta mansão de inspiração circense
Viva no meio de malabaristas, palhaços e acrobatas
- Quartos para até 6 pessoas
- Loja Disney com Serviço de Entregas gratuito(2)

Percorra o planeta a partir do seu hotel
Conviva com piratas, sereias e exploradores destemidos
- Piscina interior com jogos aquáticos interativos
- Loja Disney com Serviço de Entregas gratuito(2)

QUARTOS

QUARTOS

Quartos com ar condicionado, uma cama dupla
e um beliche(3), mini-frigoríico e televisão com
canais internacionais.
- Quartos interligados e com capacidade até
6 pessoas, com 2 camas duplas e um beliche(3)

Quartos com uma cama dupla e duas camas individuais
ou uma cama dupla e um beliche(3), televisão com
canais internacionais e ventilador de teto.
- Quartos “familiares” de até 6 pessoas com uma cama
dupla, duas camas individuais e um beliche(3)

RESTAURAÇÃO

RESTAURAÇÃO

- Pequeno-almoço bufet, com pratos quentes e frios
(com custo adicional)
- L’Étoile: restaurante bufet temático
- Bar des Artistes: lanches e refeições ligeiras, terraço
com vista relaxante

-

Pequeno-almoço bufet continental (incluído)
La Plantation: restaurante bufet
Captain’s Library: serviço de mesa
Marco’s Pizza: pizzas para levar
The Trader’s: para um momento de descontração no bar

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS

LAZER

-

- Lagoa interior aquecida com três escorregas
- Cinema XD - salte para o centro da ação!(4)

Piscina infantil
Parques infantis interior e exterior
Carrossel e sala de videojogos(4)
Programa especial dedicado às crianças(5)
Menu infantil

Autocarro Piscina Ginásio Wii
incluído

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Parque infantil interior e exterior
- Área de itness para crianças e sala de videojogos(4)
- Menu infantil

Autocarro Piscina
©J Arndt

Wii
incluído

EXEMPLO DE PREÇO

EXEMPLO DE PREÇO

339 €

342 €

(sem taxa local)

(sem taxa local)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)
©C. Bielsa

©J-C Valienne

©C. Bielsa

a alterações. (2) Faça compras nos Parques Disney ou na Disney Village® até às 15h00 e nós fazemos a entrega das compras na loja do seu hotel para que possa levantá-las a partir das 18h00. (3) Os
beliches são aconselháveis para pessoas com menos de 80 Kg. Os beliches superiores não são aconselháveis para crianças menores de 6 anos. (4) Custo adicional. (5) Consulte os dias e horas no
seu hotel. Para ver as condições e detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência de Viagens para conhecer os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?
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©C. Bielsa

©Hotelelysee

Kyriad Hotel

Hôtel l’Élysée Val d‘Europe

O seu refúgio no campo francês
Descontraia com conforto num ambiente de
total tranquilidade
- Relaxe sem gastar muito à beira de um pitoresco lago
- Loja Disney com Serviço de Entregas gratuito(2)

Autêntica experiência parisiense
Um hotel ao estilo da Grand Boulevard nas proximidades
do centro comercial
- Estilo parisiense a preços acessíveis
- Perto da estação RER com ligação direta ao centro
de Paris

QUARTOS
Quartos climatizados, com uma cama dupla e um
beliche(3) ou duas camas individuais e um beliche(3)
e televisão com canais internacionais.

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço bufet, com pratos quentes e frios
(com custo adicional)
- Le Marché Gourmand: restaurante bufet
- L’Abreuvoir: bar com refeições ligeiras

LAZER
- Quinta pedagógica para ver os animais e aprender a
tratar deles

QUARTOS
Quartos climatizados recentemente renovados, com
duas camas duplas e televisão com canais internacionais.
- Quartos interligados para famílias de até 6 pessoas,
com 3 camas duplas
- Quartos Premium disponíveis

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço bufet, com pratos quentes e frios
(com custo adicional)
- Le George: restaurante steakhouse para uma
experiência gastronómica em grande estilo
- Le Diplomate: para um momento de descontração no
bar ou terraço

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Sala de videojogos e carrossel(4)
- Parque infantil exterior
- Menu infantil

LAZER
- Lojas, cafés, restaurantes e até mesmo um aquário
nas proximidades

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Menu infantil

Autocarro

Wii
incluído

Autocarro

Wii
incluído

©Hotelelysee

EXEMPLO DE PREÇO

EXEMPLO DE PREÇO

306 €

307 €

(sem taxa local)

(sem taxa local)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)
©Hotelelysee

(1) Preço para um pacote que inclui alojamento + entradas nos Parques Disney® com base em 2 adultos partilhando um quarto Standard ou um apartamento para 5 pessoas em temporada
Baixa, válido para chegadas de 21 de março a 6 de novembro de 2018. Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar por pessoa (maior de 18 anos) e por noite. A taxa local no Kyriad
Hotel, Hotel Elysée Val d’Europe, Adagio Marne-la-Vallée é de 1,65 €; no B&B Hotel é de 0,99 €. Valor indicativo da taxa no dia da publicação desta brochura, estando sujeito a alterações. (2)

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

©YannPiriou

©Véronique Mati

Adagio Marne-la-Vallée
Val d’Europe

B&B Hotel

Sinta-se em casa nestes apartamentos
de self-catering
Aproveite as suas férias ao seu ritmo
- Uma relação qualidade / preço excecional
- Perfeito para famílias de até 7 pessoas

Paz e tranquilidade à beira de um belo lago
Descontraia neste refúgio de arquitetura moderna
inspirada nos antigos mosteiros
- Uma relação qualidade / preço sem igual
- Loja Disney com Serviço de Entregas gratuito(2)

APARTAMENTOS

QUARTOS

Cozinha equipada, sala de estar e um ou dois quartos
separados para acomodar até 7 pessoas, televisão
com canais internacionais e ventilador de teto
(solicitação prévia).

Quartos climatizados com uma cama dupla e duas
camas individuais, televisão com canais internacionais e
Wii de alta velocidade.
- Quartos para famílias de até 5 pessoas com uma
cama dupla, uma cama individual e um beliche(3)

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço bufet continental (com custo adicional)

LAZER
- Lojas, cafés, restaurantes e até um aquário mesmo
ao lado
- Perto da estação RER com ligação direta a Paris

RESTAURAÇÃO
- Pequeno-almoço bufet continental (com custo adicional)
- Desde pizza e massas até sobremesas deliciosas, o
nosso restaurante é perfeito para um jantar com a
família e amigos
- Descontraia no bar, aberto todas as noites
- Máquina de snacks e bebidas 24h/dia

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Cantinho infantil no interior

LAZER

SERVIÇOS EXTRA

- Faça passeios a pé ou jogging junto ao lago e
deixe-se envolver pela atmosfera serena

- Receção aberta 24 horas/dia
- Lavandaria(4)
- Serviço de limpeza(4)

Autocarro Piscina

Wii
incluído

ESPECIAL PARA OS MAIS PEQUENOS
- Sala de videojogos e carrossel(4)
- Menu infantil

©Abaca Studio D.Delmas

Autocarro Wii
incluído

EXEMPLO DE PREÇO

EXEMPLO DE PREÇO

297 €

273 €

(sem taxa local)

(sem taxa local)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)

Por adulto
com base num pacote
de 2 noites/3 dias(1)
©Abaca Studio D.Delmas

©YannPiriou

©YannPiriou

Faça compras nos Parques Disney® ou na Disney Village® até às 15h00 e nós fazemos a entrega das compras na loja do seu hotel para que possa levantá-las a partir das 18h00. (3) Os beliches
são aconselháveis para pessoas com menos de 70 Kg (exceto no B&B Hotel, 80 kg). Os beliches superiores não são aconselháveis para crianças menores de 6 anos. (4) Custo adicional.
Para ver as condições e detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência de Viagens para conhecer os preços de todos os nossos pacotes e suplementos.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?
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© L’Atelier Sophie Jacqmin

© L’Atelier Sophie Jacqmin

Villages Nature

®

Paris

UN MUNDO ÚNICO PARA DESFRUTAR
EM FAMÍLIA

© Lionel de Segonzac Atelier d’Architecture et d’Urbanisme / T.Huau - Interscène / Kreaction

EXEMPLO DE PREÇO

Dedique-se à sua família e amigos, desfrutando da
natureza neste cenário idílico.
- Um refúgio repleto de exuberância e frescura
cuidadosamente criado a pensar no ambiente
- Acesso ilimitado a 5 universos envolventes
- Atividades culturais, desporto e entretenimento

(sem taxa local)

384

ALOJAMENTO

€

Por adulto
com base num pacote de 3 noites/4 dias(1)
em temporada Baixa que inclui alojamento
+ entrada 1 dia/ 2 Parques Disney®.
Pequeno-almoço não incluído. Taxa local a adicionar de 0,83 €(2) por
pessoa (maior de 18 anos) e por noite.

Distância Autocarro Piscina

O QUE FAZER?

Spa

Wii
incluído

ONDE FICAR?

- Três estilos: “Cocoon VIP” - um oásis de bemestar, “Country Premium” - um refúgio rural cheio
de charme, “Clan Comfort” - uma casa de campo
charmosa e divertida
- Dois tipos: apartamentos para até 4 pessoas e casas
de campo para até 6 pessoas
- Cozinha equipada (inclui máquina de lavar loiça),
casa de banho, sala de estar, varanda ou terraço,
barbecue e lareira dependendo do tipo de
alojamento(3) e TV com canais internacionais
- Camas feitas à chegada, toalhas, kit de boas-vindas e
limpeza no final da estadia

PARA OS MAIS PEQUENOS
- Zona de jogos interior
- Kids’ Club e Baby Club(4) com monitores qualificados
e um Pony Club(4)
QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

© Jean de Gastines Architectes/ T.Huau - Interscène / Kreaction

RESTAURAÇÃO
- Passeio do Lago: vasta oferta de espaços de restauração, desde
restaurantes com serviço de mesa a locais para petiscar
- O Aqualagon Café: para recarregar baterias entre mergulhos
- Bowling Alley Bar: bebidas refrescantes a qualquer hora do dia

ENTRETENIMENTO
- Aqualagon: escorregas gigantes, piscina de ondas, lagoa
exterior aquecida a 30°C durante todo o ano através de
energia geotérmica
- Quinta BelleVie: quinta educativa com animais, horta e workshops
- Jardins Extraordinários: 4 jardins paisagísticos inspirados nos
quatro elementos (terra, fogo, ar e água)
- Bosque Encantado: zona de jogos ao ar livre com arborismo,
casas nas árvores(4) e trilhos secretos
- Passeio do Lago: lojas, mercado, pista de bowling(4), festivais,
concertos e eventos culturais
- Trilhos para escalada(4), praia natural e aluguer de bicicletas

Serviço regular de autocarros shuttle para os Parques Disney® (com custo adicional). Dependendo do
tipo de atividade e da procura, pode ser necessária marcação prévia e pagamento extra para a participação
em atividades. Acesso gratuito aos parques de estacionamento dos Parques Disney. Chegadas apenas às
segundas, terças, quartas, sextas e sábados, dependendo da duração do pacote. Para ver as condições e
detalhes das atividades ou serviços, consulte as p. 50-51. Consulte a sua Agência de Viagens para conhecer
a temporada de preços aplicável à sua estadia e para informação completa de todos os pacotes e preços
(incluindo suplementos aplicáveis e datas de exclusão). (1) Com base em 2 adultos partilhando a mesma casa
de campo ‘Clan Comfort’ até 4 pessoas, numa temporada Baixa aplicável para chegadas de 21 de março a 6 de
novembro de 2018 que inclui alojamento + entrada 1 dia/2 Parques Disney. (2) Valor indicativo da taxa no dia
da publicação desta brochura, estando sujeito a alterações. A taxa será adicionada ao preço total do pacote
no momento da reserva. (3) Barbecue para casas “Cocoon VIP” e lareira para casas “Cocoon VIP” e “Country
Premium”, exclusivamente. (4) Com custo adicional.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

© Jacques Ferrier Architectures (JFA) / T. Huau - Interscène / Kreaction
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Serviços e equipamentos do seu hotel
O quadro ao lado fornece informação relativa aos serviços e equipamentos disponíveis nos hotéis. Nesta página
encontrará também algumas informações úteis acerca da sua chegada e partida. Todos os hotéis têm parque de
estacionamento gratuito (exceto o Adagio Marne-la-Vallée, onde se aplica um suplemento). Se viaja com um bebé,
pode solicitar gratuitamente os seguintes elementos: berço, sistema de aquecimento de biberões, banco/degrau para
WC. Agradecemos que, no momento da reserva, especiique se precisa de algum destes artigos.

CHEGADA E PARTIDA
Check-in e check-out do hotel
Pode fazer o check-in no hotel a partir da manhã da sua chegada. Os quartos de hotel estarão disponíveis a partir
das 15h00 (a partir das 16h00 no Disney’s Davy Crockett Ranch e Hotel Radisson Blu) e devem ser desocupados
antes das 11h00 do dia da partida (Hotel Radisson Blu e Hotel Kyriad: às 12h00). Se chegar mais cedo ou sair mais
tarde, pode deixar a sua bagagem na sala de bagagens e usar o cofre de segurança da receção, sem quaisquer
encargos (exceto no Disney’s Davy Crockett Ranch).
No momento do check-in, receberá:
- Entradas para os Parques Disney®
- Os “vouchers” para as várias opções que tenha reservado
- A chave do seu quarto
E, se ficar alojado num Hotel Disney®, receberá:
O Disney Hotel Easy-pass, que lhe dará acesso ao parque de estacionamento dos Parques Disney (sem custo
adicional), à piscina e ao ginásio do seu hotel (quando aplicável), e aos Parques Disney durante o Tempo Extra
de Magia - (ver p. 27). Este cartão também lhe permite incluir uma grande variedade de compras diretamente na
fatura do seu hotel. Para mais informações e condições, por favor dirija-se à receção do seu Hotel Disney.

• Apresentação dos hotéis nas p. 27-49. • Horários e reservas de serviços e atividades no seu hotel. • Abertura das atividades exteriores pendente das condições meteorológicas. • Para
informação relativa a datas de fecho das atividades e serviços, consulte a sua Agência de Viagens. • Disney’s Hotel New York: por favor note que este hotel estará fechado para trabalhos de
renovação a partir de outubro de 2018 até 2020. Para conhecer as datas exatas, consulte a sua Agência de Viagens para mais informações. (1) Fechado em certos períodos. Para as condições
de acesso às piscinas e aos centros de bem-estar, por favor consulte a receção do hotel. (2) Toalhas de banho disponíveis mediante pagamento. (3) Atividades não vigiadas. (4) Disponível
para todos os hóspedes dos Hotéis Disney. (5) É necessário vestuário apropriado. (6) Ginásio para crianças dos 4 aos 12 anos. (7) Bagageiro: para os hóspedes do Golden Forest Club e
Suites. (8) Serviço de quartos: disponível para o pequeno-almoço e jantar nos quartos Compass Club e quartos do Hôtel l’Élysée Val d’Europe e apenas para o pequeno-almoço nos quartos
standard do Disney’s Newport Bay Club. (9) Mini frigoríico disponível em algumas Suites no Disneyland® Hotel, Suite Presidencial no Disney’s Hotel New York, nos quartos Compass Club
e nos quartos Golden Forest Club. (10) Somente os bungalows Premium Plus estão equipados com secador de cabelo. (11) Os quartos para pessoas com mobilidade reduzida poderão
alojar no máximo 2 pessoas no Disneyland Hotel e Disney’s Hotel New York. Até 4 pessoas no Disney’s Newport Bay Club. Até 5 pessoas no Disney’s Davy Crockett Ranch e até 6 pessoas
no Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne e Disney’s Hotel Santa Fe. Nota: as casas de banho dos quartos do Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel
Cheyenne, Disney’s Hotel Santa Fe, e Disney’s Davy Crockett Ranch estão equipadas com chuveiro adequado aos visitantes com mobilidade reduzida (“poliban”). (12) Fechado a partir de
novembro de 2018. Sauna e banho turco não estarão disponíveis a partir de novembro de 2018. (13) Fechado até o verão de 2018. (14) As piscinas estão equipadas com um dispositivo
para facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. (15) Pequeno-almoço e jantar exclusivamente. (16) Pequeno-almoço exclusivamente. (17) Possível fecho ocasional sem aviso
prévio, consulte diretamente no seu hotel os dias e horários. (18) Jantar exclusivamente. (19) O serviço Wii gratuito será gradualmente facultado em todos os bungalows, é possível que
nem todos os bungalows estejam equipados com este serviço à data da sua estadia.
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Kyriad Hotel

Hôtel l’Élysée Val d’Europe

Adagio Marne-la-Vallée
Val d’Europe

✮✮✮

✮✮✮

✮✮✮

(3)

(2) (3)

Villages Nature® Paris

Algonquin’s Explorers Hotel

✮✮✮

(3)

B&B Hotel

Vienna House
Magic Circus Hotel

✮✮✮✮

(3)

✮✮

Vienna House
Dream Castle Hotel

Equipamento no hotel

✮✮✮✮

Com custo adicional

Radisson Blu Hotel

Gratuito, solicitação prévia

✮✮✮✮

Disney’s Davy Crockett Ranch

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel New York

Disneyland® Hotel

Gratuito

DIFERENÇA DISNEY

Disponível
Tempo Extra de Magia (ver p. 27)
Encontros com Personagens
Disney e fotograias (ver p. 27)
Opções de Refeições no seu
hotel (ver p. 58-63)

ESPECIAL
PARA OS MAIS
PEQUENOS

AUTOCARRO

Distância a pé até
aos Parques Disney®

Autocarro para
os Parques Disney®

Zona infantil interior(1)(3)

Sala de videojogos(1)(3)
Piscina exterior(1)

(12)

LAZER

Piscina coberta e/ou
hidromassagem(1)

(14)

(14)

Sauna e/ou banho turco

(12)

(2) (13)

(3)

(1)

Spa e/ou massagem
(1)

(12)

(1)
(4)

Ginásio(1)(5)

(12)

(6)

SERVIÇOS EXTRA

Loja Disney - Shopping Service
Valet
(7)

Serviço de bagageiro

(8)

(8)

Serviço de lavandaria
Acesso Wii (hotel e quartos)

(19)

Ar condicionado

ALOJAMENTO

Minibar
Mini-frigoríico

(9)

(9)

(9)

Secador de cabelo

(9)

(10)

Cofre

RESTAURAÇÃO

OUTROS
QUARTOS

Casa de banho com banheira
Quartos Club & Suites
Quartos para pessoas com
mobilidade reduzida(11)
Bufet
Serviço de mesa

(13)

(17)

(17)

(17)

(15)

(15)

(15)

(15)

(16)

(16)

(16)

(18)

Bar
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Escolha quando começa a sua aventura
Use a tabela abaixo para encontrar a data desejada. A cor da sua data de chegada determina o preço total da estadia.
Portanto, se a sua data de chegada corresponde à época Baixa e o resto das suas férias corresponde à época Média,
o preço total da sua estadia será determinado em função do preço da época Baixa.

CALENDÁRIO DAS TEMPORADAS DE PREÇOS
Março 2018
SEG

26

Abril 2018

TER QUA QUI

27

SEX

SÁB DOM

21

22

23

24

28

29

30

31

25

SEG

Maio 2018

TER QUA QUI

SEX

SÁB DOM

1

1

SEG

Junho 2018

TER QUA QUI

SEX

SÁB DOM

1

2

3

4

5

6

SEG

TER QUA QUI

SEX

SÁB DOM

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

TER QUA QUI

SEX

TER QUA QUI

SEX

1

2

3

4

5

30

Julho 2018
SEG

Agosto 2018

TER QUA QUI

SEX

SÁB DOM

SEG

1

Setembro 2018
SÁB DOM

SEG

TER QUA QUI

Outubro 2018
SEX

SÁB DOM

SEG

SÁB DOM

1

2

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

30

31

Novembro 2018
SEG

TER QUA QUI

1
5

SEX

2

SÁB DOM

3

Temporadas de preços

4

Super Baixa

Baixa

Média

Regular

Alta

6

O calendário das temporadas de preços a partir de 7 de novembro de 2018 não está conirmado no momento de
impressão desta brochura. Para mais informações, consulte a sua Agência de Viagens. Este calendário aplica-se
aos Hotéis Disney e aos Hotéis especialmente selecionados pela Disney à exceção do Vienna House Dream Castle,
Vienna House Magic Circus e Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe. Para informações sobre as temporadas de preços
aplicáveis a estes hotéis e ao Villages Nature® Paris, ou para ter uma noção completa de todos os nossos pacotes e
preços, consulte a sua Agência de Viagens.
Nota: estadia mínima de 2 noites para 24 e 31 de dezembro de 2018 nos Hotéis Disney e 31 de março, 28 de abril, 12 e 19 de maio de 2018 no Radisson Blu. Estadia mínima de 3 noites para
31 de dezembro de 2018 no Radisson Blu Hotel.
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AS NOSSAS TEMPORADAS MÁGICAS

EVENTOS ESPECIAIS

Festival Piratas e Princesas:
31 de março - 31 de maio de 2018
Verão dos Super Heróis Marvel:
10 de junho - 30 de setembro de 2018
Festival de Halloween Disney:
outubro de 2018*
Natal Encantado Disney:
meados de novembro de 2018 princípio de janeiro de 2019*
A Temporada da Força:
janeiro - março de 2019*

Electroland:
julho de 2018*
Disneyland® Paris Magic Run Weekend:
20 - 23 setembro de 2018
Festa de Halloween Disney:
31 de outubro de 2018

As temporadas e eventos nesta página podem ser modificados, atrasados ou cancelados sem aviso prévio.
*As datas exatas não estão confirmadas no momento de impressão desta brochura. Para informação atualizada, consulte a sua Agência de Viagens.

PROCURA O MELHOR PREÇO?
- Reserve com antecedência para obter maior disponibilidade nos Hotéis Disney®.
- Chegue durante a temporada Baixa e beneicie dos melhores preços (consulte o calendário na página ao lado).
- Consulte a sua Agência de Viagens, pois poderão existir outras ofertas que não estejam publicadas.
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Preço dos pacotes
nos Hotéis Disney

®

Procure a data de chegada que escolheu no calendário de temporadas de preços na p. 52; a cor determina o preço da
estadia e da(s) noite(s) extra(s). Por exemplo, se a sua data de chegada corresponde à Temporada Baixa e o resto das
suas férias à Temporada Média, o preço da sua estadia será determinado em função do preço da Temporada Baixa.

ESCOLHA O SEU PACOTE
Temporadas de preços
Super Baixa

Baixa

Média

Regular

Pacote base que inclui alojamento + entradas nos Parques Disney®

Temporadas

Super Baixa

Disneyland® Hotel

Baixa

Média

- Quarto Classic

Regular

Alta

Suplementos por noite

Preço por Preço por
criança(1) adulto
3-11 anos
(2)
incluídos adicional

Preço por adulto, com base em 2 adultos
partilhando o quarto

Alta

Para qualquer pacote apresentado

Todas as temporadas

(5)
(3)

2 noites/3 dias

747

875

1082

1183

1320

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

1069

1261

1572

1723

1929

177

223

Por quarto com terraço

100

4 noites/5 dias

1383

1639

2053

2255

2529

209

255

Taxa local, por pessoa

(4)

3,30

282

346

450

500

569

0

0

Noite extra (sem entrada)

Disneyland Hotel

282

346

(3)

1071

1238

1507

1640

1818

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

1555

1806

2209

2409

2676

177

223

Por quarto orientado para o Parque Disneyland®

4 noites/5 dias

2031

2365

2903

3169

3525

209

255

Taxa local, por pessoa

444

528

662

729

818

0

0

Disney’s Hotel New York

(3)

500

640

678

746

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

588

699

909

966

1068

177

223

Por quarto Plaza

4 noites/5 dias

741

889

1169

1245

1381

209

255

Por quarto com terraço

Noite extra (sem entrada)

122

159

229

248

282

0

0

Taxa local, por pessoa

122

729

818
130

159

229

248

282
50
50

(4)

2,48

- Quarto Empire State Club
(3)

591

667

796

834

918

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

835

949

1143

1200

1326

177

223

Por quarto orientado para o Lake Disney

4 noites/5 dias

1071

1223

1481

1557

1725

209

255

Taxa local, por pessoa

204

242

307

326

368

0

0

204

242

307

326

(6)

368
50

(4)

2,48

- Quarto Standard(5)
(3)

2 noites/3 dias

426

500

640

678

746

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

588

699

909

966

1068

177

223

Por quarto orientado para o Lake Disney

4 noites/5 dias

741

889

1169

1245

1381

209

255

Taxa local, por pessoa

Noite extra (sem entrada)

122

159

229

248

282

0

0

Disney’s Newport Bay Club

662

(6)

2 noites/3 dias

Disney’s Newport Bay Club

528

- Quarto Standard

3 noites/4 dias

122

159

229

248

(6)

282
50

(4)

2,48

- Quarto Compass Club(5)
(3)

2 noites/3 dias

591

667

796

834

918

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

835

949

1143

1200

1326

177

223

Por quarto orientado para o Lake Disney

4 noites/5 dias

1071

1223

1481

1557

1725

209

255

Taxa local, por pessoa

204

242

307

326

368

0

0

Noite extra (sem entrada)

569

3,30

426

Disney’s Hotel New York

444

(4)

2 noites/3 dias

Noite extra (sem entrada)

500

- Quarto Castle Club

2 noites/3 dias

Noite extra (sem entrada)

450

204

242

307

326

(6)

(4)

368
50
2,48

Os preços não incluem o pequeno-almoço (exceto quartos Club e Suites) nem as taxas locais e estão sujeitos a alterações. Consulte as Condições Gerais. Estadia mínima de 2 noites para
24 e 31 de dezembro de 2018. Para estadias superiores com entradas e para estadias de 1 noite/2 dias, por favor consulte a sua Agência de Viagens. O preço da noite extra é por
adulto (com base em 2 adultos) e não inclui as entradas para os Parques Disney. Máximo 2 noites extra por estadia. A noite extra pode ser adicionada antes ou depois do pacote e tem de
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COMO CALCULAR O PREÇO DA SUA ESTADIA?
Os preços indicados nas tabelas de preços são por adulto e estão calculados com base em 2 adultos partilhando
o mesmo quarto. Para 2 adultos, terá de multiplicar este preço por 2 e adicionar o valor correspondente à taxa
local por 2 adultos e pelo número de noites. E o preço para as crianças? A estadia é GRÁTIS para os menores de
3 anos. As crianças dos 3 aos 11 anos completos pagam o preço das crianças apresentado nas tabelas de preços.
Pacote base que inclui alojamento + entradas nos Parques Disney®
Preço por adulto, com base em 2 adultos
partilhando o quarto
Temporadas

Super Baixa

Disney’s Sequoia Lodge

Baixa

Média

Regular

Alta

Suplementos por noite

Preço por Preço por
criança(1) adulto
3-11 anos
(2)
incluídos adicional

Para qualquer pacote apresentado

Todas as temporadas

- Quarto Standard
(3)

2 noites/3 dias

359

466

556

603

635

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

487

648

783

853

901

177

223

Por quarto Montana

4 noites/5 dias

607

821

1001

1095

1159

209

255

Por quarto Montana orientado para o Lake Disney

142

187

210

226

0

0

Noite extra (sem entrada)

88

Disney’s Sequoia Lodge

88

Taxa local, por pessoa

1,65
(3)

724

764

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

600

837

945

1035

1095

177

223

Por quarto orientado para o Lake Disney

4 noites/5 dias

757

1073

1217

1337

1417

209

255

Taxa local, por pessoa

Noite extra (sem entrada)

126

205

241

271

291

0

0

126

205

241

271

(6)

291
28

(4)

1,65

- Quarto Texas
(3)

2 noites/3 dias

317

419

486

543

568

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

424

577

678

763

801

177

223

Por Quarto Dakota e Wyoming

4 noites/5 dias

523

727

861

975

1025

209

255

Taxa local, por pessoa

118

152

180

193

0

0

67

118

152

180

193
20

(4)

0,99

- Quarto Standard
(3)

2 noites/3 dias

282

378

441

495

519

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

372

516

610

691

727

177

223

Por quarto Rio Grande e Eldorado

4 noites/5 dias

453

645

771

879

927

209

255

Taxa local, por pessoa

50

98

129

156

168

0

0

Noite extra (sem entrada)

46

(4)

664

67

226

- Quarto Golden Forest Club
592

Noite extra (sem entrada)

210

26

434

Disney’s Hotel Santa Fe

187

(6)

2 noites/3 dias

Disney’s Hotel Cheyenne

142

50

98

129

156

168
20

(4)

0,99

Disney’s Davy Crockett Ranch - Bungalow Trapper
(3)

2 noites/3 dias

321

376

413

430

457

163

183

Por adulto sozinho (por bungalow)

3 noites/4 dias

430

513

568

594

634

177

223

Taxa local, por pessoa

4 noites/5 dias

531

641

715

749

803

209

255

69

97

115

124

137

0

0

Noite extra (sem entrada)

69

97

115

124

(4)

137
0,83

Disney’s Davy Crockett Ranch - Bungalow Pioneer
(3)

2 noites/3 dias

375

430

467

484

511

163

183

Por adulto sozinho (por bungalow)

3 noites/4 dias

511

594

649

675

715

177

223

Por bungalow Premium Plus

4 noites/5 dias

639

749

823

857

911

209

255

Taxa local, por pessoa

96

124

142

151

164

0

0

Noite extra (sem entrada)

96

124

142

151

164
30

(4)

0,83

ser reservada no mesmo hotel que o resto da estadia. As entradas, incluídas no pacote com noite(s) extra(s), poderão ser usadas em dias não consecutivos durante as datas da estadia.
(1) Crianças partilhando um quarto/bungalow com um ou mais adultos. É possível reservar um berço para menores de 3 anos (máximo 1 berço por quarto) sem suplemento e sujeito à
disponibilidade do hotel. O berço será conirmado à chegada ao hotel. (2) Preço do adulto adicional partilhando quarto/bungalow com 2 adultos: por favor, note que o preço total do
pacote a ser faturado pode ser inferior em alguns cêntimos quando comparado com o preço do seu pacote calculado a partir da tabela de preços, sem que isto implique qualquer prejuízo
aquando da aplicação das alterações de preços de acordo com a legislação em vigor. (3) No caso de um adulto sozinho, ou partilhando o mesmo quarto/bungalow com uma ou mais
crianças, adicionar o suplemento “adulto sozinho” por noite ao preço do pacote de adulto e das eventuais noites extras. (4) As taxas locais aplicam-se a todas as pessoas maiores de 18 anos
(a idade deve corresponder com o momento do check in no Hotel Disney) por noite. As taxas locais serão acrescentadas ao preço total do seu pacote no momento da reserva. Preço válido
à data de edição desta brochura, sujeito a alterações. (5) Outros tipos de quartos disponíveis em número limitado mediante orçamento. (6) A vista para o Lake Disney pode ser parcial.
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Preço dos pacotes nos hotéis
especialmente selecionados pela Disney
Procure a data de chegada que escolheu no calendário de temporadas de preços na p. 52; a cor determina o preço da
estadia e da(s) noite(s) extra(s). Por exemplo, se a sua data de chegada corresponde à Temporada Baixa e o resto das
suas férias à Temporada Média, o preço da sua estadia será determinado em função do preço da Temporada Baixa.

ESCOLHA O SEU PACOTE
Os hotéis Vienna House Dream Castle Hotel, Vienna House Magic Circus Hotel e Adagio Marne-la-Vallée Val
d’Europe têm um calendário de temporadas de preços diferentes dos Hotéis Disney®. Para mais informações,
consulte a sua Agência de Viagens.
Temporadas de preços
Super Baixa

Baixa

Média

Regular

Pacote base que inclui alojamento + entradas nos Parques Disney®.
A ocupação máxima dos quartos é de 4 pessoas por quarto, crianças incluídas
(exceto indicação diferente).

Temporadas

Super Baixa

Baixa

Média

Regular

Alta

Suplementos por noite

Preço por Preço por
criança(1) adulto
3-11 anos
(2)
incluídos adicional

Preço por adulto, com base em 2 adultos
partilhando o quarto

Alta

Para qualquer pacote apresentado

Todas as temporadas

Radisson Blu Hotel ✮✮✮✮ - Quarto Standard(5)
(3)

2 noites/3 dias

367

367

467

467

590

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

499

499

649

649

834

177

223

Taxa local, por pessoa

4 noites/5 dias

623

623

823

823

1069

209

255

92

92

142

142

204

0

0

163

183

Noite extra (sem entrada)

92

92

142

142

(4)

204
2,48

Vienna House Dream Castle Hotel ✮✮✮✮ - Quarto Standard
2 noites/3 dias

324

339

382

424

496

3 noites/4 dias

435

457

522

585

693

177

223

4 noites/5 dias

537

567

653

737

881

209

255

71

78

100

121

157

0

0

163

183

Noite extra (sem entrada)

(3)

Por adulto sozinho (por quarto)

71

78

100

121

(4)

157
2,48

Taxa local, por pessoa

Vienna House Magic Circus Hotel ✮✮✮✮ - Quarto Standard(5)
2 noites/3 dias

324

339

382

424

496

3 noites/4 dias

435

457

522

585

693

177

223

4 noites/5 dias

537

567

653

737

881

209

255

71

78

100

121

157

0

0

464

163

183

Noite extra (sem entrada)

(3)

Por adulto sozinho (por quarto)

71

78

100

121

(4)

157
2,48

Taxa local, por pessoa

Algonquin’s Explorers Hotel ✮✮✮ - Quarto Standard
2 noites/3 dias

309

342

380

452

3 noites/4 dias

412

462

519

627

645

177

223

4 noites/5 dias

507

573

649

793

817

209

255

63

80

99

135

141

0

0

Noite extra (sem entrada)

(3)

Por adulto sozinho (por quarto)

63

80

99

135

(4)

141
1,65

Taxa local, por pessoa

Algonquin’s Explorers Hotel ✮✮✮ - Quarto Standard + anexo (máx. 6 pessoas)
(3)

2 noites/3 dias

366

394

462

539

550

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

498

540

642

757

774

177

223

Taxa local, por pessoa

4 noites/5 dias

621

677

813

967

989

209

255

92

106

140

178

184

0

0

Noite extra (sem entrada)
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92

106

140

178

(4)

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

184
1,65

COMO CALCULAR O PREÇO DA SUA ESTADIA?
Os preços indicados nas tabelas de preços são por adulto e estão calculados com base em 2 adultos partilhando
o mesmo quarto. Para 2 adultos, terá de multiplicar este preço por 2 e adicionar o valor correspondente à taxa
local por 2 adultos e pelo número de noites. E o preço para as crianças? A estadia é GRÁTIS para os menores de
3 anos. As crianças dos 3 aos 11 anos completos pagam o preço das crianças apresentado nas tabelas de preços.
Pacote base que inclui alojamento + entradas nos Parques Disney®.
A ocupação máxima dos quartos é de 4 pessoas por quarto/apartamento, crianças
incluídas (exceto indicação diferente).
Preço por adulto, com base em 2 adultos
partilhando o quarto
Temporadas

Super Baixa

Baixa

Média

Regular

Alta

Preço por Preço por
criança(1) adulto
3-11 anos
(2)
incluídos adicional

Suplementos por noite

Para qualquer pacote apresentado

Todas as temporadas

Hotel Kyriad ✮✮✮ - Quarto Standard
(3)

2 noites/3 dias

306

306

342

370

370

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

408

408

462

504

504

177

223

Taxa local, por pessoa

4 noites/5 dias

501

501

573

629

629

209

255

62

62

80

94

94

0

0

Noite extra (sem entrada)

62

62

80

94

(4)

94
1,65

Hôtel l’Elysée Val d’Europe ✮✮✮ - Quarto Standard(5)
(3)

2 noites/3 dias

286

307

320

363

403

163

183

Por adulto sozinho (por quarto)

3 noites/4 dias

378

409

429

493

553

177

223

Taxa local, por pessoa

4 noites/5 dias

461

503

529

615

695

209

255

52

62

69

90

110

0

0

Noite extra (sem entrada)

52

62

69

90

(4)

110
1,65

Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe ✮✮✮ - Apartamento (máx. 5 pessoas, crianças incluídas)
2 noites/3 dias

274

297

312

342

382

163

183

3 noites/4 dias

360

394

417

462

522

177

223

4 noites/5 dias

437

483

513

573

653

209

255

46

57

65

80

100

0

0

Noite extra (sem entrada)

(3)

Por adulto sozinho (por apartamento)

46

57

65

80

100
1,65

(4)

Taxa local, por pessoa

Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe ✮✮✮ - Apartamento (máx. 7 pessoas, crianças incluídas)
2 noites/3 dias

296

319

339

382

424

163

183

3 noites/4 dias

393

427

457

522

585

177

223

4 noites/5 dias

481

527

567

653

737

209

255

57

68

78

100

121

0

0

289

307

338

163

183

Noite extra (sem entrada)

(3)

Por adulto sozinho (por apartamento)

57

68

78

100

(4)

121
1,65

Taxa local, por pessoa

B&B Hotel ✮✮✮ - Quarto Standard(5)
2 noites/3 dias

259

273

3 noites/4 dias

337

358

382

409

456

177

223

4 noites/5 dias

407

435

467

503

565

209

255

38

45

53

62

78

0

0

Noite extra (sem entrada)

(3)

Por adulto sozinho (por quarto)

38

45

53

62

(4)

78
0,99

Taxa local, por pessoa

Os preços não incluem o pequeno-almoço (exceto no Algonquin’s Explorers Hotel) nem as taxas locais e estão sujeitos a alterações. Consulte as Condições Gerais. Para o Radisson Blu:
estadia mínima de 2 noites para 31 de março, 28 de abril, 12 e 19 de maio de 2018 e estadia mínima de 3 noites para 31 de dezembro de 2018.
Para estadias superiores com entradas e para estadias de 1 noite/2 dias, por favor consulte a sua Agência de Viagens. O preço da noite extra é por adulto (com base em 2 adultos) e não
inclui as entradas para os Parques Disney. Máximo 2 noites extra por estadia. A noite extra pode ser adicionada antes ou depois do pacote e tem de ser reservada no mesmo hotel que o resto
da estadia. As entradas incluídas no pacote com noite(s) extra(s), poderão ser usadas em dias não consecutivos durante as datas da estadia. (1) Crianças partilhando um quarto/apartamento
com um ou mais adultos. É possível reservar um berço para menores de 3 anos (máximo 1 berço por quarto) sem suplemento e sujeito à disponibilidade do hotel. O berço será confirmado
à chegada ao hotel. (2) Preço do adulto adicional partilhando quarto/apartamento com 2 adultos: por favor, note que o preço total do pacote a ser faturado pode ser inferior em alguns
cêntimos quando comparado com o preço do seu pacote calculado a partir da tabela de preços, sem que isto implique qualquer prejuízo aquando da aplicação das alterações de preços de
acordo com a legislação em vigor. (3) No caso de um adulto sozinho, ou partilhando o mesmo quarto/apartamento com uma ou mais crianças, adicionar o suplemento “adulto sozinho”
por noite ao preço do pacote de adulto e das eventuais noites extras. (4) As taxas locais aplicam-se a todas as pessoas maiores de 18 anos (a idade deve corresponder com o momento do
check in no Hotel selecionado pela Disney) por noite. As taxas locais serão acrescentadas ao preço total do seu pacote no momento da reserva. Preço válido à data de edição desta brochura,
sujeito a alterações. (5) Outros tipos de quartos estão disponíveis em número limitado mediante orçamento. Consulte os preços e disponibilidade com a sua Agência de Viagens.
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Refeições mágicas
Acrescente um pouco mais de magia às suas refeições na Disneyland® Paris,
com mais de 50 restaurantes à escolha e opções para todos os gostos,
desde verdadeiros banquetes a snacks. Terá ainda a oportunidade de
partilhar refeições com Personagens Disney.

O QUE FAZER?

ONDE FICAR?

QUANDO VISITAR?

QUE OPÇÕES TENHO PARA COMER?

4 EXPERIÊNCIAS
GASTRONÓMICAS
Com temas mágicos e um
mundo de opções
Buffet “All-you-can-eat” — Um
dos preferidos dos nossos
clientes! Uma grande variedade
de deliciosos pratos para
saborear com toda a família.
Todos os nossos restaurantes
buffet oferecem uma ampla
variedade de refeições
saudáveis e equilibradas para
todos os gostos.
Serviço de mesa — Ofereça
a si próprio uma deliciosa
experiência culinária. Sente-se
e desfrute dos sabores Disney
num ambiente verdadeiramente
relaxante. Aprecie uma cozinha
criativa de grande qualidade.
Refeições com Personagens
Disney — Viva momentos
mágicos ao partilhar as suas
refeições com Personagens
Disney. Os mais pequenos
não irão acreditar no que
vêem, e os mais velhos ficarão
com recordações para toda a
vida. Pode começar o dia com
um pequeno-almoço buffet
no Plaza Gardens Restaurant
(Parque Disneyland®) e almoçar
com Personagens Disney no

Inventions (no Disneyland®
Hotel) ou com Princesas
Disney no Auberge de Cendrillon
(Parque Disneyland).
Refeições rápidas — Poupe
tempo e coma algo rápido.
Escolha entre uma grande
variedade de deliciosas saladas,
pizzas, hambúrgueres, massas e
sanduíches, e faça uma refeição
rápida antes de voltar a correr
para as atrações.

Eu pensei que
havia apenas
hambúrgueres e
batatas fritas. Há
tantos restaurantes
aqui, mais variados
do que eu estava
à espera. Fiquei
surpreendido
com as diferentes
opções
na Disney.

OPÇÕES SAUDÁVEIS
PARA OS
MAIS PEQUENOS
Todos os nossos restaurantes
oferecem uma grande variedade
de refeições equilibradas para
as crianças.

NOVO!
CAPTAIN JACK’S —
RESTAURANT
DES PIRATES
Ice as velas e desfrute da melhor
comida dos sete mares. Captain
Jack’s oferece-lhe uma verdadeira
experiência de pirata, enquanto
se delicia com marisco exótico
e extraordinários pratos da
cozinha creola numa taberna de
marinheiros, com vista para a
atração Pirates of the Caribbean.
Até os empregados parecem ter
vindo diretamente de Black Pearl.

Janeiro de 2017
Num estudo aos consumidores Disney.
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Comer é mais fácil com Planos de Refeições
Uma excelente forma de experimentar os nossos restaurantes, viver momentos memoráveis com Personagens Disney e planear
os seus dias controlando o orçamento, para que possa despender toda a sua energia no que realmente importa: divertir-se!
Nota: os Planos de Refeições só podem ser reservados antes da sua chegada.

ESCOLHA A SUA OPÇÃO
OPÇÃO PEQUENO-ALMOÇO
Para saborear um pequeno-almoço buffet(1) no restaurante do seu hotel.
Exemplo de preço para o Disney‘s Hotel Cheyenne
ou Disney‘s Hotel Santa Fe.

Adulto: 19 € / Criança: 14 € (3-11 anos incluído) ,
por noite reservada

O preço pode variar de acordo com a categoria do hotel. Consulte a sua Agência de Viagens para mais informações. O pequeno-almoço está incluído no pacote das Suites e quartos
Club dos Hotéis Disney®. Outras opções estarão disponíveis no respetivo hotel, nos Parques Disney® ou na Disney Village® se não reservar os Planos de Refeições com antecedência.

OPÇÃO MEIA-PENSÃO — Pequeno-almoço + 1 refeição
Pode saborear o seu pequeno-almoço buffet(1) no restaurante do hotel + 1 refeição, válido para almoço ou jantar.
OPÇÃO PENSÃO COMPLETA — Pequeno-almoço + 2 refeições
Pode saborear o seu pequeno-almoço buffet(1) no restaurante do hotel + 2 refeições, válidos para almoço e jantar.
A meia pensão e a pensão completa estão apenas disponíveis para uma estadia num Hotel Disney.
• Se tiver recebido Meia Pensão / Pensão Completa como parte de um pacote de oferta especial, o seu pequeno-almoço será servido num dos nossos restaurantes de
serviço ao balcão, localizados nos Parques Disney ®. O nome e localização do restaurante ser-lhe-ão comunicados à chegada.

E S CO L H A A S UA M E I A - P E N S ÃO O U P E N S Ã O CO M P L E TA
As seguintes opções permitem-lhe tomar o pequeno-almoço no restaurante buffet(1) do seu Hotel Disney ® e
ainda uma variada escolha de restaurantes para almoço e/ou jantar.
A OPÇÃO STANDARD dá-lhe a escolher entre mais de 5 restaurantes buffet nos Parques
Disney, nos Hotéis Disney e na Disney Village®.
A OPÇÃO PLUS proporciona-lhe uma vasta escolha em mais de 15 restaurantes buffet ou
com serviço de mesa nos Parques Disney, nos Hotéis Disney e na Disney Village.
A OPÇÃO PREMIUM proporciona-lhe a escolha suprema em mais de 20 restaurantes buffet
ou com serviço de mesa nos Parques Disney, nos Hotéis Disney, e na Disney Village. Válida
também para o pequeno-almoço com Personagens Disney no Plaza Gardens Restaurant, almoço
com Princesas Disney no Auberge de Cendrillon, almoço com Personagens Disney no Inventions(2)
e o jantar-espetáculo Buffalo Bill’s Wild West Show… com o Mickey e os seus Amigos!, em 2a categoria.

Consulte as condições específicas para as estadias que incluem os dias 24 e 31 de dezembro com a sua Agência de Viagens. • SERVIÇO DE MESA: o menu específico inclui uma bebida,
uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. O menu à carta inclui uma bebida, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa à carta nos restaurantes exceto no California Grill no
Disneyland® Hotel, no Walt’s – an American Restaurant no Parque Disneyland® e no Bistrot Chez Rémy no Parque Walt Disney Studios®, onde um menu específico está disponível. O menu infantil
está disponível apenas como menu específico. • Os Planos de Refeições para pequeno-almoço, Meia Pensão e Pensão Completa são vendidos para toda a estadia (com base no número de
noites) e para todos os participantes (a partir de 3 anos) antes da chegada, em combinação com um pacote correspondente. Deve adquirir-se o mesmo tipo de Plano de Refeições para todo o
grupo e toda a duração da estadia. • Os cupões ser-lhe-ão entregues à chegada ao hotel. • Os cupões de pequeno-almoço são aceites pelo seu valor monetário, apenas para pequeno-almoço em
alguns restaurantes dos Parques Disney e Disney Village. Os cupões de meia-pensão e pensão completa são aceites pelo seu valor monetário para o almoço e jantar em todos os restaurantes
dos Parques Disney e Hotéis Disney e em certos restaurantes da Disney Village, para uma refeição com uma entrada, um prato principal, uma sobremesa ou 1 buffet à descrição e uma bebida
não alcoólica. Se o preço da refeição exceder o valor do cupão, a diferença será cobrada ao cliente localmente (veja as condições nos restaurantes). Não haverá devolução da diferença sobre
os cupões. • A tarifa do cupão de refeição depende da data do consumo da refeição. Se essa data for posterior à data de validade da presente brochura (21 de março a 6 de novembro de
2018), consulte-nos para determinar a tarifa aplicável. • Limitado a 1 cupão por pessoa e por refeição. • Alguns restaurantes podem estar fechados em determinadas datas. • O cliente deve
estar na posse de entradas válidas para os Parques Disney para aceder aos restaurantes dos Parques. • Para as reservas de estadia numa Suíte ou num quarto Club num Hotel Disney, outros
preços de Planos de Refeições aplicam-se, consulte a sua Agência de Viagens. (1) Disney’s Davy Crockett Ranch: pequeno-almoço para levar. (2) Exceto o almoço ao domingo. (3) Exceto se
tiver recebido Meia Pensão / Pensão Completa como parte de um pacote de oferta especial, veja a nota acima. (4) Quando a Opção de Refeição corresponde à categoria do hotel escolhido.
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PEQUENOALMOÇO

BUFFET

No seu Hotel Disney®(3)

BUFFET COM
PERSONAGENS DISNEY

Parque Disneyland®

ALMOÇO E/OU JANTAR

Meia Pensão e
Pensão Completa

Meia Pensão e
Pensão Completa

✓

✓

✓

Plaza Gardens Restaurant

✓
Mais de 5

Mais de 15

Mais de 20

No seu Hotel Disney(4)

✓

✓

✓

Nos Parques Disney®
e Disney Village®”

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Restaurantes disponíveis

BUFFET

Meia Pensão e
Pensão Completa

1 BEBIDA SEM ÁLCOOL INCLUÍDA
Menu especíico
SERVIÇO DE MESA

REFEIÇÕES COM
PERSONAGENS
DISNEY

À la carte

✓

Auberge de Cendrillon

✓

no Parque Disneyland

Inventions

✓

no Disneyland® Hotel

JANTAR-ESPETÁCULO

Bufalo Bill’s Wild West
Show... com o Mickey e os
seus Amigos!

✓

PREÇO EM EUROS

(2a categoria) na Disney Village

MEIA PENSÃO
Pequeno-almoço +
1 refeição por pessoa
por noite reservada

PENSÃO COMPLETA
Pequeno-almoço +
2 refeições por pessoa
por noite reservada

Adulto

39

52

83

Criança (3-11 anos)*

28

35

56

Adulto

59

72

116

Criança (3-11 anos)*

42

50

75

*Menu especial para crianças: 3-11 anos inclusive. Para crianças menores de 3 anos, consulte a sua Agência de Viagens.

RESERVE COM ANTECEDÊNCIA PARA GARANTIR A SUA MESA
Para facilitar o momento das refeições e ter a certeza de que dispõe de uma mesa no restaurante que escolheu,
a reserva antecipada é altamente recomendada. Contacte o nosso Serviço de Reserva de Restaurantes a partir de
2 meses antes do dia da sua chegada, para o seguinte número: +33 1 60 30 40 50 (aplicam-se tarifas de chamadas internacionais).
Os Planos de Refeições não garantem uma mesa. Caso tenha restrições alimentares, informe-nos por favor no momento da reserva.
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Extras deliciosos
Saboreie refeições mágicas com alguns extras magníicos.

REFEIÇÕES COM PERSONAGENS DISNEY
Pequeno-almoço com Personagens Disney — No Parque Disneyland®, no Plaza Gardens Restaurant
Delicie-se com um buffet de pães, bolos, cereais, ovos mexidos, carnes frias, queijos, salmão fumado, panquecas,
sumos de fruta e bebidas quentes. Tudo enquanto as Personagens Disney tiram fotografias e assinam autógrafos.
Preço por adulto: 39 € / criança (3-11 anos incl.)*: 35 €
O restaurante está sujeito a alterações em determinados períodos. 2 turnos disponíveis exceto para o Disney’s Davy Crockett Ranch, os hotéis especialmente selecionados e Villages
Nature® Paris: para estes apenas está disponível o 2o turno. Se ficar alojado num quarto Castle Club, Empire State Club, Compass Club e Golden Forest Club, numa Suite, ou se ficar
alojado num Hotel Disney® e reservar uma opção de Pequeno-Almoço, Meia Pensão ou Pensão Completa, será aplicado apenas um custo adicional; consulte a sua Agência de Viagens.

Almoço com as Princesas Disney — No Parque Disneyland, no Auberge de Cendrillon
Desfrute de um banquete real e conheça as Princesas Disney. Inclui: 1 cocktail sem álcool, 1 entrada e 1 prato
principal à escolha, 1 sobremesa e 1 refrigerante.
Preço por adulto: 77 € / criança (3-11 anos incl.)*: 45 €
5 turnos disponíveis, consulte os horários na sua Agência de Viagens.

Almoço com Personagens Disney — No Disneyland® Hotel, no Inventions
Sente-se rodeado por obras impressionantes da época vitoriana e saboreie pratos originários dos quatro cantos do
mundo. Durante a refeição, recebará a visita de famosas Personagens Disney que param para conversar e tirar fotografias.
Preço por adulto: 65 € / criança (3-11 anos incl.)*: 35 €
Bebidas não incluídas. Disponível de segunda a sábado. 3 turnos disponíveis, consulte os horários na sua Agência de Viagens.

SOBREMESA DE ANIVERSÁRIO
Celebre a ocasião com uma sobremesa disneyliciosa — Nos restaurantes com serviço buffet ou serviço de mesa
Para ter um contacto mais direto com as Personagens Disney, pode solicitar que a sua sobremesa seja servida
durante as refeições acima mencionadas.
Por sobremesa (para até 8 pessoas): 35 €
Para reservar esta sobremesa, é necessário ligar para o nosso Serviço de Reservas de Restaurantes: +33 1 60 30 40 50 (aplicam-se tarifas de chamadas internacionais). A sobremesa que
propomos no momento de impressão desta brochura é um bolo de merengue em camadas. Poderá ser substituído por outra sobremesa durante a validade desta brochura.

MAIS MAGIA COM UMA OPÇÃO PREMIUM
Desfrute do pequeno-almoço e almoço com Personagens Disney, almoço com Princesas Disney e o jantar-espetáculo
Bufalo Bill’s Wild West Show… com o Mickey e os seus Amigos! (2a categoria), - sem qualquer custo adicional.
Para mais informações, consulte as p. 60-61.

*Consulte-nos para as crianças menores de 3 anos. Consulte a sua Agência de Viagens, para os preços de 24 e 31 de dezembro de 2018. Os preços e conteúdo destas opções dependem
da data de utilização. Se a data desejada for posterior à validade da brochura (21 de março a 6 de novembro de 2018), por favor consulte a sua Agência de Viagens para preços e condições
aplicáveis. As opções mencionadas nestas páginas podem ser reservadas previamente sempre que associadas a um pacote, exceto indicação em contrário. O pequeno-almoço e Almoço
com Personagens Disney, o Almoço com Princesas Disney e o jantar-espetáculo Buffalo Bill’s Wild West Show… com o Mickey e os seus Amigos! devem ser previamente reservados para todo
o grupo (a partir de 3 anos), antes da chegada, em combinação com um pacote.
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CEIAS DE NATAL E DE PASSAGEM DE ANO
Refeições especiais para ocasiões especiais com amigos e família
Partilhe momentos de alegria com as Personagens Disney, o Pai Natal e artistas incríveis, enquanto saboreia uma
refeição à la carte ou buffet, criada especialmente para a ocasião. Celebre o Natal com decorações especiais, trajes
e surpresas festivas no espetáculo Buffalo Bill’s Wild West Show… com o Mickey e os seus Amigos!
Os preços e condições estarão disponíveis mais tarde durante a temporada, consulte a sua Agência de Viagens.

JANTAR- ESPETÁCULO
Buffalo Bill’s Wild West Show… com o Mickey e os seus Amigos! — Na Disney Village®
Conheça o mundo do Faroeste com o Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley, verdadeiros cowboys e índios, com a
participação especial do Mickey e dos seus amigos. Comece a sua noite antes do espetáculo com o Xerife Pateta e
músicos de country no Colonel Cody’s Saloon. Em seguida, marque lugar num dos quatro ranchos e defenda as suas
cores durante as provas de habilidade que decorrem na arena. Desfrute de um espetáculo que assenta no espírito
autêntico do velho oeste, enquanto saboreia uma refeição tex-mex servida num prato de latão, como manda a tradição.
Espetáculo de 90 min, às 18h30 e às 21h30(1)
Reserve com antecedência e poupe até 15%(2) no
preço para adulto em 2a categoria
Preço por adulto: 55 € / criança (3-11 anos incl.)(3): 43 €
21 de março - 6 de novembro de 2018 (exceto datas
indicadas em baixo)

Mapa da arena

2a categoria

1a categoria
(vista melhor)

Preço no local para as datas seguintes:
30 de março - 7 de abril, 27 - 29 de abril, 27 de julho 25 de agosto, 19 de outubro - 3 de novembro de 2018
Preço por adulto: 65 € / criança (3-11 anos incl.)(3): 48 €
Suplemento 1a categoria (a adicionar ao preço da 2a categoria)
Por pessoa (a partir de 3 anos): 15 €

Este espetáculo, onde intervêm animais vivos e cujas cavalgadas levantam pó, não é recomendável a pessoas com asma ou com problemas respiratórios e/ou alérgicos. • Não é permitido
o acesso a menores de 18 anos sem acompanhamento de um familiar ou tutor. • Menu infantil disponível. (1) Exceto no dia 1 de janeiro e às quartas e quintas-feiras. O espetáculo pode
estar encerrado excecionalmente em algumas datas: por favor consulte-nos no momento de efetuar a sua reserva. (2) Poupe até 15% no preço do adulto da 2ª categoria em comparação
com o preço no destino. Este preço não é acumulável com nenhuma oferta especial ou desconto. Preços válidos para todas as reservas feitas antes da chegada e associadas a um pacote.
O preço no destino para a 2ª categoria é de 65 € por adulto e 48 € por criança. (3) Grátis para as crianças menores de 3 anos, lugares individuais mediante disponibilidade.
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Diversão para além
dos Parques Disney

®

Há todo um mundo repleto de animação para descobrir fora dos Parques
Disney®. A apenas alguns passos, poderá encontrar a Disney Village®,
uma zona de encantar com espetáculos, restaurantes temáticos e lojas.
Os adeptos de aventuras podem optar entre 4 apaixonantes excursões
a Paris, ou um dia tranquilo no Villages Nature® Paris. Estará também a
poucos minutos de distância da magia marinha do Sea Life Aquarium Val
d’Europe, do paraíso das compras no La Vallée Village e dos fantásticos
campos de golfe do Golf Disneyland®!
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© La Vallée Village

DISNEY VILLAGE®
Um sonho para quem gosta
de compras
The LEGO® Store — Para
construtores de legos de todas
as idades.
World of Disney — A nossa
loja de referência repleta de
recordações para toda a família.
Disney Store — A loja criada a
pensar nos mais pequenos.
Disney Fashion — Experimente
os últimos looks, joalharia e
acessórios Disney.
The Disney Gallery — Crie uma
obra de arte para a sua casa
com Art On Demand.
Menus com magia
La Grange at Billy Bob’s Country
Western Saloon — Saboreie
um autêntico buffet Tex-Mex.
New York Style Sandwiches —
Vai sentir-se na Big Apple.
Annette’s Diner — Um
restaurante dos anos 50 com
hambúrgueres suculentos e
batidos deliciosos.
The Steakhouse — Um
restaurante de jazz ao estilo
de Chicago.
Café Mickey — Cozinha italiana
sofisticada numa decoração
pop art.

E não se esqueça de experimentar
as mais recentes adições à nossa
lista de restaurantes: Vapiano e
Five Guys.
Diversão para todos
Festivais de música
sazonais — Animação de rua
durante todo o ano.
Billy Bob’s Country Western
Saloon — Divirta-se pela noite
dentro neste espaço de música
ao vivo.
Sports Bar — Desfrute de uma
bebida e petisque enquanto
assiste a eventos desportivos
internacionais.
Panoramagique — Para uma
nova perspetiva da magia
Disney, levante voo neste balão
de ar quente(1).

LA VALLÉE VILLAGE
Todo o ano, 7 dias por semana.
Bem-vindo a esta incomparável
experiência de compras. Na
receção do seu hotel reserve um
lugar no autocarro (custo adicional)
que o levará a este fantástico
centro comercial ao ar livre com
marcas dos maiores designers.
A 5-10 min de autocarro do seu hotel. Encerrado nos
dias 1 de maio, 25 de dezembro e 1 de janeiro.

SEA LIFE AQUARIUM
VAL D’EUROPE
Mergulhe numa nova e envolvente
experiência no Antártico. Veja
de perto mais de 5000 espécies
marinhas, incluindo tubarões,
tartarugas, cavalos marinhos,
peixes-palhaço… tudo perto dos
Parques Disney®.
Aberto todos os dias, exceto a 25 de dezembro.

Buffalo Bill’s Wild West Show…
com o Mickey e os seus Amigos!
Coloque a sela no cavalo, juntese ao Mickey e aos seus amigos
e prove um autêntico barbecue
do Texas, enquanto assiste ao
nosso espetáculo ao vivo.
Poupe até 15% ao reservar
antecipadamente este jantarespetáculo(2).
Podem aplicar-se restrições, consulte as p. 72-73.
(1) Com custo adicional. (2) Para mais informações
e condições, consulte a p. 63.
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GOLF DISNEYLAND®
Aberto 7 dias por semana. O nosso
campo de golfe de nível mundial,
com 27 buracos, é perfeito para
todos os níveis, desde principiantes
a jogadores experientes. Alugue o
seu equipamento de golfe na loja
Pro Shop ou assista a toda a ação,
enquanto saboreia o seu almoço
no conforto do Club House.
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Explore as redondezas
As maravilhas de Paris mesmo à sua porta. Reserve uma das nossas 4 excursões de encantar para conhecer esta
cidade lendária. Ou passeie pelo Villages Nature® Paris e experimente os seus 5 universos envolventes.

A BELEZA DE PARIS ESPERA POR SI
Todas as nossas excursões incluem:
- Uma visita à cidade e/ou um cruzeiro comentado por um guia
- Um(a) acompanhante trilingue (inglês, francês e espanhol)
- Viagem de ida e volta para a Disneyland® Paris
NOVO! “Da Torre Eiffel a Notre-Dame” Operado por MAGIC WAYS
Visita à Torre Eiffel + cruzeiro no rio + tempo livre na zona de Notre-Dame (almoço em lancheira incluído). Todos os
dias das 10h15 às 20h00 aproximadamente, exceto certas datas(1).
Com visitas à parte histórica de Paris, esta viagem irá deixá-lo encantado com o passado da cidade.
- Visita à Torre Eiffel com uma receção personalizada em inglês e espanhol e prioridade de acesso ao 2° andar
- Desfrute de um cruzeiro de 40 minutos no rio Sena, desde a Torre Eiffel até Notre-Dame, com comentários em
inglês, francês e espanhol
- 2 horas de tempo livre: explore por sua conta a Catedral de Notre-Dame e os seus vibrantes subúrbios
- Almoço em lancheira incluído*
Preço por adulto 129 € / por criança (3-11 anos incl.) 109 €
*Não é possível ter em conta quaisquer restrições e alergias alimentares. Lancheira não disponível para crianças menores de 3 anos.

“Visita Mágica Diurna a Paris” Operado por PARISCityVISION
Visita à cidade + visita à Torre Eiffel ou Museu do Louvre + cruzeiro. Todos os dias das 9h45 às 18h30
aproximadamente, exceto certas datas(2).
Aprecie as deslumbrantes vistas de Paris e descubra a beleza das suas pontes e monumentos, de barco.
- Descubra as mais famosas vistas de Paris numa visita de 1h30 à cidade. Comentários em inglês, francês,
espanhol (versão especial para crianças)
- Visite o 2° andar da Torre Eiffel (acesso prioritário)
- OU visite o Museu do Louvre (aprox. 90 minutos). NOVO: opte entre 2 itinerários para famílias: “Reis e
Imperadores” ou “Egito e Faraós”. Guia áudio (audiopen) com comentários em inglês, francês e espanhol.
- Desfrute de um cruzeiro de 1 hora, com partida da Torre Eiffel. Comentários em inglês, francês e espanhol
Preço por adulto 105 € / por criança (3-11 anos incl.) 75 €
“Paris Iluminada e Torre Eiffel” Operado por PARISCityVISION
Visita noturna à cidade + visita à Torre Eiffel. De terça a sábado das 19h30 à meia-noite aproximadamente, exceto
certas datas(3).
Desfrute da iluminação noturna da “Cidade da Luz”, incluindo a incrível vista de 360° a partir da Torre Eiffel.
- Descubra os lugares mais belos de Paris numa visita noturna de 90 minutos pela cidade
- Comentários em inglês, francês e espanhol durante a visita à cidade
- Visite o 2° andar da Torre Eiffel (com acesso prioritário) e admire a vista panorâmica sobre Paris
Preço por adulto 90 € / por criança (3-11 anos incl.) 75 €
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“Paris Essencial” Operado por MAGIC WAYS
Visita à cidade num autocarro “Hop on/Hop off” + tempo livre. Todos os dias das 10h15 às 20h00
aproximadamente, exceto certas datas(4).
Explore os encantos de Paris ao seu ritmo neste autocarro aberto que lhe permite sair e entrar quando quiser.
- NOVO! Chegada e partida da Torre Eiffel
- Organize o seu dia com a ajuda do(a) seu(sua) acompanhante trilingue (inglês, francês e espanhol), apenas na
viagem a Paris
- Faça uma visita à cidade em 2h20m num autocarro aberto
- Entre e saia a seu gosto em 9 locais de referência: Torre Eiffel, Ópera, Museu do Louvre, Pirâmides, Ponts des
Arts, Catedral de Notre Dame, Champs-Elysées (Arco do Triunfo), Grand Palais e Trocadero
- Comentários em inglês, francês, espanhol e português do Brasil
Preço por adulto 68 € / por criança (3-11 anos incl.) 48 €

VILLAGES NATURE® PARIS
1 DIA — Aberto 7 dias por semana
A apenas uns minutos dos Parques Disney®, poderá descobrir este novo destino, onde o Homem e a Natureza
vivem em perfeita harmonia. Explore 5 universos envolventes, com experiências únicas e inesquecíveis: Aqualagon,
Jardins Extraordinários, Quinta BelleVie, Bosque Encantado e Passeio do Lago.
Serviço regular de autocarros, parque de estacionamento e certas atividades estão sujeitas a um custo adicional,
consulte os detalhes nas p. 48-49.
Preço para uma entrada 1 dia: a partir de 40 € por adulto e 30 € por criança (3-11 anos incl.)*
Preço acima válido para a temporada Baixa, consulte a sua Agência de Viagens para o calendário de temporadas de preços. *Grátis para crianças menores de 3 anos.

As excursões são gratuitas para crianças com menos de 3 anos, mas a reserva é obrigatória. Partida garantida, independentemente do número de participantes. Os extras apresentados
nestas páginas têm de ser previamente reservados com o pacote de hotel e estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. Os preços destas opções são válidos de 21 de março
a 6 de novembro de 2018, inclusive. Não podemos garantir que determinados produtos ou serviços, que dependem dos nossos fornecedores, estejam disponíveis ao longo do período
de validade da brochura. Para excursões incluindo a visita à Torre Eiffel: em certos casos (tais como greve, obras a decorrer, problemas com o elevador, condições atmosféricas adversas,
etc.), a visita à Torre Eiffel pode ser substituída por uma visita à Torre de Montparnasse ou ao Museu do Louvre (para excursões PARISCityVISION) ou uma visita ao Arco do Triunfo (para
excursões MAGIC WAYS). Em determinadas situações (greve, tráfego ou condições atmosféricas adversas) o horário das excursões pode variar.
(1) Não há partidas nos dias 1 de maio, 14 e 29 de julho de 2018. Consumo médio: 0.031kg CO²/km/passageiro. (2) Não há partidas nos dias 8 de abril, 1 de maio, 14 e 29 de julho de
2018. • Nem para a Opção “Museu do Louvre”; às terças-feiras, 7 de outubro e 4 de novembro de 2018. Consumo médio: 0.004kg CO²/km/passageiro. (3) Não há partida de 21 a 31 de
março, inclusive, a 21 de junho, 13, 14 e 29 de julho e de 1 a 6 de novembro de 2018, inclusive. Consumo médio: 0.004kg CO²/km/passageiro. (4) Não há partida a 14 e 29 de julho de 2018.
Consumo médio: 0.002kg CO²/km/passageiro. • Almoços/jantares não incluídos no preço da excursão exceto para a excursão“Da Torre Eiffel a Notre-Dame”. A excursão “Paris Iluminada”
não inclui tempo disponível para jantar. Alguns elementos incluídos nas excursões podem estar sujeitos a alteração ou cancelamento sem aviso prévio, nomeadamente em caso de
condições atmosféricas desfavoráveis, se qualquer dos monumentos ou locais turísticos estiver encerrado ou parcialmente encerrado devido a obras, ou em caso de cheias no rio Sena
(sem direito a reembolsos). É favor confirmar os pontos de partida das excursões no momento da reserva. Se ficar alojado no Disney’s Davy Crockett Ranch, deve responsabilizar-se pelo
seu próprio transporte para/do ponto de saída. Se reservar a visita “Paris Iluminada e Torre Eiffel” e estiver alojado nos hotéis apresentados nas p. 42-48, o transporte de volta para o
hotel ficará à sua responsabilidade. Lugares limitados. Consulte a sua Agência de Viagens para obter informações a partir de 7 de novembro de 2018.
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Voe até à magia!
Chegar à Disneyland® Paris é muito fácil. Só tem de escolher o seu pacote
de hotel, acrescentar o transporte, o transfer e pronto. Voe até à Magia
com a TAP, AIR FRANCE, VUELING e AIGLE AZUR – pode escolher entre uma
ampla oferta de voos disponibilizados por diversas companhias aéreas
que ligam vários pontos de Portugal diretamente com Paris.
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TRANSFERS MAGICAL SHUTTLE
Um serviço regular e frequente
O Magical Shuttle leva-o diretamente à magia. O serviço transfer funciona da seguinte forma: deverá
dirigir-se às paragens de autocarros Magical Shuttle situadas fora dos terminais dos aeroportos.

À chegada
De Paris Charles-de-Gaulle para os hotéis(1)
Os autocarros Magical Shuttle saem do Terminal 2F.
Pode aceder seguindo a informação que figura no seu
bilhete eletrónico:
- Frequência: entre 20 minutos e 1 hora
- Horários: das 9h00 às 19h45
De Orly para os hotéis(1)
Os autocarros Magical Shuttle saem do:
Terminal Sul - estação de autocarros, porta G, plataforma 5.
Terminal Oeste - nível 0, porta I, plataforma A.
- Frequência: de hora a hora
- Horários: a partir do Terminal Sul das 9h00 às 19h00.
Do Terminal Oeste das 9h10 às 19h10.

À saída
Apanhe o autocarro Magical Shuttle no seu hotel pelo
menos 4 horas antes da hora prevista da saída do seu
voo. Verifique que o aeroporto para o qual se dirige o
autocarro coincide com o aeroporto de saída do seu
voo. Os autocarros Magical Shuttle demoram cerca de
30 minutos a passar por todos os Hotéis Disney. Os
horários indicados correspondem ao primeiro hotel.
Dos hotéis para Paris Charles-de-Gaulle(1):
- Frequência: entre 45 min a 2 horas
- Horários: das 6h30 às 18h30
Dos hotéis para Orly(1):
- Frequência: de hora a hora
- Horários: das 6h20 às 17h20

Preço por pessoa e trajeto de/para Paris Charles-de-Gaulle ou Orly:
23 € por adulto / 10 € por criança (3-11 anos)*
*As crianças menores de 3 anos viajam grátis mas sem direito a ocuparem lugar.
MUITO IMPORTANTE: preços válidos de 21 de março a 31 de outubro de 2018. Consulte para outras datas. Os autocarros Magical Shuttle não estão preparados para pessoas com
mobilidade reduzida e não dispõem de cadeiras para bebés. O serviço regular de autocarros Magical Shuttle não permite reserva de lugares. Os horários e preços dos Magical Shuttle, ao
serem um serviço regular de autocarros, com pontos de partida/chegada, estão sujeitos a alterações e cancelamentos sem aviso prévio. Sugerimos que verifique os horários de início e
fim dos serviços Magical Shuttle para se assegurar que tem este serviço disponível à sua chegada e/ou regresso, assim como os pontos de partida dos serviços Magical Shuttle à chegada
nos aeroportos. Em alguns dias e/ou horas, devido ao elevado número de pessoas que utilizam este serviço, podem formar-se longas filas de espera. A não utilização deste serviço não
dá direito à devolução do seu valor.

As informações apresentadas neste folheto são válidas no momento da publicação. Não é possível garantir que determinados produtos e serviços dependentes dos nossos fornecedores
estejam disponíveis durante a validade deste folheto. (1) Os transfers Magical Shuttle de/para os hotéis apresentados nas páginas 44-47, serão operados até à paragem de autocarros
de Marne-la-Vallée/Chessy na Disneyland® Paris. A partir daqui poderá apanhar o autocarro gratuito que o levará ao hotel. Os transferes Magical Shuttle não estão disponíveis para
o Disney’s Davy Crockett Ranch, nem para o Villages Nature® Paris. Serviço proposto diretamente através de Viagens El Corte Inglés e não por EuroDisney Vacances S.A.S.
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TRANSFERS DE VIAGENS EL CORTE INGLÉS
Um serviço personalizado
Um serviço de porta a porta que lhe garante mais conforto.
À chegada
À saída
- Para o transfer de entrada, estará um veículo à
- Para o transfer de regresso, estará um veículo à sua
sua espera no terminal de chegadas do aeroporto
espera na porta do hotel 3 horas antes do seu voo,
(Paris Charles-de-Gaulle ou Orly)
se for para Paris Charles-de-Gaulle e 4 horas antes,
se for para Orly
Preços por pessoa e trajeto de/para Paris Charles-de-Gaulle ou Orly:
Transfer regular
28 € por adulto / 20,50 € por criança (3-11 anos)*
Transfer privado
Número de pessoas que ocupam o veículo (adulto ou criança)
Preço por pessoa

2
58 €

3
43 €

4
32 €

5
26 €

6
24 €

*Criança dos 3 aos 11 anos inclusive. As crianças menores de 3 anos viajam grátis sem direito a ocupar lugar. Os veículos não dispõem de cadeiras para bebés/crianças.

Notas importantes: os veículos utilizados para os transfers regulares e privados não estão preparados para
pessoas com mobilidade reduzida. Por favor, consulte-nos. Preços válidos de 21 de março a 31 de outubro de
2018. Para transfers posteriores, por favor consulte-nos.

TRANSFERS COLETIVOS DE JUMBO TOURS
Um serviço cómodo e económico
Preços por pessoa e trajeto de/para Paris Charles-de-Gaulle ou Orly:
19,50 € por adulto / 16 € por criança (3-11 anos)*
*Criança dos 3 aos 11 anos inclusive. As crianças menores de 3 anos viajam grátis sem direito a ocupar lugar. Os veículos não dispõem de cadeiras para bebés/crianças.

Notas importantes: os veículos utilizados para os transfers não estão adaptados para pessoas com mobilidade
reduzida. Por favor, consulte-nos. Preços válidos de 21 de março a 31 de outubro de 2018. Para transfers
posteriores, por favor consulte-nos.

As informações apresentadas neste folheto são válidas no momento da publicação. Não é possível garantir que determinados produtos e serviços dependentes dos nossos fornecedores
estejam disponíveis durante a validade deste folheto. Os transfers apresentados nesta página não estão disponíveis para o Disney’s Davy Crockett Ranch, nem para o Villages Nature® Paris.
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Sorria e recorde
para sempre.

Guarde as suas memórias mágicas!
O PhotoPass™+ permite-lhe reunir todas as fotografias tiradas pelos nossos fotógrafos profissionais, em
alguns Encontros com Personagens Disney e numa seleção das atrações mais populares, como imagens
digitais de alta qualidade. Veja, descarregue e partilhe as suas recordações mais bonitas, imediatamente
através do website dedicado ou com a aplicação Disneyland Paris PhotoPass. Divirta-se também a criar
objetos exclusivos e personalizados com as suas fotografias no site disneyphotopass.eu. Pode reservar
esta opção com antecedência na sua Agência de Viagens El Corte Inglés.
O PhotoPass™+ é um serviço pago, à venda nos principais pontos de venda de fotografias e em algumas
lojas da Disneyland® Paris. Consulte o preço no destino. Os serviços web e mobile são patrocinados pela
Fujifilm, o nosso parceiro oficial.

O QUE FAZER FORA DOS PARQUES?

COMO CHEGAR?

QUE MAIS DEVO SABER?

71

Informações úteis
Queremos que tenha umas férias verdadeiramente mágicas. Por isso deixamos aqui algumas informações práticas
para garantir que vem preparado para a diversão que o espera.

CLIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NOS HOTÉIS
Pode descarregar os Mapas de Acessibilidade dos Parques Disney na secção ‘Visitantes com Necessidades
Especiais’ no nosso website ou recolher um mapa à chegada. Grávidas e pessoas com deficiências temporárias
têm direito a um cartão de livre acesso e deverão informar-se, antes da chegada, sobre os riscos e meios de acesso
às atrações.
Todos os nossos hotéis estão preparados para receber pessoas com mobilidade reduzida. Temos diversos
quartos especialmente adaptados para receber clientes com cadeiras de rodas. Nos Hotéis Disney®, estes quartos
dispõem de uma ampla casa de banho, corrimão e W.C. elevada. Os clientes com mobilidade reduzida podem
alugar um assento especial que lhes permite realizar a sua higiene autonomamente (a solicitar no momento da
reserva). Informamos que as casas de banho do Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s
Hotel Cheyenne, Disney’s Hotel Santa Fe e Disney’s Davy Crockett Ranch estão equipadas com um chuveiro
especialmente adaptado para clientes com mobilidade reduzida. Recomendamos a todos os visitantes com
mobilidade reduzida ou necessidades especiais que nos informem no momento da reserva.

NOTA
O fogo-de-artifício, desfiles, certos espetáculos e eventos ocorrem em datas específicas e estão sujeitos a condições
meteorológicas e modificações. As atrações, lojas e restaurantes podem ser fechados temporariamente ou para
obras. Uma roupa adequada é exigida em todas as circunstâncias tal como o uso de uma peça superior e uma peça
inferior e sapatos. Para mais informações, consulte-nos.

PROIBIÇÃO DE FUMAR
Nos Parques Disney®, restaurantes, bares, lojas e Hóteis Disney não é permitido fumar, tanto nas zonas cobertas
como nas não cobertas. A exceção são as zonas exteriores especialmente criadas e equipadas para fumadores.
Norma igualmente aplicável a cigarros eletrónicos.
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
As crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto para poderem adquirir um bilhete
e entrar nos Parques Disney®. As crianças devem ser supervisionadas durante toda a visita. A Disneyland® Paris
reserva-se no direito de recusar o acesso às atrações a todas as crianças com idade inferior a 7 anos de idade
que não estejam acompanhadas por um adulto. Por isso, quando necessário, as crianças deverão submeter-se ao
controlo de idade e altura à entrada das atrações. Por razões de segurança, o acesso e a participação em certas
atrações não será permitido a indivíduos com problemas de saúde, grávidas, pessoas que sofram de hipertensão,
problemas cardíacos, de coluna ou pescoço, enjoos, ou outros problemas que possam ser agravados com a
participação nestas atividades. Aplicam-se restrições de altura. Além disso, a configuração dos assentos e os
dispositivos de segurança das atrações podem não permitir o acesso a visitantes com determinadas características
físicas. Não é permitida a entrada de animais nos Parques Disney, à exceção de animais de assistência, que devem
estar presos com coleira e sob a vigilância do respetivo proprietário.
Lembramos que não é permitida a entrada dos seguintes artigos nos Parques Disney: qualquer objeto ou
brinquedo que se assemelhe a uma arma de fogo (laser, pistola, pistola de água, etc.); máscaras usadas por
visitantes com idade igual ou superior a 12 anos (exceto por motivos de saúde); ou peças de vestuário que se
arrastem pelo chão. Por motivos de segurança, reservamo-nos ainda o direito de inspecionar ou usar equipamento
de scanning de segurança em roupas, casacos e objetos pessoais, antes da entrada e/ou no interior dos Parques
Disney, particularmente para os visitantes que vistam trajes com múltiplas camadas que cubram todo o corpo.
Os visitantes devem respeitar o regulamento do parque temático. Sugerimos-lhe que consulte o regulamento em
DisneylandParis.com, antes da sua visita. O regulamento do parque temático está ainda disponível para consulta à
entrada dos Parques Disney.

A Disneyland® Paris agradece aos seus parceiros oficiais*:

* Parceiros oficiais no momento da impressão.

REFERÊNCIAS DAS IMAGENS DA BROCHURA
p. 16-17 • Toy Story Playland inspirado em Disney•Pixar Toy Story. • The Twilight Zone Tower of Terror inspirado na série The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, Inc. Todos os direitos
reservados. Algumas imagens são representações de artistas e não representam com precisão a realidade. As imagens utilizadas nesta brochura são representações das atrações,
espetáculos e atividades no momento da impressão desta brochura. Podem ser diferentes no dia da sua visita. ©Disney ©Disney © 2017 MARVEL ©Disney/Pixar © & TM 2017 Lucasfilm Ltd.
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DIETAS ALIMENTARES
À chegada ao restaurante podem ser solicitados menus para diferentes tipos de alergias alimentares (menus
especiais Natama), mas aconselhamos mencionar o pedido no momento de efetuar a sua reserva de mesa. Para
mais informações deve dirigir-se ao City Hall, no Parque Disneyland®, ou ao Studio Services, no Parque Walt Disney
Studios®, na receção do seu Hotel ou contactar o nosso Serviço de Reservas de Restaurantes.
Os menus especiais Natama
Permitem abranger perto de 16 alergias alimentares e têm garantia do nosso prestador de serviços. A preparação
é exaustiva, os ingredientes excluídos (não existem ingredientes ocultos) são:
1. Tremoço
2. Aipo
3. Amendoim
4. Crustáceo
5. Glúten(1)

6. Feno grego
7. Ervilha
8. Ovo e derivados
9. Leite e produtos lácteos
10. Moluscos

11. Mostarda
12. Peixe
13. Soja
14. Sulfito

15. Todo o tipo de
frutos secos(2)
16. Sésamo

Esta refeição (2 entradas, 4 pratos principais e 3 sobremesas à escolha) está disponível, sem pré-reserva. Para
almoçar ou jantar num restaurante com serviço de mesa ou buffet, recomendamos que reserve a sua mesa
antecipadamente, através do nosso Serviço de Reservas de Restaurantes. À chegada, pedimos-lhe que se
apresente a um encarregado do restaurante que lhe apresentará o menu disponível. Os menus Natama estão
disponíveis em todos os restaurantes com serviço de mesa e buffet e restaurantes de refeição rápida do Parque
Disneyland® e do Parque Walt Disney Studios, Disney Village® e em todos os restaurantes com serviço de mesa e
buffet dos Hotéis Disney®.
Os cupões de Meia Pensão ou Pensão Completa (Standard, Plus ou Premium) podem ser utilizados pelo seu valor
monetário como forma de pagamento dos menus especiais Natama. Caso exista, a diferença de valor deverá
ser paga localmente e não será realizado reembolso caso o valor seja inferior ao do cupão. Sem qualquer custo
adicional, selecionamos para si uma gama de produtos especiais para o pequeno-almoço. Estes produtos não
estão à disposição no buffet, é importante que se apresente a um encarregado do restaurante para que lhe possam
pôr à disposição os produtos adaptados à sua alergia. Estes produtos estão disponíveis em todos os restaurantes
dos Hotéis Disney.
Todos os restaurantes da Disneyland® Paris têm pratos vegetarianos disponíveis.

(1) Cereais que contêm glúten como: aveia, trigo, espelta, kamut, cevada ou centeio. (2) Todo o tipo de frutos secos: nozes, cajús, nozes pecã, castanhas do Pará, nozes macadâmia,
amêndoas, pistácios ou avelãs.
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MARQUE 808 204 729
COMO RESERVAR AS
SUAS FÉRIAS

Com apenas uma chamada, aconselhamos e reservamos as
suas férias. Em qualquer lugar e com a garantia e segurança de
Viagens El Corte Inglés.

Se deseja reservar algum dos
estabelecimentos deste catálogo,
pode dirigir-se a qualquer loja de
Viagens El Corte Inglés.

Horário de serviço:
De segunda a sexta das 9h00 às 19h00
Sábado das 10h00 às 14h00

2

3 meses sem juros

3 meses sem juros (mensalidade mínima de 30€).

INTERNET :
Também pode consultar mais informações através da nossa
página web:

• Por compras a partir de 200€.
• Comissão de abertura desde 3€.
• Válido para titulares do cartão de crédito El Corte Inglés.
• Não é acumulável com outros descontos comerciais.

TAEG do cartão 16,10%*

viagenselcorteingles.pt

* TAEG em vigor em 1/10/2017, data de emissão do presente catálogo, sujeita
a alteração após divulgação pelo Banco de Portugal da taxa máxima trimestral
aplicável a cartões de crédito. Para consultar a TAEG aplicável a todo o
momento consulte http://www.viagenselcorteingles.pt.
Exemplo para limite de crédito de 1.500€ a 12 meses, TAN de 13,23%. Sujeito
a aprovação pela Financeira El Corte Inglés S.F.C., S.A. junto da qual se deve
informar.

©Disney/EURO DISNEY VACANCES S.A.S. SIREN 383 850 278 R. C. S. MEAUX. Capital social : € 10,000,000 - Licence d’agent de voyages : LI 077 95 0009 - Garantie APS – Association
Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15, avenue Carnot, 75017 Paris. Société assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par AXA Corporate Solutions Assurance, 4, rue
Jules Lefebvre, 75426 Paris Cedex 09, France. Euro Disney Associés S.C.A. Licences ES n°1-1096480 à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 1-1102702 ; 1-1102736 ; 2-1096251 et 3-1096250 IM077100029.
©Disney - IMPRESSION: Altavia. Data de lançamento: novembro de 2017.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A SUA VIAGEM
Documentação para portugueses

Berços

Todos os passageiros, sem exceção (crianças incluídas), deverão levar
a sua documentação pessoal e familiar correspondente, quer seja o
passaporte ou cartão de cidadão, segundo as leis do país ou países
que visitam. Quando as viagens assim o requerem, será por conta dos
mesmos a obtenção de vistos, passaportes, certiicados de vacinação,
etc. Caso seja recusada por alguma autoridade a concessão de vistos,
por causas particulares do usuário, ou ser negada a sua entrada no país
por carecer dos requisitos exigidos ou por defeito da documentação
exigida, ou não ser portador da mesma, a Agência Organizadora declina
toda a responsabilidade, sendo por conta do consumidor qualquer
gasto que se origine, aplicando-se nestas circunstâncias as condições
e normas estabelecidas para os casos de desistência voluntária dos
serviços. Recorda-se igualmente a todos os passageiros, em especial aos
de nacionalidade estrangeira, que devem assegurar, antes de iniciar a
viagem, o cumprimento de todas as normas e requisitos aplicáveis em
matéria de vistos, de forma a poderem entrar sem problemas em todos
os países que irão visitar. Os menores de idade, no caso de viajarem
sozinhos, com pessoas que não os seus pais ou tutores legais, ou com
apenas um dos seus pais quando estes estão separados/divorciados,
devem levar uma autorização por escrito assinada pelos seus pais ou
tutores e reconhecida pelo notário, no caso de qualquer autoridade
solicitar este documento. Em qualquer caso, os menores deverão levar
o seu próprio passaporte.

Quando deseje contratar este serviço, deve comunicá-lo no momento
da reserva, mas não será reconirmado até à sua chegada ao destino.

Atrações, hotéis e encerramento de serviços
Algumas atrações e serviços, tanto dos Parques da Disney® como
dos hotéis podem ser fechados sem aviso prévio para manutenção,
condições meteorológicas adversas ou outros motivos fora de Viagens
El Corte Inglés.

Revisão de preços
O preço foi calculado com base nas taxas de câmbio, tarifas, taxas e
impostos aplicáveis na data de publicação do programa / folheto ou
posteriores, sempre que, tenham sido divulgados em formato impresso.
Qualquer alteração no preço dos elementos acima mencionados pode
dar origem à revisão do preço inal da viagem, tanto para cima como
para baixo, nos valores correspondentes às alterações referidas. Estas
alterações em relação ao preço serão notiicadas ao consumidor, por
escrito ou por qualquer outro meio que permita comprovar que a
comunicação foi efetuada, podendo sempre desistir da viagem, sem
qualquer penalidade, ou aceitar a alteração do contrato. Em nenhum
caso, serão revistos nos vinte dias anteriores à data de saída da viagem,
relativamente a pedidos já realizados.

Forma de pagamento. Inscrições
No ato da inscrição, a Agência pode exigir um pagamento antecipado
que, em nenhum caso, excederá 40% do valor total da viagem, emitindo o
recibo correspondente no qual se detalha, para além do valor adiantado
pelo consumidor, a viagem solicitada. O restante valor deverá ser pago
aquando da entrega dos vouchers ou documentação de viagem, e deve
ser efetuado pelo menos sete dias antes da data de partida. Ao não ser
efetuado o pagamento total da viagem nas condições indicadas, entendese que o consumidor desiste da viagem solicitada, sendo-lhe aplicadas
as condições estabelecidas na seção seguinte. Todos os reembolsos
procedentes de qualquer motivo, serão sempre formalizados através
da Agência na qual a inscrição foi realizada, não se efetuando nenhuma
devolução por serviços não utilizados voluntariamente pelo consumidor.

Ofertas especiais
Qualquer oferta ou promoção que possa ser feita posteriormente à
publicação deste catálogo, não terá carácter retroativo, impossibilitando a
sua aplicação em reservas efetuadas antes do início da oferta / promoção.
As ofertas publicadas em cada estabelecimento não são acumuláveis,
salvo indicação em contrário. Quando se efetue a contratação da viagem
como consequência da contratação destas ofertas especiais, a um preço
diferente do expresso no programa / folheto, os serviços incluídos no
preço são apenas aqueles especiicados nos detalhes da oferta, mesmo
que, dita oferta faça referência a algum dos programas descritos neste
folheto, é sempre efetuado com o único propósito de dar informações
gerais do destino.

Condições económicas especiais para crianças
Para beneiciar de preços e condições especiais, as crianças devem ter
a mesma idade especiicada para cada condição / desconto no dia da
chegada ao hotel. É da responsabilidade do cliente informar a idade
correta das crianças no momento da formalização da reserva.

Alterações
A Agência compromete-se a fornecer aos seus clientes todos os serviços
contratados, com as condições e características estipuladas, tudo de
acordo com os seguintes pontos:
a) No caso de, antes da partida, a Disneyland Paris ser obrigada a
modificar significativamente qualquer elemento essencial do
contrato, inclusive o preço, Viagens El Corte Inglés deve informá-lo
imediatamente ao consumidor;
b) No caso de, exceto se ambas as partes acordarem outra coisa, o
consumidor pode escolher entre rescindir o contrato sem penalidade
ou aceitar a alteração da viagem na qual se especiiquem as alterações
introduzidas e seu impacto no preço. O consumidor deve comunicar
a decisão adotada a Viagens El Corte Inglés no prazo de três dias
seguintes à notiicação da alteração referida na seção a).

Desistência do consumidor e cancelamento
da viagem
Em qualquer momento, o consumidor pode desistir dos serviços
solicitados ou contratados, tendo direito à devolução dos valores pagos,
seja o preço total ou o adiantamento previsto no parágrafo anterior,
mas deverá pagar os gastos de gestão mais os gastos de cancelamento,
caso os haja.
Gastos de cancelamento: 5% do valor da viagem total, se o cancelamento
ocorrer a mais de dez dias e a menos de quinze dias antes da data de
início da viagem; 15% entre os dias 3 e 10, e 25% entre as 48 horas
antes da partida e as 18:00 horas do dia antes da partida. Os pedidos
de cancelamento recebidos pela agência após as 18:00 horas do dia
anterior à viagem ou no-show no horário programado da partida, não
terão direito a nenhum tipo de reembolso dos valores pagos.
Caso algum dos serviços contratados e cancelados estiver sujeito a
condições económicas especiais de contratação, tarifas especiais, etc.
os gastos de cancelamento por desistência, estabelecem-se de acordo
com as condições acordadas por ambas as partes.

Quartos
As ocupações máximas dos quartos contratados só podem ser excedidas
por um bebé adicional (menor de 3 anos). A entrada nos quartos realiza-se
a partir das 15:00h do dia de chegada e a saída no último dia deve ser das
11:00h. Exceto no Radisson Blu Hotel e no Disney’s Davy Crockett Ranch,
onde o check-in é a partir das 16:00h e no Kyriad Hotel e Radisson Blu
Hotel, onde o horário de check-out é antes das 12:00h. Estes horários
estão sujeitos a modiicações sem aviso prévio.
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Validade e data de edição
Folheto válido para chegadas de 21 de março de 2018 a 1 de abril de
2019. Os preços são válidos para chegadas até 6 de novembro de 2018
inclusive. Para conhecer os preços aplicáveis após essa data, consulte
a sua agência de Viagens El Corte Inglés.
Todos os preços estão em Euros. Data de edição: 01/12/2017.
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EMBARQUE NUMAS FÉRIAS MÁGICAs
EM FAMÍLIA
Disney Cruise Line oferece uma experiência mágica a cada membro da família, com o serviço e entretenimento que só a Disney pode
oferecer. Uma ocasião realmente única para desfrutar daqueles destinos imprescindíveis que constam da lista de desejos de toda a
família, com a oportunidade de explorar os tesouros culturais das costas do Mediterrâneo, as deslumbrantes capitais da Europa do
Norte ou os exóticos refúgios das Caraíbas. E o melhor de tudo: regressar ao navio, onde o espera toda a magia Disney, com zonas
especialmente destinadas ao entretenimento de crianças e adultos, assim como fantásticas e emocionantes atividades para desfrutar
em família.

PORQUÊ ESCOLHER UM CRUZEIRO DISNEY?
As crianças descobrem que os sonhos se tornam realidade e os adultos divertem-se e relaxam. Crie memórias inesquecíveis. Dê asas
à sua imaginação com o leque de oferta de espetáculos Disney, estreias de cinema, bailes e uma emocionante festa pirata na coberta
ao ar livre. E ainda, os adultos poderão desfrutar de atividades e áreas exclusivas.
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COMO PREPARAR A MINHA VISITA?
Visite o nosso site: viagenselcorteingles.pt

COMO FAZER UMA RESERVA?
• Em qualquer agência de Viagens El Corte Inglés
• Ligue-nos para o: 808 204 729
• Ou através do nosso site: viagenselcorteingles.pt

10-31-1247
Certificado PEFC
Este produto
é proveniente
de florestas geridas
de forma duradoura
e fontes controladas.
pefc-france.org

