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As informações apresentadas neste documento são válidas à data da publicação. Para teres acesso às últimas atualizações, contacta o teu agente de 
reservas. Foram implementadas medidas adicionais de saúde e segurança de modo a promover a limpeza, o distanciamento físico e o contacto 
reduzido. Alguns restaurantes, estabelecimentos de venda, experiências, espetáculos e eventos podem não estar disponíveis ou podem ser 
alterados dependendo da evolução das medidas e recomendações de segurança e saúde por partes das autoridades de saúde ou por qualquer 
outro motivo, incluindo, sem limitação, condições meteorológicas adversas ou remodelações. Não podemos garantir a disponibilidade dos serviços 
prestados ou dos produtos propostos pelos nossos parceiros durante todo o período de validade desta publicação. Aplicam-se restrições em termos 
de altura e outras condições. Para mais informações, contacta-nos.
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Estás pronto(a) para sonhar e rir mais do que nunca, com genuínos 
sorrisos de orelha a orelha? Em 2022 celebra-se o 30.º Aniversário 
da Disneyland® Paris e toda a gente está convidada. 

Estamos tão felizes por celebrar contigo que criámos este prático guia 
para que possas ver com os teus próprios olhos porque é que a magia 
tem mais brilho do que nunca. 

Por isso, prepara-te para te deixares inspirar pelas nossas histórias  
do interior dos Parques Disney®, saber como podes beneficiar  
das melhores estadias e viver a celebração de uma vida.

Laurent Cayuela  
Imagineer e Escritor Criativo 

Emmanuel Lenormand  
Encenador e Especialista dos Desfiles  

Gérald Vaux 
Diretor de Investigação  

e Desenvolvimento Culinário  
Sylvie Massara

Imagineer e Principal Designer Artística
Claire, membro da Dream Team 
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empo de celebrar o início…  ÉÉ temm
de algo grandede 

DOS

Dream Team
Uma equipa de Visitantes especialistas  

da Disneyland® Paris
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PARQUE DISNEYLAND®
O Imagineer Laurent Cayuela  
leva-nos a percorrer cinco  
mundos mágicos cheios  
de aventuras para todos.
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PARQUE WALT  
DISNEY STUDIOS®
Espreitamos o local onde podes 
viver algumas das histórias mais 
adoradas do mundo.
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DISNEY VILLAGE®
Há diversão para toda  
a família neste bairro repleto  
de animação mesmo ao lado  
dos Parques Disney®. 
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RESTAURAÇÃO DISNEY
Provámos tudo e o veredito é… 
Disneylicioso! Além disso,  
Gérald Vaux revela um  
ingrediente secreto. 

30

LOCAIS ONDE FICAR
Analisamos os melhores locais 
para ficar, incluindo o primeiro 
hotel MARVEL da Disney, que  
é uma verdadeira obra de arte. 
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30.º ANIVERSÁRIO
Celebram-se 30 anos de magia. 
Mas também só estamos no início. 
Nestas páginas, explicamos porquê. 
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DISNEYLAND® PARIS
Tudo começou em 1992. E, hoje, 
há mais magia do que nunca  
para celebrar.

46

PLANEAR
Com a ajuda de Claire, membro  
da Dream Team, juntámos dicas 
muito úteis que vão ajudar-te 
a planear a melhor viagem  
de sempre. 

A G R A D E C I M E N T O S  A  E S T E S  C R I A D O R E S 

D A  M A G I A  D I S N E Y 
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O lugar onde todas as pessoas irradiam mais luz e 
onde os contos da Disney, as aventuras da Pixar, os Super Heróis da MARVEL 

e as lendas de Star Wars™ ganham vida como em nenhum outro local. 

Desde a inauguração em 1992, a Disneyland® Paris recebeu centenas de milhões de Visitantes 
nos seus portões, o que faz dela o principal destino turístico da Europa. Hoje existem dois 

Parques Disney®, sete Hotéis Disney e mais de 50 restaurantes, tudo magistralmente criado 
para dar origem às experiências temáticas mais mágicas de todo o mundo. 

NNNNNOOOOOOOVVVVVVVVIIIDDDDAAAAADDDEEEE EEEEEEMMMM 2022
É o 30.º Aniversário da Disneyland Paris. Por isso, 2022 vai ser um ano incrível 

repleto de celebrações. Será a oportunidade de viveres as atrações, os espetáculos 
e os desfiles que conheces e adoras, bem como muitas outras surpresas. 

Mas, mais importante do que isso, será a oportunidade de veres os Parques Disney 
como nunca antes e de viveres a expetativa de um futuro cheio de emoções que inclui 

a inauguração durante o verão de uma nova zona épica, Avengers Campus. 

OLÁ. BONJOUR.
HOLA. CIAO…

Sabias que, entre 
os 15 500 Cast Members, 

existem 124 nacionalidades 
e 20 línguas faladas? 



SINTO-ME HONRADO 
POR ESTAR AQUI HOJE
PARA CELEBRAR COM 

TODOS VÓS ALGO QUE NEM 
O PRÓPRIO WALT DISNEY 

IMAGINOU.
Roy E. Disney sobre a inauguração 

da Euro Disneyland em 1992
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TUDO COMEÇOU EM

Na verdade, foi mais em 1988, 
quando uma equipa de Imagineers 
Disney assentou arraiais num 
terreno próximo de Paris, 
partilhando o sonho de 
Walt Disney de criar “… um parque 
familiar onde pais e filhos poderiam 
divertir-se juntos”. Mas sim, 
em abril de 1992, este sonho 
tornou-se realidade quando 
a Disneyland® Paris (na altura 
designada Euro Disneyland) 
foi inaugurada com um 
Parque Disney®, sete Hotéis 
Disney e uma zona de lazer 
intitulada Festival Disney. 

Desde o dia da inauguração, 
Imagineers como Laurent 
Cayuela continuaram a desafiar 
os limites e a fazer magia para 
fazer da Disneyland Paris “… um 
destino obrigatório repleto de 
espetáculos e desfiles premiados, 
temporadas espetaculares e 
atrações inovadoras.” Em 2002, 
um segundo Parque Disney, o 
Parque Walt Disney Studios®, foi 
inaugurado. Em 2014, Ratatouille: 
L'Aventure Totalement Toquée 
de Rémy apresentou ao mundo 
veículos de atrações ‘sem carris’ e 
de ‘curso livre’. E hoje, bem…

MAIS MAGIA POR TRÁS DA MAGIA
Levar a magia às crianças. Quando as crianças não podem ir à 
Disneyland Paris, é a magia que vai até elas. Desde 1991, o Mickey,
a Minnie e os seus grandes amigos visitaram mais de 40.000 crianças
em hospitais de toda a França e da Europa. 



HOJE HÁ TANTA MAGIA PARA

Sendo 2022 o ano do 30.º 
Aniversário da Disneyland® Paris, 
agora é tempo de ver a magia 
brilhar mais do que nunca durante
uma celebração única que não vais 
querer perder. 

A partir de 6 de março, junta-te ao 
Mickey e aos seus Amigos para uma 
ocasião única na vida, celebrando 
30 anos de atrações icónicas, 
espetáculos, desfiles e histórias, e 
ficando com uma ideia das novas 
aventuras que se vão viver com a 
inclusão de novidades como Cars 
ROAD TRIP, Disney Junior Dream 
Factory e a super renovação do 
Disney’s Hotel New York – 
The Art of Marvel.

Com um incrível novo espetáculo 
protagonizado por Personagens 
Disney trajados a rigor para celebrar 
o 30.º Aniversário, magníficas 
decorações para a ocasião, novas e 
saborosas iguarias, "souvenirs" de 
edição limitada e muitas surpresas, 

promete ser um festim para os 
sentidos – todo o dia, todos os dias.

Depois, durante o verão, Avengers 
Campus será inaugurado e haverá 
um recrutamento de novos 
aventureiros. O Imagineer Laurent 
Cayuela disse-nos com entusiasmo 
que, “Ao contrário de tudo o que já 
fizemos, esta nova região épica será 
a tua oportunidade de te juntares 
aos Vingadores. Com novas e 
poderosas atrações protagonizadas 
pelo Iron Man e o Spider-Man e 
encontros surpreendentes com 
Super Heróis, serás levado para 
o centro de um universo onde só 
se respira MARVEL.”

Foi sem dúvida uma viagem mágica 
de 30 anos para chegar até aqui. 
E, como podes ver, achamos que 
vale a pena celebrar a ocasião. 
Mas acredita no Laurent e nos seus 
colegas Imagineers quando dizem 
que “Isto é só o início.”

O RISO
É INTEMPORAL. 
A IMAGINAÇÃO 
NÃO TEM IDADE.
E OS SONHOS 
SÃO ETERNOS.

Walt Disney



9

DEMOROU MAIS DE UM 
ANO A CRIAR OS 2050 FATOS 
E 650 SAPATOS PARA 
OS 78 ARTISTAS E 
PERSONAGENS DISNEY.
Emmanuel Lenormand,
Encenador, sobre o
Disney Stars on Parade

A Disneyland® Paris tornou-se o 
destino obrigatório para ver as 
temporadas, os espetáculos, os 
desfiles e os eventos especiais. 
Independentemente da altura do 
ano em que visites, há sempre algo 
de emocionante para viver. 

Disney Stars on Parade
Desde a amizade e a magia à 
aventura e ao romance, todos os 
elementos de uma história Disney 
estão presentes neste desfile diurno 
cheio de estrelas. 

Disney Illuminations
Le Château de la Belle au Bois 
Dormant (O Castelo da Bela 
Adormecida) cintila enquanto 
o Mickey lidera um extravagante 
desfile noturno que dá vida às mais 
extraordinárias histórias da Disney. 

The Lion King: 
Rhythms of the Pride Lands
‘Prepara-te’ para rugir enquanto 
as lendas de Pride Rock tocam 
canções icónicas neste espetáculo 
altamente aclamado. 

Festival de Halloween Disney 
Passou a ser uma tradição de 
"doce ou travessura" em outubro, 
onde Vilões Disney se juntam para 
pregarem partidas a toda a gente.

Natal Encantado Disney 
Com o Parque Disneyland 
transformado num maravilhoso 
paraíso de inverno de novembro 
até ao início de janeiro, esta é a 
época mais feliz do ano. 
Ho ho ho!

Eventos especiais
Ao longo do ano, há uma seleção de 
eventos especiais que vai tornar a 
tua estadia ainda mais memorável – 
desde uma festa de Halloween com 
Vilões Disney até uma celebração de 
Ano Novo e muito mais. 

Por isso, sempre que decidires fazer 
uma visita, não te esqueças de ver o 
que está em cartaz. 

… E MUITO MAIS PARA ACENDER
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30 ANOS A PREPARAR 
TODA A MAGIA
Tendo o majestoso Castelo da Bela Adormecida como ponto central, o 
Parque Disneyland® alberga cinco Terras fantásticas. Durante 30 anos 
mágicos, tem sido o local onde as histórias mais extraordinárias ganham 
vida diante dos teus olhos. É realmente algo que vale a pena celebrar! 

Prepara-te, porque vamos levar-te a descobrir a Discoveryland, a 
Fantasyland, a Frontierland, a Adventureland e Main Street, U.S.A.®, 
enquanto o Imagineer e Escritor Criativo Laurent Cayuela espalha
algum pó mágico pelo caminho.

®

MAIS MAGIA POR TRÁS DA MAGIA
A próxima vez que fores ao Parque Disneyland, certifica-te de que prestas 
bem atenção ao Castelo da Bela Adormecida. Porquê? Porque em 2021 
alguns dos artesãos mais respeitados de França, que ajudaram a restaurar 
alguns dos monumentos franceses mais célebres, fizeram magia para 
torná-lo mais esplendoroso do que nunca. 
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D I C A  D A  D R E A M  T E A M  PA R A  V I A J A N T E S  E S F O M E A D O S
Não percas o The Lucky Nugget Saloon! Com o magnífico cenário inspirado num ”saloon“ 

do Wild West, este reduto de cowboys está repleto de animação. É o local perfeito para descansares 
e petiscares qualquer coisa, sejam deliciosas iguarias Tex-Mex ou um belo lanche.

LEVANTA 
VOO!

“Inspirada na imaginação de Júlio Verne, a 
Discoveryland é uma maravilha exclusiva que não 
existe em nenhum outro local do mundo”, conta-nos 
o Imagineer Laurent Cayuela. Atualmente, diz-se que 
a Força é grande na Discoveryland. E nós achamos 
que é mesmo verdade, pois as atrações Star Wars™ 
Hyperspace Mountain e Star Tours: A Aventura Continua
levam os viajantes de todas as idades a descobrir uma 
galáxia muito, muito distante. É sempre um prazer 
ver o Darth Vader em carne e osso. E, quando os 
stormtroopers, o Chewbacca e muitos outros icónicos 
personagens da Saga Skywalker chegam, uau,
é certo que nunca mais nos vamos esquecer disso. 

O AMBIENTE É 
ÚNICO E MÁGICO, 
TORNANDO CADA 
VISITA ESPECIAL E 
INESQUECÍVEL.

Revisto em agosto de 2020 
por um viajante em Google Reviews, 

sobre a Star Tours: A Aventura Continua

Se sempre quiseste viajar no tempo para voltar ao 
mundo louco do Wild West, vais adorar a Frontierland. 
É um local onde passageiros aventureiros avançam 
pela atração Big Thunder Mountain a bordo de 
um comboio de mina descontrolado e uma noiva 
solitária assombra os corredores de Phantom Manor.
O Imagineer Laurent Cayuela conta-nos: “Só na 
Disneyland® Paris é possível juntar estas duas atrações 
de modo misterioso”. Será que vais conseguir 
resolver este mistério quando nos visitares?
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FAN-
TÁSTICO! 

TUDO É 
ABSOLUTAMENTE 

MAGNÍFICO E SAÍDO
DE UM CONTO 

DE FADAS.
Revisto em fevereiro de 2021 

por um viajante no Google Reviews

Como se fosse magia, os contos de fadas ganham 
vida na Fantasyland. Esta Terra tem um lugar muito 
especial nos nossos corações, pois é onde são feitas 
homenagens a duas das primeiras criações de Walt 
num Parque Disney®: o extravagante Peter Pan’s Flight
e o magnífico Mad Hatter’s Tea Cups. É também um 
local de sonho para partilhar um momento especial 
com o Mickey e os seus amigos, conhecer Princesas 
Disney e comprar um vestido de Princesa Disney. 
Ah, e vê se consegues encontrar os caracóis que tentam 
fugir da cozinha do Castelo da Bela Adormecida!

Quando éramos crianças, alguns de nós fingiam ser 
piratas ou exploradores, o que torna a Adventureland 
num sonho tornado realidade para nós... mesmo 
passados tantos anos! Aqui vais encontrar uma ruidosa 
atração que percorre antigas ruínas em Indiana Jones™
and the Temple of Peril e emoções de capa e espada 
em Pirates of the Caribbean, que, segundo os nossos 
Imagineers, “Serviu de inspiração para a série de filmes 
de sucesso e não o contrário!”.

D I C A  D A  D R E A M  T E A M  PA R A  O S  E X P L O R A D O R E S  D E  P R I D E  R O C K
Se és fã de O Rei Leão, um pequeno passeio por La Girafe Curieuse é obrigatório. 

Aqui vais encontrar roupas, canecas e até peluches do Simba e dos seus amigos. Mas há mais. 
Uma vez lá dentro, olha para cima e... surpresa! Vais perceber de onde vem o nome desta loja.



®

FAZ PARTE DA HISTÓRIA
Desde a sua inauguração em 2002, o Parque Walt Disney Studios®

tornou-se num destino que celebra as histórias mais famosas do mundo.

Aqui está um vislumbre das atrações incríveis, do entretenimento e 
dos Encontros com Personagens que vão proporcionar-te momentos 
inesquecíveis da Pixar, da Frozen, do Disney Junior e muito mais.

AVENGERS CAMPUS: ABERTURA NO VERÃO DE 2022
Esta nova zona épica vai levar a noção de envolvência a níveis nunca 
antes vistos, com atrações poderosas, encontros surpreendentes, 
refeições de deixar água na boca e incríveis artigos de coleção que vão 
levar-te até ao centro de um universo onde só se respira MARVEL. 
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WORLDS 
OF PIXAR
Vais fazer um amigo (ou muitos) nesta zona da 
Pixar cheia de atrações, entretenimento, comida e 
diversão com Personagens Pixar em cenários saídos 
diretamente de Ratatouille, À Procura de Nemo, 
Toy Story… e muito mais! Prepara-te para cair atrás 
das linhas inimigas em Toy Soldiers Parachute Drop.
E, se houver aí na família alguns fãs de À Procura 
de Nemo, recomendamos a incrível atração Crush’s 
Coaster®. Uma reviravolta inesperada é o que a torna 
uma das atrações mais populares. 

HÁ MUITA COISA 
QUE OS 

MAIS PEQUENOS 
PODEM VER, FAZER 

E EXPLORAR.
Revisto em agosto de 2021

por um viajante no Google Reviews

Imagina-te a diminuir de tamanho até ficares como o 
Rémy e a veres Paris pelos seus olhos. Em La Place
de Rémy, podes percorrer a sua cozinha em L'Aventure 
Totalement Toquée de Rémy e provar os famosos 
pratos franceses em Bistrot Chez Rémy. O Imagineer 
Laurent Cayuela afirma: “Ao trabalharmos de perto com 
a Pixar, transformámos La Place de Rémy numa carta de 
amor a Paris. Cada pormenor dá vida ao sonho, desde 
a perspetiva forçada de fazer os edifícios parecerem 
maiores até à decoração das tampas de esgoto.”

D I C A  D A  D R E A M  T E A M  P A R A  O S  P E Q U E N O S  C O N D U T O R E S
Situado em Worlds of Pixar, Cars ROAD TRIP é perfeito para os pequenos fãs de Cars e pode ser uma 

excelente opção para as crianças enquanto os outros elementos da família se divertem nas emocionantes 
atrações para adultos. Pelo caminho, passa pelo camião Laugh ‘n’ Go para provares umas iguarias, 

ouvires a música que enche o espaço e deixares-te transportar para o coração da Route 66.
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As crianças adoram o Parque Walt Disney Studios®

porque é onde podem mergulhar nos mundos do 
Disney Junior, da Pixar, da MARVEL e muito mais. 
Disney Junior Dream Factory no Studio D é um
dos pontos altos, porque adoramos ver as caras
dos pequenotes ao verem a Fancy Nancy Clancy, 
a Vampirina e o Timon, utilizando a imaginação 
para dar vida à fábrica.

D I C A  D A  D R E A M  T E A M  PA R A  F O T O G R A F I A S  C H E I A S  D E  E S T I L O
Deixa a magia brilhar com o Mickey e os seus Amigos em Animagique Theater. E não te esqueças do 

Olaf, que está à tua espera para dar uns abraços bem apertados junto a Animation Gallery. Podes sorrir 
à vontade, porque esse momento mágico pode ser captado por um fotógrafo Disney PhotoPassTM+. CRUSH’S COASTER 

E THE TWILIGHT 
TOWER OF TERROR 

FORAM AS DUAS 
ATRAÇÕES QUE MAIS SE
DESTACARAM E FORAM 

OS PONTOS ALTOS.
Revisto em julho de 2021 

por um viajante no Google Reviews

AQUILO 
QUE SOBE 
TEM DE

Os amantes de grandes emoções e os sonhadores 
que também adoram uns bons sustos não podem 
deixar de visitar o amaldiçoado The Hollywood Tower 
Hotel e andar no elevador, The Twilight Zone Tower
of Terror™, por sua conta e risco. Sobrevivemos aos 
três horrores de fazer eriçar os pelos e podemos 
afirmar com toda a certeza que esta é uma 
experiência mesmo assustadora de que vais querer 
sair... para depois voltares outra vez!

DESCEEER!
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OS DOIS PARQUES DISNEY®

NUMA VISTA DE OLHOS
Atenção! Não conseguimos pôr toda a magia nesta página, por isso prepara-te para descobrir 
muito mais quando cá vieres. Para poderes viver o teu sonho ao máximo, aqui ficam algumas das nossas 
propostas imperdíveis, bem como os locais onde podes encontrá-las. 

PRINCIPAIS DICAS PARA O PARQUE DISNEYLAND®

O QUE FAZER 

Star Tours : l’Aventure Continue
(Star Tours: A Aventura Continua)

2  Buzz Lightyear Laser Blast

3 Pirates of the Caribbean

4 La Cabane des Robinson

5 Big Thunder Mountain

6 Phantom Manor

7 Mad Hatter’s Tea Cups

8 Peter Pan’s Flight

O QUE VER 
9 Meet Mickey Mouse

Princess Pavilion

Mickey’s PhilharMagic

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands

Disney Stars on Parade 

Disney Illuminations 

ONDE COMER

 Captain Jack’s - Restaurant des Pirates

Plaza Gardens Restaurant 

 Fuente del Oro Restaurante

D I C A  D A  D R E A M  T E A M  P A R A  Q U E M  Q U E R  F A Z E R  T U D O
Descarrega a app da Disneyland® Paris antes de ires embora. 

Podes usá-la para conheceres os ‘pontos obrigatórios’ da tua viagem, 
reservar refeições e consultar os tempos de espera enquanto cá estás. 

PRINCIPAIS DICAS PARA O PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

O QUE FAZER 

Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy 
(Ratatouille: The Adventure) apresentado por Crédit Mutuel

2 Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah®

3 Cars Quatre Roues Rallye (Cars Race Rally)

4 The Twilight Zone Tower of Terror™ – 
Uma Nova Dimensão de Arrepios

5 Cars ROAD TRIP

6 RC Racer

7 Slinky Dog Zigzag Spin

8 Toy Soldiers Parachute Drop

O QUE VER
9 Animagique® Theater 

Stitch Live!

Studio Theater 

Studio D

ONDE COMER

Bistrot Chez Rémy

Restaurant en Coulisse 

Em construção: 
Inauguração do novo quartel-general de Os Vingadores durante o verão de 2022

Os mapas não estão à escala.
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®

ADORAMOS COMER EM… 
Annette’s Diner – Um movimentado 
restaurante "diner" ao estilo 
dos anos 1950 que tem como 
especialidades hambúrgueres e 
batidos americanos.
The Steakhouse – Um restaurante 
que evoca o centro de Chicago 
diretamente proveniente da era 
do Jazz.
The Grange at Billy Bob’s 
Country Western Saloon – 
Uma autêntica experiência de 
refeição Tex-Mex "all-you-can-
eat" num celeiro rústico típico 
dos “westerns”.
Café Mickey – Cozinha italiana 
sofisticada num elegante cenário 
"pop art".

Existem muitos outros restaurantes 
bem conhecidos em Disney Village®,
como Planet Hollywood®, Earl of 
Sandwich® e Starbucks Coffee®.

FAZER COMPRAS EM… 
The LEGO® Store – Brincar às 
construções para todas as idades. 
World of Disney – A loja 
emblemática, cheia de 
lembranças selecionadas para 
toda a família.
Disney Store – A loja de 
recordações especialmente 
criada para as crianças.
Disney Fashion – Para o último 
grito em termos de estilo Disney.
The Disney Gallery – O melhor 
local para colecionar obras de 
arte Disney.

E ADORAMOS TAMBÉM…
Sports Bar – Comidas, bebidas 
e notícias desportivas de todo o 
mundo num ecrã gigante..
Billy Bob’s Country Western Saloon
– Bar animado com ambiente alegre.
PanoraMagique – Vistas de 
cortar a respiração a partir de um 
dos maiores balões de ar quente 
do mundo (custo adicional).
Cinémas Gaumont –
Um cinema premium com 
15 ecrãs que apresentam as 
últimas novidades.

COMPRA, COME E JOGA!
Situado a apenas alguns passos dos Parques Disney®, este incrível bairro cheio 
de animação conta com restaurantes temáticos, bares, lojas, um dos maiores 

balões de ar quente do mundo e um cinema. Vamos então dar uma vista de olhos 
rápida para perceber porque é um ótimo sítio para levar a família a comer, 

a beber um copo à noite e a comprar um "souvenir" Disney.
O acesso a Disney Village® é grátis para todos.



PRINCIPAIS RAZÕES PARA 
RESERVAR UM PLANO 
DE REFEIÇÕES
Desfruta da maior tranquilidade
Ao comprares um Plano de 
Refeições e reservares na app 
da Disneyland® Paris antes 
das tuas férias, não terás de te 
preocupar em garantir uma mesa 
e pagar as tuas refeições quando 
estiveres aqui.

Mantém o teu orçamento
bem controlado
Com as refeições que escolheste 
pagas com antecedência, saberás 
o que está incluído no teu Plano 
de Refeições e quanto gastaste. 

Escolhe uma das opções 
flexíveis para todos
Quer apenas pretendas o 
pequeno-almoço ou as três 
refeições, para além das bebidas 
e snacks, existe um Plano de 
Refeições ideal para ti. 

Experimenta uma variedade de 
restaurantes e gastronomia
Com um Plano de Refeições, 
podes descobrir o melhor 
"entretenimento gastronómico" 
da Disney – desde os cenários 
temáticos cheios de magia 
a toda a comida deliciosa. 

Com mais de 50 restaurantes temáticos decorados na perfeição e com 
uma enorme variedade de pratos de qualidade e acabados de confecionar, 
comer nos Parques Disney®, nos Hotéis Disney e em Disney Village® é… 
Disneylicioso. Experimentámos tudo. Os banquetes "all-you-can-eat", 
os pratos requintados, os menus para crianças, as opções vegan,
as Refeições com Personagens Disney*, os snacks rápidos entre aventuras. 
E podemos confirmar que há um pouco de magia em cada dentada para 
todas as idades e dietas... todos os dias, durante todo o dia. 

Neste capítulo, damos-te a provar um sabor de magia, enquanto o Chef 
Gérald Vaux partilha connosco um ingrediente secreto.

*Sujeito às diretrizes sanitárias da Covid em vigor no momento da visita. 
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A Disneyland® Paris não seria um dos locais mais felizes 
do mundo se a restauração não estivesse à altura dos 
excecionais padrões de Walt Disney. Submetemo-nos 
ao teste da prova! Cada restaurante tem o seu próprio 
universo Disney. O objetivo é utilizar sempre produtos 
frescos da melhor qualidade, alguns dos quais são 
produzidos na própria horta. E, acima de tudo, 
destina-se a toda a gente, pois dispõem de muitos 
pratos para vegetarianos, vegans e visitantes com 
alergias ou dietas específicas.

Nas palavras do Chef Gérald Vaux, “Comer aqui deveria 
ser um sonho tornado realidade. É por isso que temos 
chefs galardoados a criar menus inovadores e deliciosos. 
E depois há aquele ingrediente secreto, a magia!”

A COMIDA ERA 
MAGNÍFICA, 

O SERVIÇO FOI 
IMPECÁVEL E O 

LOCAL TINHA UM 
ASPETO INCRÍVEL.

Revisto a 16 de janeiro de 2020 
por um viajante da Tripadvisor, 

sobre o Bistrot Chez Rémy

Amantes de restaurantes requintados e de menus 
"all-you-can-eat", apreciadores de comida rápida, dos 
snacks dos cafés e dos bares... sejam quais forem os 
gostos e orçamentos, há um pouco de tudo para todos. 
E mais, há iguarias extra especiais disponíveis apenas 
durante o 30.º Aniversário – não as percas por nada! 

Serviço de mesa
Para visitantes que gostam de saborear pratos 
gourmet. Poderão esperar pratos confecionados com 
produtos de qualidade, uma temática Disney imersiva 
e um serviço de excelência.

"All-you-can-eat"
Para visitantes que gostam de experimentar tudo. 
"All-you-can-eat" de qualidade num cenário 
Disney envolvente.

Serviço rápido
Para visitantes que querem aproveitar cada minuto 
nos Parques Disney®. Refeições Disney deliciosas, 
rápidas e práticas.

Em movimento
Para visitantes que não querem parar! Refeições 
Disney divertidas e deliciosas, bem como snacks 
e bebidas disponíveis pelos Parques Disney. 

Bares e cafés
Para visitantes que apreciam uma bebida relaxante a 
acompanhar uns bons snacks. Uma pausa saborosa 
num local tranquilo e confortável. 

Refeições nutritivas para crianças 
entre os 3 e os 11 anos
Cada restaurante da Disneyland Paris tem um menu 
especialmente pensado para as crianças. Para opções 
mais saudáveis, procura o logótipo Disney Check 
nesses menus.

Como reservar mesa
Para teres a certeza de que consegues uma mesa 
no restaurante que escolheste, recomendamos que 
a reserves com antecedência antes de chegares. 
Podes fazê-lo através da app da Disneyland Paris.

D I C A  D A  D R E A M  T E A M  P A R A  Q U E M  E X P E R I M E N TA  N O VA S  I G U A R I A S 
Ao longo do ano, a Disneyland Paris propõe snacks sazonais e iguarias exclusivas 

para poderes experimentar. Bolachas do Groot, pizzas do Mickey... só iguarias cheias 
de sabor e muito divertidas. Confirma o que está disponível antes da tua visita.

SER FELIZ 
A COMER

DELÍCIA
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(1) Verifica os detalhes do teu hotel nas páginas 44-45. (2) Exceto para o Disney’s Davy Crockett 
Ranch. (3) Disponível também para Villages Nature® Paris by Center Parcs.

Alguns hotéis poderão permanecer fechados ou indisponíveis em todas ou algumas datas durante o 
período de validade desta brochura. Para informações mais atualizadas, contacta-nos.

Neste capítulo, damos-te a conhecer os Hotéis Disney®, Villages Nature® Paris 
by Center Parcs e os nossos hotéis parceiros.

A maioria tem piscinas, salas de fitness, espaços para crianças, estacionamento 
gratuito no hotel e um serviço de entregas de souvenirs Disney para que possas 
relaxar e divertir-te mesmo quando não estiveres a explorar os Parques Disney. 
Todos te dão estacionamento gratuito no Parque de Estacionamento para 
visitantes dos Parques Disney(1).

Para viveres toda a experiência Disney, é obrigatório ficares hospedado num 
Hotel Disney. Já experimentámos todos e prometemos que há magia para todos 
os sonhos e orçamentos, cada um com a sua própria história Disney exclusiva.

São mesmo mágicos 
Cada Hotel Disney leva-te a
mergulhar num tema americano
marcante com uma história Disney. 
Além disso, são os únicos
locais onde podes encontrar 
Personagens(2) Disney, Pixar
ou MARVEL todos os dias.

Têm excelentes serviços
Se ficares hospedado num
quarto ou suite, desfrutarás
de vantagens exclusivas, como 
check-in privado e um salão 
para um pequeno-almoço 
e lanche gourmet.

Terás mais tempo nos 
Parques Disney 
Ficas apenas a uma curta distância
a pé ou de “shuttle“(2) dos Parques
Disney. Ao usar o novo serviço 
online de check-in(3), podes 
registar-te mais rápido e aproveitar 
mais cedo os Parques Disney. 
Com Extra Magic Time(3),
até podes explorá-los antes do
horário de abertura oficial.

O Disneyland® Hotel está fechado neste momento, pois está a passar 
por uma majestosa transformação para se tornar num reino de Príncipes 
e Princesas Disney. A grandiosa e elegante arquitetura de estilo vitoriano 
vai permanecer. A história vai ser mais mágica do que nunca. 

PORQUE FICAR NUM HOTEL DISNEY®?



33

HOTEL DISNEY® RENOVADO

DISNEY’S HOTEL

NEW YORK –
THE ART
OF MARVEL

ESTE HOTEL ESTÁ 
MESMO MUITO À FRENTE. 

A DECORAÇÃO, A 
QUANTIDADE DE COISAS 

PARA AS CRIANÇAS
E OS ADULTOS FAZEREM 

E O AMBIENTE GERAL 
SÃO EXCELENTES.

Revisto em julho de 2021 
por um viajante da Tripadvisor

Bem-vindo(a) ao primeiro hotel do mundo inspirado 
na MARVEL, uma obra de arte nova-iorquina 
contemporânea cheia de superpoderes que abriu 
em 2021. 

A cidade de Nova Iorque e a MARVEL têm uma relação 
especial. A renovação do Disney’s Hotel New York criou 
uma poderosa mistura de estilo, sofisticação e serviço 
de Manhattan com as histórias de Super Heróis contadas 
através da MARVEL.

Mas o que é que realmente distingue este hotel? A 
Imagineer e Principal Designer Artística Sylvie Massara 
afirma: “Com mais de 350 obras de arte MARVEL 
originais de mais de 110 artistas a ornamentar as 
paredes do átrio, dos restaurantes, dos bares e dos 
quartos, este hotel é como uma galeria de arte moderna 
cuidadosamente selecionada, situada na Upper East 
Side, tudo com um toque de diversão MARVEL. E, 
com uma Super Hero Station, inclui a experiência 
mais envolvente que existe num Hotel Disney®.”

QUARTOS
Quartos contemporâneos e confortáveis que ganham 
vida com as obras de arte da MARVEL penduradas nas 
paredes. Recomendamos que fiques hospedado num 
quarto ou suite Empire State Club se quiseres desfrutar 
de vantagens exclusivas, como check-in privado e um 
salão para um pequeno-almoço gourmet. 

REFEIÇÕES
Prova um pouco da deliciosa Big Apple. Para iguarias 
italianas requintadas, experimenta o elegante 
Manhattan Restaurant. Para uma amostra das célebres 
delícias e do ambiente cosmopolita de Nova Iorque, 
o Downtown Restaurant é a escolha ideal. Para um 
vislumbre de Super Heróis e cocktails com requinte, 
aparece no Skyline Bar. Há cerveja artesanal, vinho 
orgânico e café artesanal no Bleecker Street Lounge.

ATIVIDADES
Desfruta destas experiências épicas para fãs da MARVEL 
de todas as idades. Faz uma sessão fotográfica cheia 
de ação e uma selfie com o Spider-Man na Super Hero 
Station. Aprende a desenhar a tua própria obra de 
arte MARVEL no Marvel Design Studio. Enche-te de 
força na Hero Training Zone ao ar livre. E, se preferires 
relaxar um pouco, no Metro Pool and Health Club 
encontrarás piscinas interior e exterior aquecidas, 
sauna, banho turco, hidromassagem e sala de 
fitness interior.

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

Se és um enorme fã da MARVEL, vais 
precisar de muita bagagem, porque os 

artigos de coleção da New York Boutique
são imensos. Aqui vendem-se algumas das 

obras de arte que existem no hotel, por 
isso até os adultos podem levar para casa 

"souvenirs" incríveis! 
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DISNEY’S

NEWPORT
BAY CLUB
Acorda num maravilhoso mundo de esplendor 
costeiro e encanto Disney. 

Nas margens do Lago Disney está situada esta 
grandiosa mansão dos anos 1920 ao estilo de 
New England, que cintila com o toque subtil e mágico 
do Mickey. Um espaço luxuoso de quatro estrelas 
à beira-mar que inclui refeições requintadas, um bar 
acolhedor, sauna, banho turco, piscina e um serviço 
de excelência, sendo o local perfeito para descansar 
depois de um dia de aventuras Disney. 

E mais ainda: com o Mickey, a Minnie ou os amigos mais 
próximos a aparecer para dizer "olá" e com os Parques 
Disney® a uma curta distância, Disney’s Newport Bay 
Club tem tudo o que qualquer pessoa poderia pedir 
para viver as férias mais mágicas de sempre. 

FOI O SERVIÇO 
MAIS ESPETACULAR 

QUE JÁ TIVE! OS CAST 
MEMBERS SÃO 
SIMPLESMENTE 

INCRÍVEIS E 
ATENCIOSOS!

Revisto em outubro de 2020 
por um viajante no Google Reviews

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

Não te esqueças de passar pelo átrio
ao fim do dia, pois podes encontrar 

o Mickey ou os seus amigos prontos para 
zarpar trajados a rigor com 

os melhores fatos de marinheiro! 

QUARTOS
Quartos cheios de luz e magnificamente decorados 
com uma referência subtil às aventuras marítimas do 
Mickey. Recomendamos que fiques hospedado num 
quarto ou suite Compass Club se quiseres desfrutar 
de vantagens exclusivas, como check-in privado 
e um salão para um pequeno-almoço gourmet.

REFEIÇÕES
Não percas as especialidades da Nova Inglaterra com 
influências mediterrânicas no Yacht Club. Oferece 
a ti mesmo uma combinação de sabores do menu 
de inspiração náutica em Cape Cod. E, depois de 
um longo dia de aventuras, relaxa com um cocktail 
em Captain’s Quarters. 

ATIVIDADES
Há uma imensidão de diversões para crianças e 
momentos relaxantes para adultos! No Nantucket 
Pool and Health Club, vais encontrar piscinas 
aquecidas interiores e exteriores, sauna, banho turco, 
hidromassagem e uma sala de fitness, ao passo 
que neste Hotel Disney® existem Encontros com 
Personagens Disney.



O Disney’s Sequoia Lodge está sujeito a remodelação de fachadas durante o período de validade desta publicação.
A piscina e o ginásio estão encerrados durante certos períodos para manutenção. Consulta-nos para mais detalhes. 37

DISNEY’S HOTEL 

CHEYENNE

É ABSOLUTAMENTE 
MAGNÍFICO. 

LOCAL PERFEITO 
E COMIDAS E BEBIDAS

INCRÍVEIS, TAL 
COMO O SERVIÇO.

Revisto em julho de 2020
por um viajante no Google Reviews

DISNEY’S

SEQUOIA
LODGE

Esta grande estalagem aninhada no meio de uma floresta 
de sequóias majestosas é um local acolhedor para todos.

QUARTOS
Quartos acolhedores com uma decoração de encantar e 
referências subtis ao Bambi. Recomendamos que fiques 
hospedado num quarto ou suite Golden Forest Club se 
quiseres desfrutar de vantagens exclusivas, como check-in 
privado e um salão para um pequeno-almoço gourmet.

REFEIÇÕES
Regala-te num banquete digno de exploradores no 
Hunter’s Grill antes de te aconchegares junto à lareira 
de pedra no Redwood Bar and Lounge para beberes 
algo e planeares a aventura do dia seguinte. 

ATIVIDADES
Há imensa diversão e ação para todos! No Quarry Pool 
and Health Club, poderás encontrar piscinas aquecidas 
interiores e exteriores, jogos aquáticos, escorregas 
e uma sala de fitness, ao passo que neste Hotel Disney®

existe um espaço para crianças e Encontros com 
Personagens Disney.

DISNEY’S HOTEL 

CHEYENNE

Procuras mais qualidade face ao teu orçamento? 
Então esta animada cidade do Wild West é ideal para ti. 

QUARTOS
Quarto com ares de "western" decorados ao estilo do 
Woody e da Jessie do filme Toy Story. 

REFEIÇÕES
Saboreia um delicioso menu que inclui costeletas 
e frango grelhados no local no Chuck Wagon Cafe.
Depois levanta-te, ergue o copo e dança ao som 
de vozes animadas de música "country" no 
Red Garter Saloon. 

ATIVIDADES
Com um espaço para crianças e Encontros com 
Personagens Pixar com o Woody ou a Jessie, há muita 
diversão do Wild West para todos os aventureiros.

TOTALMENTE NO 
ESPÍRITO "WESTERN", 

O HOTEL E 
OS CENÁRIOS SÃO

UMA ATRAÇÃO 
POR SI SÓ.

Revisto em setembro de 2020
por um viajante no Google Reviews



Disney’s Davy Crockett Ranch está sujeito a encerramento temporário durante o período de validade desta publicação. 39

DISNEY’S HOTEL

SANTA FE

DISNEY'S

DAVY CROCKETT 
RANCH

OS MIÚDOS 
ADORARAM

O TEMA DESTE HOTEL! 
TIVERAM REAÇÕES 

QUE SÓ POR 
SI JÁ VALERAM 

CADA CÊNTIMO.
Revisto em janeiro de 2021 

por um viajante da Tripadvisor

Se gostas do mundo de Cars, vais adorar esta homenagem 
a Radiator Springs, à Route 66 e ao sudoeste americano. 
E também se adapta a todos os orçamentos. 

QUARTOS
Quartos renovados, mobilados e decorados com 
motivos do filme Cars.

REFEIÇÕES
Precisas de reabastecer? Então aproveita o menu 
"all-you-can-eat" inspirado na gastronomia mexicana em 
La Cantina. E, quando tiveres acabado as tuas aventuras 
do dia, passa o serão com uma bebida num colorido bar 
ao estilo do Novo México, o Rio Grande Bar.

ATIVIDADES
Com um espaço para crianças e Encontros com 
Personagens Disney, há magia e diversão para todos.

Os colonos de todas as idades irão sentir-se em casa 
nesta aldeia americana fronteiriça cheia de aventura. 

BUNGALOWS
Bungalows com cozinha decorados com um toque
de magia de Ranger Mickey. No exterior, há um 
terraço com mesa de piquenique, área de barbecue 
e estacionamento privado. 

REFEIÇÕES
Saboreia um menu "all-you-can-eat" com outros 
pioneiros no Crockett’s Tavern. Desfruta de uma 
bebida e joga bilhar no rústico Crockett’s Saloon. 
E, se precisares de produtos frescos para o barbecue, 
vai até Alamo Trading Post. 

ATIVIDADES
Aqui, os aventureiros de todas as idades têm muito 
que fazer! Na Blue Springs Pool, poderás encontrar 
uma piscina interior aquecida com cascata, rio e 
hidromassagem, além de um campo de ténis interior, 
minigolfe e áreas de jogos ao ar livre em todo o rancho.

Nota: a única forma de chegar ao Disney’s Davy 
Crockett Ranch é de carro. Não há serviço de 
transporte para os Parques Disney® ou para a estação.

Avaliação baseada num parque residencial, 
conforme a classificação turística francesa

OS BUNGALOWS 
SÃO INCRÍVEIS 

E PERFEITOS 
PARA AS CRIANÇAS 

PASSAREM 
ALGUM TEMPO 

FORA 
DO PARQUE.

Revisto em agosto de 2020
por um viajante da Tripadvisor



Não podemos garantir a disponibilidade dos serviços prestados ou dos produtos propostos pelos nossos parceiros durante todo o período de validade 
desta publicação. 41
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FICA 
BEM 
PERTO
Claro que recomendamos uma estadia num 
Hotel Disney®. Mas, se quiseres experimentar 
outra coisa, eis as alternativas – todas situadas 
a uma curta distância de carro ou de "shuttle" 
dos Parques Disney. 

Para mudar de cenário e ter um tempo de 
descanso em ligação com a magia da natureza, 
Villages Nature® Paris by Center Parcs é o local 
perfeito, enquanto oito hotéis parceiros da 
Disneyland® Paris oferecem um alojamento 
confortável e de qualidade para toda a família. LOCAL MARAVILHOSO, 

CENÁRIOS LINDOS.
EXCELENTE 

LOCALIZAÇÃO PERTO 
DA DISNEYLAND.

Revisto em julho de 2021
por um viajante no Google Reviews

ÓTIMO ESPAÇO 
FAMILIAR COM 

ATIVIDADES 
SUFICIENTES PARA 

UMA SEMANA 
E APENAS A 10
MINUTOS DE 

DISTÂNCIA DA 
DISNEYLAND PARIS.

Revisto em julho de 2021
por um viajante no Google Reviews

Sente-te em união com a natureza nesta pacata aldeia 
ecológica cheia de diversão ao ar livre.

APARTAMENTOS
Apartamento com um ou dois quartos, cozinha 
totalmente equipada e varanda. 

REFEIÇÕES
Desde o serviço de mesa até snacks e produtos 
frescos, todos os sabores estão presentes nos muitos 
restaurantes e lojas de Lakeside Promenade. O Lagon 
Café é particularmente adequado para uma bebida 
saudável e refrescante entre mergulhos no Aqualagon.

ATIVIDADES
Com o parque aquático Aqualagon, o Spa 
Deep Nature®, a Quinta BelleVie, quatro jardins 
paisagísticos, um divertido percurso pedestre, trilhos 
para subir às árvores, um clube de pónei, o aluguer 
de bicicletas e muito mais, este espaço ao ar livre é 
ideal para muita diversão em família. 

Nota: a única forma de chegar a Villages Nature® Paris 
by Center Parcs é de carro ou de transporte público 
desde a estação Marne-la-Vallée/Chessy.

Avaliação baseada numa residência de diversões, 
conforme está definido pela classificação turística francesa
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HOTÉIS PARCEIROS

HÔTEL L’ELYSÉE VAL D’EUROPE
Uma dose de Paris ao estilo Grand Boulevard.

Quartos standard para até quatro pessoas 
e quartos familiares com ligação para até 
seis pessoas 
Grande variedade de serviços, incluindo "shuttle" 
gratuito para os Parques Disney
Um restaurante: Le George
Um bar: Le Diplomate 

RADISSON BLU HOTEL PARIS,
MARNE-LA-VALLÉE
Um retiro de luxo espaçoso e moderno nos campos 
verdes de Golf Disneyland®.

Quartos standard para até quatro pessoas e quartos 
familiares com ligação para até seis pessoas
Grande variedade de serviços e infraestruturas de 
lazer, incluindo "shuttle" gratuito para os Parques 
Disney®, piscina interior, spa, sala de fitness e uma 
área infantil no exterior
Um restaurante: Le Pamplemousse
Um bar: Le Chardon

DREAM CASTLE 
FABULOUS HOTELS GROUP
Os pequenos sonhadores podem viver os seus sonhos 
neste hotel inspirado nos castelos dos contos de fadas. 

Quartos standard temáticos para até quatro pessoas
Grande variedade de serviços e infraestruturas de 
lazer, incluindo "shuttle" gratuito para os Parques 
Disney, piscina interior, spa, sala de fitness e áreas 
infantis no exterior e no interior
Dois restaurantes: The Kitchen e The Market
Um bar: Bar Excalibur

MAGIC CIRCUS 
FABULOUS HOTELS GROUP
Um hotel colorido com ilusões de ótica como decoração.

Quartos standard temáticos para até quatro pessoas 
e quartos familiares com ligação para até seis pessoas
Grande variedade de serviços e infraestruturas de 
lazer, incluindo "shuttle" gratuito para os Parques 
Disney, piscina interior, sala de fitness e áreas 
infantis no exterior e no interior
Um restaurante: L’Etoile
Um bar: Bar des Artistes

B&B HOTEL
Desfruta da tranquilidade e do sossego neste cenário 
descontraído próximo de um belo lago.

Boa relação qualidade/preço
Quartos standard para até quatro pessoas
e quartos familiares para até cinco pessoas
Grande variedade de serviços e infraestruturas 
de lazer, incluindo "shuttle" gratuito para os 
Parques Disney e uma sala de videojogos
Um snack bar: Les Halles
Um bar

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE 
VAL D’EUROPE
Sente-te em casa no teu próprio apartamento 
moderno, confortável e autossuficiente.

Boa relação qualidade/preço 
Apartamentos para até sete pessoas. 
Com cozinha totalmente equipada
Grande variedade de serviços e infraestruturas 
de lazer, incluindo "shuttle" gratuito para os 
Parques Disney e um espaço infantil 
Uma sala de pequeno-almoço 

CAMPANILE VAL DE FRANCE
O teu próprio refúgio na tradicional região 
rural francesa.

Boa relação qualidade/preço
Quartos standard para até quatro pessoas
Grande variedade de serviços e infraestruturas 
de lazer, incluindo "shuttle" gratuito para os 
Parques Disney, uma pequena quinta, uma área 
infantil no exterior e uma sala de videojogos
Um restaurante: Le Marché Gourmand
Um bar: Le Bar

EXPLORERS FABULOUS HOTELS GROUP
O porto preferido das famílias de piratas que sonham 
em explorar o mundo. 

Quartos standard temáticos para até quatro pessoas 
e quartos familiares para até seis pessoas
Grande variedade de serviços e infraestruturas 
de lazer, incluindo "shuttle" gratuito para os 
Parques Disney®, piscina interior com área de jogos 
aquáticos interativa, sala de fitness para crianças 
e áreas infantis no exterior e no interior
Três restaurantes: La Plantation, The Captain’s 
Library e "take away" Marco’s Pizza
Um bar: Trader’s Bar



Alguns hotéis, restaurantes, serviços de quarto, estabelecimentos de retalho, instalações de lazer e experiências podem não estar disponíveis ou podem ser modificadas em função da 
evolução das medidas e recomendações de saúde e segurança das autoridades públicas ou qualquer outra razão, incluindo, mas não se limitando a, condições climáticas adversas ou 
remodelações. Não podemos garantir a disponibilidade dos serviços ou produtos fornecidos pelos nossos parceiros ao longo de todo o período de validade desta publicação.

QUAL É O HOTEL MAIS ADEQUADO PARA TI?
Fizemos toda a pesquisa para que não tenhas de a fazer. Da distância aos Parques Disney® até às infraestruturas 
de lazer e serviços de quarto, tudo o que precisas de saber está mesmo aqui.

Podes chegar aos Parques Disney de autocarro "shuttle" gratuito, exceto no caso de Villages Nature® Paris 
by Center Parcs (de carro e autocarro) e Disney’s Davy Crockett Ranch (apenas de carro). 

DIFERENÇA
DISNEY
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DISNEYLAND® HOTEL
*****

DISNEY’S HOTEL NEW YORK 
- THE ART OF MARVEL 
**** 10 min 8 min

DISNEY’S 
NEWPORT BAY CLUB
**** 15 min 8 min

DISNEY’S SEQUOIA LODGE
*** 15 min 8 min

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE
*** 20 min 8 min

DISNEY’S HOTEL SANTA FE
** 20 min 8 min

DISNEY’S 
DAVY CROCKETT RANCH
*** 15 min

VILLAGES NATURE® PARIS 
BY CENTER PARCS
**** 10 min 25 min

RADISSON BLU HOTEL PARIS, 
MARNE-LA-VALLÉE
**** 10 min

HÔTEL L’ELYSÉE 
VAL D’EUROPE 
**** 10 min

DREAM CASTLE 
FABULOUS HOTELS GROUP 
**** 10 min

MAGIC CIRCUS
FABULOUS HOTELS GROUP 
**** 10 min

EXPLORERS 
FABULOUS HOTELS GROUP 
*** 10 min

CAMPANILE VAL DE FRANCE
*** 10 min

B&B HOTEL 
** 10 min

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE 
VAL D’EUROPE 10 min

Alvo de uma majestosa transformação



(1) Disponível apenas para os hóspedes dos Hotéis Disney. (2) Disponível apenas para os hóspedes dos Hotéis Disney e 
Villages Nature® Paris by Center Parcs. Dependendo da data da tua visita, a duração e o Parque Disney aplicável podem 
variar. Para mais informações, contacta-nos.(3) O Disney PhotoPass+ está sujeito a alteração, adiamento ou cancelamento 
sem pré-aviso, especialmente em caso de mau tempo ou por motivos de segurança. Custo adicional. (4) Comprar um 
Disney Premier Access dá-te acesso rápido à atração que escolheste, mas não garante acesso imediato. Podes consultar 
as atrações que estão disponíveis durante a tua visita através da app uma vez que estejas nos Parques Disney.  
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A MELHOR VIAGEM
Reservar uma aventura na Disneyland® Paris é fácil. 

Mesmo assim, é sempre bom receber algumas recomendações. Por isso, reunimos 
os aspetos mais importantes a ter em conta antes de seguir viagem. 

São dicas importantes que vão ajudar-te a planear a melhor viagem. Eis o motivo...

Um pacote perfeito 
Todos os pacotes incluem alojamento, 
entradas para ambos os Parques 
Disney® e estacionamento gratuito no 
hotel. Recomendamos que adiciones 
um Plano de Refeições para viveres a 
Experiência Disney completa!

Check-in simples 
Se quiseres poupar tempo, faz o 
check-in no teu Hotel Disney antes 
de chegares através da app da 
Disneyland® Paris. Depois, quando 
chegares à receção do teu hotel, basta 
levantares o teu MagicPass e ires 
diretamente para os Parques Disney.

Tudo é mais fácil com MagicPass(1)

Inclui as tuas entradas para os 
Parques Disney, as opções que 
reservaste, a chave do quarto e 
o cartão de pagamento do hotel. 
Também te dará acesso à piscina e à 
sala de fitness do hotel (se estiverem 
disponíveis) e ao Parque de 
Estacionamento dos Parques Disney. 

Extra Magic Time(2)

Entra nos Parques Disney antes do 
horário de abertura oficial. Vê os 
Personagens Disney e entra em 
algumas das nossas atrações antes 
de toda a gente. 

Disney PhotoPass™+(3)

– Powered by Kodak Moments
Temos fotógrafos profissionais 
para captar os teus momentos 
mágicos, desde os Encontros com 
Personagens Disney até às atrações
e os mais icónicos monumentos 
da Disneyland Paris. Podes depois 
ver, descarregar e partilhar as tuas 
fotografias em DisneyPhotoPass.eu. 

Transforma o teu telemóvel numa 
varinha mágica
Descarrega a app da Disneyland 
Paris e terás na ponta dos dedos 
uma grande variedade de serviços 
úteis, incluindo Disney Premier 
Access(4), que te permite acesso 
rápido em algumas das atrações 
mais populares (custo adicional), 
reservas em restaurantes, check-in 
no hotel e muito mais!

Visitantes com 
necessidades especiais 
No momento da reserva, 
informa-nos se necessitares 
de assistência especial. Verifica 
os meios de acesso às nossas 
atrações ou outro tipo 
de assistência.



Não podemos garantir a disponibilidade dos serviços prestados ou dos produtos propostos pelos nossos parceiros durante todo o período de validade 
desta publicação. 49

©La Vallée Village 2021

DIVERSÃO PARA 
ALÉM DOS 
PARQUES DISNEY®

CAMPO DE GOLFE
MUITO DIVERTIDO 

SITUADO PERTO DA 
DISNEYLAND PARIS. 
O FORMATO É SEM 
DÚVIDA BOM E O 

PESSOAL É SIMPÁTICO!
Revisto em maio de 2021

por um viajante no Google Reviews

O quê? Queres conhecer outras coisas para além 
dos Parques Disney®? Não faz mal, há muita diversão
nas imediações dos Parques a uma curta distância 
de carro, de autocarro e de comboio. 

As nossas recomendações locais incluem ver os 
monumentos históricos de Paris, jogar uma partida de 
golfe em Golf Disneyland®, fazer compras de artigos 
das marcas de designers famosos em La Vallée Village 
e descobrir um maravilhoso mundo aquático 
no Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe.

D I C A  D A  D R E A M  T E A M  PA R A  O S  A M A N T E S  D E  PA R I S
A Disneyland Paris está tão perto de… Paris! Por isso, é uma oportunidade de ouro para

descobrires ou redescobrires a Cidade das Luzes – a Torre Eiffel, os museus, os cruzeiros no rio…
e muito mais. As excursões variam dependendo do hotel, contacta-nos para mais informações.  

Golf Disneyland®

Explora o nosso campo de golfe de nível mundial, 
com 27 buracos, que é perfeito para praticantes de 
todos os níveis. Por vezes, apenas gostamos de ver
toda a ação a decorrer durante um almoço no 
acolhedor Clubhouse Grill. Aberto sete dias 
por semana. 

Excursões dos Hotéis até Paris
Conhece a Cidade das Luzes em todo o seu esplendor 
numa das excursões a partir do teu hotel. Da Torre Eiffel 
ao Palácio de Versalhes, há muita coisa para descobrir! 

Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
Mergulha no habitat de mais de 2300 animais 
marinhos explorando nove áreas temáticas imersivas. 
Tubarões, tartarugas, cavalos-marinhos, peixes-
palhaço – estão todos aqui. Aberto todos os dias, 
exceto a 25 de dezembro. 

La Vallée Village
Compra marcas de designers famosos a preços mais 
acessíveis. Com tanto para escolher num só local, esta 
é uma experiência de compras diferente de qualquer 
outra em França. Basta pedires no teu hotel um 
autocarro "shuttle" (custo adicional). Aberto sete dias 
por semana.



MINI 
SONHA-
DORES
Vais adorar ver os teus pequenotes de olhos brilhantes 
ao verem as histórias Disney de que tanto gostam 
ganhar vida em atrações adequadas à idade e durante 
os espetáculos interativos. Espera até os veres com 
Personagens Disney. Isso sim, é magia a sério! 

Para te ajudar a tornar cada momento com os teus 
pequenos tesouros o mais mágico possível, pedimos 
à Claire, membro da Dream Team* e mãe de uma 
família de superfãs Disney, que nos desse algumas 
dicas importantes. FOMOS À DISNEY 

COM UMA CRIANÇA 
DE 2 ANOS E OUTRA 
DE 7 MESES, E FARIA 

TUDO OUTRA VEZ 
SEM HESITAR!

Revisto em fevereiro de 2020
por um viajante no Facebook

*Uma equipa de visitantes especialistas da Disneyland® Paris. Sabem tudo 
o que há para saber sobre a magia!  

PRINCIPAIS DICAS DA CLAIRE 
Olá, sou a Claire. Todos os anos, levo as minhas filhas, 
que são obcecadas pelas Princesas Disney, 
à Disneyland® Paris. Eis o que tencionamos fazer 
em 2022. 

Ver os magníficos espetáculos e desfiles
Adoro ver as minhas filhas com os olhos a brilhar durante 
os incríveis espetáculos e desfiles – cada um cheio de 
sorrisos, fatos de encantar e canções que ficam no ouvido.

Explorar as nossas atrações preferidas 
É difícil escolher, porque adoramos todas. Dumbo the 
Flying Elephant é uma animação para as crianças e uma 
ótima forma de ver toda a magia a acontecer lá em baixo.

Conhecer Personagens Disney 
Fazemos sempre questão de cumprimentar os vários 
Personagens Disney. Claro que o Mickey é obrigatório, 
mas também adoramos estar com as Princesas Disney, 
o Olaf e o Donald, que está sempre a pregar partidas. 

Celebrar um ano cheio de magia 
Mal podemos esperar para descobrir as surpresas que 
o Mickey preparou para o 30.º Aniversário. Estamos 
entusiasmadas para descobrir o Avengers Campus e ver os 
Personagens da MARVEL, sobretudo o Spider-Man.

PARA VIVER UM TEMPO DE MAGIA
Aproveitar ao máximo os excelentes serviços para 
crianças disponíveis no Resort. Aqui estão aqueles 
que penso que todos os pais deveriam aproveitar.

Cuidados para Bebés (Baby Care Centers)
Têm tudo o que é preciso, desde aquecimento de 
biberões e locais para a mudança de fraldas até 
comida para bebé, fraldas, toalhitas e leite para venda. 

Aluguer de carrinhos nos Parques Disney®

Costumo alugar um para aquela preguiça que 
costuma afetar as minhas filhas depois do almoço!

Menus para crianças entre os 3 e os 11 anos
Todos os restaurantes têm opções saudáveis e de 
qualidade, fico descansada por saber que as minhas 
filhas comem bem. Para os bebés, há aquecedores 
de biberões, microondas e cadeiras altas, que 
dão sempre jeito. Ah, e reservamos mesa com 
antecedência, sobretudo nos nossos locais de eleição. 

Rider Switch
Este serviço gratuito permite que tu e outro adulto 
do grupo se revezem nas filas, para que uma pessoa 
fique com as crianças e depois participe na atração 
sem ter de ir novamente para a fila. Basta perguntar 
à entrada da atração.

D I C A  D A  D R E A M  T E A M  PA R A  E S TA D I A S  C O M  B E B É S
Se trouxeres um bebé para a Disneyland Paris, torna cada minuto mágico com uma estadia 

num Hotel Disney. Porquê? Bem, tudo fica mais fácil com os serviços de Hotel Disney, 
como berços, banheiras, penicos, aquecedores de biberões, esterilizadores, cadeiras para 

crianças e até um serviço de babysitting (custo adicional).



PARQUE 
DISNEYLAND®

PARQUE WALT DISNEY 
STUDIOS®

DISNEY VILLAGE®

Este mapa não tem escala.

E NAS PROXIMIDADES…
Q  La Vallée Village – Outlet de marcas
R  Val d’Europe – Centro comercial
S  Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
T  Golf Disneyland®

i  Posto de turismo

ACESSO AOS PARQUES DISNEY®
A pé

De autocarro gratuito*

De carro

*Para as Villages Nature® Paris by Center Parcs, existem 
transportes públicos disponíveis. 

Custo adicional. As estimativas de tempo são apenas 
para fins de orientação e podem estar sujeitas a tráfego 
ou outros atrasos.

A DISNEYLAND® PARIS 
AGRADECE AOS SEUS PARCEIROS OFICIAIS

Parceiros Oficiais no momento da impressão
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HOTÉIS DISNEY®

ESTAÇÃO MARNE-
LA-VALLÉE/CHESSY

LOCAIS ONDE FICAR
A Disneyland® Hotel

Atualmente fechado, a ser alvo de uma majestosa transformação.

B Disney’s Hotel New York – 10
min

8
min

The Art of Marvel
C  Disney’s Newport Bay Club 15

min
8
min

D  Disney’s Sequoia Lodge 15
min

8
mintos

E  Disney’s Hotel Cheyenne 20
min

8
mintos

F  Disney’s Hotel Santa Fe 20
min

8
mintos

G  Disney’s Davy Crockett Ranch 15
min

H  Villages Nature® Paris by Center Parcs 10
min

25
min

I  Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée  10
min

J  Dream Castle Fabulous Hotels Group  10
min

K  Magic Circus Fabulous Hotels Group  10
min

L  Hôtel l’Elysée Val d’Europe 10
min

M  Explorers Fabulous Hotels Group 10
min

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

O  Campanile Val de France 10
min

P  B&B Hotel 10
min

Linha férrea RER A

35 minutos
da estação Nation

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

Paris

ACESSO À DISNEYLAND® PARIS
• De comboio, diretamente para a estação 

Marne-la-Vallée/Chessy (a dois minutos a pé dos 
Parques Disney®).

• De avião, com transferes regulares dos aeroportos de 
Paris por autocarro Magical Shuttle (custo adicional).

• De carro, idealmente situados nas proximidades 
das principais autoestradas internacionais.
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COMO FAZER UMA RESERVA?

• Visita-nos em qualquer Agência de Viagens El Corte Inglés
• Liga-nos para o: 808 204 729
• Ou através do nosso site: viagenselcorteingles.pt

Comm

Consulta todas as nossas medidas de saúde e segurança no nosso site 
da Disneyland® Paris

A TUA SEGURANÇA É A NOSSA PRIORIDADE

Vamos adaptar continuamente as operações e também 
as medidas de saúde e segurança à medida que a situação 
evoluir e em conformidade com as orientações provenientes 
das autoridades francesas.

DIRDIREITEITEITOS DE AUTOR E REFERÊNCIAS DA BROCHHURA Toy Story Playland é inspirado nno fifilme A Toy Sttoory, da Disney/Pixar. • Cars Quatre Roues RaRallyee ee CarCars Rs OADOAD TRTRIP sãoP
inssnsppirados no filme Carros, da Disney/Pixar. • Crush’s CCoaster®rr  é inspirado no filme À Procura de Nemo, da DDisney/Py/Pixar. • Slinky® Zig Zag é uma marca c regregististadaada dede Pooof-f Slinkyky, Inc. 
TTTodos os direitos reservados. • Thee Twilight Zone Toweer of Terror™ é inspirado em ™ The Twwiliilightght Zone®, uma mmarca reegistada da CBS, Inc. Todos os direir itoitos rs reeservav dos. •.  Hot Wheels®®

é uma marca registada da Mattel, Inc. Marca e pista Hot Wheels® utilizadas com autorizazaçãoão ©2009 Mattett l, Incc. Todos os direitos reservadoss. A. Algulgumasmas imagens são desenhos 
artísticos e não são exatos. As imaagens utilizadas neesta brochura são representativas das atrações, espetááculcu os ee atividades típicos dos que exisx tiatiam nm no momento da impressão.o
Estes podem diferir dos que são ppropostos aquando da tua estadia. Algumas imagens não representaam am as dddireir trrizes operacionais atuais nem asas memediddidas de saúúde e segue rança, 
como as exigências de proteção facial e de distanciciaamento físico. Consulta viagenselcoro teingles.pt parpa a tereres as acesso a detalhes importantees as antentes ds da ta ua visita. ©Disney/Pixar 
© 2021 MARVEL. © & TM 2021 LuLucasfilm Ltd.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
PARA A SUA VIAGEM

Os serviços apresentados nesta brochura são operados por Eurodisney Vacance S.A.S., registados sob o número: 383 
850 278, com sede na Rue de la Gamy 1, 77700 Chessy, França

DOCUMENTAÇÃO PARA PORTUGUESES
Todos os passageiros, sem exceção (crianças 
incluídas), devem levar a sua respetiva do-
cumentação pessoal e familiar, quer seja o 
passaporte ou cartão de cidadão, de acor-
do com as leis do país ou países que es-
tão a ser visitados. Será por conta dos 
mesmos, quando as viagens assim o exi-
girem, a obtenção de vistos, passaportes, 
certi cados de vacinação, etc., para tal po-
dem dirigir-se ao consulado/Embaixada do 
país correspondente e/ou à página web  
portaldiplomatico.mne.gov.pt. Em caso de re-
jeição por qualquer autoridade, a concessão 
de vistos, por motivos particulares do utiliza-
dor, ou ser recusada a entrada no país por 
carecer dos requisitos exigidos, ou por defei-
to na documentação exigida, ou por não ser 
portador da mesma, a Agência Organizadora 
declina toda a responsabilidade por atos des-
ta natureza, sendo por conta do consumidor 
qualquer despesa que se origine, aplican-
do-se nestas circunstâncias as condições e 
regras estabelecidas para os casos de de-
sistência voluntária de serviços. Recorda-se 
igualmente a todos os utilizadores, e especial-
mente aqueles que têm nacionalidade dife-
rente da portuguesa, que devem ter a certeza, 
antes de começarem a viagem, de terem cum-
prido todas as regras e requisitos aplicáveis 
em mat ria de vistos a m de poder entrar 
sem problemas em todos os países que vão 
ser visitados. Os menores de idade, no caso 
de viajarem sozinhos, com pessoas que não 
os seus pais ou tutores legais, ou com apenas 
um progenitor quando estão separados/divor-
ciados, deve levar uma autorização escrita e 
assinada pelos seus pais ou tutores legais, e 
reconhecida pelo Notário, antecipando que 
possa ser solicitada por qualquer autoridade. 
Em todos os casos, os menores devem ter o 
seu próprio passaporte ou cartão de cidadão.

RECOMENDAÇÕES DE VIAGEM:
O Ministério dos Negócios Estrangeiros no 
que diz respeito às recomendações de via-
gem estabelece o seguinte:

No contexto da evolução da pandemia  
COVID-19, todos os viajantes devem ter em 
conta a possibilidade de serem afetados no 
estrangeiro por restrições de qualquer tipo 
que impeçam ou alterem a sua liberdade de 
circulação.

Por isso, é reiterado a todos os viajantes, a 
recomendação de se manterem sempre infor-
mados, independentemente do seu destino ou 
das circunstâncias da sua viagem.

Por esta razão, recomenda-se a consulta do 
serviço de Conselhos aos Viajantes do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros, através do 

site https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/
pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes; ou para 
cidadãos de outros países devem consultar 
a sua embaixada/consulado. Bem como, no 
que diz respeito a questões sanitárias no site 
www.sns24.gov.pt.

Relativamente ao que precede, podem existir 
destinos, incluindo no território nacional, que 
estabeleçam limitações e/ou requisitos espe-
cí cos que afetem a sua entrada ou a liberda-
de de circulação.

MÉTODO DE PAGAMENTO. INSCRIÇÕES
No ato de inscrição, a Agência pode exigir um 
adiantamento que, em caso algum, exceda 
40% do montante total da viagem, emitindo 
o recibo correspondente especi cando, para 
além do montante antecipado pelo consumi-
dor, a viagem solicitada. O montante rema-
nescente deve ser pago contra a entrega dos 
vouchers ou documentação de viagem, que 
deve ser feito pelo menos sete dias antes da 
data de partida. Ao não ser efetuado o paga-
mento do total da viagem, entende-se que o 
consumidor desiste da viagem solicitada, apli-
cando-se as condições previstas no parágrafo 
seguinte. Todos os reembolsos que são devi-
dos por qualquer motivo, serão sempre forma-
lizados através da Agência onde a inscrição 
foi formalizada, não se efetuando nenhum tipo 
de devolução por serviços não utilizados vo-
luntariamente pelo consumidor.

QUARTOS
As ocupações máximas dos quartos contrata-
dos só podem ser ultrapassadas por um bebé 
adicional (menor de 3 anos).  

BERÇOS 
Quando quiser contratar este serviço, deve 
comunicá-lo no momento da reserva, mas não 
será con rmado até à chegada ao destino.

ATRAÇÕES, HOTÉIS E ENCERRAMENTOS 
DE SERVIÇOS
Algumas atrações e serviços, tanto dos 
Parques Disney como dos Hotéis, podem 
encontrar-se fechados sem aviso prévio 
por manutenção, situações metereológi-
cas adversas ou outras razões alheias a  
Viagens El Corte Inglés. 

SERVIÇOS, EVENTOS, TEMPORADAS 
Datas e prazos podem variar dependendo do 
momento da formalização da reserva, consul-
ta em Viagens El Corte Inglés as condições 
aplicáveis à reserva. 

ALTERAÇÕES
A Agência compromete-se a fornecer aos 
seus clientes todos os serviços contratados, 
com as condições e características estipula-

das, tudo de acordo com os seguintes pontos: 

a)  No caso de, antes da partida da viagem, 
a Disneyland Paris ser obrigada a modi car 
signi cativamente qualquer elemento essen-
cial do contrato, incluindo o preço, Viagens El 
Corte Inglés deve informar imediatamente o 
consumidor; 

b)  Nesse caso, e a menos que as partes 
concordem em contrário, o consumidor pode 
escolher entre rescindir o contrato sem penali-
zação ou aceitar uma alteração da viagem em 
que as variações introduzidas e o seu impac-
to no preço são especi cados. O consumidor 
deve comunicar a decisão adotada a Viagens 
El Corte Inglés no prazo de três dias a partir da 
noti cação da alteração referida na secção a).

DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR E 
CANCELAMENTO DA VIAGEM
A qualquer momento o utilizador ou consumi-
dor pode desistir dos serviços solicitados ou 
contratados, mas deve pagar os custos de 
gestão e os custos de cancelamento, caso os 
haja. Consulte a sua delegação no momento 
da reserva.

A não utilização no destino de qualquer um 
dos serviços contratados não dará direito a 
nenhum tipo de reembolso.

VALIDADE E DATA DE EDIÇÃO
Brochura válida para chegadas de 31 de 
março de 2022 a 29 de março de 2023. As 
opções extra são válidas até 29 de março de 
2023 inclusive (por data de consumo), para 
conhecer as opções aplicáveis após esta 
data, consulte a sua Agência de Viagens.

Data de edição: 15/12/2021
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