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11/23/10 - Párizsi Disneyland Park ? Párizs nevezetességei 2. rész

? Disneyland Park (Disneyland Paris, Euro Disney)
A Marne-la-Vallée városában található (Párizstól kb. 32 km-re) 2 nagy
komplexumból (Disneyland Park, Walt Disney Studios Park) álló Disneyland,
amelyet 1992. április 12-én nyitottak meg, jelenleg Európa legnagyobb (19 km2) és
leglátogatottabb vidámparkja, amelyben 48 játék található, 5 részre (világra)
felosztva. A parkban sétáló Walt Disney figurákon kívül a Kalandország
(Adventureland) részen találkozhatunk többek között a Karib-tenger kalózai
alakjaival, felülhetünk az Indiana Jones filmjéb?l megismert hullámvasútra, a 4
részb?l álló Walt Disney Studios Parkjában, pedig betekintést nyerhetünk a
mozifilmek kulisszatitkaiba. A vadnyugatot is idéz? Határország (Frontierland)
részen, a gyerekek játszhatnak Pocahontas indián falujában, és felszállhatnak a
Cruiser lapátkerekes g?zhajójára. A világ?r birodalmának (Discoveryland) els?
helyszínén, a gyorsulás és az ?rutazás élményét élhetjük át. A Fantasyland részen
Alice labirintusát ismerhetjük meg, és betekinthetünk Csipkerózsika kastélyába, és
léghajóval is repülhetünk, amivel követhetjük Pán Péter utazásait. Az utolsó Main
Street, U.S.A részen pedig, egy amerikai kisvárost próbálnak bemutatni a
látogatóknak, még az 1900-as évekb?l. A Disneyland Park egész területén
rengeteg attrakcióval és show m?sorral szórakoztatják a látogatókat. A park még
tartalmaz a szállodákon kívül egy golf pályát (Golf Disneyland) és egy szórakoztató
negyedet (Disney Village), ahol számos étterem, bár, és üzlet megtalálható.

Top 5 attrakció:

• It's A Small World (Fantasyland)
• Space Mountain: Mission 2 (Discoveryland)
• Big Thunder Mountain (Frontierland)
• Pirates of the Caribbean (Adventureland)
• Buzz Lightyear Laser Blast (Discoveryland)

Disneyland Park FastPass:
A FastPass a Disneyland Park ingyenes szolgáltatása. A népszer?bb helyszíneken
(Indiana Jones, Pán Péter) a várakozási id? csökkentését hívatott szolgálni. A
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FastPass egy jegy, amely tartalmaz egy id?pontot, amikor vissza kell menni a
helyszínre. Egy FastPass jegy egy id?ben személyenként csak egyszer
használható, amint a jegy felhasználásra került, igényelhet? csak újabb jegy. A jegy
igénylése úgy történik, hogy a látogatottabb helyszíneknél a belép?jegyet be kell
helyezni a FastPass automatába, amely aztán kiadja az id?pontot is tartalmazó
jegyet.
Vannak olyan helyszínek, ahol minimum magasságot követelnek meg
(pl.: Szürkületi zóna ? 102 cm, Hullámvasút ? 140 cm).

A Disneyland Park megközelítése busszal a repül?terekr?l:
A legegyszer?bb módja, hogy a repül?terekr?l elérjük a Disneyland Parkot, ha a 20
percenként induló (Beauvais repül?tér naponta csak 3-szor) reptéri transzfer
buszokat (VEA Shuttle Bus) választjuk. A párizsi Charles De Gaulle és Orly
repül?terekr?l kb. 45-45 perc alatt érhetjük el a parkot. A távolabb es? Beauvais
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repül?térr?l kb. 2,5 óra az út a parkig.

Jegyárak:

• Charles De Gaulle repül?tér (feln?tt 18 euró, gyermek 15 euró)
• Orly repül?tér (feln?tt 18 euró, gyermek 15 euró)
• Beauvais repül?tér (feln?tt 30 euró, gyermek 24 euró)

A gyermek jegyárak a 3 és 11 év közötti gyermekekre értend?ek. A 3
év alatti gyermekek ingyen utazhatnak a VEA transzfer buszjáratain.

• Online jegyvásárlás: VEA Shuttle Bus Tickets

A Disneyland Park megközelítése tömegközlekedéssel Párizs
belvárosától:
Párizs belvárosából a Disneyland Parkba legolcsóbban és legegyszer?bben a
metrót (RER Line A4 ? piros vonal) használva juthatunk el. A metró egészen a
Marne-la-Vallée/Chessy állomásig közlekedik, ahonnan a park bejárata mindössze
100 méterre található. Az út kb. 35 percig tart.

A párizsi Disneyland Park megközelítése London belvárosától:
Az Eurostar minden nap (09:53 órakor) indít vonatot a Disneyland Parkba a londoni
St Pancras pályaudvarról. Az út kb. 2 óra 35 percig tart.

Olcsó fapados repül?jegy Párizs városába ? Wizz Air, easyJet, Ryanair

Disneyland Park és Walt Disney Studios Park belép?jegy árai:
Magic Ticket (1 nap ? 2 park)
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A Magic Ticket belép?jegy ára 15% kedvezményt tartalmaz a 1-Day /
2-Park belép?jegy árához képest.

• Feln?tt belép?jegy: 57 euró
• Gyermek belép?jegy: 51 euró

1-Day / 1-Park (1 nap ? 1 park)
A 1-Day / 1-Park belép?jegy csak a Disneyland Park meglátogatására
jogosít fel.

• Feln?tt belép?jegy: 54 euró
• Gyermek belép?jegy: 49 euró

1-Day / 2-Park (1 nap ? 2 park)

• Feln?tt belép?jegy: 68 euró
• Gyermek belép?jegy: 61 euró

2-Day / 2-Park (2 nap ? 2 park)

• Feln?tt belép?jegy: 113 euró
• Gyermek belép?jegy: 102 euró

3-Day / 2-Park (3 nap ? 2 park)

• Feln?tt belép?jegy: 140 euró
• Gyermek belép?jegy: 126 euró

A feltüntetett belép?jegyek (kivétel: 1-Day / 1-Park), a két Disneyland
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Parkban (Disneyland Park, Walt Disney Studios Park) található
attrakciókra, show m?sorokra, parádék megtekintésére korlátlan
(kivétel: Shooting Gallery és Video Games Arcade) hozzáférést
biztosítanak, de a parkban található speciális események (Disney
Halloween Parties) meglátogatására már nem jogosítanak fel.
A feltüntetett belép?jegy árak az ÁFA (VAT) értékével értend?ek. A
gyermek belép?jegyek a 3 és 11 éves kor közötti gyermekeknél
igényelhet?ek. A megvásárolt belép?jegyek nem cserélhet?ek és
vissza nem térítend?ek. A belép?jegyek online megvásárlásánál, lehet
igényelni a postai kézbesítést is, de ennek átfutási ideje, kb. 10
munkanap. A belép?jegyek a megvásárlástól számítva 12 hónapig
használhatóak fel.

Olcsó szállások Párizs városában ? Szálloda, Motel, Hostel, Apartman

Disneyland Park szállások (szállodák):
A szállodák árai a komfort fokozatok nagyságától változnak.

Legolcsóbb partner szálloda a Disneyland környékén:
? Disney's Hotel Santa Fe (2 komfort)
A Disney's Hotel Santa Fe szállodától a park mintegy 20 perc sétára található.
Ingyen busz szállítja a szállóvendégeket a Disneyland bejáratához.

Szállás árak:

• 1 Feln?tt: 171 euró
• 2 Feln?tt: 273 euró
• 1 Feln?tt és 1 Gyermek (3 és 17 év között): 273 euró
• 1 Feln?tt és 2 Gyermek (3 és 17 év között): 375 euró
• 1 Feln?tt és 3 Gyermek (3 és 17 év között): 466 euró
• 2 Feln?tt és 1 Gyermek (3 és 17 év között): 375 euró
• 2 Feln?tt és 2 Gyermek (3 és 17 év között): 477 euró
• 3 Feln?tt és 1 Gyermek (3 és 17 év között): 477 euró
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A feltüntetett árak az alábbiakat tartalmazzák: 2 dupla ágyas szobában
a szállás (2 nap/1 éjszaka), reggeli, belép?jegy, idegenforgalmi adó,
ingyen buszjárat.

Legdrágább szálloda a Disneyland területén:
? Disneyland® Hotel (4 komfort)
A Disneyland® Hotel közvetlen a park területén található.

Szállás árak:

• 1 Feln?tt: 503 euró
• 2 Feln?tt: 644 euró
• 1 Feln?tt és 1 Gyermek (3 és 17 év között): 644 euró
• 1 Feln?tt és 2 Gyermek (3 és 17 év között): 735 euró
• 1 Feln?tt és 3 Gyermek (3 és 17 év között): 826 euró
• 2 Feln?tt és 1 Gyermek (3 és 17 év között): 747 euró
• 2 Feln?tt és 2 Gyermek (3 és 17 év között): 838 euró
• 3 Feln?tt és 1 Gyermek (3 és 17 év között): 850 euró

A feltüntetett árak az alábbiakat tartalmazzák: 2 dupla ágyas szobában
a szállás (2 nap/1 éjszaka), reggeli, belép?jegy, idegenforgalmi adó. A
szálloda privát emeletein VIP és Spa szolgáltatásokat lehet igénybe
venni. A bárban és a szálloda éttermében Disney figurás öltözékben
szolgálják fel az ételeket és italokat.

Disneyland Park információk:

• Nyitvatartási id? (Disneyland Park): 10:00 ? 19:00 között (minden
nap)
• Nyitvatartási id? (Walt Disney Studios): 10:00 ? 18:00 között
(minden nap)
• Megjegyzés: Vannak olyan napok, amikor az esti show m?sorok és
parádék (t?zijáték) véget a park kés?bb zár be.
• GPS koordináták: 48.8670861° (szélesség), 2.7789402°

Page 7 of 7

(hosszúság)
• Cím: 29 Place Emile Menier, 77186 Marne-la-Vallée, France
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás (Angol nyelv?): Disneyland
Paris
• Hivatalos weboldal (Magyar nyelv?): Párizsi Disneyland
• Szállásfoglalás (szálloda): Disney Hotels

Disneyland Képgaléria
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