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DISNEYLAND® PARIS
Frankrijk

De 30e verjaardag van Disneyland® Paris: laat de magie stralen!
Ben je klaar voor het meest magische verjaardagsfeest? Droom groter, lach harder en geniet nog meer tijdens onze spectaculaire en 
unieke 30e verjaardag. Disneyland® Paris straalt magischer dan ooit! We vieren de 30e verjaardag nog t/m 30 september 2023!

Dag 1 • België - Marne-la-Vallée
Via de autosnelwegen rijden we naar Marne-la-Vallée. We komen rond de 
middag aan bij Disneyland® Paris en verblijven in het park tot sluitingstijd. 
Betoverende Disney verhalen komen tot leven in het Disneyland® Park. 
Ontdek de spectaculaire shows, adembenemende attracties, een 
schitterende parade en onvergetelijke ontmoetingen met Disney figuren. 
Na sluitingstijd van het park rijden we naar Noisy-le-Grand voor een 
welverdiende nachtrust in het ***hotel Ibis Marne-la-Vallée Noisy.

Dag 2 • Marne-la-Vallée - België
We brengen een volledige tweede dag door in Disneyland® Paris. In het Walt 
Disney Studios® Park kunnen we een kijkje nemen achter de schermen van 
de fascinerende wereld van film en televisie, animatie en entertainment. 
Ook hier kunnen we genieten van opwindende attracties en spectaculaire 
shows. Rond 16u00 verlaten we Disneyland® Paris en keren terug naar 
België (of na sluitingstijd naar ons hotel voor de 3-daagse).

Dag 3 • Marne-la-Vallée - België
We genieten nog een derde dag in het gezelschap van Mickey 
en zijn vriendjes. Rond 16u00 verlaten we Disneyland® Paris en 
keren terug naar België.

HOTEL IBIS MARNE-LA-VALLEE NOISY***
Ligging:  in het centrum van Noisy-le-Grand, op 10 km van Disneyland® 
Paris
Uitrusting: modern hotel met lift, restaurant, bar, kleine tuin met 
openluchtzwembad, biljart en kinderspelen, gratis wifi,  comfortabel 
ingerichte kamer, badkamer met bad, toilet, radio, telefoon, tv en airco 
Maaltijden: ontbijtbuffet

INBEGREPEN
• **** MAXI DUBBELDEK AUTOCAR 
• Kamer met ontbijtbuffet 
• 2 of 3 dagen toegang Disneyland® Paris 
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2 dagen / 1 nacht
kamer & ontbijt

Vertrekdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

03 april 23  € 315 

24 juni 23  € 305 

10 juli 23  € 305 

21 augustus 23  € 305 

09 september 23  € 315 

Toeslag per persoon 2 dagen 3 dagen

Kind van 3 t.e.m. 11 jaar  in 3-persoonskamer - 03/04 & 09/09  € 235 -

Kind van 3 t.e.m. 11 jaar  in 3-persoonskamer - 24/06  € 237 -

Kind van 3 t.e.m. 11 jaar  in 3-persoonskamer - 10/07 & 21/08  € 232 -

Kind van 3 t.e.m 11 jaar in 4-persoonskamer - alle vertrekdata  € 230 -

Kind van 3 t.e.m. 11 jaar  in 3 & 4-persoonskamer - 19/05 - € 338

Korting per persoon 2 dagen 3 dagen

Kind t.e.m. 2 jaar -€ 250 -€ 405 

Opstapplaats: A
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3 dagen / 2 nachten
kamer & ontbijt

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

19 mei 23 € 485


