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Disney’s Kim Possible World Showcase Adventure The American Idol Experience* Finding Nemo—The Musical  ©Disney/Pixar

Crush ‘n’ Gusher at Disney’s Typhoon Lagoon Water Park Guests at Downtown Disney Marketplace

Dumbo the Flying Elephant
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Welkom in een land waar olifant-
en kunnen vliegen, waar theekop-
jes dansen en waar sprookje-
sprincessen echt bestaan. Neem 
deel aan de Move It! Shake It! 

Celebrate It! Street Party waar Disney figuren door 
Main Street, U.S.A. paraderen. Rij met de Doom 
Buggy door The Haunted Mansion, en zeil met Cap-
tion Jack Sparrow op het schip van de Pirates of the 
Caribbean. Doorklief de ruimte  in  Space Mountain 
en duik naar beneden in Splash Mountain.

Asia, Africa, diep onder water, en 
heel veel andere overgetelijke 
avonturen wachten je op. Waag 
je kans op de verboden berg in 

Expedition Everest tijdens een razendsnelle rit op de 
vlucht voor de geheimzinnige bewaker.   Zing mee 
met  Nemo en zijn vriendjes op het onderwaterpodi-
um in de musical “Finding Nemo” inspired by 
Disney·Pixar. Doorkruis de Afrikaanse savanna van 
meer dan 50 hectaren met de Kilimanjaro Safaris 
tour.

Reis naar een land vol verbeelding 
en de wereld rond. Groet Nemo en 
z’n vriendjes aan boord van een 
Clamobile in The Seas with Nemo 

& Friends een onderzee’s avontuur geinspireerd op 
de Disney/Pixar film ‘Finding Nemo’. Maak een praatje 
met een heel bekende zeeschildpad in Turtle Talk 
with Crush. Zweef over prachtige landschappen en 
tijdens een adembenemende vlucht in Saorin’. Maak 
een testrit in Disney’s langste en snelste attractie - 
Test Track - en raas voobij aan 90 km/u.

Disney Water Parks
Voor nog meer Disney plezier ontbreekt enkel nog 
water! Plan een of meer dagen om deze waterparken 
in onvervalste Disney stijl te bezoeken. Disney’s Ty-
phoon Lagoon is een tropisch paradijs, met een giga-
tisch golfslagbad,  waartegen Disney’s Blizzard Beach 
een bruisend smeltend ski-resort is waar op elke piste 
iets te beleven valt. Beide parken beschikken over 
een familiestrand en talrijke eetgelegenheden.

Bent U verzot op de glamour van 
Hollywood? Breng dan een bez-
oek aan dit fantastiche park! Be-
leef een droom in the The Amer-

ican Idol Experience* - U zal zichzelf in de echte 
schow wanen! Zet vervolgens je 4D-bril op voor een 
rit  door Toy Story Mania gebaseerd op de Disney-
Pixar film. En stort 13 verdiepingen naar benden in 
een spooklift in ‘The Twilight Zone Tower of Terror. 

Downtown Disney Area
Alles in één! Van een heerlijk diner met dino-
saurussen, tot  winkelen in de grootste Dis-
neystore, of  genieten van de prachtige  Cirque 
Du Soleil show  ‘La Nouba. Hier kan het alle-
maal, op je eigen tempo, any time, day and 
night.

Wat is het “Magic Your Way” Base Ticket?
Voor iedere geldigheidsdag van uw ticket geniet 
u toegang tot één van de vier  Walt Disney 
World Theme Parks.

Verhoog uw plezier - upgrade uw ticket door een 
of meer van de volgende opties toe te voegen:
Park Hopper Option
Toegang naar wens tot alle vier de Walt Disney 
World Theme Parks voor iedere dag van uw 
ticket.

Park Hopper PLUS Option
Een ideale manier om meer  Disney fun te 
ontdekken naast de vier Theme Parks.  Met deze 
optie geniet u van de toegang(en) tot een van 
de volgende attracties of parken: Disney’s 
Typhoon Lagoon Water Park, Disney’s Blizzard 
Beach Water Park, Disney’s Oak Trail Golf 
Course, Disney Quest Indoor Interactive Theme 
Park or Disney’s Wide World of Sports Complex 
en andere mini-golf parcours.

No Expiration Option
Voeg deze optie toe en uw niet gebruikte 
dagen blijven eeuwig geldig.

Met het Disney Dining Plan kan je zelf bepalen waar, wanneer, en hoe je je maaltijden en snacks wenst te 
gebruiken. Op een drukke dag kies je misschien voor je Quick-Service maaltijden en snacks., zodat je extra lang 
kan genieten van de parken. Op een ontspannen dag kan je terecht in  één van de vele restaurants doorheen 
het Walt Disney Resort met tafelbediening. Jij beslist! 

Visit the place where dreams come true
Het Walt Disney World Resort is zoveel meer dan de 4 thema-pretparken. Er zijn tevens twee reuze 

plezante waterparken, uitgelezen shoppingmogelijkheden, ontelbare restaurants en niet te vergeten het 
nighttime entertainment, golf, watersporten en uitgebreide recreatiemogelijkheden. Het  Walt Disney 

World Resort biedt tevens hotels voor ieder budget en is 
uw garantie voor een droomvakantie!

Magic Your Way Tickets
The longer you stay and play, the less you pay per day!

  3 DAYS 4 DAYS 5 DAYS 6 DAYS 7 DAYS 8 DAYS
 Magic Your Way Base Ticket Dagelijks toegang tot één Walt Disney World Theme Park.
 Magic Kingdom Park      
 Epcot      
 Disney’s Hollywood Studios      
 Disney’s Animal Kingdom Theme Park      
 Additional Options
 Park Hopper Option Dagelijks toegang tot de vier Walt Disney World  Theme Parks.
       Park Hopper PLUS  OPTION                              Toegang tot één of meerdere Disney attractions volgens aantal dagen                            
Disney’s Blizzard Beach Water Park
 Disney’s Typhoon Lagoon Water Park
 Disney’s Oak Trail Golf Course
 Disney’s Wide World of Sports Complex
 DisneyQuest Indoor Interactive Theme Park
 No Expiration Option Voeg deze optie toe en de niet gebruikte dagen blijven eeuwig geldig
Tickets en opties moeten gebruikt worden binnen het vermeld aantal dagen-vanaf het éérste gebruik, tenzij de No Expiration Option 
aangekocht is. Alle tickets en opties zijn “nontransferable” niet doorgeefbaar, en zijn niet geldig voor apart geprijsde activiteiten en 
events. Water Parks kunnen gesloten zijn gedurende bepaalde seizoenen of door weersomstandigheden. Golf Tee time reservaties zijn 
noodzakelijk voor de “Disney’s Oak Trail Golf Course” en zijn onderhevig aan beperkte beschikbaarheid. Het Magic Your Way+Water Park 

Fun & More Option ticket omvat enkel de “green fees”. Andere fees/toeslagen kunnen van toepassing zijn.

Disney Quick-Service     
Dining Plan
Voor bezoekers die een bepaald vast budget willen 
voorzien. Het  Disney Quick-Service Dining Plan biedt 
uitstekende prijs - kwaliteit en de zekerheid van vooraf 
betaalde maaltijden.

• Geldig in de deelnemende restauratie-gelegen-
heden. Per persoon en per nacht zijn volgende 
maaltijden inbegrepen:

 2 Quick-Service meals, 1 select Snack, en éénmalig 
per verblijf 1 hervulbare Resort Mug . 

Prijs: 55 Euro (volw)/26 Euro (3-9j.)

Disney Dining Plan
Op een geplande  “fun-filled day”, kan u kiezen voor 
snelheid en gemak met de snacks en Quick-Service 
meals. En wanneer u het wat relaxer wenst kan u 
kiezen voor één van de deelnemende “ Table Service” 
restaurants.

• Geldig in de deelnemende restaurants. Per persoon 
en per nacht zijn volgende maaltijden inbegrepen:  

 1 Quick-Service meal, 1 Table Service meal,  
and 1 select Snack.

Prijs: 78 Euro (volw)/31 Euro (3-9j.)
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DON’T
FORGET

to buy your 
Disney tickets 
BEFORE 
YOU LEAVE!

Disney Resort Hotels & Benefits

Disney’s All-Star Music Resort

Disney’s Coronado Springs Resort

The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa

3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days

Magic Your Way Base Ticket Age 10+ 394 489 517 534 552 575

Age 3–9 380 471 498 515 532 555

Magic Your Way Base Ticket Age 10+ 470 573 601 618 635 659

+ Park Hopper Age 3–9 456 556 582 599 615 638

Magic Your Way Base Ticket Age 10+ 490 593 620 638 655 679

+ Park Hopper PLUS OPTION Age 3–9 476 576 602 618 635 658

valid for following number of days 5 days 7 days 8 days 9 days 10 days 12 days
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Disney’s FASTPASS Service 
laat u toe om ter plaatse bij 
een aantal attracties een 
tijdspanne vast te leggen 
voor het bezoek. Hiermee 
kan u (lange) wachttijden ver-
mijden.  Deze service is reeds 
in uw “Magic Your Way” ticket 
inbegrepen!

Disney Value Resorts

Deze hotels staan in het teken van ofwel muziek, sport, film of  20ste eeuwse pop-
kultuur. Disney Value Resorts bieden een uitstekende kwaliteit voor een zeer redeli-
jke tot lage prijs!  Deze hotels bieden zwembad, restauratie mogelijkheden (food 
courts),  pizza delivery en wasserijfaciliteiten.  Met het gratis bus transport tussen 
de verschillende Walt Disney World locaties ben je altijd dichtbij alle Disney fun!
• Disney’s All-Star Music Resort
• Disney’s All-Star Sports Resort
• Disney’s All-Star Movies Resort 
• Disney’s Pop Century Resort

Disney Moderate Resorts
De perfecte combinatie van kwaliteit en voorzieningen, met de Disney Moderate 
Resorts bent U steeds in de onmiddellijke buurt van alle Theme Park excitement!  U 
kan kiezen uit een waaier van tot de verbeelding sprekende overnachtings plaatsen, 
van de kleurrijke Caribbean tot het beste van de “Big Easy” (New Orleans).   Zwem-
baden in een fantatisch opgezette omgeving laten U genieten van alle water plezier.  
Food courts en full-service dining bieden alle favoriete restauratie mogelijkheden. 
Plus, ontspanningsmogelijkheden zoals fietsen en bootjevaren dragen bij tot het 
genieten.
• Disney’s Caribbean Beach Resort
• Disney’s Coronado Springs Resort
• Disney’s Port Orleans Resort—Riverside
• Disney’s Port Orleans Resort—French Quarter

The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort
Ingekapseld in het Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, deze blokhut-st-
ijl   cabanas gebouwd met houten balk plafonds en prive-barbecue terrassen. Ruim 
bementen, met air-conditioned uitgeruste living, dining en slaapkamers kunnen tot 
6 personen laten logeren. De keukens zijn volledig uitgerust en Disney zorgt voor 
het onderhoud.

Disney Deluxe Resorts
Het beste van het beste, luxe, kwaliteit en uitstekende service worden in al deze 
resort geboden. Lobby Concierge services steeds beschikbaar. Disney Deluxe 
Resorts onthalen u in het decor en service van een fantastische wereld van verre 
landen. Magische thema’s en decoratie zijn alom tegenwoordig, prachtige kamers 
en luxueuze zwembaden. De vele beroemde restaurants bieden een gesofistikeerde 
keuken; andere bieden dan weer de mogelijkheid om gedurende de maaltijd één 
van de beroemde Disney Characters te ontmoeten. Enkele van de Deluxe Resorts 
hebben tevens directe toegang to het Walt Disney Monorail systeem, andere zijn 
dan weer ideaal binnen wandelafstand van een Theme Park gelegen.
• Disney’s Animal Kingdom Lodge
• Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
• Disney’s BoardWalk Inn
• Disney’s Wilderness Lodge
• Disney’s Polynesian Resort
• Disney’s Contemporary Resort
• Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Disney Deluxe Villa Resorts
Kombineer de “Magic of Disney” met het comfort van een woning in het “Disney 
Deluxe Villa Resorts”. Studios met convenience-keuken tot twee of drie slaapkamer 
villas met volledige keuken, was- en droogmachine, en  whirlpool bad. Het top 
niveau  in ruimte en  luxe met de uitstekende Disney service.
• Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
• Treehouse Villas at Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
• Disney’s Old Key West Resort
• Disney’s Beach Club Villas
• Disney’s BoardWalk Villas
• Disney’s Animal Kingdom Villas
• The Villas at Disney’s Wilderness Lodge
• Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort

Disney’s Magical Express service is een gratis autocar-
dienst van Orlando airport naar de Disney Resorts uit-
sluitend voorbehouden voor gasten met een reservatie 
in deze resort hotels. De autocar brengt de gasten tot 
aan de onthaal van het hotel en de bagage zal op de 
kamer afgeleverd worden. Tevens wordt bij de afreis de 
overbrenging naar de luchthaven voorzien. Reservaties 
kunnen gemaakt worden via de website 
www.disneymagicalexpress.com/international

Gasten die in een Disney Resort  overnachten kunnen 
genieten  van Disney’s Extra Magic Hours. Iedere dag 
opent één van de Theme Parks een uur vroeger en blijft 
het soms langer open dan de normale uren voor Disney 
Resort Guests. Op die manier kan u werkelijk optimaal 
van alle attracties genieten. 

Ontspan en geniet, zelf rijden niet nodig. Gratis trans-
port met air-conditioned autocars, moderne  monorail, 
of de charmante ferryboats tussen de verschillende 
Walt Disney World resort voorzieningen.  

No Expiration Option:
rates on request                                Voeg deze optie toe en uw niet gebruikte dagen blijven eeuwig geldig.

Wings ‘n WheelsWings ‘n Wheels  - Website & Promotions: www.wnw.be/america   - Website & Promotions: www.wnw.be/america 
2929

Wings ‘n WheelsWings ‘n Wheels  - Website & Promotions: www.wnw.be/america   - Website & Promotions: www.wnw.be/america 


	NL_America 28
	NL_America 29

