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DISNEYLAND PARIS 
 
Acest loc fantastic nu trebuie ratat, este un tărâm magic care merită vizitat măcar odată în viață. 
 
2 Parcuri Disney: Descoperiți 2 parcuri Disney, unde peste 50 de atracții fac ca visele celor mici și mari să devină realitate. 
Hoteluri: Cazați-vă într-unul din cele 7 hoteluri tematice Disney chiar în inima lumii magice sau cele 8 hoteluri partenere de 
clasă superioară situate în apropiere. 
Disney Village: Un sat de vacanță, unde puteți lua masa și dansa toată ziua și noaptea, având la dispoziție diverse 
restaurante, baruri si locuri de divertisment pline de viață.  
Facilități masă: Răsfățați-vă cu diferite feluri de mâncare, în cele peste 50 de restaurante din Disneyand Paris. Fiecare va 
găsi aici ceva pe gustul său, de la mese elegante la gustări rapide.  
 
Parcul Disneyland 
Cinci tărâmuri magice, în care basmele prind viață, show-uri spectaculoase, atracții care îți taie respirația, o paradă 
uluitoare și întâlniri de neuitat cu personajele Disney într-un cadru cu o strălucire aparte.  
 
Main Street USA 
 
O reconstituire a unei străzi dintr-un oraș American, unde veți gasi multe magazine, restaurante, gelaterie, patiserie, puteți 
întâlni personaje Disney si participa la parade personajelor ce are loc zilnic. Tot de aici, puteți admira spectacolul de lumini 
proiectate pe castelul din Disneyland în fiecare seară la închiderea parcului. La începutul acestui tărâm se află o gară, de 
unde vă puteși îmbarca într-un trenuleț care face turul parcului.  
 
DiscoveryLand 

- Buzz Lightyear Laser Blast: Vă plimbați cu niște vagonete printre inamicii lui Buzz. Vagonetele se pot roti folosind o 
manetă, și in tot acest timp trebuie să împușcați cu niște pistoale "laser" diverse ținte. Dacă le împușcați se mișcă, sar, se 
deschid cutii, etc. De asemenea, acumulați și puncte și puteți face concurs cu membrii familiei, așa totul va fi și mai 
distractiv.   
- Orbitron - un carusel cu mici nave spațiale, pe care le puteți ridica cu o manetă.  
- Autopia - Niște mașinuțe din anii 50 pe o pistă.  
- Misterele lui Nautilus: intri pe submarinul lui Nemo, o atmosferă frumoasă, lume subacvatică. 
- Space Mountain Mission 2 – Pentru curajoși! Dacă vă place adrenalina, e un must această atracție. E un rollercoaster 
interior, cu efecte de lumini, care te întoarce pe toate părțile... 
- Captain EO – un musical 3D cu Michael Jackson. 
- Star Wars Star Tours: Un rollercoaster, simulat din înclinarea scaunelor și din efectele de pe ecran. Senzație realistă care 
dă impresia că vă aflați într-o navetă spațială. 
- Videopolis: un cinema cu restaturant fast-food. Puteți viziona desene animate în timp ce serviți masa.  
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FantasyLand - atracții create după povești: Alice în țara minunilor, PeterPan, Pinocchio, Albă Ca Zăpada, etc. 
 
- Chiar la intrare se află castelul frumoasei adormite. Puteți urca la etaj, sau vă puteți plimba prin magazine, de asemenea 
se poate urmări parada de sus.  
- Peștera Dragonului: Intrați într-o peșteră cu comori, iar un dragon le pazeste, scoțând fum pe nări. 
- Albă ca Zăpada si Pinocchio: Plimbare cu vagonete prin povești. Pentru copii este foarte frumos, cel puțin o dată merită, 
cu toate că cei mici vor vrea să revină. 
- Caruselul lui Lancelot: un carusel foarte mare, frumos realizat. 
- Dumbo - elefantul zburator: carusel la care puteți ridica elefantul folosind un buton.  
- Peter Pan: - alte vagonete care se plimbă prin poveste, doar că acum zburați în corabia piraților pe deasupra peisajelor din 
poveste.  
- Întâlnire cu Mickey sau Minnie: acces "în culise" unde cei mici se întâlnesc cu Mickey sau Minnie, fac poze pe care le 
puteți cumpăra la ieșire. De asemenea, puteți face poze și personal, însă totul se desfășoară atât de repede, încât nu aveți 
timp să vă mai bucurați de clipele alături de personaje. Copiii vor fi foarte încântați de acele câteva clipe cu personajele 
preferate.  
- Labirintul lui Alice: Pentru copii mai mici este deosebit. Este un labirint făcut din tufe, destul de mare, în care te întâlnești 
cu personaje din povestea lui Alice: cărți de joc, regina rea, etc. Apoi ajungi la castelul reginei, unde ai o priveliște frumoasă 
a întregii zone.  
- Ceșcuțele rotitoare – Vă îmbarcați in ceșcuțe dotate cu băncuțe si măsuță și vă învârtiți în diverse direcții.  
- Trenulețul Casey Junior- are un traseu destul de lung, din care se poate admira o priveliște frumoasă.  
- Țara poveștilor: - o atracție deosebită mai ales pentru copilași. Vă plimbați cu o barcă pe lângă diverse scene din povești, 
realizate in miniatură. Detaliile sunt extraordinare. 
- It's a small world: O atracție care cred ca place tuturor si rămâne in suflet. O plimbare cu barca printre păpuși animate, 
care cântă și reproduc detalii reprezentative din diverse regiuni ale lumii.  
- Pavilionul prințeselor: aici este bucuria fetițelor, întru-cât se vor întâlni cu prințese. Este o atracție foarte populară, care 
însă necesită un timp îndelungat de așteptare. Dar pentru zâmbetul copiilor de la sfârșitul vizitei, merită fiecare minut...  
 
 
Adventureland 

- Piratii din Caraibe: Merită fiecare minut de așteptare. Stând la coada de asteptare se trece printr-un fort unde sunt 
schelete, comori, etc, destul de spectaculos. Se ajunge apoi într-o hală mare, închisă, care imită o noapte din Caraibe: 
umezeala, caldura, zgomotele, stelele pe cer, etc. De acolo, în niște bărci vă plimbați printr-un oraș atacat de pirați, pe 
lângă o corabie care se luptă cu un fort, și altele. Pirații sunt realizați realist, se mișcă, se fugăresc, beau, cântă, etc. De 
asemenea, se poate lua masa într-un restaurant aflat în această hală care imită insula din Caraibe, cu o tentă romantică, cu 
lumânări pe masă, pe malul apei... 
- Adventure Isle: un labirint imens de peșteri artificiale, poduri suspendate, corăbii naufragiate, etc. Foarte apreciat de copii! 
Daca aveti copii, merită să-i plimbați pe acolo. 
- Indiana Jones: un rollercoaster pentru iubitorii de adrenalină. 
- Corabia lui Hook: o reconstituire a corabiei lui Hook, care are la bază un loc de joacă pentru copii. 
- Cabana Robinsonilor Elvetieni: care au naufragiat cu toată familia, și au facut o casă într-un copac uriaș. Elementele casei 
sunt foarte interesante (camere pe diferite ramuri, bucătăria jos, etc.). 
- Povestea lui Alladin: - povestea lui Alladin ilustrată.  
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Frontierland  

- Plimbare cu vaporașul: veți întâlni diverse păpuși mecanice: animale, un om care pescuiește, schelete de dinozauri, etc. 
- Phantom Manor: o casă bântuită, care poate fi înfricoșătoare pentru unii copii. 
- Big Thunder Mountain: un rollercoaster trenuleț, care urcă și coboară de pe un munte, trece prin tunele, o atracție foarte 
apreciată. 
 
 
Parcul Walt Disney Studios 
Pregătiți-vă pentru efecte de lumină, camera și multă acțiune. Veți descoperi atracții de mare success, prezentări cu multe 
staruri, întâlniri de neuitat și un strop de magie pentru întreaga familie.  
 
- Cinemagique: - un scurt film în care multe din efectele speciale se întâmplă chiar în sală!  
- Animagique: un spectacol cu personaje Disney într-o sală întunecată. Personajele sunt mânuite de actori îmbrăcați în 
negru pe un fond negru, așa că efectul e deosebit.  
- Diverse spectacole live cu personaje Disney. Spectacolele sunt in diferite limbi, funcție de ora la care alegeți să participați. 
- Armaggeddon special effects: - Alăturați-vă echipajului lui Armageddon și descoperiți istoria efectelor speciale. Apoi, stația 
dvs. spațială este înghițită de un duș de meteoriți și tot ceea ce în jurul dvs explodează spectaculos, se prăbușește sau tras 
în spațiu. Nu vă închideți ochii, pentru că nu veți dori să pierdeți efectele speciale. 
- Aerosmith Rollercoaster: - un rollercoaster interior, la fel ca Space Mountain, cu multe răsturnări, efecte de lumini.  
- Motors! Action! - urmăriri cu mașina, motocicleta, sărituri, explozii, etc. Veți afla diverse informații interesante despre 
mașinile de cascadorie. 
- Studio Tram Tour: o călătorie cu un tramvai high-tech. Veți vedea platouri de filmare la dimensiuni reale și elemente de 
recuzită, dar aveți grijă de pălăria dvs când faceți un ocol prin Catastrophe Canyon, o experiență spectaculoasă sinonimă 
cu numele ei.  
- Tower of terror: încă o atacție pentru iubitorii de adrenalină. Vă aflați într-un lift care urcă și coboară brusc, având niște 
geamuri care se deschid din când în când, pentru a spori efectul. 
- Art of Disney Animation: un spectacol care prezintă un making of al desenelor animate.  
- Cars Race Rally - mașinuțe care se învârt, asemănător cu ceșcuțele din Fantasyand, dar mai interesant 
- Toy Soldiers Parachute Drop: imită un zbor cu parașuta. 
- RC Racer: un semicerc pe care masinuta din Toy Story se plimba in sus si in jos. Semicercul portocaliu este imens, forța 
centrifugă se va simți destul de puternic. 
- Ratatouille.  Trageți-vă cozile și bucurați-vă simțurile pe această nouă experiență 4D de la Disney. Remy și prietenii au 
pregătit o furtună delicioasă. Dar nu durează mult până ce vă va descoperi chef Skinner, care vă urmărește prin atracțiile, 
sunetele și mirosurile celebrului restaurant parizian din Gusteau. Nou pentru 2014, aceasta este o aventură Disneylicious 
care vă va deschide apetitul pentru mai mult. 
- Slinky: cățelul din Toy Story se plimbă în cerc pe un traseu foarte denivelat, încercând să-și prindă coada în jurul unui 
castron, plin de oase de cauciuc. 
- Crush's Coaster: Atracția este inspirată din Finding Nemo. Vă veți îmbarca într-un vehicul tip "broască țestoasă". Cochilia 
dvs. se scufundă în ocean și își începe călătoria incredibilă. La început, Nemo, Squirt și alte fețe familiare vă salută în 
Marea Barieră de Corali. Dar liniștea nu durează mult, deoarece sunteți trimiși să vă plimbați până în cele mai adânci 
adâncimi ale adâncurilor, unde un submarin scufundat stă înconjurat de meduze și rechini. Curentul puternic vă trimite în 
spirală înapoi spre Sydney Harbour. 
 - Covoarele zburatoare: - un alt carusel în care puteți ridica cu un buton vehiculul.  


