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105,-

05.07.2018 v 19:35

*Dle cestovní smlouvy/objednávky

Praha -M- Strašnická MHD ul. v Olšinách 5.7.2018 19:45 Disneyland Pa íž 8:30 - 9:30

Disneyland Pa íž 6.7.2018 22:30 - 22:45 Praha -M- Strašnická 11:30 - 13:30
AUTOBUS

Beroun - P OMV vedle Kaufland - dálnice D5 20:20 - 21:00 Plze - Olympia BENZINA - Nepomucká 21:05 - 21:45

Žebrák - FORD vedle P Kapr Oil 20:30 - 20:50 Rozvadov - P MOL sm r N mecko 22:15 - 22:45

Rokycany - P MOL - Arbesova 20:35 - 21:00 XX

Disneyland park v Pa íži

1 Autobusová doprava + delegát bez stravy dle objednávky / cestovní smlouvy 5.7.2018 - 7.7.2018

Odjezd z Praha -M- Strašnická 19:45 Informa ní sch zka s pr vodcem - dotazy atd. 14:00 / 18:00

Disneyland (cestou pauzy) 8:30 - 9:30 Sraz s pr vodcem - po oh ostroji 22:15 - 22:30

Volný program, procházka s pr vodcem 10:00 - 22:00 Odjezd do Prahy 22:30 - 22:45

Program je pouze orienta ní a m že být na míst  pr vodcem upraven.
Zejména z d vodu dopravní situace i jiných událostí - na zm nu programu nevzniká žádný nárok na
uplatn ní kompenzace i slevy. V p ípad  nástupního místa mimo Prahu je klient povinen cestovní
agenturu informovat minimáln  7 dn  p ed odjezdem, poté bude ú tován poplatek dle VOP.

David Bonati - 00420 721 976 732

Tento kontakt je k dispozici pouze v den zájezdu! D kujeme za pochopení!

Aliatour - cestovní agentura

Krátká 30, 100 00 Praha 10 - Strašnice, infolinka: +420 216 216 806!



Bc. Lucie Vesecká 2.7.2018

126572029
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 INFORMACE K DESTINACI 
Ať už se jedná o dospěláky nebo o děti, každý si najde v Disneylandu to své. Děti ohromí živé a známe postavičky ze svých 
oblíbených pohádek a dospěláky uchvátí velkolepost celého parku. Uvidíte slavného Mickey Mouse, velkolepé hrady, 
malebné chaloupky a spoustu nadpřirozených bytostí. Přes handicap zájezdu (čas) je program sestaven tak, abychom to 
hlavní poznali a abychom dospěli k rozhodnutí: Přijedeme nebo nepřijedeme ještě jednou? 
Disneyland se nachází v blízkosti Paříže ve Francii. Nejstarší Disneyland park je právě Disneyland Paris. Podle vzoru z 
amerických Disneylandů se dělí na pět tematických zemí, které jsou soustředěny kolem zámku, který je symbolem parku. 
Možnost návštěvy i Studií Walta Disneyho (kaskadéry, ohňovou show, Ratatouille, Spidermana, kreslící a filmová studia, 
proletět se na létajícím koberci nebo letět na armádním padáku, zkusit si namalovat a oživit kreslenou postavičku, svést se 
na psí dráze, uvidět filmové triky, kdy se herec z divadla přenese na filmové plátno… a další).  
 
Vyvrcholením celého dne je noční show – představení, které je promítáno přímo na centrálním zámku Šípkové Růženky 
v Disneyland Parku a je zakončeno ohňostrojem, který oznamuje uzavření parku pro daný den. I když budete po celém dni 
unavení, rozhodně si toto představení chvíli před zavírací dobou nenechejte ujít! Ohňostroj probíhá cca. 20 minut před 
uzavřením parku, které je v 22:00 hodin.  
 
Pařížský Disneyland byl slavnostně otevřen v roce 1992 a od té doby ho navštívilo více než 250 miliónů lidí. 
Disneyland se neustále rozrůstal, a tak se dnešní komplex skládá z několika částí. Jádro celého resortu tvoří dva zábavní 
parky – původní Disneyland Park a o deset let mladší Walt Disney Studios. Mimo to tu najdete Disneyho vesničku (Disney 
Village) s obchody, restauracemi, kinosály a zábavními programy. Ke komplexu patří také golfové hřiště a v neposlední řadě 
část s hotely, ve kterých je možné třeba posnídat nebo povečeřet s oblíbenými postavičkami z Disneyho pohádek. 
 

OBČERSTVENÍ 
V prostorách Disnealandu je velký počet restaurací a barů. Mezi ty levnější restaurace či bistra patří Cafe des Cascadeurs, 
Restaurant Hakuna Matata, Pret a manger, Earl of Sandwich, Café Fantasia. Doporučujeme využít zejména restaurace s bufetem, 
kde jsou výhodnější ceny i za pití, a to například v bufetu Inventions-Disneyland Paris – některé se nenachází přímo v Disneyparku, 
ale jsou součástí Disneyland Village – zde najdete ty nejlevnější bistra. Disneyland Village naleznete naproti vstupu do Disneylandu 
a Disney studií. Pokud chcete restaurace tzv. Sněž co sníš, kde za jednorázový poplatek máte neomezenou konzumaci jídla, tak 
doporučujeme restauraci RESTAURANT AGRABAH CAFÉ, která se nachází přímo v Disneyparku v Adventurelandu. Jedná se o 
marockou a orientální kuchyni (poplatek cca. 32 EUR / osoba).   
 

PROGRAM A VÍCE K PROGRAMU, DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Po příjezdu do Disneylandu (v dopoledních hodinách mezi 9:00 – 10:00 hodinou) průvodce vyzvedne již předem 
objednané vstupenky a tyto vstupenky všem cestujícím rozdá v autobuse. Poprosíme Vás tedy o trpělivost a vyčkání na 
průvodce v autobuse. Po rozdání vstupenek průvodcem se odeberete do parku, kde si s průvodcem určíte místo na informační 
schůzky během dne a také na sraz před odjezdem z Disneylandu. Po rozdání vstupenek mají účastníci již volný program.  
Odjezd z Disneylandu je v 22:15 – 22:45 hodin, pokud průvodce neurčí jinak. Standardně však je sraz s průvodcem vždy až 
po ohňostroji!!!! Časy v pokynech k zájezdu jsou pouze orientační a závazné jsou ty časy, které Vám na místě sdělí průvodce!  
 
UPOZORNĚNÍ: Vždy si zapamatujte číslo autobusu nebo SPZ. Na většinu zájezdů jezdíme více autobusy a na místě je velké 
množství autobusů. Proto opravdu důrazně žádáme, aby všichni klienti byli do odjezdu na stanovém místě, jelikož na tomto 
odjezdovém místě nemůže autobus čekat delší dobu a musí odjet.   
V případě pozdního příchodu, kdy je možné, že autobus již odjel, nevzniká klientům žádný nárok na kompenzaci!   
 
 
 

VSTUPNÉ 
 
ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ / 1 PARK (Disneyland park bez studií) 
Obsazenost 50 a více osob: 
- 54 
 / dospělá osoba , 50 
 / dítě (3-11 let), dítě 0-2,99 let zdarma  
- 1520,- Kč / dospělá osoba, 1400,- Kč / dítě (3-11 let), dítě 0 – 2,99 let zdarma  
 
KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ / OBA PARKY (Disneyland park + studia WD) 
Obsazenost 50 a více osob: 
- 69 
 / dospělá osoba, 65 
 / dítě (3-11 let), dítě 0-2,99 let zdarma 
- 1940,- Kč / dospělá osoba, 1850,- Kč / dítě (3 -11 let), dítě 0-2,99 let zdarma  
 
Ceny platné k 5. 4. 2018 
          Pokračování na dalších stranách! 
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Vstupné je vybíráno v autobuse, a to buď v českých korunách nebo v eurech. Vstupné uhradíte průvodce na základě 
objednávky vstupného, které jste provedli společně s objednávkou zájezdu nebo dodatečně. Upozorňujeme klienty, že 
vstupné již nelze měnit a není v kompetenci průvodce Vám změnu provést. Vstupné objednáváme a hradíme Disneylandu 
již 20 dnů předem, a to z důvodu abychom Vám dokázali zajistit zlevněné vstupné, které je o 25% nižší, než standardní 
vstupné v parku. V ceně vstupného je již zahrnuta daň a administrativní poplatek za zajištění zlevněného vstupného.  
 
Upozornění: Vzhledem k tomu, že vstupné máme za tyto výhodné ceny jako jediná cestovní kancelář v ČR, tak dle smlouvy 
s Disneyland Paris nemůžeme vstupné méně jak 30 dnů před příjezdem měnit či stornovat – z tohoto důvodu, jsme nuceni 
vyžadovat úhradu vstupného i v případě, že se zájezdu nezúčastníte a platí na vstupné, tak 100% stornopoplatek.  
 
Fastpassy  
K tomu, abyste toho během Vaší návštěvy stihli co nejvíce, můžete využít tzv. Fastpassy, tedy jakési „rychlovstupenky“.  
Ty se vydávají u nejoblíbenějších atrakcí, na něž je obyčejně třeba vystát dlouhé fronty. 
Celkem šest atrakcí, kde lze fastpassy využít, najdete v Disneyland Parku a tři další ve Walt Disney studiích. 
Funguje to skoro jako na poště – přijdete k dané atrakci, necháte si z přístroje vydat lísteček a na něm máte napsanou 
konkrétní hodinu, na kterou máte k atrakci přijít, a bude vám tak zajištěn přednostní vstup bez front. 
Čas musíte dodržet (tolerance je vždy půlhodina), jinak vstupenka propadá. Ideální strategií je přijít do Disneylandu hned 
ráno, u vchodu si vzít plánek, podívat se, na které atrakce je fastpassy možno obdržet, a poté se pro ně vydat. Umožní Vám 
to vytvořit si dobrý časový plán a užít si toho z Disneylandu co nejvíce. 
 

DISNEYLAND PARK + STUDIA WD + MAPA 
 
A. Disneyland Park je to místo, kam jsou soustředěny všechny atrakce. Od hlavní brány vede Main Street, USA.  
Celý park je dále rozdělen na 4 tématické země: 

1) Fantasyland 
Se rozprostírá za Zámkem Šípkové Růženky, ve kterém narazíte i na hrozivého supícího draka. Země fantazie je kouzelným 
místem, které si nejlépe užijí nejmenší návštěvníci parku. Ve Small World (Malém světě), vůbec nejoblíbenější atrakci pařížského 
Disneylandu, budete plout lodičkou kolem zpívajících dětí z celého světa a v Peter Pan´s Flight se společně s Petrem Panem 
proletíte z Londýna až do Země Nezemě. Můžete také nasednout na létajícího slona Dumbo, podívat se, kde bydlí Sněhurka a 
trpaslíci nebo se projet v čajových šálcích z pohádky Alenka v Říši divů. Právě tady také nejmenší návštěvníci nejčastěji potkají 
oblíbené postavičky – ať již Medvídka Pú, Popelku, Mickey Mouse s Minnie nebo další hrdiny. 

2) Frontierland 
Kouzelnou zemí Disneyho parku je Frontierland (Pohraniční země), ve které se přenesete na divoký západ, potkáte kovboje a 
indiány. Tady se také nachází nejoblíbenější horská dráha celého parku. Připomíná obrovskou červenou skálu a nese název Big 
Thunder Mountain. 
Tato populární horská dráha existuje celkem ve čtyřech Disneyho parcích (v Paříži, Kalifornii, na Floridě a v Tokiu), přičemž 
adrenalinové nadšence jistě potěší, že pařížská verze je nejrychlejší, nejvyšší a nejdelší z nich. 
Malé děti pak v Pohraniční zemi nadchne především indiánská vesnička ve stylu pohádky Pocahontas, můžete se také vydat na 
cestu na kolesovém parníku a pro ty, kdo mají pro strach uděláno, je tu dům plný duchů. 

3) Adventureland 
Pro dobrodruhy je tu Adventureland (Země dobrodružství), do které se dostanete přes arabské městečko, ve 
kterém potkáte Aladina i s jeho kouzelnou lampou. Navštívit tu můžete pirátskou loď, strom Robinsona Crusoe nebo se projet 
lodičkou v jeskyních, ve kterých ukrývají své poklady piráti. 
Touto atrakcí byl inspirován slavný film Piráti z Karibiku. Třešničkou na dortu je pak jízda na horské dráze badatele Indiana 
Jonese, se kterou mimo jiné projedete deštným pralesem.  

4) Discoveryland 
Z Main Street se můžete vydat do nejnovější části parku, tzv. Discoverylandu (Země objevů), kde si přijdou na své všichni vědci, 
badatelé a výzkumníci. Místní nejpopulárnější atrakcí je Space Mountain: Mission 2, horská dráha, inspirovaná příběhem Julese 
Verna Ze Země na Měsíc, která simuluje vystřelení rakety do vesmíru. 
Na vaší pouti tak v závratné rychlosti můžete ve tmě obdivovat svítící planety a meteority. Velmi oblíbená je také atrakce, na které 
střílíte laserovými pistolemi obklopeni hrdiny z pohádkového příběhu hraček Toy Story. Kromě toho můžete v Zemi objevů 
vyzkoušet třeba ponorku Julese Verna nebo se projet v autech z padesátých let. 
 
 
 
          Pokračování na dalších stranách!  
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 B. Studia Walta Disneye 
Studia ilustrující, jak se vytvářejí hrané i animované filmy a televizní pořady byla otevřena v březnu roku 2002. 
Umožní nahlédnout pod pokličku samotným tvůrcům filmů. V interaktivní expozici s názvem Art of Disney Animation se 
dozvíte, jak vznikl třeba populární Mickey Mouse a jeho kamarádi Goofy, Donald nebo Pluto a jak se vůbec dělá takový 
animovaný film. 
V atrakci s názvem Armageddon budete žasnout nad tím, jak vznikají filmové efekty. V Moteurs… Action na vlastní oči 
uvidíte práci kaskadérů v hořících autech. Kromě toho je tu horská dráha inspirovaná populárními podmořskými živočichy 
z pohádkového příběhu Hledá se Nemo, Aladinovy létající koberce nebo sekce inspirovaná postavičkami z Toy Story: Příběh 
hraček. 
Zastoupená jsou také oblíbená auta, The Cars. Pro ty nejotrlejší je tu pak padající výtah Twilight Zone (můžete si vyzkoušet, 
jaké to je, když se utrhne výtah ve třináctém patře) nebo nejrychlejší horská dráha obou parků, RocknRollercoaster, 
dosahující rychlosti až 97 km/h. 
Pamatujte však, že na většinu horských drah platí výšková omezení, nejmenší děti tak na ně nemají přístup. U každé horské 
dráhy se nachází metr, kde můžete vaše dítě přeměřit předtím, než se postavíte do fronty. 
V parku Walt Disney Studios se také každý den odehrávají živé show, například Animagique s nejpopulárnějšími a 
nejstaršími Disneyho postavičkami nebo show inspirována pohádkou Lilo a Stitch. Všechny show jsou komentovány 
dvojjazyčně, v angličtině a francouzštině. Je však jisté, že dětem i vám se show bude líbit i bez úplného porozumění. 

 
NÁŠ TIP 

Fronty jsou na Disneylandu ta stinná stránka, můžete čekat klidně přes půl hodiny a tím se rázem čas vyhrazený na zábavu 
dost zmenšuje. Ve tři hodiny odpoledne, v době velké přehlídky na Main Street se lidé soustředí na přehlídku a atrakce se uvolní. 
Využijte FastPass. U vybraných atrakcí najdete poblíž automat, do kterého vložíte kartičku (FastPass) a dostanete lísteček, kdy se 
máte vrátit (přibližně hodinový interval). Pak už čekáte jen pár minut. Kartičku si vyzvednete při vstupu do Disneylandu, ale pozor, 
odpoledne už bývají rozebrané.  
Velmi populární je také sbírání podpisů postaviček do dětských památníčků, které je možné zakoupit v místních obchůdcích se 
suvenýry. Pohádkoví hrdinové mají krom toho i svá „stanoviště“, kde se v přesně danou hodinu objevují, fotí a podepisují.  
Aktuální informace o časech najdete buď na internetu, nebo v letáčcích při vstupu do parku. 
 
 

KAPESNÉ 
 

Doporučujeme kapesné 30 - 60 EUR / osoba + vstupné, které je vybíráno v autobuse.  
Kapesné je dle vlastního uvážení a slouží zejména na jídlo a koupě suvenýrů.  
V parku je také možné platit platebními kartami (nikoliv vstupné, které je vybíráno v autobuse v EUR nebo CZK). 

 
INFORMACE PRO KUŘÁKY 

 
V celém prostoru Disneylandu je zakázáno kouřit. Jsou pouze určená místa, které jsou i viditelně označená, kde je možné kouřit. 
Tzv. kuřácké koutky – ty jsou vyznačeny i na mapě v Disneylandu.  
 

NEJLEPŠÍ ATRAKCE V DISNEYLANDU 
 
 
It's a small world 
Atrakce spojená s trochu infantilní dětskou písničkou It’s a small world, kterou 
z hlavy nedostanete po zbytek návštěvy a pobrukovat si ji budete možná i týden 
poté. Chytlavá melodie ale není vše, čeho se zde dočkáte. Samozřejmostí je výlet 
skrze celou budovu na malé lodičce a to přes několik samostatných atrakcí jako je 
třeba The Hello Room, kde budete pozdraveni v několika světových jazycích. 
Následuje řada oblastí zasvěcených kultuře daného kontinentu vždy s vlastní 
písničkou zpívanou v jazyce z oné oblasti (například za Asii si vyslechnete píseň 
v čínštině). 
 
 
 
 

Pokračování na dalších stranách! 
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 Space Mountain: Mission 2 
Ona dvojka za názvem nenaznačuje nic jiného, než že jde o unikátní konverzi 
Mission 1 vytvořenou speciálně pro pařížský park. Změny jsou ale vesměs pouze 
estetického charakteru (kupříkladu ve videu promítaném v určité fázi). Jinak jde 
o horskou dráhu s vesmírnou tématikou obsahující jedno velké stoupání a 
následný sjezd o rychlosti dosahující až 68 km/h – takže nic pro slabé povahy. 
Aby se atrakce držela tématu, jsou i jednotlivé vláčky zpracované do podoby 
rakety, přičemž do jednoho vláčku lze zapojit až šest takových raket. 
 
 
Big Thunder Mountain 
Narozdíl od divokých horských drah je Big Thunder Mountain atrakce, na kterou 
mohou s menším dítětem s klidem vstoupit i jeho rodiče. I když se železnice o 
pěti vláčcích v jednom místě může rozjet až do 57 km/h, jde o klidnější atrakci. 
Celé okolí je přepracováno do podoby opuštěného dolu z doby konce 
devatenáctého století. Tomu odpovídá i sama lokomotiva mocně vyfukující páru, 
přičemž navodit dojem dané doby se snaží i hudba a zvuky v okolí, nejen 
samotné scenérie. 
 
Pirates of the Caribbean 
Stejně temná jako pověst pirátů z Karibiku je i tématická atrakce nazvaná podle 
známého filmu. Okolní kulisy mají za úkol budit dojem New Orleans a to v době  
před Občanskou válkou. Dopravu zajišťují lodě, z jejichž paluby si užijete vše, co 
k atmosféře takového pirátského prostředí patří – výstřely z děl, hořící budovy ap.  
Ze všech podobných atrakcí na světě jediný ten v EuroDisneylandu neobsahuje 
jedinou postavu ze známého filmového zpracování – fanoušci tedy možná 
budou trochu zklamaní. 
 
Buzz Lightyear Laser Blast 
I když to z názvu není tolik patrné, tato dráha se inspiruje v úspěšném filmu od 
Disney/Pixaru, Toy Story 2. Oživlá armáda hraček se v celé své kráse představuje  
v celé příběhové sérii, kde samozřejmě nechybí ani tak známé postavy jako je  
Buzz Rakeťák. Součástí je i neustále vylepšovaná akční hra, která v roce 2005 
dostala novou podobu. Nyní se akce mohou vedle návštěvníků účastnit také 
ostatní po internetu, přičemž vše je propojené dohromady. 

Panoramagique
Pokud chcete zažít i jiný pohled na areály parku a hotelů, využijte k tomu největší 
zakotvený horkovzdušný balon na světě.  Nalézá se v jednom rohu 
velkého Disney Lake jezera naproti hotelu New Port Bay v Disney Village a nazývá 
se Panoramagique.  

Přejeme Vám, abyste si zájezd užili a v případě dotazů či pomoci se neváhejte obrátit na svého průvodce! 
  

 
 

        Pokračování na dalších stranách!  






