
Toegankelijkheidsgids 

voor het Disneyland
®

 Park

SPECIALE TOEGANGSKAARTEN
Disneyland Paris heeft 2 soorten speciale toegangskaarten:

•  De Priority Card, waarmee gasten via aangepaste ingangen voorrang 
kunnen krijgen bij bepaalde attracties. Je krijgt niet onmiddellijk toegang, 
dat hangt af van de drukte.

•  De Easy Access Card, waarmee gasten via aangepaste ingangen 
toegang kunnen krijgen tot bepaalde attracties. Deze kaart geeft geen 
voorrang in de wachtrij en je krijgt niet onmiddellijk toegang.

Op de speciale toegangskaarten staat de informatie aangegeven die je ons 
hebt verstrekt. Het is belangrijk dat je ons de juiste informatie verstrekt, omdat 
we op grond daarvan eventuele toegankelijkheidsbeperkingen bepalen met 
het oog op jouw veiligheid en die van je begeleider(s). Disneyland Paris kan 
niet aansprakelijk worden gesteld indien bij de aanvraag voor een speciale 
toegangskaart onjuiste informatie is verstrekt. Speciale toegangskaarten blijven 
eigendom van Disneyland Paris en kunnen bij misbruik worden ingetrokken. 
Deze kaarten zijn strikt persoonlijk en bij gebruik ervan kan je om legitimatie 
worden gevraagd.

EASY ACCESS CARD

WELKE GASTEN?

•  Gasten met een tijdelijk invaliderende beperking. 
(Aandoeningen die niet officieel als handicap zijn geregistreerd).

• Zwangere vrouwen.

WELKOM IN DISNEYLAND® PARIS 
Kinderdromen en avonturen, vrolijke parades en wervelende shows, 
themahotels en prachtige winkels … Er zijn wel honderd redenen om een 
onvergetelijk moment te komen beleven met je gezin of met vrienden  
in Disneyland® Paris. 
We doen er alles om aan iedereen de kans te bieden om de magie,  
de emotie en het avontuur te ontdekken. 
Deze Gids biedt je een globaal overzicht van de toegankelijkheid in de 
Disney® Parken. Je vindt hier alle informatie over onze voorzieningen en 
diensten voor gasten met een handicap en/of specifieke behoeften.
Aan de hand van de pictogrammen en symbolen in deze gids kun je je 
bezoek attractie na attractie voorbereiden. 

TOEGANGSPROCEDURES

ATTRACTIES
De toegangsprocedures kunnen per attractie verschillen:
Cast Members (Disney medewerkers) kunnen je de toegang tot een attractie 
weigeren als ze vinden dat je, uitgaande van de zitplaats of de vorm of lengte 
van je lichaam, niet op veilige wijze in het voertuig of bootje van de attractie 
kunt plaatsnemen.
Voor sommige attracties gelden specifieke fysieke beperkingen:

Zie het pictogram: 

De toegankelijkheid van attracties kan zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd.

Gasten dienen de waarschuwingen en instructies in acht te nemen die bij 

de ingang van elke attractie en in de Toegankelijkheidsgids te vinden zijn, 

of die door Cast Members worden gegeven.

Uit veiligheidsoverwegingen kan in sommige van onze attracties slechts 

één gast met een beperking per keer mee:

• Gasten met beperkte mobiliteit,
• Gasten met een visuele beperking (Blind),
• Gasten met een psychische handicap,
• Gasten met autisme of gedragsstoornissen,
• Gasten met een mentale beperking.

Om je verblijf gemakkelijker te maken, hebben we een reserveringssysteem 
opgezet om de grote vraag naar prioriteitstoegang bij attracties met beperkte 
capaciteit in goede banen te leiden.

PARADES EN AVONDSHOWS 

Voor bezoekers met speciale behoeften is er speciale ruimte gereserveerd om 
de parades en shows te bekijken.

Deze ruimte is beperkt. Wend je tot een Cast Member om er toegang 

tot te krijgen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

INFORMATIEPUNTEN
Disneyland Park: 
• Donald Desk
• City Hall

Walt Disney Studios Park:
• Studio Services

HIER VIND JE:
•  De Plattegrond van de 2 Disney® 

Parken.
•  Het programma met aanvangstijden 

van shows, parades en ontmoetingen 
met Disney figuren.

•  Mogelijkheid tot het reserveren 
van een tafel in een van onze vele 
restaurants.

• Informatiefolders.
•  De Toegankelijkheidsgids voor de 

Disney® Parken.
•  Speciale toegangskaarten om gemakkelijker toegang tot attracties te 

krijgen.

Onze Cast Members geven graag antwoord op al je vragen.

Ze geven je ook een speciale toegangskaart en vertellen je welke attracties 
voor jou het makkelijkst toegankelijk zijn, afhankelijk van je beperking of 
specifieke behoefte.

We raden je aan je goed voor te bereiden en vooraf na te gaan wat elke 
attractie precies inhoudt, omdat bepaalde attracties bij sommige gasten 
angstgevoelens kunnen oproepen (raadpleeg de attractieschema’s op de 
volgende pagina’s).

DE EASY ACCESS ROUTE

WAT IS DE EASY ACCESS ROUTE?

Een passende, praktische en veilige route die de toegang tot attracties 
vergemakkelijkt.

WAAROM?

Om het gasten met een beperking makkelijker te maken hun weg door de 
Disney® Parken te vinden.

HOE?

Bepaal je locatie op de plattegrond en zoek de volgende locatie die je wilt 
bezoeken.
De stippellijn op de plattegrond geeft de gemakkelijkste route aan.

EPILEPSIE EN GEVOELIGHEID  

VOOR LICHT

Sommige attracties kunnen klachten/aanvallen veroorzaken bij gasten die last 
hebben van epilepsie. 

Aarzel niet om hierover meer informatie in te winnen bij de Donald Desk 
of City Hall in het Disneyland® Park of Studio Services in het Walt Disney 
Studios® Park.

Wij adviseren gasten die last van lichtgevoeligheid hebben om voor hun 
bezoek aan Disneyland® Paris hun huisarts te raadplegen.

In de Disney® Parken wordt gebruikgemaakt van vele licht- en andere  
visuele effecten:

• stroboscopische lichteffecten,
• pulserend licht,
•  buitenverlichting van gebouwen (bijvoorbeeld met stroboscopische  

effecten in neonverlichting),
•  discoverlichting (spiegelballen, knipperende of draaiende 

dansvloerverlichting enz.),
• diverse effecten in onze attracties en shows (zoals lichtflitsen of explosies). 

 HULP- EN GELEIDEHONDEN

Hulp- en geleidehonden zijn welkom:

• in het hele resort;
• in sommige attracties (verderop in deze gids vermeld). 

Hulp- en geleidehonden mogen gebruikmaken van de grasperken  
en begroeiing.  

We raden je aan een bak mee te nemen, zodat je hond regelmatig wat kan 
drinken.
Houd er rekening mee dat het Cast Members niet is toegestaan om op  
je hond te passen. Als je in een attractie wilt die geen honden accepteert, 
moet je de hond bij een van je begeleiders achterlaten.

  TOPTIP! Als je de Disney® Parken liever bezoekt zonder je hulp-  

of geleidehond, kun je deze gratis achterlaten bij het Animal 

Care Centre (je dient een geldig dierenpaspoort en vaccinatiebewijs  
te kunnen laten zien).

WINKELS EN RESTAURANTS
Al onze restaurants en winkels hebben aangepaste kassa’s waar je met 
voorrang toegang tot krijgt. Vraag een Cast Member om meer informatie.

  TOPTIP! Dit pictogram geeft aan welke kassa’s zijn voorzien van 

een ringleiding.

 BUGGY- EN ROLSTOELVERHUUR 
Gesponsord door Hertz

Er zijn handbewogen rolstoelen en buggy’s te huur  
(zolang de voorraad strekt).

WAAR?

Net voorbij de ingang van elk van de Disney® Parken, bij het  
‘Stroller & Wheelchair Rentals’ verhuurpunt. Rolstoelen kunnen niet  
worden gereserveerd. Houd er rekening mee dat het Cast Members  
niet is oegestaan je in de Disney Parken te begeleiden. 

HUURTARIEF: 

Dagtarief: 20€ 
Borg: 50€, te betalen per cheque of creditcard  
(tariefwijzigingen voorbehouden).

  TOPTIP! GRATIS huur van rolstoelen voor houders van een 

Dream-jaarpaspoort (borg verplicht).

 

 EHBO EN SPECIALE BEHOEFTEN  

(First Aid)
Er is in elk Disney® Park een EHBO-post te vinden. 
Al het personeel van de EHBO-post is gekwalificeerd en toegerust om gasten 
in een noodgeval eerste hulp te bieden.

Heb je medicatie die gekoeld moet blijven, dan kun je die bij een van deze 
posten achterlaten.
Andere medische hulpmiddelen kunnen niet bij Disneyland® Paris 
gereserveerd worden.

Donald Desk
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WELKE ATTRACTIES?

•  Alle attracties in beide Parken.
•  Om het jou en je begeleider(s) gemakkelijker te maken, hebben we een 

reserveringssysteem opgezet.
•  Toon je Easy Access Card bij de ingang van een attractie aan een 

Cast Member en je krijgt te horen op welk tijdstip je terug kunt komen. 
Een volgende reservering kan pas worden gemaakt nadat de eerste 
is verlopen.

VEREISTE DOCUMENTEN:

Een medisch certificaat:

• originele verklaring, 
• in het Frans of Engels,  
• ondertekend en van een stempel voorzien door de arts, 
•  minder dan 3 maanden oud en waarin wordt verklaard dat de betreffende 

persoon een tijdelijk invaliderende beperking heeft  
(bijv. gipsverband) of zwanger is.

BEGELEIDERS:
• Niet meer dan 4 personen.

  Als de kaarthouder niet in de attractie gaat, moet(en) de begeleider(s)  
in de gewone wachtrij.

PRIORITY CARD

WELKE GASTEN?
•  Gasten met een beperking (Aandoeningen die officieel als handicap zijn 

geregistreerd).

WELKE ATTRACTIES?
•  Alle attracties en fotolocaties in beide Disney® Parken.
•  Om je een aangenamere ervaring te kunnen bezorgen, hebben we een 

reserveringssysteem opgezet om de grote vraag naar prioriteitstoegang  
bij attracties met beperkte capaciteit in goede banen te leiden.

VEREISTE DOCUMENTEN: 

INWONERS VAN FRANKRIJK:

• Invaliditeitskaart
• Voorrangskaart voor gehandicapten
• Bewijs dat je moeilijk kan staan
• Oorlogsinvalidenkaart
• Europese gehandicaptenparkeerkaart

INWONERS VAN ANDERE LANDEN:

• Gehandicaptenkaart
• Europese gehandicaptenparkeerkaart
•  Andere officiële documenten uit het land waarin je woont     
•  Oorlogsinvalidenkaart
• Een medische verklaring:
 - origineel exemplaar,
 - in het Frans of Engels,
 - ondertekend en van een stempel voorzien door de arts, 
 -  minder dan 3 maanden oud en waarin wordt verklaard dat de betreffende 

persoon een blijvende beperking heeft. 

BEGELEIDERS:
• Niet meer dan 4 personen.

  Als de kaarthouder niet in de attractie gaat, moet(en) de begeleider(s) in de 
gewone wachtrij.

Waaronder ten minste 1 valide volwassene (18 jaar of ouder) die je 

helpen kan wanneer je:

• een mobiele beperking hebt,
• een visuele beperking hebt,
• een mentale beperking hebt*,
• een autistische of gedragsstoornis hebt *.

*  Uit veiligheidsoverwegingen kan in sommige van onze attracties slechts één 
gast met een beperking per keer mee. Raadpleeg de specifieke informatie 
bij elke attractie.

Begeleiders dienen hun taken tijdens het bezoek aan de Disney 

Parken toegewijd uit te voeren. Dat houdt in:

•  opvolgen van de instapinstructies die de Cast Members bij de attracties 
geven,

• bij de gehandicapte gast in de attractie blijven,
• helpen bij over-, in- en uitstappen,
• helpen bij evacuaties,
•  doorgeven van schriftelijke en mondelinge boodschappen en 

veiligheidsinstructies van Disneyland Paris,
• de door hun begeleide gast(en) indien nodig geruststellen,
•  de door hun begeleide gast(en) helpen bij het kiezen van de meest 

geschikte attracties.

  GRATIS toegangsticket voor de Disney Parken voor één 

begeleider na overleggen van de juiste documenten (reis  

en accommodatie niet inbegrepen).
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RESORT

DISNEYLAND
®

 PARIS

Disney® Hotels

 Disneyland® Hotel

 Disney’s Hotel New York®

 Disney’s Newport Bay Club®

 Disney’s Sequoia Lodge®

 Disney’s Hotel Santa Fe®

 Disney’s Hotel Cheyenne®

 Disney’s Davy Crockett Ranch

Partner Hotels

 Radisson Blu Hotel

 Hôtel l’Elysée Val d’Europe

  Adagio Marne-la-Vallée 
Val d’Europe

  Vienna House 
Dream Castle Hotel

  Vienna House  
Magic Circus Hotel

 Algonquin’s Explorers Hotel

 Hôtel Kyriad

 B&B Hôtel

Services en activiteiten

  Ile-de-France toeristenbureau

Versie 5 – Juni 2016

PEFC gecertificeerd

Dit product is afkomstig uit 
duurzaam beheerde, PEFC 
gecertificeerde bossen.

pefc-france.org

WAAR KUN JE TERECHT  
VOOR MEER INFORMATIE?

  BE: 078 156 025 
NL: 0900 0654 
(Dit gesprek kost 1 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) 

Groep: 09002022916 
(Dit gesprek kost 1 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

 Bij je reisbureau

 DisneylandParis.com

 Bij de informatiebalie van je hotel in het Resort
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Naar het Walt Disney Studios® Park

City Hall

Donald Desk
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Ingang

Disney Magic on Parade!

De Easy Access Route

PICTOGRAMMEN
Lijst van pictogrammen/
symbolen die de toegankelijkheid 
van de attracties aangeven.

   City Hall /Donald Desk/ Studio 

Services, Informatiebalies van  

de Disney® Parken. 

Informatiepunt toegankelijkheid 

(Speciale toegangskaarten)

 Guest Relations-loketten

  EHBO en speciale behoeften 

  Toiletten toegankelijk voor 

mindervalide bezoekers

  Attractie kan voor sommige 

gasten eng zijn

  WAARSCHUWING! FYSIEKE  

BEPERKINGEN 

Voor je eigen veiligheid dien je in goede 

gezondheid te verkeren en geen last te hebben 

van hoge bloeddruk, hart-, rug- of nekproblemen, 

bewegingsziekte of andere aandoeningen die 

door dit avontuur verergerd kunnen worden. 

Niet geschikt voor zwangere vrouwen. 

OPGELET: Stoeltype en veiligheidssystemen kunnen 

maken dat een attractie maar beperkt toegankelijk 

is voor gasten met een bepaalde omvang of van een 

bepaalde lengte.  

Het bovenlichaam moet in staat zijn om een 

geschikte houding te blijven aannemen in elk type 

attractiewagentje. 

De meeste attracties, shows en evenementen 

zijn ongeschikt voor kinderen jonger dan 1 jaar. 

Lichteffecten – met name stroboscoop- of 

flikkerlichten – kunnen problemen geven bij 

lichtgevoelige personen. 

Gelieve de aanwijzingen van de medewerkers van 

Disneyland Paris op te volgen en het huishoudelijk 

reglement van de Parken te respecteren.  

We raden je aan dit reglement voor je verblijf te 

raadplegen op http://www.disneylandparis.nl/

Images/internalrules.pdf  

Het reglement is ook na te lezen bij de ingang van 

de Disney Parken. Correcte kleding is onder alle 

omstandigheden vereist. Raadpleeg voor verdere 

informatie het huishoudelijk reglement van de Parken.

(1) Bij grote drukte kan een reserveringssysteem 

worden opgezet en je gevraagd worden op een later 

moment terug te komen. 

(2) Rolstoelvriendelijke wachtrij.

  Single Rider - deze service helpt bij 
bepaalde attracties je wachttijd in de rij 
te verkorten.  
Via een speciale ingang kunnen gasten 
die alleen zijn of niet per se met hun 
groep naar binnen willen sneller de 
attractie in. De service geeft geen recht 
op onmiddellijk instappen of op een stoel 
of karretje naar keuze. Attracties met 
deze service herken je aan dit symbool.

ATTRACTIES

     

    

i. City Hall
Informatie, folders en reserveringen voor de restaurants en activiteiten in Disneyland® Paris.
Informatie over de toegankelijkheid van attracties en uitgifte van speciale toegangskaarten. 
Slechthorenden: ontvangstbalie voorzien van ringleiding. 

   

i. Donald Desk
Informatie, folders en reserveringen voor de restaurants en activiteiten in Disneyland® Paris.
Informatie over de toegankelijkheid van attracties en uitgifte van speciale toegangskaarten.
Slechthorenden: ontvangstbalie voorzien van ringleiding.

  

40. Disneyland Railroad - Main Street Station | Duur: ongeveer 20 minuten. 
Lift aanwezig: toegang tot het perron via de lift onder het station, vlak bij het rolstoelverhuurpunt.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, twee treden klimmen.
Rolstoelen kunnen opgevouwen mee in de trein of in het station worden achtergelaten als je de hele rit door het 
Disneyland® Park wil maken.

1

  

41. Horse-Drawn Streetcars
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, één trede klimmen.
Rolstoelen kunnen opgevouwen mee. 5

  

42. Main Street Vehicles Gesponsord door Hertz
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, één trede klimmen.
Rolstoelen kunnen opgevouwen mee. 5

43. Discovery Arcade
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk via de hoofdingang van de attractie. 

    

44. Statue of Liberty Tableau
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk via de hoofdingang van de attractie. 

45. Dapper Dan’s Hair Cuts (tegen betaling)
Kapper en barbier zoals in vervlogen tijden.

ATTRACTIES

  

34. La Cabane des Robinson (veel trappen op en af) | Duur: ongeveer 5 minuten.
Beperkte mobiliteit: moet kunnen lopen, veel treden te beklimmen (176 treden).

5

   

35. Pirates’ Beach
2 speeltuinen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en van 7 t/m 9 jaar. Opening afhankelijk van weersomstandigheden.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk. Maximumlengte: 140 cm. 

  

36. Le Passage Enchanté d’Aladdin | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk. Visuele beperking: erg donkere zones.

    

     

37. Indiana JonesTM and the Temple of Peril | Duur: ongeveer 5 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist. Overstaptijd ongeveer 30 seconden.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden 
achtergelaten bij een begeleider. 
Minimumlengte: 140 cm.

1

  

38. Adventure Isle
Grotten, ophangbruggen en drijvende bruggen. Veel treden te beklimmen.
Beperkte mobiliteit: moet kunnen lopen. Visuele beperking: erg donkere zones.

    

    

39. Pirates of the Caribbean(1) | Duur: ongeveer 10 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen naar een lager gelegen zitplaats. Visuele beperking: erg donkere zones.
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige 
gasten eng zijn. Kans op waterspatten.
Er wordt een foto met flits genomen.

1

ATTRACTIES

   
 

1. Sleeping Beauty Castle
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk, lift aanwezig.
Om veiligheidsredenen kunnen rolstoelen tijdens de parades niet in de Galerij.
De toren van het kasteel is niet rolstoeltoegankelijk; veel treden te beklimmen.
Visuele beperking: erg donkere zones.

   

    

2. La Tanière du Dragon
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk. Rolstoelgebruikers kunnen ook gebruikmaken van de lift.  
Geen toegang tijdens parades. Enkele treden te beklimmen.
Visuele beperking: erg donkere zones, enkele treden.  
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten 
eng zijn.

  

  

3. Blanche-Neige et les Sept Nains® | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, één trede klimmen.  
Visuele beperking: erg donkere zones. 
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider. 
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten 
eng zijn; wagentjes rijden in het donker.

1

 

   

4. Les Voyages de Pinocchio | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, één trede klimmen.
Visuele beperking: erg donkere zones. 
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider. 
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige 
gasten eng zijn; wagentjes rijden in het donker.

1

5. Le Carrousel de Lancelot | Duur: ongeveer 5 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Klimmen om toegang te krijgen tot de draaimolen, één trede om in het rijtuig te klimmen.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden moeten samen met hun baasje in het rijtuig. 5

      

6. Peter Pan’s Flight (1) | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: moet kunnen lopen. Bij evacuatie moet men in staat zijn om zonder hulp een in de 
lucht hangend wagentje te verlaten via trappen (of een ladder) en om ongeveer 50 meter te lopen.
Visuele beperking: erg donkere zones.
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.

1

7. Disneyland Railroad - Fantasyland Station | Duur: ongeveer 20 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, twee treden klimmen.
Rolstoelen kunnen opgevouwen mee aan boord van de trein of in het station worden achtergelaten als je  
de hele rit door het Disneyland® Park wil maken. 1

8. Meet Mickey Mouse(2)

Ontmoet Mickey Mouse backstage tijdens de voorbereidingen voor zijn show, midden tussen de decors  
en zijn favoriete kostuums.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk, aangepaste ingang.

9. Dumbo the Flying Elephant | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, één trede klimmen.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden  
achtergelaten bij een begeleider. 2

   

10. Alice’s Curious Labyrinth
Beperkte mobiliteit: het hele labyrint is rolstoeltoegankelijk, op het kasteelgedeelte na  
(86 treden, smalle doorgang). 5

11. Mad Hatter’s Tea Cups | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Opgelet: vanwege de sterke middelpuntvliegende kracht in de ronddraaiende kopjes is deze attractie niet 
geschikt voor gasten die moeite hebben om te blijven zitten.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden  
achtergelaten bij een begeleider.

4

12. Casey Jr. - le Petit Train du Cirque | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden  
achtergelaten bij een begeleider. 3

13. Le Pays des Contes de Fées | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen naar een lager gelegen zitplaats.

1

14. “it’s a small world” | Duur: ongeveer 10 minuten.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk. Je kunt instappen met je rolstoel (aangepast bootje)  
of overstappen naar een zitplaats.
Aangepaste ingan. 1

15. Princess Pavilion (1) (2)

Koninklijke ontmoeting met een van onze Disney® Prinsessen.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk, aangepaste ingang.

Royal Castle Stage
Theater. Raadpleeg het Programma.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde plekken) of overstappen naar een zitplaats.

ATTRACTIES

    

17. Legends of the Wild West
Beperkte mobiliteit: moet kunnen lopen, veel treden te beklimmen (135 treden).
De torens en de wandelwegen rondom Fort Comstock zijn niet rolstoeltoegankelijk.
Visuele beperking: erg donkere zones, onderbroken leuningen.

  

  

18. Phantom Manor(1) | Duur: ongeveer 5 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten 
eng zijn
Visuele beperking: erg donkere zones (wagentjes rijden in het donker).

1

19. Thunder Mesa Riverboat Landing | Duur: ongeveer 15 minuten.
Beperkte mobiliteit: maximaal één bezoeker met rolstoel per boot, helemaal vooraan. (Bij noodgeval word 
je geëvacueerd naar een andere boot). Voor toegang tot de hogere etages van de boot moet je kunnen lopen. 
Treden te beklimmen. 5

  

20. Rustler Roundup Shootin’ Gallery (tegen betaling)
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (2 gereserveerde plekken). 
Visuele beperking: schiettent met doelen zonder geluid.

    

  

  

21. Big Thunder Mountain(1) | Duur: ongeveer 5 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstaptijd ongeveer 30 seconden. Je krijgt een plaats achter in de trein.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Beperkte mobiliteit, mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis,  

visuele beperking (blind): één begeleider per gast. 
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en moeten worden  
achtergelaten bij een van de begeleiders.
Er wordt een foto met flits genomen.

Minimumlengte: 102 cm.

1

  

22. Pocahontas Indian Village
Speeltuin voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Opening afhankelijk van weersomstandigheden.

  

23. The Chaparral Theater
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde plekken) of overstappen naar een zitplaats.
Slechtorenden: zaal voorzien van ringleiding. Theater. Raadpleeg het Programma.

 

24. Disneyland Railroad - Frontierland Depot | Duur: ongeveer 20 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, twee treden klimmen.
Rolstoelen kunnen opgevouwen mee aan boord van de trein of in het station worden achtergelaten als je de 
hele rit door het Disneyland® Park wil maken.

1

ATTRACTIES

  

    

25. Buzz Lightyear Laser Blast(1)(2) | Duur: ongeveer 5 minuten.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk. Je kunt mee met je rolstoel (aangepast wagentje) of overstappen 
op een zitplaats.
Er wordt een foto met flits genomen.

Stroboscopische lichteffecten. 1

26. Orbitron® | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden  
achtergelaten bij een begeleider. 2

    

27. Vidéopolis
Theater. Raadpleeg het Programma.
Slechthorenden: theater voorzien van ringleiding.
Visuele beperking: erg donkere zones.

28. Disneyland Railroad - Discoveryland Station | Duur: ongeveer 20 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, twee treden klimmen.
Rolstoelen kunnen opgevouwen mee aan boord van de trein of in het station worden achtergelaten als je de 
hele rit door het Disneyland® Park wil maken. 1

  

      

  

29. Star Tours | Duur: ongeveer 7 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist; lift aanwezig.
Een rolstoel per ruimtevlucht.
Visuele beperking: erg donkere zones.
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een begeleider. 
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Minimumlengte: 102 cm.

1

   

30. Discoveryland Theatre 
Raadpleeg het Programma.

Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde plekken) of overstappen naar een zitplaats.
Visuele beperking: erg donkere zones.

    

31. Les Mystères du Nautilus | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: rolstoelgebruikers kunnen de lift bij de hoofdingang van de attractie gebruiken.
Visuele beperking: erg donkere zones.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige 
gasten eng zijn. 5

      

                 

      

    

32. Space Mountain®: Mission 2 | Duur: ongeveer 3 minuten.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist; overstaptijd ongeveer 45 seconden.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Visuele beperking: erg donkere zones.
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige 
gasten eng zijn.
Er wordt een foto met flits genomen.  

Minimumlengte: 132 cm. 

1

    

33. Autopia® | Duur: ongeveer 5 minuten.
OPGELET: de wagentjes worden bestuurd door de gasten zelf, risico op schokkerig rijden.
Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Visuele beperking: uitsluitend met begeleiding. Alleen instappen niet toegestaan.
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Minimumlengte: 81 cm.
Minimumlengte om alleen te rijden: 132 cm.

1

Toegankelijkheidsgids voor het Disneyland® Park

Buzz Lightyear is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Toy Story 2 

  Rolstoeltoegankelijk – begeleiding door een valide 

volwassene van 18 jaar of ouder vereist

  Overstap nodig van de rolstoel naar de zitplaats 
(alleen of met hulp) - begeleiding door minstens één 

valide volwassene van 18 jaar of ouder vereist

  Geschikt voor personen die moeilijk  
kunnen staan

  Geschikt voor personen met atrofie van de twee 
onderste ledematen - begeleiding door een valide 
volwassene van 18 jaar of ouder vereist (gasten met 
een ander type atrofie ontvangen een lijst met de 
voor hen geschikte attracties.)

   Toegang tot de attractie afhankelijk van je 
atrofie (een volledige lijst is beschikbaar bij 
City Hall, Donald Desk, Studio Services en de 
Reserveringscentrale) 

  Geschikt voor personen met een mentale 
beperking, autisme, psychische stoornis of 
gedragsstoornis - begeleiding door een valide 
volwassene van 18 jaar of ouder vereist

   Geen toegangsbeperkingen voor theaters,  
shows, speeltuinen, etc.

2 3
1

4 5

  Begeleiding: aantal personen met een mentale 
beperking, autisme, psychische stoornis of 
gedragsstoornis dat per keer tot de attractie 
wordt toegelaten, onder begeleiding van ten 
minste één begeleider

 Geschikt voor slechtzienden

  Geschikt voor blinden - begeleiding door een valide 
volwassene van 18 jaar of ouder vereist

 Hulp- en geleidehonden toegelaten

  Attractie met erg donkere zones

 Geschikt voor slechthorenden

 Geschikt voor zwangere vrouwen

  Geschikt voor personen met een invaliderende 
ziekte of tijdelijke lichamelijke handicap

 Lengte-eisen

T  Benodigde overstaptijd

  Moet zelf een trap op kunnen

 Lift

 Stroboscopische lichteffecten

 Kans op waterspatten

  Attractie met ringleiding

  Geschikte attractie

  Ongeschikte attractie

  
Win tijd in de wachtrij met FASTPASS® en 
profiteer volop van de magie tijdens je verblijf.



Toegankelijkheidsgids voor 

het Walt Disney Studios® Park

SPECIALE TOEGANGSKAARTEN
Disneyland Paris heeft 2 soorten speciale toegangskaarten:

•  De Priority Card, waarmee gasten via aangepaste ingangen voorrang 
kunnen krijgen bij bepaalde attracties. Je krijgt niet onmiddellijk toegang, 
dat hangt af van de drukte.

•  De Easy Access Card, waarmee gasten via aangepaste ingangen 
toegang kunnen krijgen tot bepaalde attracties. Deze kaart geeft geen 
voorrang in de wachtrij en je krijgt niet onmiddellijk toegang.

Op de speciale toegangskaarten staat de informatie aangegeven die je ons 
hebt verstrekt. Het is belangrijk dat je ons de juiste informatie verstrekt, omdat 
we op grond daarvan eventuele toegankelijkheidsbeperkingen bepalen met 
het oog op jouw veiligheid en die van je begeleider(s). Disneyland Paris kan 
niet aansprakelijk worden gesteld indien bij de aanvraag voor een speciale 
toegangskaart onjuiste informatie is verstrekt. Speciale toegangskaarten blijven 
eigendom van Disneyland Paris en kunnen bij misbruik worden ingetrokken. 
Deze kaarten zijn strikt persoonlijk en bij gebruik ervan kan je om legitimatie 
worden gevraagd.

EASY ACCESS CARD

WELKE GASTEN?

•  Gasten met een tijdelijk invaliderende beperking. 
(Aandoeningen die niet officieel als handicap zijn geregistreerd).

• Zwangere vrouwen.

WELKOM IN DISNEYLAND® PARIS 
Kinderdromen en avonturen, vrolijke parades en wervelende shows, 
themahotels en prachtige winkels … Er zijn wel honderd redenen om een 
onvergetelijk moment te komen beleven met je gezin of met vrienden  
in Disneyland® Paris. 
We doen er alles om aan iedereen de kans te bieden om de magie,  
de emotie en het avontuur te ontdekken. 
Deze Gids biedt je een globaal overzicht van de toegankelijkheid in de 
Disney® Parken. Je vindt hier alle informatie over onze voorzieningen en 
diensten voor gasten met een handicap en/of specifieke behoeften.
Aan de hand van de pictogrammen en symbolen in deze gids kun je je 
bezoek attractie na attractie voorbereiden. 

TOEGANGSPROCEDURES

ATTRACTIES
De toegangsprocedures kunnen per attractie verschillen:
Cast Members (Disney medewerkers) kunnen je de toegang tot een attractie 
weigeren als ze vinden dat je, uitgaande van de zitplaats of de vorm of lengte 
van je lichaam, niet op veilige wijze in het voertuig of bootje van de attractie 
kunt plaatsnemen.
Voor sommige attracties gelden specifieke fysieke beperkingen:

Zie het pictogram: 

De toegankelijkheid van attracties kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.

Gasten dienen de waarschuwingen en instructies in acht te nemen die bij 
de ingang van elke attractie en in de Toegankelijkheidsgids te vinden zijn, 
of die door Cast Members worden gegeven.

Uit veiligheidsoverwegingen kan in sommige van onze attracties slechts 
één gast met een beperking per keer mee:

• Gasten met beperkte mobiliteit,
• Gasten met een visuele beperking (Blind),
• Gasten met een psychische handicap,
• Gasten met autisme of gedragsstoornissen,
• Gasten met een mentale beperking.

Om je verblijf gemakkelijker te maken, hebben we een reserveringssysteem 
opgezet om de grote vraag naar prioriteitstoegang bij attracties met beperkte 
capaciteit in goede banen te leiden.

PARADES EN AVONDSHOWS 

Voor bezoekers met speciale behoeften is er speciale ruimte gereserveerd om 
de parades en shows te bekijken.

Deze ruimte is beperkt. Wend je tot een Cast Member om er toegang 

tot te krijgen.  

PRAKTISCHE INFORMATIE

INFORMATIEPUNTEN
Disneyland Park: 
• Donald Desk
• City Hall

Walt Disney Studios Park:
• Studio Services

HIER VIND JE:
• De Plattegrond van de 2 Disney® Parken.
•  Het programma met aanvangstijden 

van shows, parades en ontmoetingen 
met Disney figuren.

•  Mogelijkheid tot het reserveren 
van een tafel in een van onze vele 
restaurants.

• Informatiefolders.
•  De Toegankelijkheidsgids voor de 

Disney® Parken.
•  Speciale toegangskaarten om gemakkelijker toegang tot attracties te 

krijgen.

Onze Cast Members geven graag antwoord op al je vragen.

Ze geven je ook een speciale toegangskaart en vertellen je welke attracties 
voor jou het makkelijkst toegankelijk zijn, afhankelijk van je beperking of 
specifieke behoefte.

We raden je aan je goed voor te bereiden en vooraf na te gaan wat elke 
attractie precies inhoudt, omdat bepaalde attracties bij sommige gasten 
angstgevoelens kunnen oproepen (raadpleeg de attractieschema’s op de 
volgende pagina’s).

DE EASY ACCESS ROUTE

WAT IS DE EASY ACCESS ROUTE?

Een passende, praktische en veilige route die de toegang tot attracties 
vergemakkelijkt.

WAAROM?

Om het gasten met een beperking makkelijker te maken hun weg door de 
Disney® Parken te vinden.

HOE?

Bepaal je locatie op de plattegrond en zoek de volgende locatie die je wilt 
bezoeken.
De stippellijn op de plattegrond geeft de gemakkelijkste route aan.

EPILEPSIE EN GEVOELIGHEID  

VOOR LICHT

Sommige attracties kunnen klachten/aanvallen veroorzaken bij gasten die last 
hebben van epilepsie. 

Aarzel niet om hierover meer informatie in te winnen bij de Donald Desk 
of City Hall in het Disneyland® Park of Studio Services in het Walt Disney 
Studios® Park.

Wij adviseren gasten die last van lichtgevoeligheid hebben om voor hun 
bezoek aan Disneyland® Paris hun huisarts te raadplegen.

In de Disney® Parken wordt gebruikgemaakt van vele licht- en andere  
visuele effecten:

• stroboscopische lichteffecten,
• pulserend licht,
•  buitenverlichting van gebouwen (bijvoorbeeld met stroboscopische  

effecten in neonverlichting),
•  discoverlichting (spiegelballen, knipperende of draaiende 

dansvloerverlichting enz.),
• diverse effecten in onze attracties en shows (zoals lichtflitsen of explosies). 

 HULP- EN GELEIDEHONDEN

Hulp- en geleidehonden zijn welkom:

• in het hele resort;
• in sommige attracties (verderop in deze gids vermeld). 

Hulp- en geleidehonden mogen gebruikmaken van de grasperken  
en begroeiing.   

We raden je aan een bak mee te nemen, zodat je hond regelmatig wat kan 
drinken.
Houd er rekening mee dat het Cast Members niet is toegestaan om op  
je hond te passen. Als je in een attractie wilt die geen honden accepteert, 
moet je de hond bij een van je begeleiders achterlaten.

  TOPTIP! Als je de Disney® Parken liever bezoekt zonder je hulp-  

of geleidehond, kun je deze gratis achterlaten bij het Animal 

Care Centre (je dient een geldig dierenpaspoort en vaccinatiebewijs  
te kunnen laten zien).

WINKELS EN RESTAURANTS
Al onze restaurants en winkels hebben aangepaste kassa’s waar je met 
voorrang toegang tot krijgt. Vraag een Cast Member om meer informatie.

  TOPTIP! Dit pictogram geeft aan welke kassa’s zijn voorzien van 

een ringleiding.

 BUGGY- EN ROLSTOELVERHUUR 
Gesponsord door Hertz

Er zijn handbewogen rolstoelen en buggy’s te huur  
(zolang de voorraad strekt).

WAAR?

Net voorbij de ingang van elk van de Disney® Parken, bij het  
‘Stroller & Wheelchair Rentals’ verhuurpunt. Rolstoelen kunnen niet worden 
gereserveerd. 
Houd er rekening mee dat het Cast Members niet is toegestaan je in de 
Disney Parken te begeleiden.

HUURTARIEF: 

Dagtarief: 20€ 
Borg: 50€, te betalen per cheque of creditcard  
(tariefwijzigingen voorbehouden).

  TOPTIP! GRATIS huur van rolstoelen voor houders van een 

Dream-jaarpaspoort (borg verplicht).

 

 EHBO EN SPECIALE BEHOEFTEN  

(First Aid)
Er is in beide Disney® Parken een EHBO-post te vinden.  
Al het personeel van de EHBO-post is gekwalificeerd en toegerust om gasten 
in een noodgeval eerste hulp te bieden.

Heb je medicatie die gekoeld moet blijven, dan kun je die bij een van deze 
posten achterlaten.
Andere medische hulpmiddelen kunnen niet bij Disneyland® Paris 
gereserveerd worden.

WELKE ATTRACTIES?

•  Alle attracties in beide Disney® Parken.
•  Om het jou en je begeleider(s) gemakkelijker te maken, hebben we een 

reserveringssysteem opgezet.
•  Toon je Easy Access Card bij de ingang van een attractie aan een 

Cast Member en je krijgt te horen op welk tijdstip je terug kunt komen. 
Een volgende reservering kan pas worden gemaakt nadat de eerste 
is verlopen.

VEREISTE DOCUMENTEN:

Een medisch certificaat:

• originele verklaring, 
• in het Frans of Engels,  
• ondertekend en van een stempel voorzien door de arts, 
•  minder dan 3 maanden oud en waarin wordt verklaard dat de betreffende 

persoon een tijdelijk invaliderende beperking (bijv. gipsverband) of 
zwanger is.

BEGELEIDERS:
• Niet meer dan 4 personen.

  Als de kaarthouder niet in de attractie gaat, moet(en) de begeleider(s)  
in de gewone wachtrij.

PRIORITY CARD

WELKE GASTEN?
•  Gasten met een beperking (Aandoeningen die officieel als handicap zijn 

geregistreerd).

WELKE ATTRACTIES?
•  Alle attracties en fotolocaties in beide Disney® Parken.
•  Om je een aangenamere ervaring te kunnen bezorgen, hebben we een 

reserveringssysteem opgezet om de grote vraag naar prioriteitstoegang  
bij attracties met beperkte capaciteit in goede banen te leiden.

VEREISTE DOCUMENTEN: 

INWONERS VAN FRANKRIJK:

• Invaliditeitskaart
• Voorrangskaart voor gehandicapten
• Bewijs dat je moeilijk kan staan
• Oorlogsinvalidenkaart
• Europese gehandicaptenparkeerkaart

INWONERS VAN ANDERE LANDEN:

• Gehandicaptenkaart
• Europese gehandicaptenparkeerkaart
•  Andere officiële documenten uit het land waarin je woont     
•  Oorlogsinvalidenkaart
• Een medische verklaring:
 - origineel exemplaar,
 - in het Frans of Engels,
 - ondertekend en van een stempel voorzien door de arts,  
 -  minder dan 3 maanden oud en waarin wordt verklaard dat de betreffende 

persoon een blijvende beperking heeft. 

BEGELEIDERS:
• Niet meer dan 4 personen.

  Als de kaarthouder niet in de attractie gaat, moet(en) de begeleider(s) in de 
gewone wachtrij.

Waaronder ten minste 1 valide volwassene (18 jaar of ouder) die je 

helpen kan wanneer je:

• een mobiele beperking hebt,
• een visuele beperking hebt,
• een mentale beperking hebt*,
• een autistische of gedragsstoornis hebt *.

*  Uit veiligheidsoverwegingen kan in sommige van onze attracties slechts één 
gast met een beperking per keer mee. Raadpleeg de specifieke informatie 
bij elke attractie.

Begeleiders dienen hun taken tijdens het bezoek aan de Disney 

Parken toegewijd uit te voeren. Dat houdt in:

•  opvolgen van de instapinstructies die de Cast Members bij de attracties 
geven,

• bij de gehandicapte gast in de attractie blijven,
• helpen bij over-, in- en uitstappen,
• helpen bij evacuaties,
•  doorgeven van schriftelijke en mondelinge boodschappen en 

veiligheidsinstructies van Disneyland Paris,
• de door hun begeleide gast(en) indien nodig geruststellen,
•  de door hun begeleide gast(en) helpen bij het kiezen van de meest 

geschikte attracties.

  GRATIS toegangsticket voor de Disney Parken voor één 

begeleider na overleggen van de juiste documenten (reis en 

accommodatie niet inbegrepen).
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RESORT

DISNEYLAND
®

 PARIS

Disney® Hotels

 Disneyland® Hotel

 Disney’s Hotel New York®

 Disney’s Newport Bay Club®

 Disney’s Sequoia Lodge®

 Disney’s Hotel Santa Fe®

 Disney’s Hotel Cheyenne®

 Disney’s Davy Crockett Ranch

Partner Hotels

 Radisson Blu Hotel

 Hôtel l’Elysée Val d’Europe

  Adagio Marne-la-Vallée 
Val d’Europe

  Vienna House 
Dream Castle Hotel

  Vienna House  
Magic Circus Hotel

 Algonquin’s Explorers Hotel

 Hôtel Kyriad

 B&B Hôtel

Services en activiteiten

  Ile-de-France toeristenbureau

Versie 5 – Juni 2016

PEFC gecertificeerd

Dit product is afkomstig uit 
duurzaam beheerde, PEFC 
gecertificeerde bossen.

pefc-france.org

WAAR KUN JE TERECHT  
VOOR MEER INFORMATIE?

  BE: 078 156 025 
NL: 0900 0654 
(Dit gesprek kost 1 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) 

Groep: 09002022916 
(Dit gesprek kost 1 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

 Bij je reisbureau

 DisneylandParis.com

 Bij de informatiebalie van je hotel in het Resort

Plattegrond is niet op schaal.

DISNEYLAND® PARK

DISNEY® HOTELS

TGV + RER STATION

WALT DISNEY STUDIOS® PARK 

DISNEY VILLAGE®

LA VALLEE VILLAGE

GOLF DISNEYLAND
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Ingang

Naar het Disneyland® Park

De Easy Access Route
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Toegankelijkheidsgids voor 

het Walt Disney Studios® Park

Cars Race Rally is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Cars
Crush’s Coaster® is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Nemo 
Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Ratatouille
Toy Story Playland is geïnspireerd op Disney•Pixar’s Toy Story 
Hot Wheels® is een geregistreerd handelsmerk van Mattel, Inc. Gebruik van het Hot Wheels® merk en de baan met toestemming © 2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Slinky® Zig Zag is een geregistreerd handelsmerk van Poof-Slinky, Inc.

The Twilight Zone Tower of Terror™ is geïnspireerd op The Twilight Zone®, een geregistreerd handelsmerk van CBS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

ATTRACTIES

    

  

1. Animagique® Theater(2)

Theater. Raadpleeg het Programma.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde rolstoelplek of overstappen op zitplaats).
Visuele beperking: erg donkere zones, stroboscopische lichteffecten.
Slechthorend: gereserveerde plaatsen voor slechthorende gasten, zaal voorzien van ringleiding.
Speciale effecten: zeepbellen.
Duur: ongeveer 20 minuten.

2. Cars Quatre Roues Rallye(2)

Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Duur: ongeveer 2 minuten.

3

  

  

3. Crush’s Coaster®(2)

Beperkte mobiliteit: moet kunnen lopen, treden te beklimmen om in te stappen.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten eng zijn; wagentjes 
rijden in het donker.
Minimumlengte: 107 cm.
Duur: ongeveer 3 minuten.
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4. Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®(2)

Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk. Je kunt mee met je rolstoel (aangepast wagentje) of overstappen op een zitplaats. 
Beperkt tot één rolstoel per rit.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Duur: ongeveer 2 minuten.
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5. Art of Disney Animation®(2)

Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde rolstoelplekken of overstappen op zitplaats).
Visuele beperking: erg donkere zones.
Duur: ongeveer 25 minuten.

    

  

6. Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy(1)(2)

Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (aangepast wagentje). Je kunt mee met je rolstoel of overstappen op een zitplaats.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden toegestaan in de attractie. 
Erg donkere zones. 
Kans op waterspatten.

Gasten met bewegingsziekte kunnen dit avontuur beter overslaan. 
Duur: ongeveer 5 minuten. 
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7. Toy Soldiers Parachute Drop(2)

Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Beperkte mobiliteit, visuele beperking (blind): begeleider nodig voor elke bezoeker.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Minimumlengte: 81 cm.
Duur: ongeveer 2 minuten.

   

8. Slinky Dog Zigzag Spin(2)

Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, transferplank aanwezig.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Duur: ongeveer 2 minuten.
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9. RC Racer(2)

Beperkte mobiliteit: overstappen vereist, transferplank aanwezig.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten eng zijn.
Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Minimumlengte: 120 cm.
Duur: ongeveer 2 minuten.
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10. CinéMagique(2)

Raadpleeg het Programma.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde rolstoelplek of overstappen op een zitplaats).
Visuele beperking: bioscoopzaal, erg donkere zones, stroboscopische lichteffecten.
Slechthorend: gereserveerde plekken voor slechthorende gasten, zaal voorzien van ringleiding.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten eng zijn.
Effect van een lichte regen in de zaal. 
Duur: ongeveer 30 minuten.

  

11. Disney Junior Live on Stage!(2)

Raadpleeg het Programma.

Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde rolstoelplek of overstappen op zitplaats).
Slechthorend: gereserveerde plekken voor slechthorende gasten, zaal voorzien van ringleiding.
Speciale effecten: Zeepbellen.
Duur: ongeveer 30 minuten.

  

12. Stitch Live!(2)

Raadpleeg het Programma.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk (gereserveerde rolstoelplek of overstappen op een zitplaats).
Slechthorend: gereserveerde plekken voor slechthorende gasten, zaal voorzien van ringleiding.
Duur: ongeveer 15 minuten. Om de 15 minuten een voorstelling.

  

    

  

13. The Twilight Zone Tower of TerrorTM (2)

Beperkte mobiliteit: overstappen vereist.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Visuele beperking: erg donkere zones, lichteffecten.
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een begeleider.
Er wordt een foto met flits genomen.

Minimumlengte: 102 cm.
Duur: ongeveer 5 minuten.
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14. Studio Tram Tour® : Behind The Magic(1)(2)

Beperkte mobiliteit: Rolstoeltoegankelijk. Perronlift naar aangepast wagentje of overstappen op een zitplaats. 
Sommige scènes bevatten abrupte bewegingen die kinderen en sommige volwassenen eng kunnen vinden. 
Gasten moeten ook bij schommelingen hun evenwicht kunnen bewaren op hun zitplaats. 
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten eng 
zijn. Hoog geluidsniveau. Kans op waterspatten. 
Duur: ongeveer 30 minuten.
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15. Disney Studio 1(2)

Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk.
Visuele beperking: erg donkere zones.

ATTRACTIES

    

  

16. Armageddon : Special Effects(2)

Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk.
Visuele beperking: donkere zones, stroboscopische lichteffecten.
Hulp- en geleidehonden zijn niet toegelaten in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een begeleider.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten eng zijn.
Bijzonder luidruchtige attractie.
OPGELET: deze attractie wordt afgeraden voor gasten met epilepsie of lichtgevoeligheid.
Duur: ongeveer 20 minuten. 
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17. Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith(2)

Beperkte mobiliteit: overstappen vereist. Overstaptijd ongeveer 30 seconden.
Attractie waarvoor fysieke beperkingen gelden.

Visuele beperking: hulp- en geleidehonden zijn niet toegestaan in de attractie en dienen te worden achtergelaten bij een 
begeleider.
Er wordt een foto met flits genomen.

Minimumlengte: 120 cm.
Duur: ongeveer 3 minuten. 
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18. Moteurs … Action ! Stunt Show Spectacular®(2)

Theater. Raadpleeg het Programma.
Beperkte mobiliteit: rolstoeltoegankelijk, gereserveerde rolstoelplekken op de eerste twee rijen of overstappen op de bank.
Mentale beperking, autisme, psychische stoornis, gedragsstoornis: attractie kan voor sommige gasten eng zijn.
OPGELET: bijzonder luidruchtige attractie.
Duur: ongeveer 45 minuten.
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PICTOGRAMMEN
Lijst van pictogrammen/
symbolen die de toegankelijkheid 
van de attracties aangeven.

   City Hall /Donald Desk/ Studio 

Services, Informatiebalies van  

de Disney® Parken. 

Informatiepunt toegankelijkheid 

(Speciale toegangskaarten)

 Guest Relations-loketten

  EHBO en speciale behoeften 

  Toiletten toegankelijk voor 

mindervalide bezoekers

  Attractie kan voor sommige 

gasten eng zijn

  WAARSCHUWING! FYSIEKE  

BEPERKINGEN 

Voor je eigen veiligheid dien je in goede 

gezondheid te verkeren en geen last te hebben 

van hoge bloeddruk, hart-, rug- of nekproblemen, 

bewegingsziekte of andere aandoeningen die 

door dit avontuur verergerd kunnen worden. 

Niet geschikt voor zwangere vrouwen. 

OPGELET: Stoeltype en veiligheidssystemen kunnen 

maken dat een attractie maar beperkt toegankelijk 

is voor gasten met een bepaalde omvang of van een 

bepaalde lengte.  

Het bovenlichaam moet in staat zijn om een 

geschikte houding te blijven aannemen in elk type 

attractiewagentje. 

De meeste attracties, shows en evenementen 

zijn ongeschikt voor kinderen jonger dan 1 jaar. 

Lichteffecten – met name stroboscoop- of 

flikkerlichten – kunnen problemen geven bij 

lichtgevoelige personen. 

Gelieve de aanwijzingen van de medewerkers van 

Disneyland Paris op te volgen en het huishoudelijk 

reglement van de Parken te respecteren.  

We raden je aan dit reglement voor je verblijf te 

raadplegen op http://www.disneylandparis.nl/

Images/internalrules.pdf  

Het reglement is ook na te lezen bij de ingang van 

de Disney Parken. Correcte kleding is onder alle 

omstandigheden vereist. Raadpleeg voor verdere 

informatie het huishoudelijk reglement van de Parken.

(1) Bij grote drukte kan een reserveringssysteem 

worden opgezet en je gevraagd worden op een later 

moment terug te komen. 

(2) Rolstoelvriendelijke wachtrij.

  Single Rider - deze service helpt bij 
bepaalde attracties je wachttijd in de rij 
te verkorten. Via een speciale ingang 
kunnen gasten die alleen zijn of niet per 
se met hun groep naar binnen willen 
sneller de attractie in. De service geeft 
geen recht op onmiddellijk instappen 
of op een stoel of karretje naar keuze. 
Attracties met deze service herken je 
aan dit symbool.

  Rolstoeltoegankelijk – begeleiding door een valide 

volwassene van 18 jaar of ouder vereist

  Overstap nodig van de rolstoel naar de zitplaats 
(alleen of met hulp) - begeleiding door minstens één 

valide volwassene van 18 jaar of ouder vereist

  Geschikt voor personen die moeilijk  
kunnen staan

  Geschikt voor personen met atrofie van de twee 
onderste ledematen - begeleiding door een valide 
volwassene van 18 jaar of ouder vereist (gasten met 
een ander type atrofie ontvangen een lijst met de 
voor hen geschikte attracties.)

   Toegang tot de attractie afhankelijk van je 
atrofie (een volledige lijst is beschikbaar bij 
City Hall, Donald Desk, Studio Services en de 
Reserveringscentrale) 

  Geschikt voor personen met een mentale 
beperking, autisme, psychische stoornis of 
gedragsstoornis - begeleiding door een valide 
volwassene van 18 jaar of ouder vereist

   Geen toegangsbeperkingen voor theaters,  
shows, speeltuinen, etc.
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  Begeleiding: aantal personen met een mentale 
beperking, autisme, psychische stoornis of 
gedragsstoornis dat per keer tot de attractie 
wordt toegelaten, onder begeleiding van ten 
minste één begeleider

 Geschikt voor slechtzienden

  Geschikt voor blinden - begeleiding door een valide 
volwassene van 18 jaar of ouder vereist

 Hulp- en geleidehonden toegelaten

  Attractie met erg donkere zones

 Geschikt voor slechthorenden

 Geschikt voor zwangere vrouwen

  Geschikt voor personen met een invaliderende 
ziekte of tijdelijke lichamelijke handicap

 Lengte-eisen

T  Benodigde overstaptijd

  Moet zelf een trap op kunnen

 Lift

 Stroboscopische lichteffecten

 Kans op waterspatten

  Attractie met ringleiding

  Geschikte attractie

  Ongeschikte attractie

  
Win tijd in de wachtrij met FASTPASS® en 
profiteer volop van de magie tijdens je verblijf.


