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Prijzen en voordelen horen bij een abonnement op een Jaarpas van 2 april t/m 5 november 2020.  
De voordelen en kortingen behorend bij elke Jaarpas kunnen niet worden gecombineerd met andere 
aanbiedingen en zijn alleen bestemd voor de houder van de Jaarpas (uitzonderingen voorbehouden). Je hebt een 
geldige Jaarpas nodig om er gebruik van te kunnen maken.  
* Verschuldigd maandbedrag in euro afgerond naar boven voor de aankoop van een Jaarpas met maandelijkse betaling (11 termijnen) en afgetrokken van de eerste
verplichte betaling van €60.

De vermelde prijzen zijn bepaald op basis van de economische omstandigheden op 7 juni 2019 en kunnen worden gewijzigd 
in overeenstemming met de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden van Disneyland® Paris.
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(1) Kinderen van 3 t/m 11 jaar. Kinderen t/m 2 jaar gratis. 

(2) De toegang tot de parking van de Disney Parken is gratis (of optioneel voor
€60 voor de Discovery Jaarpas) voor lichte voertuigen en motoren op de
geldigheidsdagen van de Jaarpas tot aan sluitingstijd van het Disneyland
Park. Voor campers wordt een toeslag van €15 per dag in rekening
gebracht. Parkeren op de parking voorbehouden voor de bussen is strikt
verboden. De gratis toegang tot de parking is niet van toepassing tijdens
speciale evenementen (uitgezonderd evenementen gereserveerd voor
Jaarpashouders). Toegang tot de parking is strikt persoonlijk.

(3) Bepaalde artikelen uitgezonderd. Kijk op de lijst in de boetieks. Korting niet
geldig in Disney Store (m.u.v. Disney Village) en op shopdisney.com.

(4) Aanbieding geldig op enkele overnachtingen t/m 5 november 2020. De
voorgestelde prijs (de naar boven afgeronde vanafprijs van €98) voor
eenzelfde kamer varieert naargelang de beschikbaarheid op het moment
van de reservatie. Contacteer ons om de prijs te kennen op de dag van jouw 
reservatie. De naar boven afgeronde vanafprijzen van €98 en €81 zijn geldig
voor 1 nacht in Disney’s Hotel Santa Fe® per Cars Standaardkamer tijdens
het Extra Voordeelseizoen. Het verblijf is exclusief toeristenbelasting (€1,13
per persoon, 18 jaar en ouder, en per nacht in Disney’s Hotel Santa Fe® en zal 
worden toegevoegd aan het totaalbedrag van jouw verblijf op het moment
van de reservatie) en exclusief ontbijt. Tarieven op aanvraag voor elke nieuwe 
reservatie met een maximum van 2 kamers/blokhutten per reservering.
(Korting niet van toepassing op de Premium Tribe Blokhutten, familiekamers 
in Disney’s Hotel Santa Fe® en Disney’s Newport Bay Club, familiekamers en 
Club kamers in Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, Club kamers in
het Disneyland Hotel en alle suites van de Disney Hotels). Voor Disney’s Hotel 
New York - The Art of Marvel is deze aanbieding geldig voor aankomsten
vanaf 15 juni 2020.

(5) Korting op tickets voor 1 dag gekocht bij de loketten bij de ingang van de
Disney® Parken en is 1 alleen geldig op de dag van aankoop (maximaal 5
tickets per dag per Jaarpaslid). Niet te combineren met andere aanbiedingen 
of kortingen.

(6) Aankoop beperkt tot één PhotoPass+ Jaarpas per lid. De PhotoPass+ Jaarpas 
is 1 jaar geldig vanaf het eerste gebruik (in plaats van 10 dagen voor de
klassieke PhotoPass+ , die verkocht wordt voor de adviesprijs van €74,99) en 
is te gebruiken in bepaalde attracties en tijdens ontmoetingen met de Disney 
Figuren in aanwezigheid van een Disney PhotoPass™ fotograaf. Verkrijgbaar
in de volgende boetieks: Disneyland® Park: New Century Notions, Flora’s
Unique Boutique, Ribbons & Bows, Emporium, Big Thunder Photographer, Sir 
Mickey’s Boutique, Strollers, Constellations, Thunder Mesa, Star Command
Photographers, Meet Mickey Mouse, Princess Pavilion, Le Coffre du Capitaine 
en Light Speed Photography.- Walt Disney Studios® Park: Walt Disney
Studios Store, Les Légendes d’Hollywood, Rock around the Shop, Tower Hotel 
Gifts, Chez Marianne en The Disney Animation Gallery - Disney Village®: The 
Disney Gallery, World of Disney, World of Toys - Disney® Hotels en Disney’s
Davy Crockett Ranch: Alle boetieks (de lijst van de boetieks kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd). De gratis PhotoPass+ Jaarpas 
voor de Jaarpas Infinity is geldig tijdens de volledige geldigheidsduur van de 
Jaarpas en is verkrijgbaar in de eerdergenoemde boetieks. 

(7) Kortingen zijn geldig op maaltijden en alcoholvrije dranken in de restaurants 
van de Disney Hotels en Disney’s Davy Crockett Ranch en de parken van
Disneyland® Paris en in onderstaande restaurants van Disney Village:
Annette’s Diner, Café Mickey, La Grange, New York Style Sandwiches en The
Steakhouse, en voor maximaal 6 personen (inclusief de Jaarpashouder).
Het voordeel is ook geldig op kerstavond en oudejaarsavond (24 en 31
december), niet op restrictiedagen en enkel na reservering.

(8) Korting is uitsluitend geldig op categorie 2 van de adviesprijzen bij de
loketten, bij de ingang van ‘Buffalo Bill’s Wild West Show... met Mickey en zijn 
vrienden’, op basis van beschikbaarheid en met een maximum van 5 tickets
per Jaarpaslid. Geen voorstelling op bepaalde dagen van de week. Deze show 
is niet geschikt voor mensen met astma of andere aandoeningen aan de
luchtwegen.

(9) Privilege-ticket voor 1 dag / 2 parken (één tarief voor volwassene/kind) is
geldig op de dag van de aankoop en is te koop bij de loketten aan de ingang 
van de Disney® Parken. Maximaal 5 tickets per week per Jaarpaslid en
maximaal 10 tickets in de geldigheidsperiode voor de Magic Plus Jaarpas
en 20 tickets in de geldigheidsperiode van de Infinity Jaarpas. De tickets zijn 
uitsluitend geldig op de geldigheidsdagen van de Jaarpas. Prijzen voor de
Privilege-tickets van 2 april t/m 5 november 2020: €39 voor de Infinity Jaarpas 
en €45 voor de Magic Plus Jaarpas. De ticketprijzen voor de Privilege-tickets
na 5 november 2020 zijn nog niet bepaald op de datum van publicatie van dit 
document. Kijk regelmatig op onze website voor de nieuwe tarieven.

(10) Overnacht in een Disney Hotel of Disney Nature Resort en geniet van extra
magie in de Disney Parken. Deze voorwaarden zijn de geldende voorwaarden 
die van kracht zijn op het moment van publicatie. Extra Magic Time is
afhankelijk van de beschikbaarheid en kan variëren tussen de verschillende
Disney Parken. Toegang tot Extra Magic Time is ook mogelijk voor zij die het
park bezoeken met een Privilige ticket, in het bijzijn van een Jaarpashouder.

(11) Een Jaarpaslid krijgt een specifieke alcoholvrije cocktail aangeboden in de 
restaurants met tafelbediening (behalve bij Café des Cascadeurs, Lucky
Nugget en in de restaurants van Disney Village).

(12) Afhankelijk van beschikbaarheid. Eén kinderwagen en stoelen per dag per lid 
van de Jaarkaart. 

(13) Maximaal 3 stuks bagage per Jaarpashouder per dag.

(14) 1 hond of kat per Jaarpashouder en per dag (geen nacht). 

(15) Kortingen zijn geldig op ontbijt met Disney Figuren in het Plaza Gardens
Restaurant in het Disneyland® Park, voor maximaal 5 personen (inclusief de 
Jaarpashouder).

(16) Toegang tot de parkeerplaatsen voor bezoekers die het dichtste bij de Disney 
Parken liggen, in een zone die gereserveerd is voor lichte voertuigen. Op
basis van beschikbaarheid.

(17) VIP plaatsen voor Disney Illuminations, Disney Stars on Parade en de
openlucht seizoensshows die plaatsvinden op het podium van Production
Courtyard. Het aantal plaatsen is beperkt en reserveren is verplicht vanaf
15 dagen voor en tot 24 uur voor de dag van het bezoek. Reserveren
is alleen mogelijk via het online boekingsplatform. Alleen geldig voor
Infinity Jaarpashouders. Toegang op vertoon van de Infinity Jaarpas en
de reserveringsmail. De Infinity Jaarpas en reserveringsmail zijn niet
overdraagbaar. De speciale locaties van de VIP plaatsen zijn onderhevig aan
veranderingen.

(18) Toegang tot een selectie van de zwembaden van de Disney Hotels, op
vertoon van je geldige Infinity Jaarpas en reserveringsmail. Toegang tot
de fitnessruimte is niet inbegrepen. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
afhankelijk van de beschikbare tijdsloten. De plaatsen dienen gereserveerd
te worden, dit kan vanaf 15 dagen tot 24 uur voorafgaand aan de dag
van bezoek via het online boekingsplatform. Geldig voor de Infinity
Jaarpashouder + 1 introducee. De Jaarpashouder + introducee dienen zich
te houden aan het regelement van het zwembad. Gesloten tijdens bepaalde
periodes, check de sluitingsdata op www.disneylandparis.com. 



 

Lees de onderstaande informatie zorgvuldig door om op de hoogte te zijn van alle tijdelijke 
Jaarpas wijzigingen. 
Bezoek regelmatig onze website voor de meest actuele informatie over de evolutie van deze 
veranderingen. 

JAARPAS VOORDELEN GEWIJZIGD OF UITGESTELD 

Toegangsdagen 

Bepaalde uitsluitingsdagen van de Discovery Jaarpas worden deze zomer verwijderd: van 27 t/m 

31 juli, van 3 t/m 7, van 10 t/m 13 augustus en van 17 t/m 21 augustus 2020. 

(4) Kortingen op de prijs van overnachtingen in Disney Hotels 

Reserveren is altijd mogelijk via het speciale Jaarpasnummer, onder de gebruikelijke boekings- en 

tariefvoorwaarden. Houd er echter rekening mee dat niet alle Disney Hotels beschikbaar zijn om 

te boeken wanneer je belt. Informeer bij onze Cast Members. 

Om afstand te kunnen houden en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Franse 

regering en gezondheidsautoriteiten, is het aantal gasten in Disneyland Paris momenteel elke dag 

beperkt. Voor toegang tot de Disney Parken met je Jaarpas is een reservering vooraf vereist voor 

elke gekozen bezoekdatum (afhankelijk van de geldigheidsdata van je jaarpas en de 

beschikbaarheid van de Parken). Er wordt geen toegang verleend bij gebrek aan een geldige 

reservering voor de dag die bij de Jaarpas wordt vermeld. Je kunt je vooraf hier 

registreren: https://www.disneylandparis.com/nl-nl/reserveer-tickets/ of door contact op te 

nemen met onze reserveringsafdeling.  

De capaciteit van Disney Parken is beperkt tot heropening om te voldoen aan de normen die 

gelden op het gebied van fysieke afstand. De algemene abonnementsvoorwaarden van de 

jaarpassen bieden geen garantie op toegang tot de Disney Parken in geval van grote drukte. 

Deze voorafgaande reservering is verplicht voor elke nieuwe Jaarpashouder (zie de algemene 

abonnementsvoorwaarden die geldig waren op het moment van aankoop). 

Houd er rekening mee dat toegang tot Disney Parken niet mogelijk is op een uitsluitingsdag van je 

jaarpas, zelfs niet als je in een Disney Hotel verblijft. Daarom raden we je ten zeerste aan om op 

deze reservering te anticiperen om er zeker van te zijn dat je toegang krijgt tot de Parken 

(afhankelijk van beschikbaarheid). 

(5) 20% korting op tickets voor 1 dag bij de ingang van de Disney Parken 

Er zijn momenteel geen tickets verkrijgbaar bij de ingang van de Disney Parken. Het is echter 

uitzonderlijk mogelijk - op verzoek van de Guest Relations balie - om bij Guest Relations dagtickets 

te kopen met de Jaarpas korting van 20% voor Magic Flex, Magic Plus en Infinity Jaarpassen 

(maximaal 5 tickets per dag en per Jaarpashouder). 

 (8) Korting op de dinnershow “Buffalo Bill's Wild West Show... met Mickey en zijn Vrienden!"  

Als onderdeel van de geleidelijke heropening van Disneyland Paris, is "Buffalo Bill's Wild West 

Show... met Mickey en zijn Vrienden!" op dit moment niet beschikbaar. 

(9) Privilegetickets 

Vanaf 27 juli 2020 zijn privilegetickets verkrijgbaar bij de loketten van het Walt Disney Studios 

Park, alleen door voorafgaande reservering via de Jaarpas website: 

https://www.disneylandparis.com/nl-nl/reserveer-tickets/ 

• Eenmaal aangesloten, kan de Magic Plus of Infinity Jaarpashouder de bezoek datum en het 

aantal gewenste privilegetickets selecteren (afhankelijk van beschikbaarheid). Een bevestiging 

van de reservering wordt per e-mail verzonden. 

• Deze reserveringsbevestiging moet bij het loket van het Walt Disney Studios Park worden laten 

zien door de Jaarpashouder om hun privilegetickets te kopen, alleen geldig op de dag van 

aankoop. 

• De Jaarpashouder moet tijdens de aankoop bij het loket aanwezig zijn. 

• Als de Jaarpashouder ook de Disney Parken met zijn gezelschap wil bezoeken, moet hij zijn 

bezoek reserveren via het online reserveringsplatform: https://www.disneylandparis.com/nl-

nl/reserveer-tickets/  

• De gebruikelijke verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de aankoop (maximaal 5 

tickets per kalenderweek) en het aantal gekochte privilegetickets wordt dan afgetrokken van het 

totale aantal dat is vastgelegd in de Jaarpas (maximaal 10 tickets voor de Magic Plus Jaarpas en 

maximaal 20 tickets voor de Infinity Jaarpas). 

• Als het aantal privilegetickets dat beschikbaar is voor de Jaarpashouder wordt overschreden, 

wordt de aankoop geweigerd en wordt de prijs van het ticket voor 1 dag bij de ingang van de 

Disney Parken met de 20% Jaarpas korting toegepast. 

• Het tonen van de Jaarpas is verplicht om toegangsbewijzen te kopen. Met een Tijdelijke 

Jaarpas kunnen deze tickets niet worden gekocht. 

Exclusieve jaarpas ingang bij de Disney Parken 

De exclusieve ingang van bij de Disney Parken, gereserveerd voor Magic Plus en Infinity 

Jaarpassen, is dagelijks toegankelijk. Houd er wel rekening mee dat als gevolg van verhoogde 

gezondheids- en veiligheidsmaatregelen de locatie van deze ingang kan veranderen, vraag het de 

Cast Members bij de ingang van de Parken. 

Specifieke voordelen van de Infinity Jaarpas 

 (17) VIP plekken bij de shows en parades  

Omdat "Disney Stars on Parade" en "Disney Illuminations" tijdelijk niet beschikbaar zijn, is het 

momenteel niet mogelijk om van de VIP plaatsen gebruik te maken.  

(18) Toegang tot de zwembaden van de Disney Hotels 

Het reserveren van toegang tot de zwembaden van de Disney Hotels is tijdelijk niet beschikbaar. 

Controleer regelmatig de beschikbaarheid van dit voordeel op de reserveringswebsite 

http://passeportannuel.disneylandparis.fr/infinity/resa.  

 
Afgezien van de gewijzigde of uitgestelde voordelen, blijven de andere 

voordelen van jouw Jaarpas ongewijzigd. Hieronder vindt je enkele 

praktische informatie. 

 (2) Parkeren 

Het parkeerterrein van Disney Parken is toegankelijk op de geldige dagen van jouw Jaarpas en tot 

de sluitingstijd van het Disneyland Park. Er worden gezondheidsmaatregelen genomen om je zo 

goed mogelijk te verwelkomen, houd je bij aankomst aan alle aanwijzingen van de Cast Members. 

 (3) en (7) Korting in de boetieks en restaurants 

Jaarpas kortingen in de winkels en restaurants van de Disney Parken blijven beschikbaar. De 

gebruikelijke voorwaarden voor deze kortingen blijven ongewijzigd. Houd je aan alle weergegeven 

gezondheidsmaatregelen in de boetieks en restaurants van de Disney Parken. 

Voor tafelbedieningsrestaurants raden wij je aan om je tafel te reserveren op Disneylandparis.com 

of in de Disneyland Paris app. 

 (6) Jaarpas PhotoPass+ 

De geldigheid van de PhotoPass+ Pass Annuel (Infinity, Magic Plus en Magic Flex) is automatisch 

verlengd met het aantal dagen dat de Disney Parken gesloten waren. Je hoeft geen actie te 

ondernemen om van deze verlenging te profiteren. De bewaartermijn van jouw foto's online is 

ook verlengd met 90 dagen, wat overeenkomt met de periode dat de website niet beschikbaar 

was. 

Ontdek de gloednieuwe Disney PhotoPass™ website van Disneyland Paris op 

www.disneyphotopass.eu. Om toegang te krijgen tot je foto's, moet je een nieuw account 

aanmaken. Voer jouw Disney PhotoPass+ code (zonder streepjes) op de startpagina van de 

website in en klik vervolgens op "Doorgaan" om een nieuw account aan te maken. Je kunt 

desgewenst hetzelfde e-mailadres en wachtwoord gebruiken als voorheen. Let op: de oude 

"Disney PhotoPass" mobiele app is niet langer actief. 

Om je verzameling souvenirfoto's te verrijken, wordt een nieuwe Disney PhotoPass ervaring 

gepresenteerd in de Disney Parken. Zoek onze fotografen op in de Parken tijdens je  volgende 

bezoek om alle nieuwe fotomomenten te ontdekken! 

Aanvullende informatie zal beschikbaar zijn op de Disneyland Paris app. 

 (10) Extra Magic Time 

Extra Magic Time is beschikbaar voor Magic Plus en Infinity Jaarpashouders, inclusief de 

bijbehorende priviletickets, afhankelijk van de capaciteit van de Disney Parken. Houd er rekening 

mee dat Extra Magic Time beschikbaar is vanaf 16 juli (onder voorbehoud, kijk op 

Disneylandparis.com voor je bezoek). 

 (12), (13) en (14) Gratis verhuur 

Gratis verhuur van kinderwagens, rolstoelen, kennels en bagageopslag is beschikbaar voor Infinity 

Jaarpas houders, onder voorbehoud van beschikbaarheid en gebruikelijke voorwaarden. 

Specifieke Infinity Jaarpas voordelen  

 (16) Exclusieve parkeerplaatsen (Infinity)  

De exclusieve Infinity parkeerplaatsen zijn toegankelijk voor Infinity Jaarpashouders, op basis van 

beschikbaarheid, en tot de sluiting van het Disneyland Park. Er worden gezondheidsmaatregelen 

genomen om je onder de beste omstandigheden welkom te heten. Houd je aan alle instructies die 

door de Cast Members worden gegeven bij aankomst. 

Exclusief telefoonnummer (Infinity)  

De speciale telefoonlijn voor Infinity Jaarpashouders is beschikbaar op het gebruikelijke nummer. 

Houd er rekening mee dat de wachttijd langer kan zijn dan gebruikelijk in verband met drukte. 
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