Maaltijdvouchers voor Disney restaurants
Boek je maaltijden vooraf en geniet van ieder magisch moment van je verblijf
Wat zijn de voordelen van maaltijdvouchers?
• Alles is van tevoren geregeld. Je hoeft niet meer na te denken over de bedragen die je bij je bezoek wilt uitgeven aan maaltijden.
• Er is altijd een optie die bij je past: er zijn maaltijdvouchers voor elk budget en voor alle culinaire verwachtingen.
• Deze vouchers kunnen tot 3 weken voor vertrek bijgeboekt worden.
Hoe werken de maaltijdvouchers?
• Boeking: reserveer tot 3 weken voor je aankomst de gewenste maaltijdvoucher: diner of lunch & diner, voor alle personen en
alle nachten.
• Gebruik: je ontvangt je maaltijdvouchers bij aankomst in het hotel. Je kunt deze gebruiken om te betalen voor je maaltijden in de
restaurants.
• Restaurants: afhankelijk van de gekozen optie kun je de vouchers in meer dan 14 geselecteerde restaurants inwisselen.
Handige tips: wij raden je aan om van tevoren een tafel te reserveren. Dit kan vanaf ca. 2 maanden voor aankomst.
Download de officiële Disneyland Paris app en maak hierin je tafelreservering. of bel met de Disney restaurantreserveringslijn
op +33 (0)1 60 30 40 50 (international tarief). Je kunt ook bij de receptie van je hotel reserveren.

Maaltijdvoucher lunch en/of diner
In onderstaand overzicht kunt u zien waar u met welke maaltijdvoucher kunt dineren
Restaurant

Dinervorm

Locatie

La Cantina

buffet

Disney's Hotel Santa Fe

Chuck Wagon Café

buffet

Disney's Hotel Cheyenne

X

Hunter’s Grill

buffet

Disney's Sequoia Lodge

X

Cape Cod

buffet

Disney's Newport Bay Club

X

Yacht Club

tafelbediening

Disney's Newport Bay Club

X

Downtown Restaurant

buffet

Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel

X

Manhattan Restaurant

tafelbediening

Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel

X

Silver Spur Steakhouse

tafelbediening

Disneyland Park

X

Plaza Gardens Restaurant

buffet

Disneyland Park

Captain Jack’s – Restaurant des Pirates

tafelbediening

Disneyland Park

Cowboy Cook out Barbeque

buffet

Disneyland Park

X

X

Agrabah Café Restaurant

buffet

Disneyland® Park

X

X

The Steakhouse

Standaard

Plus

X

X

®
®

X

X
X

®
®

tafelbediening

®

Disney Village

X

Annette's Diner

tafelbediening

Disney Village

X

La Grange (Billy Bob's Country Western Saloon)

buffet

Disney Village

Bistrot chez Rémy

tafelbediening

Walt Disney Studios Park

®
®

X
®

X
X

De lijst met restaurants kan gedurende het seizoen wijzigingen.
Sommige restaurants kunnen gesloten zijn.
Welke optie je ook kiest, de maaltijdvouchers kunnen tegen hun geldwaarde
worden ingewisseld in alle restaurants van de Disney Parken, de Disney Hotels
en bepaalde restaurants in Disney Village voor een maaltijd die bestaat uit
een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht of een all-you-can-eat
buffet en eventueel een frisdrank. Wanneer het totaalbedrag hoger is dan de
voucherwaarde, moet je het verschil bijbetalen. Als het totaalbedrag lager is
dan de waarde van de voucher, ontvang je geen geld terug.

