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Het is Tijd
Voor Magie!
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Eindelijk is het zo ver! De deuren van het Magisch Koninkrijk
openen zich opnieuw! Disneyland Paris zal gefaseerd heropenen vanaf 15 juli 2020.
Wij zijn er klaar voor, en kunnen amper wachten om onze gasten
opnieuw te verwelkomen. In deze Sales manual ontdek jij, als reisprofessional, alles over de heropening, de flexibele boekingsvoorwaarden, onze gloednieuwe Disney Stars App voor reisagenten en
nog veel meer nieuws. Zo kan jij met alle benodigde kennis van
zaken, Disneyland Paris aanbevelen aan jouw klanten.
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Gefaseerde heropening Disneyland Parijs
Vanaf 15/07/2020

Op 15 juli openen Disneyland Park, Walt
Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay
Club en Disney Village. Uiteraard namen wij alle
maatregelen voor de gezondheid en de veiligheid
van de bezoekers én de Cast Members: geen
magie zonder veiligheid!

Disneyland
Park

Vanaf 15 juli 2020 zal Disneyland Paris
gefaseerd heropenen. Van spannende
attracties tot themarestaurants en natuurlijk
onze geliefde Disney figuren: wij kunnen
niet wachten om onze gasten opnieuw te
verwelkomen.

Walt Disney
Studios Park

Disney’s Newport
Bay Club
Disney
Village

Op 20 JULI gaan de deuren van
Disney’s Hotel Cheyenne weer open.

Samen met familie en vrienden kan
iedereen zich weer onderdompelen in de
verschillende werelden van onze parken,
hotels en resorts en genieten van de Disney
magie op een plek waar gezondheid en
veiligheid onze prioriteit is. Het is bijna tijd
en we hebben er zin in!

Op 3 AUGUSTUS verwelkomen we weer
gasten in Disney’s Hotel Santa Fe

Op 7 SEPTEMBER heropent
het Disneyland Hotel

Heeft u klanten met een boeking tussen 15/07/2020 en 30/09/2020, maar hun hotel is niet geopend
tijdens hun geplande verblijf? We bieden 3 opties aan:
• Behoud van aankomstdatum en omboeken naar een ander hotel of resort.
• Behoud van het oorspronkelijke hotel of resort en verplaatsen naar een latere aankomstdatum.
• Kosteloos annuleren van de boeking met een volledige terugbetaling.
U kan alle details van de uitzonderlijke commerciële voorwaarden hier nalezen. Gelieve onze vakantieexperts te bellen op 078/6000 49 om de voorkeur van uw klant te laten bevestigen, anders moeten we het
verblijf annuleren!
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1
5 Redenen om
Disneyland Paris
te bezoeken
Uiteraard heeft elke gast een eigen reden om Disneyland Paris
te bezoeken. Immers: magie is iets zeer persoonlijk! Toch vatten
we hier even 5 redenen samen, die voor vrijwel iedereen gelden.
Met jouw kennis van je klanten, kan je ongetwijfeld deze redenen
ongelimiteerd uitbreiden.

Op Reis Naar een Fantasierijke
Omgeving
De belangrijkste reden om Disneyland Paris
te bezoeken, is eenvoudig: it’s Disney! Je
wordt volledig ondergedompeld in een
wereld vol fantasie en magie, en jong en
oud beleven hun dromen. De wereld van
de Disney figuren komt tot leven, en je
verbeelding slaat op hol. Kortom: je komt
terecht in een magische omgeving, vol
liefde, geluk en verwondering.

2
Geniet van de attracties
Tal van attracties – spannend of net rustigzorgen voor een topbeleving. Zo kan je
wandelen door de Discovery Arcade,
en het gouden tijdperk van de grote
uitvindingen in de 19e eeuw herontdekken.
Extreme sensatie vind je dan weer in
Indiana Jones and the Temple of Peril,
waarbij je in een op hol geslagen wagen
door enkele donkere en mysterieuze
jungleruïnes raast. En uiteraard is er het
ultieme familieplezier in Sleeping Beauty
Castle, of een tochtje met de paardentram
door Main Street … en nog zoveel andere
attracties!
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3
Geniet van unieke verrassingen en
entertainment*
Bij een bezoek aan Disneyland Paris, val je
van de ene leuke verrassing in de andere.
Kinderen stralen van blijdschap als ze bijzondere
momenten delen met Mickey, Minnie en tal
van andere bekende Disney figuren, Star Wars
legendes, Marvel Superhelden en Pixar vrienden.
Ook The Lion King komt terug, met de show
Rhytms of the Pride Lands, en de muzikale show
Jungle Book Jive!
Uiteraard blijft voor vele kinderen (en laat ons
eerlijk zijn: voor vele volwassenen ook) de
persoonlijke ontmoeting en bijbehorende selfie
met de Disney figuren het topmoment. Dan
worden dromen echt werkelijkheid!
(*) Vanwege nieuwe veiligheidsmaatregelen die tijdens onze gefaseerde opening worden
geïmplementeerd, zijn een aantal producten en extra’s die u mogelijk vooraf voor je
klanten hebt gereserveerd, tot nader order niet beschikbaar. Deze worden geannuleerd
en terugbetaald voor alle boekingen t/m 30 september 2020 (zonder annuleringskosten).
In dit document vindt u ook hiervoor de nodige informatie (pagina 4).

Dineer in unieke restaurants

4

Relax in een Disney Hotel of in een
Disney Nature Resort
Verblijven in een Disney Hotel of in een
Disney Nature Resort zorgt voor de ultieme
totaalervaring: dag en nacht beleef je de Disney
magie. Elk Disney Hotel heeft een iconisch
thema, en vertelt zijn eigen magisch verhaal.
Een Disney Nature Resort is een “home away
from home” te midden van de natuur. Maar er
is méér: als je in één van deze accommodaties
verblijft, kan je in alle vroegte, vóór de andere
bezoekers, de Disney parken bezoeken. Extra
Magic time! Uiteraard heeft elk hotel een resem
faciliteiten zoals zwembaden, fitness clubs, spa’s
en kids corners.

Elke maaltijd wordt een feest in één van de
unieke restaurants in Disneyland Paris. Je vindt
zeker je gading, rekening houdend met je
voorkeur en budget in de Disney parken, Disney
Village en de Disney Hotels. Van quick service
restaurants over buffet restaurants tot verfijnde
à la carte restaurants: alle mogelijkheden zijn
open, met één gemeenschappelijk ingrediënt:
de Disney magie!

Afstand houden om de magie te
beschermen
Magie komt in bubbels! We
zorgden in het hele resort voor
afstandsmaatregelen in wachtrijen,
attractie-voertuigen, boetieks, hotels,
restaurants en andere faciliteiten. Als
je even twijfelt: kijk om je heen, er zijn
speciale, magische tekens overal!

Persoonlijke gezondheid om de
magie te kunnen beleven
Al weken zijn we aan het poetsen,
reinigen, desinfecteren en wassen!
Dat zullen we ook elke dag en nacht
volhouden: magie heeft een volledig
gezonde omgeving nodig. We
vragen ook iedereen (bezoekers, Cast
Members, extern personeel) vanaf
11 jaar oud om een mondmasker te
dragen, en om heel vaak de handen te
wassen – je kan dit op meer dan 2000
plekken!
Magische training voor de Cast
Members
Alle Disney Cast members zullen
helpen om de nieuwe maatregelen uit
te leggen, vragen te beantwoorden
en iedereen aan te moedigen om de
magie te beleven in uiterst gezonde
en hygiënische omstandigheden.
Ze helpen een handje om afstand te
bewaren, en om contactloze betalingen
uit te voeren.
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Safety First voor
een Incredible
Vakantie!

De magie van vroege reservatie
Het aantal gasten in Disneyland
Paris wordt beperkt tijdens de eerste
heropeningsfase. Als je klanten een
ticket zonder specifieke datum kopen,
moeten ze hun ticket registreren op
dit online registratieplatform om
gegarandeerd toegang tot Disneyland
Paris te krijgen op de datum van hun
keuze (afhankelijk van beschikbaarheid).
Goed nieuws: klanten die een verblijf
boeken (waar altijd tickets bijhoren)
krijgen gegarandeerd toegang voor de
duur van hun verblijf en zij hoeven hun
tickets dus NIET te laten registreren.
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Zen garantie:
flexibele boekingsvoorwaarden
voor je gemoedsrust

Kosteloos wijzigen of annuleren
Als je klant een boeking wil wijzigen of annuleren, dan kan dit momenteel
kosteloos, tot 7 dagen voor aankomst. Annulering gebeurt met volledige
terugbetaling, exclusief verzekering en exclusief (indien van toepassing)
transportkosten, volgens onze Algemene Voorwaarden.
De Magie op je smartphone!
De officiële Disneyland Paris app is de ultieme handige gids om je klant
te helpen het meeste uit je verblijft te halen. Even de wachttijden voor
attracties bekijken, een tafel boeken in één van de restaurants, snel het
activiteitenprogramma checken, de
interactieve plattegrond oproepen
en nog veel meer!
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Summer
advantage

Je klanten kunnen met hun gezin aan speciale
voorwaarden genieten van een verblijf in de meest
magische bestemming van Europa: Disneyland Paris!
Voor aankomsten van 15 juli 2020 tot en met 30
september 2020, kunnen je klanten tot -30% korting
krijgen op hun verblijf én krijgen ze het verblijf cadeau
voor kinderen tot en met 11 jaar!
Een verblijfsarrangement is inclusief hotelovernachting(en),
tickets voor beide Disney Parken voor iedere dag van het
verblijf, gratis parkeren bij je Disney hotel of Disney Nature
Resort en bij de Disney Parken, en extra Magic Time!
Aanbieding onder voorwaarden, zie Disney B2B Portal voor meer details.
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Vernieuwde B2B portal en reserveringssysteem
Ondanks de huidige situatie, gaan de interne technologische
ontwikkelingen bij Disneyland Paris onverminderd door!
Wij kunnen dan ook met veel plezier ons verbeterde B2B
reserveringssysteem voor.

Nog even alles op een rijtje:
•
•

Dank zij input van de travel trade, hebben wij ons huidige systeem
gebruiksvriendelijker gemaakt zodat dit nog beter aansluit bij jouw
wensen en die van je klant. Tegelijkertijd hebben we het design
van de B2B portal aangepast, zodat alles één mooi geheel vormt.
In vind je alle informatie . Klik even op de foto, en doorloop de
belangrijkste vernieuwingen.

•

B2B Portal

•

B2B Reserveringssysteem

•

•

•

Een nieuw en fris design voor zowel B2B portal en het
reserveringssysteem – zoveel aangenamer!
Bovenaan elke pagina van het reserveringssysteem zie je
duidelijk dat je gebruik maakt van de reisagenten versie
– graag hierop letten bij het boeken, om alles vlot te doen
verlopen! – zoveel veiliger!
Een nieuw en duidelijk stappenplan van je boeking – zoveel
duidelijker!
Alternatieve data voor het gekozen hotel worden direct onder
het aanbod getoond, in plaats van in een nieuw scherm –
zoveel gemakkelijker!
Je offerte wordt duidelijk aan de zijkant van het scherm
getoond bij elke stap. Je kan de offerte tijdens het boeking
proces aanpassen door onderdelen te wijzigen, toe te voegen
en te verwijderen- zoveel overzichtelijker!
Duidelijke omschrijving van de maaltijd opties: Ontbijt, Halfen Volpension én in welke restaurants je deze kan gebruiken –
zoveel helderder!
Per categorie worden alle magische extra’s die je kan
bijboeken, aangeboden – zoveel beter voor upselling!
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Disneyland Paris lanceert
een vernieuwd Disney
Stars trainingsplatform
voor reisagenten!

Het nieuwe Disney Stars trainingsplatform
is vanaf nu beschikbaar als app of online
via de website web.disneystars.com. De
applicatie kun je gratis downloaden in de
App Store van Apple of Google Play Store.

Spelenderwijs leren
Sterk reisadvies is gebaseerd op kennis.
Of, om het in Disney woorden te zeggen:
magie komt niet vanzelf. Met Disney Stars
doe je kennis op, leer je alle nieuwigheden
én kom je in aanmerking voor exclusieve
voordelen.

Leren was nog nooit zo leuk! De nieuwe
app zit boordevol interactieve games,
quizzen en leuke opleidingen. Telkens kort,
to the point en heel visueel. Je kan als
reisagent zelf je kennis testen, maar ook
collega’s uitdagen. Heel handig voor op de
smartphone, maar ook perfect uit te voeren
op de computer.
Dankzij een opdeling in verschillende
rubrieken biedt het trainingsplatform een
compleet overzicht van alle informatie over
Disneyland Paris. In de toekomst worden
ook regelmatig extra modules gelanceerd.
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Het allerlaatste Disneyland Paris
nieuws
De meest recente informatie over Disneyland
Paris wordt weergegeven in de feed en is speciaal
gericht op reisagenten. Regelmatig de app
checken voor updates is dus de boodschap.
Dankzij deze nieuwe applicatie kan je als reisagent
heel klantgericht advies geven. Je hebt toegang
tot specifieke informatie over zowel de beide
Disney Parken, Disney Hotels en Resorts als
over de beschikbare diensten en extra’s zoals
maaltijdopties.

Het nieuwe trainingsplatform bevat ook extra
functies zoals tools voor verkoopondersteuning,
een zoekmachine en een persoonlijk profiel voor
de reisagent, zodat je met één klik op de knop je
voortgang kan volgen.

Exclusieve voordelen voor reisagenten
Uiteraard vind je als reisagent nog steeds jouw
exclusieve voordelen op Disney Stars terug.
Zo maak jij kans op unieke prijzen door deel te
nemen aan wedstrijden en kan jij genieten van
speciale aanbiedingen!

Het is Tijd
Voor Magie!
Contact voor Reisagenten
078 6000 49 (NL)
078 6000 48 (FR)
Voor niet boekingsgerelateerde vragen:
Dlp.sales.belux@disney.com

