
App Experience



Disneyland Paris APP 

• Vantagens da app 

• Funcionalidades 

• Vincula a tua reserva 

• Reservar Restaurante  

• Jantar com personagens 

• Disney Premier Access Ultimate 

AGENDA



https://www.youtube.com/watch?v=EBpyoh-k05g


A app da Disneyland Paris é uma 

ferramenta perfeita para aproveitares 
ao máximo a tua experiência.

VANTAGENS 
Verifica os tempos de espera nas tuas atrações 
favoritas, horários dos espetáculos, reserva de 

mesa no restaurante que mais gostas, obter 
recomendações personalizadas e muito mais

APP DISNEYLAND PARIS 
O TEU TELEMÓVEL É A TUA VARINHA MÁGICA!



A app possui uma série de 
recursos muito fáceis de usar

• Vincular a tua reserva 
(para organizares a tua viagem com tempo) 

• Reservar mesa em restaurantes 
• A compra do Disney Premier Access 
• Reserva de lugares em espetáculos 
• Consultar horários de espetáculos 
• Consultar os tempos de espera das atrações 
• Mapa interativo dos dois Parques 
• Encontros com os teus Personagens Favoritos

FUNCIONALIDADES



• Vincular a reserva é muito simples 
com a App Disneyland Paris. 

• No separador 'Conta' existe uma lista 
suspensa azul 'Vincule seu bilhete/
reserva'.

VINCULAR RESERVA
• Ao clicar podes escolher se 

desejas vincular uma 
Entrada ou Reserva  
Pacote Hotel + Entrada.

• Por último, simplesmente 
digita o número da reserva.



OVERVIEW PLANOS DE REFEIÇÃO



RESERVAR RESTAURANTES

Lembra-te do timing para reservar os 

restaurantes: 

• Entradas: Até 62 dias antes da chegada  

• Hotel + Entradas: Até 6 meses antes



RESERVAR MESA
A seção reservar uma 
mesa exibe a lista de 
restaurantes.



• Restaurante desejado 
• Data 
• O número de pessoas 
• A hora

RESERVAR MESA

Reservar é tão 
simples como 
Clique em



Alternativa: Indica o dia, com 
quantas pessoas e a que horas 
queres comer e aparecem todas 
as opções disponíveis para 
seleção escolhida.

RESERVAR MESA



• Junta-te aos Personagens Disney para desfrutares 
de um delicioso pequeno-almoço ou jantar com 
buffet livre neste elegante salão vitoriano do Parque 
Disneyland 

• Horarios:  
• Pequeno-almoço: 8h15 e 9h45 
• Jantar: das 18h00 às 21h45 

• Preço:  
• Pequeno-almoço: Adultos: 41€; Crianças: 35€ 
• Jantar: Adultos: 69€; Crianças: 36€

REFEIÇÕES COM PERSONAGENS



• Deixa-te surpreender pela Magia dos contos de 
fadas enquanto desfrutas da cozinha requintada 
francesa servida em ambiente aconchegante criado 
para pequenos príncipes e princesas. 

• Horário: Almoço/Jantar: 7 turnos das 12h00 às 
19h00 

• Preço 
- Menú adultos: 79€ 
- Menú crianças: 46€

REFEIÇÕES COM PERSONAGENS



DISNEY PREMIER ACCESS



Acesso Premier Disney One: 
reservar atrações individualmente 
a partir de 5€ por pessoa e atração.

DISNEY PREMIER ACCESS ONE



• Crush’s Coaster (WDS) 
• Big Thunder Mountain (DLP) 
• Peter Pan’s Flight (DLP) 
• Ratatouille: The Adventure (WDS) 
• Star Wars Hyperspace Mountain (DLP) 
• Buzz Lightyear Laser Blast (DLP) 
• The Twilight Zone Tower of Terror (WDS) 
• Autopia (DLP) 
• Indiana Jones and the Tempel of Peril (DLP) 
• Star Tours: The Adventures Continue (DLP) 
• Phantom Manor (DLP) 
• Cars ROAD Trip (WDS) 
• Orbitron (DLP)

Peak

170€
High
140€
Low
90€

DISNEY PREMIER ACCESS ULTIMATE
Ao clicares na opção 'Disney Premier Access' podes 
obter o Disney Premier Access Ultimate, que te 
permite evitar filas uma vez por dia por atração numa 
seleção de atrações



ESPECTÁCULOS: ASSEGURA O TEU LUGAR

Em 'Espetáculos: Assegura o teu lugar' 
podes reservar um lugar para 

certos espetáculos



MAPA

No separador 'Mapa' podes ver 
os dois parques e onde estão 
localizadas todas as atrações, 
restaurantes, etc.



MAPA
ATRAÇÕES PERSONAGENS ESPETÁCULOS

Procura na App onde encontrar os teus 
Personagens favoritos em ambos os parque

¡Mira a qué hora y dónde se celebran 
los espectáculos y cabalgatas para no perderte nada!



OBRIGADA


