
Política Comercial – Encerramento Temporário da Disneyland Paris

Devido às condições atuais e às restrições de viagens em toda a Europa, a Disneyland Paris não
reabrirá no dia 2 de abril como inicialmente previsto. Esperamos reabrir muito em breve e iremos
partilhar atualizações assim que possível.

Por favor, consulte com frequência o nosso site para possíveis atualizações.

Ajustes temporários nas políticas de reserva e cancelamento – INDIVIDUAIS

Durante esta situação em constante evolução, foram realizados ajustes temporários na política
comercial.

De seguida, encontrará informação sobre o impacto nas reservas de hotel e entradas, tanto atuais
como no futuro.

Se dispõe de uma reserva connosco, os seus clientes terão flexibilidade para modificar a data de
chegada ou cancelar a reserva sem gastos até ao último momento antes da data de chegada prevista.

• Reservas de Hotel para individuais

Se o cliente pretender adiar a data de chegada, o nosso departamento de Reservas está disponível
para o ajudar.

Se o cliente não pretender manter ou alterar a estadia, poderá cancelar a reserva sem gastos de
cancelamento.

Aproveite ao máximo as novas condições de reserva!

Se os seus clientes decidirem cancelar ou não puderem utilizar a reserva inicial, poderá reservar o
mesmo pacote de Hotel+Entrada, ao mesmo preço e com os mesmos elementos com uma data de
chegada até 30 de março de 2022 inclusive (excluindo o período compreendido entre 16 de dezembro
de 2021 e 8 de janeiro de 2022, sujeito a disponibilidade).

Se o hotel selecionado pelo cliente na sua reserva inicial não estiver disponível durante o período que
pretender voltar a reservar, será oferecida uma estadia no Disney’s Hotel Newport Bay Club Hotel,
sem custo adicional, com o plano de refeições equivalente.

Se a reserva inicial do cliente incluir o Hotel Disneyland, oferecemos a possibilidade de alterá-la para
o Disney’s Newport Bay Club Hotel. O cliente será reembolsado da diferença de preço se selecionar
uma categoria de quarto familiar. Se o cliente não pretender ficar alojado no Disney’s Newport Bay
Club Hotel, poderá fazer uma reserva para outra data de chegada, com o mesmo preço atual.
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• Reservas com transporte aéreo

Serão aplicadas as Políticas de Cancelamento/Alteração de datas das distintas companhias aéreas.
Consultar o nosso departamento de Reservas.

• Reservas para Grupos

Consultar a política comercial aplicável a grupos com o nosso Departamento de Grupos.

grupos@leplanilusiones.com

• Reservas de Entradas

Consultar a política comercial aplicável a Entradas com o nosso Departamento de Reservas.

reservas@leplanilusiones.com

Esta comunicação entra em vigor a partir de 12 de março, cancela e substitui qualquer política
anterior que tenha sido comunicada para estes mesmos períodos e poderá ser modificada em
qualquer momento, para o qual será informado adequadamente.

Agradecemos a vossa colaboração e apoio constante.

Atentamente,
A equipa da LePlan, especialistas em ilusões.


