
Étkezések Disney figurákkal 

Az oly nagyon kedvelt Disney karakterek alig várják, hogy 
találkozzanak Veled a   Parkokban, így úgy gondolták, hogy a 
lehető legtöbb helyen felbukkannak egy ölelésre és egy 
fotózásra Veled. Sőt, még autogramot is kaphatsz Tőlük! 
 

Étkezések 

Reggeli Disney figurákkal 

Kezdd a napot egy finom reggelivel a Disney figurák társaságában. Ha szeretnéd, hogy így induljon a 
napod, a Disney szállodák és a Disney partner hotel szállodák vendégei részére lehetőség van már 
indulás előtt mindezt lefoglalni. 
Két időpont lehetséges: 08:30 és 09:30. A reggeli helyszíne a Disney Village-ben található (a pontos 
helyszín a szállodába való érkezéskor derül ki).    

Reggeli Disney karakterekkel - Helyszín: Disney Village 
 

Részvételi díji - Ft/fő, Disney szállodák vendégeinek 

Felnőtt és Gyerek 

2016.márc.24-2017.márc.28 5 500.- 

 
Részvételi díj - Ft/fő, Davy Crockett Ranch vendégeinek (félpanzió/ teljes ellátás nélkül) 

Felnőtt és Gyerek  

2016.márc.24-2017.márc.28. 8 100 

 

Részvételi díj - Ft/fő, Davy Crockett Ranch vendégeinek (félpanzió/ teljes ellátás mellett) 

Felnőtt és Gyerek  

2016.márc.24-2017.márc.28 5 500 

 

Részvételi díj - Ft/fő, Disney partner hotel  vendégeinek 

Felnőtt és Gyerek  

2016.márc.24-2017.márc.28. 7 200 

 
Az ár tartalmazza a reggelit a programot 1 alkalommal és az útlemondási biztosítást. 

 

 



 

Ebéd vagy vacsora Disney karakterekkel 
Miért ne ebédelnél Mickey, Minnie és Barátaik társaságában a  Disney 
Village-ben található Café Mickey Étteremben, ahol Mickyék 
társaságában fergeteges hangulatban fogyaszthatod el az ebédedet 
vagy a vacsorádat. 
Vásárold meg vouchered még indulás előtt! (Asztalfoglalás a helyszínen 
ajánlott. 

Helyszín: Disney Village – Cafe Mickey 

Három időpontban 12:00, 19:00, 21:00 órakor.  
Részvételi díj - Ft/fő 

 
Az ár tartalmazza az ebédet vagy vacsorát Disney karakterekkel 1 
alkalommal és az útlemondási biztosítást. 

 

Ebéd Disney Hercegekkel és Hercegnőkkel  
Szeretne ebédelni  Hamupipőkével, Csipkerózsikával, Hófehérkével? 
Sőt, még a hercegek is csatlakoznak ehhez a királyi étkezéshez! 
Mickey és Minnie fogadnak és végig jelen lesznek e fejedelmi lakoma 
alatt. A helyszín is mesébe illő, hisz a helyszín  Csipkerózsika kastélya 
mellett található étterem, az Auburge de Cendrillon.     

Három időpont foglalható: 12:00, 12:30 vagy 14:00. 

Mát itthon megrendelheti e királyi étkezést, de ajánljuk az asztalfoglalást, melyet megtehet  a 
szállodában, vagy a következő telefonszámon: +33 1 60 30 40 50     

Helyszín: Disneyland Park – Auburge de Cendrillon étterem 
Részvételi díj - Ft/fő 

Az ár tartalmazza az ebédet Disney Hercegekkel és Hercegnőkkel 1 
alkalommal és az útlemondási biztosítást. A menü egy koktélt, előételt, főételt, desszertet, ásványvizet 
és kávét tartalmaz. Gyerekeknek speciális menü. 

Születésnapi torta 
Ünnepeld a születésnapodat a Disneyland-ben….a szüleid előre gondoskodhatnak a szülinapi tortádról, 
mely kívánság szerint bármely a Disney Parkokban, a Disney Village-ben vagy Disney szállodában lévő 
a’la carte étterembe megrendelhető.   
Fontos: A szállodába való érkezéskor szükséges megadni, hogy melyik étterembe és mikor kérik a 
torták.    

  2016.március 24-2017.márc.28: 8 700 Ft 

Felnőtt Gyermek 

2016.márc.24-2017.márc.28. 

13 600 7 400 

Felnőtt Gyermek 

2016.márc.24-2017.márc.28. 

22 400 12 600 

    

  



 


