
Magisch 

Disneyland Paris
DOOR JESSICA HOVING



reizen

Comstock loopt, waan je jezelf in het oude westen uit film- en 
cowboyverhalen. Daar vind je onder andere de Big Thunder 
Mountain. Deze attractie neemt je mee op een wilde reis aan 
boord van een op hol geslagen trein. Aan de rand van de rivier 
is Thunder Mesa Riverboat Landing, waar boten passagiers 
ophalen voor een reis over de rivier, langs geisers, wildernissen, 
Indiaanse kampen en scenes uit het leven in de Old West. Op 
een nabijgelegen heuvel schijnt de onheilspellende en een-
zame Phantom Manor te worden achtervolgd door de geesten 
van een rijke mijneigenaar, van zijn mooie dochter en de 
mysterieuze aanbidder. Fantasyland is het koninkrijk van de 
sprookjes. Hier komen de legendes en verhalen voor de jeugd 
tot leven. Je gaat hier naar binnen door het betoverende 
Kasteel van Doornroosje om vervolgens terecht te komen in 
de kleurrijke, magische droomwereld van klassieke Disney 
films zoals Alice in Wonderland en Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen. Eén van onze favorieten is Discoveryland: de archi-
tectuur, het decor en het landschap van Discoveryland zijn 
een voorspelling van hoe de toekomst eruit kan zien. Hier 
vind je invloeden van futuristen en dromers zoals de Italiaanse 
Leonardo da Vinci, de Franse Jules Verne en de Amerikaanse 
George Lucas. In Discoveryland kun je de onderwaterwereld 
van Captain Nemo bezoeken, of deelnemen aan een reis door 
de verre einden van de Melkweg, aan boord van de Space 
Mountain: Mission 2. Naast het Disneyland Park ligt het Walt 
Disney Studios Park. Door middel van zeventien attracties 
beleef je hier het maken van een film, televisie en animaties 
zoals Mickey Mouse en Bliksem McQueen. Tijdens de Hollywood 
tour waan je je op een echte filmset; stuntmannen geven een 
spectaculaire show met ronkende motors en brandende auto’s.

aaaaaa!!!”, roept de kleinste van zes jaar, “Vet!” 
zegt de middelste van twaalf jaar en de oudste 
van zestien vindt het wel “sick”. Ik weet niet zeker 
of dit laatste goed of slecht is, maar ik ga ervan 
uit dat ze het leuk vindt om mee te gaan naar 
Disneyland Paris. Bij het boeken ontdek ik dat 
er verschillende keuzes zijn qua verblijf. Je kunt 
een hotel of appartement in de buurt van het 

park nemen en zelfs een camping behoort tot de opties. Of je 
gaat helemaal in stijl en kiest een hotel op het park: het luxe 
Disneyland Hotel, Hotel New York, Hotel Cheyenne, Hotel 
Newport Bay Club, Hotel Santa Fe of de Davy Crockett Ranch. 
Met z’n vijven is het wel prettig om wat ruimte te hebben en 
ik boek een gezellige lodge met twee slaapkamers en een 
woonkamer met keuken. We moeten dan wel met de auto naar 
het park, maar we mogen gratis parkeren.

Als de dag van vertrek is aangebroken, gaan we vroeg van huis. 
Het verbaast me altijd weer hoe dicht we eigenlijk bij Parijs 
wonen. Na ongeveer vierenhalf uur zien we de borden van 
Disneyland al langs de kant van de weg. De reis gaat voorspoe-
dig en we komen mooi op tijd aan. We mogen o!cieel pas om 
vier uur ’s middags in onze lodge, maar een aardige mede-
werkster checkt ons wel gelijk in en adviseert ons om lekker 
naar het park te gaan. Ze heeft een plattegrond en legt geduldig 
uit waar alle attracties te vinden zijn. We hebben een leuke 
extra: VIP fastpasses voor het hele gezin. Normaal gesproken 
krijg je deze pas alleen als je een suite boekt. Als je niet in een 
suite logeert, kun je wel voor een aantal belangrijke attracties 
een fastpass halen met je toegangsbewijs en dan mag je op een 
bepaald tijdstip terug komen om de snelle rij te gebruiken. De 
wachttijd is dan hooguit een kwartier, in plaats van dertig of 
soms wel negentig minuten. Met deze VIP fastpasses mogen 
wij gelijk gebruik maken van alle fastpass rijen die er zijn, dus 
dat is echt een voordeel. 

We rijden naar het park en parkeren in de buurt van de ingang. 
Vanaf de parkeerplaats komen we via rolbanden bij de hoofdin-
gang. Eerst door het poortje waar de tassen worden gecheckt. 
Je mag gewoon je eigen eten meenemen; de controle is voor 
de veiligheid en dat is een prettig idee. Disneyland Paris bestaat 
uit twee parken: Het Disneyland Park en het Walt Disney Studios 
Park. Alle attracties zijn voor jong en oud. Het Disneyland Park 
is opgedeeld in een aantal gebieden. Zo heb je bijvoorbeeld 
Adventureland dat heel stoer en avontuurlijk is in de stijl van 
Pirates of the Caribbean en Indiana Jones. En Frontierland: 
zodra je door de houten poorten van het onbehouwen Fort 

Disneyland Paris is niet alleen aanlokkelijk voor kinderen. 
Ook volwassenen wanen zich in een andere wereld en voelen 

zich weer even jong. Ik betrap mezelf erop dat ik langzaam 
begin te huppelen als ik ‘Main Street, U.S.A.’ op loop in de 

richting van het sprookjeskasteel. Ik loop een nieuwe wereld 
binnen en ook de muziek geeft het geheel een andere dimensie.  

Ik ga even naar een paar weken terug, toen we nog twijfelden om  
een lang weekend te boeken naar Parijs…

Main Street, U.S.A met 
gezellige winkeltjes, 
muziek en restaurants.

De vlucht met Dombo is 
voor jong en oud.

Ook de garage van Cars 
ontbreekt natuurlijk niet.

“J



Wij kiezen ervoor om de eerste dag naar het Disneyland Park 
te gaan. Morgen gaan we de studio’s bekijken. We komen bin-
nen op Main Street, U.S.A., de gezellige en fleurige hoofdlaan 
van het Park. Door de speakers klink de melodie van ‘It’s a 
small world after all’ en ik moet de neiging om te gaan hup-
pelen onderdrukken. En wij maar zeggen dat Disney zo leuk 
is voor de kinderen. De hele dag lopen we tussen de sprook-
jesfiguren door van de ene naar de andere attractie. We zien 
Peter Pan die kinderen laat vliegen door het heelal en schat-
tige kleintjes die in Dombo een vlucht door de lucht maken. 
Onze jongste heeft ogen zo groot als de schoteltjes bij de 
attractie Alice in Wonderland. We hebben met de kinderen 
afgesproken dat ze aan het einde van de drie dagen iets mogen 
uitzoeken in de Disney Store, dus we hoeven gelukkig niet bij 
elk kraampje of winkeltje de discussie aan te gaan of ze een 
Spidermanmasker of Mickey Mouse oortjes mogen hebben. 
Aan het einde van de dag gaan we terug naar de Davy Crockett 
Ranch, waar we onze lodge in mogen. De lodge is een mooie 
driekamerstacaravan, voorzien van alle gemakken, zoals een 
volledig ingerichte keuken met afwasmachine. We steken de 
BBQ buiten aan en roosteren vlees. Dat is toch wel een groot 
voordeel van dit verblijf; als je in een hotel verblijft, ga je uit 
eten of snacken in de Disney Village terwijl we nu aan een 
gezellig gedekte picknicktafel zitten. Na het vlees komen de 
marshmallows tevoorschijn, die de kinderen met rode wan-
gen boven het vuur houden. We hebben een heerlijke avond 
met lekkere wijn, hapjes en sterke verhalen over de attracties 
waar we morgen in zullen gaan. 

De volgende ochtend halen we versgebakken Franse stok-
broden en ontbijten we knus in onze lodge. Als je wilt, kun je 
ook een ontbijt kopen bij de houten gebouwtjes die verspreid 
staan op het parkje. In een doosje vind je dan jus d’orange, 
croissantjes, verse broodjes en een gekookt eitje. Na het ont-
bijt vertrekken we naar het Walt Disney Studios Park. Er is 
een nieuwe attractie: Ratatouille. In de gewone rij is er een 
wachttijd van twee uur; we zijn dus erg blij met onze fast-
pass! Zelfs met deze snelle pas duurt het ongeveer drie kwar-
tier voordat we aan de beurt zijn. Tijdens het wachten in de 
rij krijgen we een 3D-bril die we moeten opzetten. Als we 
dichterbij de attractie komen zien we allemaal wagentjes in 
de vorm van ratten. Ze walsen langzaam over de vloer van 
rechts naar links en ik fluister in het oor van mijn zestienjarige 

dochter: “Ik weet het niet hoor, staan we lang te wachten, we 
hebben er veel over gehoord, maar volgens mij is er niks 
aan…” Mijn dochter klinkt instemmend en we gaan naast 
elkaar zitten in het ratje dat voor ons stopt. Maar we hebben 
ons gelukkig vergist: Ratatouille blijkt een geweldige rit te 
zijn! Je zit in een ratje en zoeft van de keuken naar het res-
taurant. Onze zintuigen worden geprikkeld; als we onder de 
oven zoeven dan wordt het warm en ruiken we de geur van 
versgebakken brood en als er wordt gedweild in de keuken 
voelen we natte spetters. We stappen uit en willen nog een 
keer! Boven verwachting is dit een superrit. 

In het Walt Disney Studios Park kun je veel leren over het 
maken van tekenfilms, erg leuk en interessant. Daarnaast 
zijn er spectaculaire attracties, zoals Crush’s Coaster, Tower 
of Terror en Aerosmith ride. Onze kleinste is net oud genoeg 
om mee te mogen in Tower of Terror en met een stoer koppie 
staat hij samen met ons in de rij. Tijdens het wachten wordt 
de rit ingeleid door een filmpje en een meneer die ons laat 
zien hoe de lift werkt. Ik zie dat onze kleine een beetje spijt 
krijgt. Als we aan de beurt zijn, komt hij dicht naast me zitten 
en houdt hij mijn handen stijf vast. Ik check zijn gordel drie 
keer en krijg zelf ook een klein knoopje in m’n buik als de lift 
helemaal omhoog gaat. Door de muziek en de hele entou-
rage wanen we ons in een oud, eng hotel. Vanaf boven maken 
we ineens een vrije val en ik hoor iedereen om me heen 
schreeuwen. Als we later uitstappen moeten we lachen om 
de foto die gemaakt is tijdens onze vrije val. De gezichten zijn 
hilarisch om te zien en de kleine is maar wat trots dat hij het 
toch maar heeft gedaan.

FOTO’S BOVEN

Ballonnen in alle  
soorten en maten.

In het park kun je zien welk 
seizoen het is; van de herfst 

tot de zomer.

Buzz Lightyear is een 
interactieve attractie waar  

je aan de slag gaat  
met een lasergun.

Isis, Sam en J.J.  
in Main Street, U.S.A. 

 
FOTO’S ONDER

Vuurwerkspectakel bij het 
Sprookjeskasteel.

Een bolderkar of buggy is 
aan te raden voor de 

allerkleinsten.



Aan het einde van de dag gaan we terug naar het Disneyland 
Park voor de vuurwerkshow. Rond tien uur, half elf ‘s avonds 
staat iedereen daar klaar met selfiestokjes en go pro camera’s. 
Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar het ziet er veelbe-
lovend uit. Als de muziek begint te spelen, gaan er laserlichten 
aan en zien we verschillende Disney figuren geprojecteerd op 
het sprookjeskasteel. De laser- en lichtshow neemt ons mee 
naar een andere wereld. De muziek, de watervallen, het licht 
en het slot met een knallend vuurwerkspektakel maakt dit tot 
de mooiste show die ik ooit heb gezien! Volgens mij heb ik het 
grootste gedeelte van dit fantastische schouwspel met open 
mond zitten kijken. Na deze mooie afsluiting van een lange 
dag gaan we naar onze lodge en slapen we als roosjes. 

Als je een hotel boekt van Disney zelf dan heb je een paar grote 
voordelen; één daarvan is dat je het Park ’s morgens eerder in 
mag dan andere gasten. Vanaf acht uur kun je dan de attracties 
in, zonder dat er een lange rij is. Onze twee oudste kinderen 
spreken dan ook af om morgenochtend om acht uur bij de 
ingang te staan. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende ochtend 
leveren wij ze keurig op tijd af bij de entree. Het is tenslotte 
onze laatste dag hier en zo kunnen ze er alles uit halen van-
daag. In de loop van de ochtend ontmoeten we elkaar weer en 
hoppen we gezamenlijk van het ene naar het andere Park en 
brengen nog een bezoekje aan de allerleukste attracties. Belofte 
maakt schuld, dus aan het einde van de dag brengen we ook 
een bezoek aan de grote Disney Store in Disney Village. Alles 
is leuk en alles is mooi… De kinderen neuzen rond en proberen 
bewust een goede keuze te maken. Zelf verlekker ik me aan 
leuke bekers, glazen, pennen en keukengerei. Allemaal in 
Disney stijl natuurlijk. Uiteindelijk lopen we de deur uit met 
een leuke schooltas, een giga-grote Stitch-knu"el, een XL-beker 
en wat schoolspullen. Een leuke herinnering aan een magisch 
weekend Disneyland Paris. 

In de auto, onderweg naar huis zitten we allemaal met een 
grote glimlach op het gezicht te stralen. Wat hebben we 
genoten! We kenden Disneyland Paris wel van televisie en 
vakantiebrochures, de YouTube-filmpjes en de reclames. 
Maar de werkelijkheid heeft dat allemaal ver overtroffen. 
Als je nog niet geweest bent, twijfel dan niet langer en ga! 
Wees een paar dagen kind en geniet onbezorgd van dit 
sprookje, want dat is het. /

Lezersaanbieding GLANS

Disneyland Paris is het meest bekende themapark van Europa; waar 
dromen werkelijkheid worden. Wie droomt er niet van om zijn favoriete 
Disney figuren in het echt te zien? Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, 
Winnie de Poeh en nog veel anderen staan klaar om jou en je kinderen 
de meest magische en onvergetelijke tijd ooit te geven. Het ultieme 
kinderfeestje, de leukste schoolreis, een familiedag om nooit te vergeten. 
Een van de leukste pretparken ter wereld! Er is een plek waar dromen 
werkelijkheid worden… hoe groot ze ook zijn.

3 dagen 

Disneyland Paris
‘Bijzonder & Magisch Disney'

vanaf ! 250,- per persoon
inclusief gratis ontbijt én diner (per persoon, per nacht)

Disneyland Paris actie!
Als je boekt voor 21 april krijg je gratis 

Halfpension. Bij elke Disneyland Paris boeking 
krijg je een leuke goodiebag voor de kinderen.

De reis is inclusief:

Davy Crockett Ranch op basis 
van logies

 
Disney Parken

én diner, per persoon per nacht 

(geldig voor aankomsten van  

ook geldig in de schoolvakan-
ties Disneyland® Paris). 

Ontdek de bekroonde specta-
culaire show met lasers en 

Doornroosje verlichten en een 
tijdloos Disney verhaal vertellen.  

Disneyland Paris
De reis is exclusief:

Disney Hotels op het resort

meer informatie of bel naar 
Esther of Jessica van 

www.dynamic-travel.nl


