FERIEPARK FÅ MINUTTER FRA DISNEYLAND® PARIS

VILLAGES NATURE PARIS ★★★★
Under et ophold i Villages Nature Paris kan du koble helt fra. Uanset om du
rejser med familie, venner eller en partner, vil du føle dig i harmoni med naturen
i den smukke grønne landsby.

Det kan du glæde dig til
Bliv opslugt af Disneys univers, hvor de gode historier, imponerende shows og mere end 50 forlystelser
sikrer dig uforglemmelige oplevelser. Glæd dig til en magisk ferie i Europas største og mest populære
forlystelsespark.
Lidt uden for Disneyland® Paris er denne pragtfulde feriepark skudt op. Her kan du udforske Villages Nature
Paris’ overdådige haver og fortryllende skove, mens du er indlogeret i en luksuriøs lejlighed eller hytte ved
søbredden eller i skovens dyb.
Villages Nature Paris ligger 15 minutters kørsel fra Disneyland® Paris’ parker, hvor du finder gratis parkering.
Det er også muligt at hoppe på en bus, der tager 25 minutter (mod betaling).

Indkvartering
I hjertet af landsbyen finder du søpromenaden, der byder på butikker, restauranter, et marked og andre
oplevelser. I de to restauranter er der noget for enhver smag – uanset om det skal være et hurtigt måltid på
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farten, italienske specialiteter, fransk bistro eller gourmetmad.
Parken indeholder et badeland med store vandrutsjebaner, bølgepool, boblebade m.m. – alt sammen
forbundet med en udendørs lagune på 2.500 m², der er opvarmet til 30°C året rundt (bemærk at
poolområdet kan være lukket i visse perioder). Badehåndklæder til badelandet kan lejes ved indgangen eller
medbringes selv.
I Villages Nature Paris finder du desuden bondegård, ponyklub, bager, indendørs og udendørs legeområde
med hængebroer og trætophytter, grønthave, strand og løberuter.
Mod betaling tilbyder hotellet bowlingbaner, spa, forhindringsbane højt oppe i træerne samt underholdning
for de mindste i landsbyens Baby Club og Kids Club.
Faciliteter:
Barer og restauranter
Vaskeri
Wi-fi
Butikker
Bager, minimarked og torvemarked
Lejligheder:
Alle lejligheder er udstyret med bl.a. badeværelse med kar- og brusebad, køkken, pengeskab, wi-fi, terrasse
eller altan og TV med diverse internationale kanaler samt Disneyland® Paris’ egen kanal. Alle lejligheder har
desuden sengetøj, sengelinned og håndklæder til daglig brug.

2 personer. Cocoon VIP - 3-værelses lejlighed, 2 soveværelser

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

47

18-11-2019

25-11-2019

7 nætter

111,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 18. november 2019.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Entré til Disneyland® Paris’ parker
Parkering ved parkerne
Parkering ved Villages Nature Paris
Ikke inkluderet i prisen:
Forplejning
Transport
Transport:
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Du kan både vælge at rejse med bil eller fly.
Bemærkninger:
Når du bestiller et ophold ved Villages Nature Paris, medfølger entré til Disneyland® Park og Walt Disney
Studios® til to dage.
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