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DISNEYLAND PARIS POLÍTICA COMERCIAL  

EFECTIVA DESDE 17 DE MAIO DE 2021 
 

Data: 17/05/2021 
 

REABERTURA DA DISNEYLAND PARIS 

 
Estimado colaborador,  
 

Temos o prazer de anunciar que a Disneyland Paris abrirá no dia 17 de junho com o Disneyland Park, o Walt Disney Studios Park, o 

Disney’s Newport Bay Club Hotel e o Disney Village. A reabertura será efetuada com medidas abrangentes de saúde e segurança.  

A Disneyland Paris tem o prazer de anunciar a abertura do tão esperado Disney's Hotel New York – The Art of Marvel a 21 de junho de 

2021, e será possível reservar a partir de 18 de maio de 2021. 

Com a aguardada abertura do Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, a Disneyland Paris demonstrará o seu compromisso de 

continuar a investir continuamente na experiência dos nossos hóspedes e na estratégia de sucesso para infundir mais histórias da Disney 

nos seus hotéis. Este ambicioso hotel tornará os sonhos da MARVEL mais poderosos do que nunca, mergulhando os hóspedes na cultura 

e energia vibrantes de Nova Iorque enquanto desfrutam dos Super Heróis da Marvel e das suas histórias.  

Este hotel de quatro estrelas, desenhado como uma galeria de arte nova-iorquina, prestará homenagem à origem de tantos Super 

Heróis da Marvel e seus artistas, ao mesmo tempo que oferece conforto premium e serviços personalizados. 

Além disso, a Disneyland Paris anuncia a reabertura gradual dos hotéis Disney, incluindo o Disney's Hotel Cheyenne a 1 de julho, o 

Disney’s Davy Crockett Ranch a 13 de julho e o Disney's Sequoia Lodge Hotel a 1 de dezembro. O Disney's Hotel Santa Fe está fechado 

até novo aviso. Quanto ao Hotel Disneyland, anunciamos recentemente que o hotel está em processo de transformação e também 

estará fechado até novo aviso. 

Villages Nature Paris também reabrirá a partir de 21 de maio e as nossas vendas de pacotes para este Resort serão retomadas para 

chegadas a partir de 17 de junho, quando os nossos Parques e Resort reabrirem.  

Os nossos hotéis associados ainda não comunicaram todas as datas de reabertura, e iremos manter-vos informados. 

AJUSTES TEMPORÁRIOS ÀS POLÍTICAS DE RESERVA E CANCELAMENTO – INDIVIDUAIS 

Abaixo, encontrará informações sobre o impacto nas reservas de hotel e entradas, tanto atuais como no futuro. Se tiver uma reserva 
connosco, os seus clientes terão a flexibilidade para alterar a data de chegada ou cancelar a sua reserva gratuitamente até ao último 
momento antes da data de chegada prevista.  
   
Agradecemos a sua compreensão contínua e estamos ansiosos para receber novamente os seus clientes. 
 

ESTADIAS HOTEL INDIVIDUAIS 

Os nossos hotéis na Disneyland Paris abrirão por fases:  
 

 Disney´s Newport Bay Club     17 de junho 

 Disney´s Hotel New York – The Art Of Marvel   21 de junho 

 Disney´s Hotel Cheyenne     1 de julho  

 Disney´s Davy Crockett Ranch    13 de julho 

 Disney´s Sequoia Lodge    1 dezembro  

 Disney´s Hotel Santa Fe    Encerrado até novo aviso 

 O Hotel Disneyland Hotel está atualmente em processo de renovação e não abrirá até novo aviso.  

 
I. Para pacotes de chegadas até 17 de junho de 2021: 

 
Infelizmente, devido ao atual encerramento da Disneyland Paris, não podemos recebê-lo na Disneyland Paris até ao próximo 17 de 

junho de 2021.  

De forma a oferecer a máxima flexibilidade no contexto de saúde atual, os vossos clientes poderão alterar a data de chegada e fazer 

uma nova reserva. Neste caso, beneficiará da nossa " Rebook Offer " (ver termos abaixo). Caso contrário, pode optar por cancelar a sua 

reserva. 
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Aproveite ao máximo a nossa “Rebook offer”!  

Para isso propomos 2 opções: 

 Modificar a sua reserva, do mesmo Pacote de Hotel + Entradas, ao mesmo preço e com os mesmos componentes, para 

chegadas até 14 de outubro de 2021 incluído (sujeito à disponibilidade do hotel na data selecionada).  

 Voltar a reservar ao preço atual disponível para chegadas a partir de 15 de outubro de 2021. 

Estas opções também estão disponíveis para clientes que não podem viajar para a Disneyland Paris devido às restrições de viagem 

impostas pelas autoridades do seu país de origem. 

 

II. Para reservas com chegada desde 17 de junho 2021, se o hotel reservado não está aberto na data selecionada originalmente na 
reserva: 

Se o Hotel que o cliente selecionou na sua reserva inicial não estiver aberto durante o período que deseja voltar a reservar, oferecer-
lhe-emos um hotel alternativo ao mesmo preço e com os mesmos componentes*. 

Se o cliente decidir não aceitar o hotel proposto como alternativa, pode optar por cancelar a sua reserva.  

Proposta de hotéis alternativos: 

 
 Se tem uma reserva no Hotel Disneyland oferecemos-lhe a possibilidade de alterá-la para o Disney's Hotel New York – 

The Art Of Marvel e aplicaremos o ajuste correspondente. 
 Se tem uma reserva no Hotel Sequoia Lodge ou Disney’s Hotel Cheyenne oferecemos-lhe a possibilidade de upgrade 

para o Disney's NewPort Bay Club.  
 Se tem uma reserva no Disney's Hotel Santa Fe até 30 de junho oferecemos-lhe um upgrade para o Disney Newport Bay 

Club e de 1 de julho a 31 de julho para o Disney’s Hotel Cheyenne. Para chegadas a partir de 1 de agosto, aguardamos 
confirmação. 

 Se tem uma reserva no Davy Crockett Ranch até 30 de junho oferecemos-lhe um upgrade para o Disney´s Newport Bay 
Club, e de 1 de julho a 12 julho ou de 9 de novembro 2021 a 31 de março de 2022 o cliente poderá ficar alojado no 
Disney’s Hotel Cheyenne (sempre sujeito a disponibilidade)  

 

 

*Os mesmos componentes referem-se a:  
* Planos de Refeição: Se o cliente tiver uma reserva inicial com meia pensão ou pensão completa, o cliente beneficiará desses mesmos 

serviços correspondentes no novo hotel 
* Cartão Presente: Se o cliente tiver uma reserva inicial com um cartão presente, o cliente beneficiará desse mesmo serviço 

 

ENTRADAS 

 Se os seus clientes tiverem entradas datadas individuais válidas durante o período de encerramento temporário, as entradas 
serão automaticamente canceladas e reembolsadas, o mais tardar uma semana antes da sua data de validade. 

 Se os seus clientes tiverem uma entrada sem data, esta permanecerá válida durante a abertura e a validade das entradas é 
prolongada até 31 de março de 2022. 

 Se os seus clientes tiverem bilhetes para o Disneyland Paris Express com ida e volta para Paris válida durante o período de 

encerramento temporário, os bilhetes serão automaticamente cancelados e reembolsados na totalidade. 

 
O reembolso das entradas pode ser solicitado através do seu operador turístico regular.  

 

AJUSTES TEMPORÁRIOS NAS POLÍTICAS DE RESERVA E CANCELAMENTO - GRUPOS 

 

GRUPOS – ESTADIAS HOTEL E ENTRADAS 

Devido ao encerramento temporário do nosso Resort, desde a Disneyland Paris infelizmente não podemos dar as boas-vindas aos 

seus clientes, mas gostaríamos muito de os receber numa data posterior. 

Para pacotes de chegadas até 17 de junho de 2021: 

Para isso, propomos 2 opções para a reserva de grupo:   
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 Adiar a viagem e realizar uma nova reserva ao mesmo preço com os mesmos componentes, para chegadas até 27 de setembro 
de 2021 (exceto para chegadas nos fins de semana de junho e setembro). Em caso de pré-pagamento, o valor será transferido 
para a nova reserva e será ajustado se for inferior ou solicitado um pagamento adicional se o preço for superior. 

 No caso de o organizador do grupo não querer adiar a data da sua estadia, a reserva será cancelada e o valor pré-pago será 
reembolsado.  

 
Se o hotel reservado não estiver aberto na data de chegada:   

Oferecemos 2 opções para a reserva de grupo:   

 Manter a data de chegada do grupo e beneficiar de uma alteração gratuita para um hotel alternativo, com as mesmas 
características, sujeito a disponibilidade, da seguinte forma: 
 Se tem uma reserva no Hotel Disneyland oferecemos-lhe a possibilidade de alterá-la para o Disney's Hotel New York – 

The Art Of Marvel e aplicaremos a diferença de preço. 
 Se tem uma reserva no Hotel Sequoia Lodge ou Disney’s Hotel Cheyenne oferecemos-lhe a possibilidade de upgrade 

para o Disney's NewPort Bay Club. 
 Se tem uma reserva no Disney's Hotel Santa Fe até 30 de junho, oferecemos-lhe um upgrade para o Disney Newport Bay 

Club e de 1 de julho a 31 de julho para o Disney’s Hotel Cheyenne. Para chegadas a partir de 1 de agosto, aguardamos 
confirmação.  

 Se tem uma reserva no Davy Crockett Ranch até 30 de junho, oferecemos-lhe um upgrade para o Disney´s Newport Bay 
Club, e de 1 de julho a 12 julho ou de 9 de novembro 2021 a 31 de março de 2022 o cliente poderá ficar alojado no 
Disney’s Hotel Cheyenne (sempre sujeito a disponibilidade)  
 

 Os seus clientes também podem optar por cancelar a sua reserva gratuitamente e fazer uma nova reserva no mesmo hotel 
para uma data de chegada posterior, à tarifa disponível nesse momento. 

 

 
Todas as "reservas em opção", reservas que não tenham enviado o depósito, ou contratos que não tenham sido recebidos 

"assinados" em hotéis que não estejam abertos na data de chegada, serão tratados como cancelados e não beneficiarão da política 

gratuita de transferência de reservas.  

 
Os organizadores do grupo podem realizar uma nova reserva para uma data mais tarde ao preço disponível no momento.  

 

Para grupos de entradas datadas: 
 

Oferecemos 2 opções para o grupo:   
 

 Modificar a sua reserva pelo mesmo preço para uma data num período de preço equivalente à reserva original, sujeito a 
disponibilidade.  

 Cancelar a sua reserva e receber o reembolso total.  
 
Também o convidamos a consultar www.disneylandparis.com para conhecer as últimas atualizações sobre o nosso destino. 
 
Esta comunicação entra em vigor a partir de 17 de maio de 2021, cancela e substitui quaisquer políticas anteriormente comunicadas 
por estes mesmos períodos, e poderá ser alterada a qualquer momento do qual o informaremos adequadamente.  
 
Agradecemos a vossa cooperação enquanto trabalhamos arduamente para responder a todas as perguntas.  
 
As nossas equipas comerciais e de reservas permanecem à sua disposição caso tenha dúvidas adicionais e agradecemos 
antecipadamente o seu apoio contínuo. 
 
 

Atentamente 

 

Equipa Comercial da Disneyland Paris  
 


