Exemplo

1. A sua reserva
de sonho

Bem-vindo! Vamos guiá-lo ao longo de toda a sua reserva, respeitando o seu ritmo.
Em primeiro lugar, vamos verificar a disponibilidade do Pacote (Hotéis e Entradas).

Datas
O preço da sua estadia depende da data de chegada. Terá de nos indicar:
Data de chegada

Número de noites

Participantes
Para verificarmos disponibilidade e indicar a respectiva tarifa, é importante dar-nos as idades dos visitantes. As
tarifas para as crianças maiores de 12 anos é a mesma que para os adultos.
Todas os visitantes indicados na reserva vão partilhar o mesmo quarto.
Adulto(s):

Criança(s) (3 – 11 anos):

Criança nascida a: Bebés (0 – 2 anos):

Continuar
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1. A sua reserva
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2. A nossa
proposta

Partindo das diferentes ofertas que seleccionámos, poderá fazer agora a sua escolha. Aproveite as nossas opções,
escolhendo outro tipo de quarto ou o plano de meia pensão. Construa connosco o seu pacote de férias Disney ideal!
Rever a minha selecção

Uma oferta que vai ao encontro
das suas opções:
Por 804,00 €
Disney’s Sequóia Lodge

Para mais informações

Chegada a:

Para mais informações

O preço inclui: Hotel + Entradas nos
Parques Disney® + Pequenos –
almoços + Taxas locais + opções (se
seleccionadas)

O preço inclui: Hotel + Entradas nos
Parques Disney® + Pequenos –
almoços + Taxas locais + opções (se
seleccionadas)

O preço inclui: Hotel + Entradas nos
Parques Disney® + Pequenos –
almoços + Taxas locais + opções (se
seleccionadas)

Quarta-Feira, 20 Fevereiro 2009

Quinta-feira, 21 Fevereiro 2009

Terça-feira, 20 Fevereiro 2009

Pacote:

Pacote standard & estadia gratuita
para crianças menores de 7 anos

Refeições:

Para mais informações

Por mais 156,00€, fique mais tempo

Preço total: 804,00€ (*)

3 noites / 4 dias

Tipo de quarto:

Pelo mesmo preço, mas noutra data

Preço total: 804,00€ (*)

Duração da Estadia:

Hotel:

Duas ofertas alternativas que lhe poderão interessar:

Disney’s Sequóia
Lodge®
3 chaves
Quarto com duas camas de casal
“queensize”
Para mais informações
Escolher outro tipo de quarto

Plano de meia-pensão

3 noites / 4 dias

Pacote standard & estadia gratuita
para crianças menores de 7 anos

Disney’s Sequóia
Lodge®
3 chaves
Quarto com duas camas de casal
“queensize”
Para mais informações
Escolher outro tipo de quarto

Plano de meia-pensão

Preço total: 960,00€ (*)

3 noites / 4 dias

Pacote standard com uma noite extra e estadia gratuita para crianças
menores de 7 anos

Disney’s Sequóia
Lodge®
3 chaves
Quarto com duas camas de casal
“queensize”
Para mais informações
Escolher outro tipo de quarto

Plano de meia-pensão

Informações Hotel:
Informações
Parque

Preço total: 804,00€ (*)

Continuar
Ainda não decidiu?
Guarde esta opção de pacote

Preço total: 804,00€ (*)

Preço total: 960,00€ (*)

Continuar
Ainda não decidiu?
Guarde esta opção de pacote

Ainda não decidiu?
Guarde esta opção de pacote

A disponibilidade deste pacote está a ser verificada. Não garantimos que no momento de reserva ainda haja disponibilidade.
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3. Resumo da
Reserva

2. A nossa
proposta

Por favor, certifique-se que todas os dados da sua reserva estão correctos.
Para a sua tranquilidade, foi pré-seleccionado um seguro para a sua reserva. Esta opção pode ser alterada.
Rever minhas opções

Preço total da sua reserva:
Hotel + entradas nos parques + Pequeno-almoço + taxas locais + opções (se
seleccionadas)

Sua pauta
O seu pacote:

Dias nos parques: 3 noites / 4 dias

Informação importante:
Hotel:

Sabe que pode visitar os dois Parques Disney® com os bilhetes de acesso incluídos na sua reserva?

Disney’S Seqouia Lodge
Data de chegada: Quarta-feira, 20 de Fevereiro 2008
Número de noites: 3 noites
Tipo de quarto: 1 Quarto com duas camas de casal
“queensize”
Pacote: Pacote standard & Estadia gratuita para crianças
menores de 12 anos.

Adulto (s) : 2
Criança (s) : 2
Pedidos especiais:
(Os seus pedidos especiais serão incluídos na sua
reserva, apesar de estarem sujeitas a confirmação no
momento de chegada).
Pedidos especiais:
Berço
Almofada
Visitante com mobilidade reduzida
Andar superior
Rés-do-chão
Proximidade do elevador
Quarto não fumador
Quarto tranquilo
Visitante de cadeira de rodas

outras aplicações

Informação importante:

A magia Disney está presente para além dos Parques: A Disney Village, situada a dois
passos dos parques, propõe-lhe muita diversão, restaurantes temáticos, compras e muitas
actividades agradáveis para o final da tarde.

Alterar a minha reserva
Opções

Por favor, escolha um tipo de seguro:
Não obrigado, não quero nenhum tipo de
seguro
Seguro de cancelamento
Seguro multi-riscos

Informação importante:

Um seguro de reserva foi seleccionado. Se não estiver interessado, tem a possibilidade
de o alterar.
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4. Identificação
e pagamento

Para procedermos à reserva, precisamos de mais dados.

Rever minhas opções

Quem são os visitantes?
Por favor indique-nos o nome e apelido dos visitantes, tal como está no Bilhete de Identidade. Se o seu país
de residência não é o acima indicado, aconselhamos-lhe o nosso serviço de apoio ao cliente para efectuar a
reserva.
*Campos obrigatórios
Visitantes

Título*

Nome*

Apelido

Adulto 1 – contacto principal

Morada
Telefone (Máximo 12
caracteres)*:
E-mail:

Morada (Máximo 30
caracteres) *:

Confirmação do e-mail:

Morada (Máximo 30
caracteres) *:
Código Postal:

Quero receber na minha caixa de correio electrónico
informações relativas às actividades da Disneyland® Resort
Paris.

Cidade:
País:

Se deseja proceder à reserva, leia as condições de venda.
Tive conhecimento das condições de venda e aceito-as.

Pagamento
Agradecemos que complete as informações abaixo.
Informamos que o valor da sua reserva será debitado da sua conta bancária assim que concluir a reserva.
Valor a debitar:
Cartão de crédito*:

Preço total da sua
reserva:

Nome do Titular do cartão de
crédito:

Hotel + Entradas nos Parques + Pequeno – almoço +
Taxas locais + Opções (se
seleccionadas)

Validade:
Código de segurança:

Segurança: Todas as
transacções efectuadas neste
site estão asseguradas pelo
protocolo SSL que garante a
confidencialidade dos dados.

(Constituído pelos últimos três dígitos do código que aparece na parte detrás do seu
cartão de crédito)

Validar e Pagar

Os bilhetes de identidade serão pedidos no momento de check-in no Hotel. Conforme o artigo n.º 32 da lei francesa nº 2004 – 801 de 6 de Agosto 2004 referente à protecção
de pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento dos dados de carácter pessoal e que modifica a lei nº78 – 17 de 6 de Janeiro de 1978, referente à informática, ficheiros e
liberdades, dispõe de um direito de acesso, rectificação e supressão de dados informáticos sobre a sua pessoa. Pode exercer este direito ao abrigo da Euro Disney Associés
SCA, Service Marketing, BP 100, 77777 Marne La Vallée Cedex 04.

