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Handleiding: 
 

 

Hoe vind je de beste aanbiedingen voor 

Disneyland Parijs? 

 

 

 
Hoe vind je de beste aanbiedingen op de website van Disneyland Paris? Alle aanbiedingen vind je ook 

terug op http://tagcity.be 

 
 Je vindt de exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting! 

 
http://tagcity.be/shop/disneyland/ 

 

 

 

 

 

http://tagcity.be/
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1. Stappenplan: hoe vind je de beste aanbiedingen? 
 

Check eerst en vooral steeds de website van TagCity. Hier vind je zowat alle actuele en huidige 

aanbiedingen, kortingen, promoties en andere acties.  

 

 

Wanneer je op regelmatige basis TagCity checkt, ben je zeker steeds op de hoogte van de laatste 
nieuwe aanbiedingen en promoties en boek je dus ook steeds je verblijf aan de goedkoopste prijs.  
 

Daarnaast vind je ook op de website van Disneyland Paris zelf heel wat interessante aanbiedingen en 

promoties terug. Surf naar www.disneylandparis.be/nl/ en klik rechts bovenaan op het tabblad 

“aanbiedingen”. Hier vind je alle huidige aanbiedingen en promoties:  
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Ten slotte kun je er ook voor kiezen om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Disneyland Paris. 

Op die manier ontvang je steeds als eerste (volledig automatisch!) alle laatste nieuwe aanbiedingen 

en promoties in je mailbox. Wacht dus gewoon het ideale moment af om je trip naar Disneyland Paris 

te boeken! 

2. Informatie over Disneyland Paris 
 

2.1 Wat is Disneyland Paris 
In 1992 werd het populaire attractiepark / pretpark geopend in de omgeving van Marne-la-Vallée (Île 
de France). Het park bestaat uit twee verschillende themaparken, een echte winkelstraat en maar 
liefst zeven verschillende hotels met elk hun eigen thema.  
 
Naast Disneyland Paris vind je ook in de Verenigde Staten, Tokyo en Hong Kong een park van 
dezelfde naam.  
 
Bij de opening van het park bestond het park uitsluitend uit één park, 10 jaar na de opening werd het 
tweede park, het Walt Disney Studios Park, geopend.  
 

Met ongeveer 15 miljoen bezoekers per jaar is Disneyland Paris het meest bezochte attractiepark van 

Europa. 

2.2 Troeven 


Je kunt er verblijven in één van de zeven hotels dichtbij het park  

Ideaal voor liefhebbers van Disney en alle bijhorende figuren en personages  

Je vindt er attracties voor alle leeftijden  

Heel wat mogelijkheden in de parken zelf  

Keuze uit twee verschillende themaparken  

Uitgebreide transportmogelijkeden die goed geregeld zijn  
 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Disneyland Paris? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op 

hun website: https://nl.my-disneyland.disneylandparis.be/contact.html   

3. Nuttige koppelingen 
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige 

koppelingen: 

 
 Disneyland Paris op Facebook: http://www.facebook.com/disneylandparis  

Disneyland Paris op Twitter: https://twitter.com/disneyparis_en  

Disneyland Paris op Instagram: https://instagram.com/disneylandparis/  

Disneyland Paris op YouTube: https://www.youtube.com/user/disneylandparis  

Disneyland Paris op Google +: https://plus.google.com/u/0/106439850000634313879/posts  
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4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het zoeken van een aanbieding voor Disneyland Paris? Of heb je een vraag 

over deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren: 

Via het contactformulier: 

http://tagcity.be/contact/ 

Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren) 

+32 (0)488 10 93 84 

We wensen je alvast veel bespaarplezier! 

 

 

http://tagcity.be/contact/

