Welkom in de wereld van plezier
en ontspanning

Pretpark

Indoor recreatie

Wintersportplaatsen

Parc Astérix
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Plezier en pret voor het hele gezin of met
vrienden, in 2017 staat Parc Astérix wederom voor
sensationele avonturen.
Parc Astérix is een verbazingwekkend avontuur met
7 hele spannende attracties, 20 attracties geschikt
voor het hele gezin en 13 attracties voor de kleine
Galliërs waaronder het Forêt d’Idéfix.
Kom onze 5 onweerstaanbare voorstellingen
ontdekken met stunts, speciale effecten,
goocheltrucs, grappen en leuke ontmoetingen.

Zeehondenen dolfijnenshow

NIEUW IN 2017: PEGASE EXPRESS de
nieuwe mythische attractie!
Duik in een dol avontuur door de Griekse oudheid…
Een fantastische reis van het station in
Montparnassos tot de tempel van Medusa. Een
verrassende en onvergetelijke rit.
Pégase Express is de nieuwe attractie in Parc
Astérix, emotie en verrassingen op hoge snelheid!
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40
adembenemende
attracties!


Onweerstaanbare
voorstellingen




6 themagebieden

Een 3-sterren
hotel


Maar 40 minuten
van Parijs!


Parc Astérix
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Volg de druïde
DOOR DE 6 THEMAGEBIEDEN, NAAR 40 ATTRACTIES EN 5 VOORSTELLINGEN!
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L’hôtel des Trois Hiboux***
EEN HEERLIJK VREDIG OORD!

Familiekamer

150 familiekamers
geschikt voor 5
personen



Diner op het terras

100% ontspanning
gegarandeerd!

Hôtel des Trois Hiboux*** ligt in het regionaal
natuurpark van de Oise, in een natuurlijke en
beschermde omgeving. Het personeel heet u van
harte welkom en biedt een gepersonaliseerde
service. Dit heerlijke hotel in het bos heeft
een directe toegang tot Parc Astérix en zeer
comfortabele kamers waar ouders en kinderen ieder
van hun privacy genieten en kunnen profiteren van
een terras dat grenst aan de natuurlijke omgeving.



HET HOTEL WORDT UITGEBREID MET 50
EXTRA KAMERS!



Kom de nieuwe vleugel van het hotel ontdekken
die nu uit 150 kamers bestaat. Er is alles aan
gedaan om u een zo aangenaam mogelijk verblijf
te bezorgen. De nieuwe, ruime kamers van 30m2
zijn zeer comfortabel. Er is veel hout gebruikt voor
de inrichting om een elegante, rustieke sfeer te
creëren.
Kom het nieuwe restaurant van hôtel des Trois
Hiboux uitproberen!
NIEUW IN 2018! LA CITÉ SUSPENDUE

Ruimte voor de
kinderen,
gescheiden van de
ouderslaapkamer
Ontspanningsruimtes: bibliotheek,
bar, terras, open
haard...

Gratis en onbeperkt
WiFi



Gratis transfer van
de bagage
Park/hotel
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Gratis parkeren

Overnachtingen Parc Astérix
GENIET NOG LANGER VAN UW VERBLIJF IN
EEN VAN ONZE NABIJE PARTNERHOTELS
PARTNER
HOTEL

VAN PARC ASTÉRIX

Hotel geselecteerd door de teams van Parc Astérix op basis van verschillende criteria zodat groepen en gezinnen van een hoge kwaliteit ontvangst kunnen genieten.

HOTELS

NOVOTEL PARIS CDG AIRPORT
 Op 15 min rijden van Parc Astérix
 Ruime, moderne en perfect moduleerbare kamers - gratis WiFi
 Speeltuin voor de kinderen

NOVOTEL SURVILLIERS/SAINT-WITZ
 Op 5 minuten rijden van Parc Astérix
 Ruime, smaakvol ingerichte en modern uitgeruste kamers - gratis WiFi
 Onverwarmd buitenzwembad - ﬁtnessruimte

NOVOTEL ROISSY CDG CONVENTION & WELLNESS
 Op 15 minuten rijden van Parc Astérix
 Ruime kamers met queensize bedden - WiFi en toegang tot de SPA gratis
 Binnenzwembad, sauna, hamam , ﬁtnessruimte
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SUITE NOVOTEL PARIS CDG
 Op 15 minuten rijden van Parc Astérix
 Suites van 30m2 met airconditioning en compleet gerenoveerd
 Sportruimte en ﬁtnessparcours

IBIS STYLE PARIS CDG AIRPORT
 Op 15 minuten rijden van Parc Astérix
 Gezellige, moderne en comfortabele kamers - gratis WiFi
 Ruimte met videospellen voor de kinderen

HOTELS

CAMPANILE SENLIS
AKENA SAINT-WITZ
 Op 5 minuten rijden van Parc Astérix
 Familiekamers met airconditioning gratis WIFI

 Op 10 minuten rijden van Parc Astérix
 Recent gerenoveerde kamers - gratis WIFI

CAMPANILE SAINT-WITZ
 Op 5 minuten rijden van Parc Astérix
 Het hotel is in 2015 compleet gerenoveerd
“Nouvelle Génération” kamers met airconditioning –
gratis WIFI

HOTELS

PREMIÈRE CLASSE ROISSY CDG
 Op 15 minuten rijden van Parc Astérix
 Gerenoveerd hotel, kamers met airconditioning - gratis WIFI

PREMIÈRE CLASSE SURVILLIERS/SAINT-WITZ
 Op 5 minuten rijden van Parc Astérix
 Comfortabele en praktisch ingerichte kamers - gratis WIFI

NEEM CONTACT MET ONS OP OVER DE ANDERE BESCHIKBARE HOTELS




Geniet nog langer van uw dag en stel aan uw groep
een diner in Parc Astérix voor op een unieke locatie: restaurant Le Cirque. Als restaurantgast kunt u voor de maaltijd 30
minuten lang van 3 speciale gezinsattracties (Les
Chaudrons, Nationale 7 et Les Chaises Volantes) proﬁteren
en kennis maken met de beroemde ﬁguren uit het park
(Fotomoment aan het begin van de maaltijd).

Futuroscope

U WEET NIET WAT U TE WACHTEN STAAT!

Nieuw in 2017:
is.
De Buitengewone Re

bedacht
La Forge aux Etoiles,
leil
So
door le Cirque du

Trakteer uzelf op een bezoek aan een
attractiepark uniek in Europa en dat een van
de favoriete parken in Frankrijk is!
Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag
van de Futuroscope, kunt u in 2017 een
buitengewone reis maken en in de leuke,
uitbundige en feestelijke sfeer van het park
duiken!
De Futuroscope treedt in de voetsporen van
Jules Verne en presenteert een unieke reis om
de wereld. Aan boord van een ongelooflijke
machine, vliegt u door deze nieuwe attractie,
de Buitengewone Reis. Geniet van het gevoel
lichter dan lucht te zijn en kruip in de huid van
een vogelmens. In de Kinémax, beleeft u de
meest geavanceerde filmervaring ter wereld met
IMAX® Laser 4K. En als het donker wordt, kunt
u genieten van een magische avond met la Forge
aux étoiles, de avondvoorstelling op het water,
bedacht door le Cirque du Soleil (elke avond,
voorstelling inbegrepen in de prijs van het ticket).
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Arthur, het 4D-avontu

Maar vergeet ook deze attracties niet: De
Tijdmachine met de Raving Rabbids en Arthur,
het 4D-avontuur, attracties die allebei bekroond
zijn met de THEA-prijs* voor “Outstanding
Achievement“, maar ook Dans met de Robots
en Aérobar, een duizelingwekkende ervaring
tussen hemel en aarde voor het hele gezin…
* Prijs uitgereikt door de Themed Entertainment Association
(TEA), een vereniging voor professionals van attractieparken
over de hele wereld.

Meer dan
25 originele
ervaringen


Een nieuwe
avondshow op het
water...


9 hotels, van 1 tot
4 sterren


1u30 van Parijs
met de TGV


Vlakbij de Loire
kastelen


Futuroscope

U WEET NIET WAT U TE WACHTEN STAAT!
Plattegrond van het park

Futuroscope by night

Nieuw in 2016/2017

Bekroonde attracties

Dans met de Robots

Een groot park, 7 restaurants, een hotel met directe toegang tot het
park en 8 andere hotels op minder dan 10 minuten lopen!
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Futuroscope

VERBLIJF IN FUTUROSCOPE

Hôtel du Futuroscope*, vlak naast
het pretpark voor een heerlijk verblijf
met het hele gezin of vrienden!

Hotel met directe
toegang tot het
park


Hôtel du Futuroscope verwelkomt u voor een
weldadige nachtrust en een plezierig verblijf. Dit
hotel heeft een nieuwe look en 290 comfortabele
kamers in een rustgevende en moderne
omgeving. Via de voetgangersbrug, bent u zo
bij de ingang van de Futuroscope!

290 kamers
geschikt voor
1 tot 5 personen

Boek uw verblijf en profiteer van een hotel met
een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.
De kamers voor 1 tot 5 personen zijn compleet
uitgerust (flat screen TV, gratis wifi, een badkamer
met douche, wastafel, toilet en föhn). In de hal
van het hotel bevindt zich een snackbar voor de
hotelgasten met frisdranken, warme dranken,
snacks...

Gratis buiten
parkeren voor
auto’s en bussen

Het hotel heeft het Tourisme & Handicap
label; meerdere kamers zijn geschikt voor
mindervaliden (op aanvraag en afhankelijk van
de beschikbaarheid).

bij het ontbijt!*





De Raving
Rabbids zijn


*Alleen tijdens de Franse
schoolvakanties.

EEN NIEUWE LOOK VOOR HET HÔTEL DU FUTUROSCOPE
EN EEN NIEUWE VOETGANGERSBRUG OM BINNEN EEN
OOGWENK VAN HET HOTEL NAAR HET PARK TE LOPEN

Futuroscope

VERBLIJF IN FUTUROSCOPE

ONTDEK OOK ONZE PARTNERHOTELS IN DE BUURT
We hebben 9 hotels geselecteerd, op minder dan 10 minuten lopen en 2 minuten in de bus van de Futuroscope. Al onze hotels
hebben een 24-uurs receptie, de kamers hebben televisie met internationale zenders, gratis parkeerplaats, gratis WIFI en een
bagage-opslag. Alle hotels zijn toegankelijk voor mindervaliden.
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Toegang via voetgangersbrug*

2

HÔTEL DU PARC-PIRATES

3

HÔTEL JULES VERNE 

4

5

148 kamers (waarvan 4 voor mindervaliden) van 1
tot 5 personen, gerenoveerd en ingericht volgens het
piratenthema, met LCD-scherm, Canal +. Lopend ontbijten dinerbuffet in een betoverende omgeving, geserveerd
in het restaurant Les Pirates. Entertainment en themaavonden (afhankelijk van de perioden).

108 kamers (waarvan 6 voor mindervaliden) van 1 tot
4 personen, ingericht volgens het duikboot-thema
Le Nautilus. TV aangesloten op het internet. Lopend
dinerbuffet in een betoverende omgeving, geserveerd in
het restaurant Les Pirates. Ontbijtbuffet. Entertainment
en thema-avonden (afhankelijk van de perioden).

INTER HÔTEL ALTÉORA 

195 kamers met airconditioning, voor 1 tot 4
personen, in een ontspannen sfeer, ideaal voor
gezinnen. Restaurants, lounge bar. Verwarmd
buitenzwembad (van mei tot september), midget-golf,
fitnessruimte.

HÔTEL CAMPANILE
NOUVELLE GÉNÉRATION 

193 kamers met airconditioning en geluidsisolatie,
voor 1 re
tot4D
4 personen. Compleet ingerichte badkamer
ventu
Arthur, l’A(bad
of douche + WC), koffie en thee op de kamer,
LCD-televisie, hoge kwaliteit bedden, haardroger.
Restaurant en bar 7 dagen per week geopend.
Bepaalde hotels hebben stapelbedden: de bovenste slaapplaatsen zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6.
Kinderledikantjes zijn in alle hotels gratis te lenen, voor beschikbaarheid contact met ons opnemen.
Het hotel factureert toeristenbelasting, per overnachting en per persoon van 18 jaar en ouder (inclusief de buschauffeur) De toeristenbelasting bedroeg in 2016 tussen € 0.55 en € 1.32, afhankelijk van het hotel. Dit bedrag is ter
indicatie en kan in 2017 zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

6

HÔTEL IBIS 

7

HÔTEL MERCURE 

8

HÔTEL PLAZA 

9

HÔTEL NOVOTEL 

90 kamers met airconditioning voor 1 tot 3 personen,
compleet gerenoveerd en uitgerust met hoge kwaliteit
bedden; Sweet bed by Ibis. Badkamer (met bad of
douche), toilet. Restaurant, bar, kluisjes. Buitenzwembad (open van 1 juni, sluiting afhankelijk van het weer).

79 kamers met airconditioning voor 1 tot 6 personen,
badkamer met inloopdouche en apart toilet. Bar lounge en
restaurant met 100% huisgemaakte gerechten. Volledig
gerenoveerd eind 2015 / begin 2016.

209 kamers met airconditioning voor 1 tot 4 personen
Wellnessruimte: verwarmd binnenzwembad het hele
jaar geopend, cardio fitness apparatuur, sauna-hamam
tegen bijbetaling. Het restaurant Relais Plaza heeft een
gevarieerd en innovatief menu.

127 kamers met airconditioning voor 1 tot 4 personen,
compleet gerenoveerd op 1 april 2017. Restaurant elke
dag open tot 22u30 en de bar tot 23u30. Barservice op
het terras rond het verwarmde buitenzwembad (april
tot oktober).

Hotels die groepen jongeren verwelkomen.
Hotelclassificatie van kracht op de publicatiedatum van deze brochure. Wijzigingen
zijn mogelijk en afhankelijk van veranderingen in de regelgeving.

Grévin

IN GRÉVIN BENT U DE ECHTE STER!
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EEN ATTRACTIE IN PARIJS DIE U NIET
MAG MISSEN.
Grévin ligt in het centrum van Parijs en nodigt u,
uw gezin en uw vrienden uit om een onvergetelijke
ervaring te delen. Ontdek de thema-decors en
neem een selfie met meer dan 200 wassen
beelden van persoonlijkheden die zo echt
lijken... en maak een fantastisch fotoalbum met
al uw favoriete beroemdheden.

NIET TE MISSEN IN 2017!
l in Grévin!

Het gebeurt allemaa

Het hele jaar door zijn er verschillende
evenementen die uw bezoek nog leuker maken:
• Het Halloween evenement om te komen
griezelen tijdens de herfstvakantie.
• De sprookjesachtige wereld van de Kerstman
voor een magisch en winters moment.
• Café Grévin voor heerlijke bistronomische
gerechten in een prestigieuze omgeving.
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smulpauze in Café Gr

• En niet te vergeten alle beroemdheden die
elk jaar aan de museumcollectie toegevoegd
worden!

In het hart van
Parijs



Ontmoet meer dan
200 bekende mensen



Neem selﬁes met
alle sterren en
beroemde
persoonlijkheden



Elk jaar nieuwe
wassen beelden



Acteurs in het hele
museum



Een buitengewoon
historisch erfgoed,
typisch voor Parijs in
1900



Grévin

IN GRÉVIN BENT U DE ECHTE STER!

Een buitengewoon
erfgoed
(Her)ontdek de “French touch”:
een uitzonderlijk architectonisch
erfgoed, een leerzame en leuke
scenografie over de geschiedenis
van Frankrijk, een ruimte gewijd
aan gastronomie....

De

LE THÉÂTRE GRÉVIN
DE ZAAL GEWIJD AAN
GASTRONOMIE

DE BRASSERIE

Achter de
schermen

al
grote kampioenen za

LE PALAIS
DES MIRAGES

Neem een kijkje achter de schermen
van Grévin en ontdek alle fases van
het maken van de wassen beelden,
van het beeldhouwen tot de kleding,
van het gieten van de vorm tot de
make-up.

De zaal met
de ZANGERS
De GROTE
KAMPIOENEN zaal

HET HISTORISCHE
PARCOURS

L’espace des ENFANTS

jke
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ren
gu
fi
he
isc
histor
LA COUPOLE
DE ZUILENZAAL

ers

De zaal met de zang

Wist u dat

?

 500.000 haren,
 42 uur schilderwerk voor het gezicht,
 600 foto’s om de precieze afmetingen te verkrijgen,
 Meer dan 15 artiesten,
 6 maanden werk om een persoonlijkheid te creëren.

urs

Het historische parco

Grévin is het hele jaar door geopend
behalve van 3 t/m 6 januari 2017

DE ZAAL MET
BELANGRIJKE
HISTORISCHE
FIGUREN

Ontdek onze aanbiedingen!

De aanbiedingen

KAARTVERKOOP
ZONDER DATUM
(contact met ons
opnemen)

GEDATEERDE
UITSTAPJES VOOR
GROEPEN

PRIVÉ-EVENEMENTEN
(contact met ons
opnemen)

RESTAURATIE

VERBLIJVEN

De aanbiedingen

KAARTVERKOOP
ZONDER DATUM
(contact met ons
opnemen)

GEDATEERDE
UITSTAPJES VOOR
GROEPEN

PRIVÉ-EVENEMENTEN
(contact met ons
opnemen)

RESTAURATIE

VERBLIJVEN

De aanbiedingen

KAARTVERKOOP
ZONDER DATUM
(contact met ons
opnemen)

GEDATEERDE
UITSTAPJES VOOR
GROEPEN

PACKAGES

RESTAURATIE

PRIVÉ-EVENEMENTEN
(contact met ons
opnemen)

EEN TOEGEWIJD TEAM EN AANGEPASTE MEDIA
Een commercieel team staat tot uw beschikking
Onze contactcentra kunnen al uw vragen beantwoorden en uw reserveringen registreren.
Onze specifieke website: www.cdaforpros.com voor het raadplegen en downloaden van de logo’s,
teksten, visuals, video’s en brochures in verschillende talen
Gratis communicatiemiddelen beschikbaar op aanvraag

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en belastingen en gebaseerd op de tarieven die gelden op de publicatiedatum van de brochure. De tarieven kunnen gewijzigd worden indien het BTW-tarief of van de toepasselijke belastingen veranderen naar aanleiding van de modiﬁcatie van
de wetgeving. De tickets geven toegang tot alle zalen, shows en attracties (behalve behendigheidsspelen, videospelen en andere animaties waar een apart kaartje voor nodig is). Tarieven van toepassing vanaf 1 januari 2017 en onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden,
beschikbaar op aanvraag.

Parc Astérix

DIE GALLIËRS ZIJN STAPELGEK

GROEPEN MET DATUM
(Groepen en gegroepeerde individuen op dezelfde datum)

Kaartje met datum

Kaartje met datum

Zie kalender hieronder

Zie kalender hieronder

Klassieke
data

Data joker
kids*

Klassieke
data

Data joker
kids*

Kaartje
met datum

in plaats
van

Eén tarief
€ 29

€ 29
OFFERT

Eén tarief
€ 32

€ 32
OFFERT

Eén tarief
€ 34

€ 49

“Doordeweeks”

Kaartje voor het park
Volwassene (vanaf 12 jaar)
Kind (3 t/m 11 jaar)

Gecombineerd kaartje park + lunch
Volwassene (vanaf 18 jaar)
€ 51,50
Jongere (12 t/m 17 jaar)
€ 44,50
Kind (3 t/m 11 jaar)
€ 40,50

De extra’s

“Weekend”

€ 41

1

gratis (1) kaartje voor
een volwassene voor elke
20 betalende personen
 Gratis kaartje en maaltijd
voor de chauffeur (op vertoon van de routekaart)

€ 51,50
€ 44,50
€ 11,50

€ 54,50
€ 47,50
€ 43,50

€ 54,50
€ 47,50
€ 11,50

€ 56,50
€ 49,50
€ 45,50

€ 71,50
€ 64,50
€ 52,50

 Gratis

parkeren van de
bus
 Gratis voor kinderen
onder de 3

Gedateerd ticket 2 opeenvolgende dagen één vaste prijs van € 63.
* Voor een betaald ticket voor een volwassene, een kinderticket gratis. Deze kaartjes geven geen toegang tot privé- of speciale evenementen.
(1) Het gratis kaartje is niet van toepassing op eten en drinken.

KALENDER “AANBIEDINGSDAGEN EN SPECIALE EVENEMENTEN” PARC ASTÉRIX 2017
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Gedateerd ticket “Aanbiedingsdagen
Doordeweeks” Gedateerd ticket

27
28
29
30

“Aanbiedingsdagen Weekend Gedateerd
ticket “Joker kids Doordeweeks”

Ten minste 80% kinderen
Kind (3 t/m 17 jaar)
Jongere of volwassene (vanaf 18 jaar)

Avondopenstelling met speciﬁek toegangskaartje
Park gesloten

Kaartje met datum voor
alle reserveringen VOOR
31 MAART 2017

Kaartje met
datum

In plaats van
(Vol tarief)

€ 17
€ 27

€ 18

€41

€ 28

€49

Gecombineerd kaartje park + lunch
Kind (3 t/m 11 jaar)
Kind (12 t/m 17 jaar)
Jongere of volwassene (vanaf 18 jaar)

Voor maar € 16 extra Indien u van
één van de 4 avondopeningen wenst
te proﬁteren , Uw voordeeltarief: €
32 in plaats van € 39 vol tarief. Geen
enkele korting op de avondopenstellingen.

Gedateerd ticket “Joker kids Week-end” Gedateerd ticket 1 dag

GROEPEN MET DATUM (KINDEREN)
Ten minste 80% kinderen

GENIET EXTRA LANG VAN UW DAGJE
UIT TIJDENS DE AVONDOPENINGEN OP
28, 29, 30 EN 31 OKTOBER:

De extra’s
 1 begeleider gratis(1)voor

6 betalende kinderen (3

t/m 5 jaar)
 1 begeleider gratis(1) voor

8 betalende kinderen (6

t/m 17 jaar)
 Gratis

€ 28,50
€ 32,50
€ 49,50

€ 29,50

€ 52,50

€ 33,50

€ 64,50

€ 50,50

€ 71,50

kaartje en maaltijd
voor de chauffeur (op ver-

toon van de routekaart)
 Gratis

bus

parkeren van de

* Schooltarieven niet van toepassing op de dagen dat het park langer open is, namelijk 21 oktober, 4 november en 28, 29, 30 en 31 oktober 2017. (1) Het gratis kaartje is niet van toepassing op
eten en drinken.
Specifieke verkoopvoorwaarden: ten minste 20 betaalde entrées per bestelling • Reservering niet later dan 3 weken voor de bezoekdatum met aanbetaling van 60% • Resterende bedrag moet voor de bezoekdatum voldaan zijn
• Uw reservering zal pas geldig zijn na bevestiging door het Contactcentrum voor de betreffende attractie en overgemaakte aanbetaling • Indien de bestelling 100% is betaald, ontvangt u de gedateerde kaartjes voor de bezoekdatum
(standaard verzendkosten € 16 per Chronopost - tarieven in Frankrijk). Ten minste 80% kinderen in de kindergroepen.
Tarieven en voorwaarden voor groepen mindervaliden Ten minste 8 betaalde entrées per bestelling in plaats van 20. Tarieven en voorwaarden voor groepen mindervaliden (voor 1 dag): € 32/persoon (Een tarief volwassene/
kind) 1 gratis toegang voor een volwassene voor elke 4 betalende mindervaliden. 1 gratis toegang voor een volwassene die een persoon in een rolstoel begeleidt. Gecombineerd kaartje park + lunch, € 54.50 per volwassene, €
47.50 per jongere, € 43.50 per kind. Informatiegids verkrijgbaar op aanvraag of bij de ingang van het park op de dag van uw bezoek.

Parc Astérix

DIE GALLIËRS ZIJN STAPELGEK

RESTAURANTS

De extra’s

LUNCH

MENU’S VOOR GROEPEN
Menu Petibonum

Eitje mayonaise + Buffet warme gerechten
+ Groentebuffet + Dessert duo
+ Drankjes: Frisdrank 33 cl - Water

€ 11,50

Menu Bonum (12 t/m 17 jaar)

Eitje mayonaise + Buffet warme gerechten
+ Groentebuffet + Dessert duo
+ Drankjes: Frisdrank 33 cl - Water

€ 15,50

Trio van voorgerechten
+ Buffet warme gerechten
+ Groentebuffet + Dessert trio
+ Drankjes: Frisdrank 40 cl - Water

€ 22,50

(3 t/m 11 jaar)

Menu Bonum (grotere portie menu Petibonum)

Menu Granbonum
(vanaf 18 jaar )

 Mogelijkheid

een picknick op te
halen bij aankomst of vertrek in
het Park
 Maaltijd geserveerd in het
restaurant “Le Cirque”, in een
aparte zaal met airconditioning

SUPPLEMENT: Bretonse Kir: € 4.10 -25 cl wijn: € 3.30 - Kaasplankje met drie kazen: € 4.70 - Kofﬁe: € 1.70

DÎNER

Bij de reservering vermelden, tafelservice mogelijk. Afhankelijk van het aantal gasten kan men bij het reserveren vragen één warm hoofdgerecht te kiezen dat aan tafel geserveerd wordt.
Speciﬁeke verkoopsvoorwaarden: Menu’s voor groepen, reservering ten minste 3 weken voor de bezoekdatum vereist • minimaal 20 couverts • Menusamenstelling kan variëren • De aanvangstijd
van de maaltijd, die u van te voren of bij aankomst wordt meegedeeld, moet gerespecteerd worden• Alle reserveringen moeten bevestigd worden met een aanbetaling van 60%.

Menu in Le Cirque 50 pers. minimum)
+ ontmoeting met de personages uit het
park + 30 min exclusieve toegang tot 3
attracties
(Nationale 7, Les Chaudrons en Les Chaises
Volantes)

Kindertarief

Eitje mayonaise + Buffet warme gerechten
+ Groentebuffet + Dessert duo
+ Drankjes: Frisdrank 33 cl - Water

(3 t/m 11 jaar)

€ 15

Trio van voorgerechten
+ Buffet warme gerechten
+ Groentebuffet + Dessert trio
+ Drankjes: Frisdrank 40 cl - Water

Volwassen tarief
(vanaf 12 jaar)

€ 29

De FORMULES “LIBERTÉ”
De MAALTIJDBONNEN
Maaltijdbon Kind - Idéﬁx (3 t/m 11 jaar)
Maaltijdbon Volwassene - Obélix (vanaf 12 jaar)

Bon inwisselbaar tegen een menu in één van de volgende restaurants: La Guinguette, Au Croissant de Diane, La Taverne de Dionysos, Au
Pirate Echoué, Caïus Pizza, Aux Fastes de Rome of bij la Halte des Chevaliers.

€ 5,70

Hamburger, hot dog, pizza, broodje… (afhankelijk van het restaurant)
+ DESSERT + Drankje (Frisdrank 33 cl - Water)

€ 11,90

•• De “Liberté“-formules zijn geldig op alle openingsdagen in 2017 • Wisselgeld wordt niet gegeven • Bonnen worden niet opnieuw ingenomen, ingewisseld of terugbetaald •
Geeft geen voorrang • Geen tafelreservering mogelijk • maximaal 8 personen tegelijk met een maaltijdbon bij 1 restaurant

De SNACKPAUZES
Beetje trek bij aankomst of voor vertrek met de
bus (minimaal 20 personen)
Ontbijtbuffet
((afhankelijk van beschikbaarheid - minimaal 40

Picknickmand

(om mee te nemen - minimaal 20 personen)

Picknickmand kind

(Alleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

(om mee te nemen - minimaal 20 personen)

Jus d’orange en croissant of chocoladebroodje

€ 3,30

Kofﬁe of Warme chocolademelk of Thee + Vruchtensap + Croissant of chocoladebroodje
of rozijnenbroodje
Broodje kip + Chips + Drankje naar keuze: Coca-Cola 33 cl of Fanta 33cl of Mineraalwater
50 cl

€ 8,50

Broodje kip (kinderportie) + Chips + Zuivel dessert + Drankje naar keuze: Coca-Cola 33 cl of
Mineraalwater 50 cl

Middagsnack Mini Druïde

Gebakje/Cake + Zuivel dessert + Snoepgoed + Minute Maid 33 cl

Snackbuffet

Kofﬁe of Warme chocolademelk of Thee + Vruchtensap + Croissant of chocoladebroodje of
rozijnenbroodje + Gebaksassortiment + Snoepgoed en fruit

(om mee te nemen - minimaal 20 personen)
(afhankelijk van beschikbaarheid - minimaal 100

€ 8,70
€6
€ 5,10
€ 10,80

De BANKETBONNEN Geldig in alle restaurants van het park
Bonnen kunnen als maaltijdbonnen gebruikt worden * *
* Het Parc Astérix kan geen maaltijdbonnen accepteren die bestemd zijn voor zakelijke maaltijden
•Wisselgeld wordt niet gegeven • Bonnen worden niet opnieuw ingenomen, ingewisseld of terugbetaald

€6

2 verschillende waarden

€ 10

De SESTERSIEBONNEN Geldig in alle winkels, fotokiosken en bij de behendigheidsspelen in het park
Voor een souvenirsfoto of iets anders leuks!

4 verschillende waarden

€6

€ 10

€ 14

€ 19

•Wisselgeld wordt niet gegeven • Bonnen worden niet opnieuw ingenomen, ingewisseld of terugbetaald • Niet bruikbaar in de restaurants
Bepaalde restaurants kunnen op bepaalde dagen gesloten zijn • Overmatige alcoholconsumptie is schadelijk voor de gezondheid. Drink met mate.
Speciﬁeke verkoopvoorwaarden: Elke bestelling voor de restaurants moet ten minste 3 weken voor de bezoekdatum bevestigd worden met een aanbetaling van 50% • Het resterende bedrag
moet ten laatste op de dag van bezoek betaald worden • Samenstelling van de menu’s kan variëren • Uw reservering zal van kracht worden na bevestiging door het Parc Astérix Contactcentrum.

Overnachtingen Parc Astérix
DE OVERNACHTINGSFORMULES

OVERNACHTEN MIDDEN IN HET PARC ASTÉRIX IN HÔTEL DES 3 HIBOUX
VERBLIJVEN GROEPEN (DINER INBEGREPEN)
VERBLIJF AANBIEDING 2 DAGEN /
2 OVERNACHTINGEN(2)

OVERNACHTINGSAANBIEDING VOOR DE OPENING
GRATIS(1) VOOR DE KINDEREN
onder de 12 in april

behalve de nachten van 15, 16, 17, 29 en 30 april 2017.
Aanbieding geldig op alle verblijven, ongeacht de duur van het verblijf (1) Het gratis kaartje voor het kind omvat:
toegang tot Parc Astérix + Accommodatie (exclusief diner) + ontbijt. Reserveringen vóór 28 februari. Van
toepassing op groepstarieven

PRIJS PER PERSOON

(vanaf 12 jaar)

(2) Met uitzondering van de periode 13 juli t/m 26 augustus. (3) Het gratis kaartje voor het kind omvat: toegang
tot Parc Astérix + Accommodatie (exclusief diner) + ontbijt. Van toepassing op groepstarieven.

2 dagen /
2 dagen /
1 dag/
2 dagen/
2 overnachtingen 2 overnachtingen
1 overnachting 1 overnachting
1 diner
2 diners

Toegangskaart(en) tot het park
+ dIner(s)(4) + overnachting(en)
+ ontbijt(en) maximum 5 personen per
kamer(5)

Aantal volwassenen of
jongeren op de kamer

GRATIS(3) VOOR DE KINDEREN
onder de 12

Extra
overnachting +
ontbijt

4

€ 116,50

€ 145,50

€ 201,50

€ 230,50

3

€ 129,50

€ 158,50

€ 228,50

€ 257,50

€ 70

2

€ 156,50

€ 185,50

€ 282

€ 311

€ 96,50

1

€ 237

€ 266

€ 443

€ 472

€ 177

€ 53

€ 82

€ 91

€ 104

€9

Kind (3 t/m 11 jaar)

€ 56

De prijs is exclusief vervoer naar het hotel • De prijzen zijn geldig vanaf 20 betalende personen.

DINERAANBIEDING IN LE CIRQUE!
Geniet nog langer van uw dag en stel een diner in Parc Astérix voor aan uw groep op een unieke locatie: het restaurant Le
Cirque. • 30 minuten exclusieve toegang tot 3 gezinsattracties (Les Chaudrons, Nationale 7 en Les Chaises Volantes) voor de
maaltijd • Aanwezigheid van ﬁguren uit het park (fotomoment aan het begin van de maaltijd).

De extra’s
 1 gratis verblijf voor een volwassene
in een tweepersoonskamer per 20 betalende volwassenen
 Gratis verblijf voor 1 chauffeur per bus
(Op vertoon van de routekaart, in een
tweepersoonskamer)
 Gratis verblijf voor kinderen onder de 3
 Gratis parkeren van de bus
 Privé-toegang tot het Parc Astérix

€ 29 / Volwassene
€15 / Kind
Minimaal 50 personen

INDIVIDUELE VERBLIJVEN

VERBLIJFSAANBIEDINGEN KINDEREN GRATIS

AANBIEDING EARLY BOOKING

-40%

-40% op alle verblijven in april (behalve de zaterdagavonden, 14, 16 en 30 april) en -40%
op alle verblijven 1 dag/1 overnachting waaronder een vrijdag- of zondagnacht, tussen 2 mei
en 3 november, behalve 7 en 26 mei, 4 juni, 14 juli en 29 oktober
Aanbieding afhankelijk van beschikbaarheid en niet bruikbaar in combinatie met andere
aanbiedingen. * Reservering voor 31 december 2016

Voor alle verblijven tussen 31 maart en 4 november
2017, slapen kinderen (3 t/m 11 jaar) gratis op de kamer
met hun ouders.
Aanbieding niet geldig op zaterdagavonden en voor de nachten van
16 en 30 april, 7 mei, 24 t/m 27 mei, 4 juni, 14 juli en 29, 30 en 31
oktober 2017. Aanbieding niet geldig voor verblijven van 2 dagen/2
overnachtingen. Aanbieding afhankelijk van de beschikbaarheid van
de kamers. Aanbieding kan niet gecombineerd worden met andere
aanbiedingen

PRIJS PER PERSOON

Toegangskaart(en) tot het park
+ dIner(s)(4) + overnachting(en)
+ ontbijt(en) maximum 5 personen per
kamer(5)

Aantal volwassenen of
jongeren op de kamer
(vanaf 12 jaar)

Kind (3 t/m 11 jaar)

AANBIEDING 2

AANBIEDING 1

VOOR ALLE VERBLIJVEN IN APRIL

2 dagen/
1 dag/
2 dagen/
1 overnachting 1 overnachting 2 overnachtingen

Extra
overnachting +
ontbijt

Aanbieding geldig voor verblijven met 2 overnachtingen
voor een bezoek tussen 31 maart en 4 november 2017.
Kinderen (3 t/m 11 jaar) slapen gratis op de
kamer met hun ouders. Reservering voor 30/09/2017.
Deze aanbiedingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de
kamers en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. (1) Het gratis kaartje voor het kind omvat: toegang tot Parc
Astérix + Accommodatie (exclusief diner) + ontbijt.

De extra’s
 Gratis verblijf voor kinderen onder de 3

4

€ 96

€ 129

€ 192

€ 63

3

€ 112

€ 145

€ 222

€ 77

 Privé-toegang tot het Parc Astérix

2

€ 143

€ 176

€ 284

€ 108

1

€ 235

€ 268

€ 469

€ 201

€ 43

€ 76

€ 85

€9

De 3de en 4de persoon slapen in stapelbedden. Elke kamer is geschikt
voor 5 personen, waaronder maximaal 3 kinderen per kamer of maximaal
4 volwassenen per kamer. De 5de slaapplaats is een uitschuifbed onder
het stapelbed.
De prijs is exclusief vervoer naar het park en naar het hotel

 Gratis parkeren

(4) Diner en drankje inbegrepen (Volwassene: 1/4 mineraalwater of frisdrankje + 1 kofﬁe. Kind: 1 frisdrankje inbegrepen. Wijn : + € 3)
(5) Elke kamer geschikt voor 1 tot 5 personen, waaronder maximaal 3 kinderen op de kamer met de ouders en maximaal 4 volwassenen. De 3de en 4de persoon slapen in stapelbedden. De 5de
slaapplaats is een uitschuifbed onder het stapelbed. Ons contactcentrum staat tot uw beschikking om u te informeren over beschikbaarheid en boekingsvoorwaarden: 0826 30 10 40 ‘€ 0.15/min).
Voorwaarden voor overnachtingen van groepen: 50% aanbetaling voor groepen bij boeking • Resterende bedrag ten minste 30 dagen voor bezoekdatum voldoen • Toeristenbelasting ter plaatse te betalen door de
gast • Uw reservering zal pas geldig zijn na bevestiging door het Parc Astérix Contactcentrum.• Reserveer zo vroeg mogelijk om teleurstellingen te voorkomen

Overnachtingen Parc Astérix
DE OVERNACHTINGSFORMULES

OPENINGSKALENDER HOTEL DES 3 HIBOUX

GROEPSVERBLIJVEN IN ONZE PARTNERHOTELS VLAKBIJ HET PARK
OVERNACHTINGSAANBIEDING VOOR DE OPENING
GRATIS(1) VOOR DE KINDEREN

VERBLIJF AANBIEDING 2 DAGEN / 2
OVERNACHTINGEN(2)

onder de 12 in april

GRATIS(3) VOOR DE KINDEREN
Onder de 12

behalve de nachten van 15, 16, 17, 29 en 30 april 2017.
Aanbod geldig ongeacht de duur van het verblijf (1) gratis verblijf voor het kind omvat: toegang tot Parc Astérix
+ Accommodatie (exclusief diner) + ontbijt. Reserveringen vóór 28 februari. Van toepassing op groepstarieven.

PARTNER
HOTEL

VAN PARC ASTÉRIX

Hotel geselecteerd door de teams van Parc Astérix op basis van verschillende criteria zodat u van de beste kwaliteit verzekerd bent.

HOTELS

HOTELS
PRIJS PER PERSOON
Toegangskaart(en) tot het park
+ overnachting(en) + ontbijt(en)
Aantal volwassenen of jongeren
op de kamer
(vanaf 12 jaar)

2 dagen / 2
1 dag /
2 dagen /
1 overnachting 1 overnachting overnachtingen

4
3
2
1

Kind (3 t/m 11 jaar)

€ 58,00

€ 89,00

€ 116,00

€ 67,00

€ 98,00

€ 134,00

€ 85,00

€ 116,00

€ 170,00

€ 139,00

€ 170,00

€ 278,00

€ 43,50

€ 74,50

€ 87,50

PRIJS PER PERSOON
Toegangskaart(en) tot het park
+ overnachting(en) + ontbijt(en)
Aantal volwassenen of jongeren
op de kamer

PRIJS PER PERSOON
Toegangskaart(en) tot het park
+ overnachting(en) + ontbijt(en)
Aantal volwassenen of jongeren op
de kamer
(vanaf 12 jaar)

Kind (3 t/m 11 jaar)

4
3
2
1

1 dag /
1 overnachting

2 jours /
1 nuit

2 dagen / 2
overnachtingen

€ 50,50

€ 81,50

€ 101,00

€ 57,00

€ 88,00

€ 113,50

€ 70,00

€ 101,00

€ 139,50

€ 108,50

€ 139,50

€ 217,00

€ 31,00

€ 62,00

€ 62,00

De extra’s

HOTELS

(vanaf 12 jaar)

(2) Behalve van 13 juli t/m 26 augustus. Het gratis verblijf van het kind omvat: toegang tot Parc Astérix + accommodatie (exclusief diner) + ontbijt.

2 dagen/ 2
1 dag /
2 dagen /
1 overnachting 1 overnachting overnachtingen

4
3
2
1

€ 51,50

€ 82,50

€ 102,50

€ 58,00

€ 89,00

€ 116,00

€ 71,50

€ 102,50

€ 143,50

€ 112,50

€ 143,50

€ 224,50

 1 gratis verblijf voor een volwassene in een tweepersoonskamer per 20 betalende
volwassenen
 Goodies op de kamers voor de kinderen
 Gratis verblijf voor 1 chauffeur per bus (op vertoon van de routekaart, op een tweepersoonskamer)
 Gratis verblijf voor kinderen onder de 3
 Gratis parkeren voor de bus, pendeldienst (met supplement)

Futuroscope
U WEET NIET WAT U TE WACHTEN STAAT!

GROEPEN MET DATUM
(Groepen en gegroepeerde individuen op dezelfde datum)
GOED
IDEE

!

Kaartje met
datum

“Aanbieding”

Zie kalender hieronder

Kaartje voor het park
Volwassene (vanaf 18 jaar)

Eén tarief

€ 22

Kind (5 t/m 16 jaar)

Gedateerd
kaartje
1 dag

Eén tarief
€ 31

De extra’s
In plaats van
(Vol tarief)

€ 45
€ 37

Avondticket (inclusief de avondvoorstelling Aquaféerie)
Volwassene (vanaf 17 jaar)

€ 20
€ 16

Eén tarief
€ 18

Kind (5 t/m 16 jaar)

Kalender «AANBIEDINGSdagen»

1

gratis toegang voor elke 20
tot 50 betalende deelnemers
en daarna één gratis toegang
per volgende groep van 50
betalende deelnemers
 Gratis kaartje voor de
chauffeur
 Gratis parkeren van de bus
 Gratis voor kinderen onder 5
 Aquaféerie avondshow inbegrepen in de prijs van de
dagkaart

(1) De korting is van toepassing op een
gedateerd toegangskaartje voor 1 dag voor
een kind tussen de 5 en 16 jaar indien 1
volwassene een toegangskaartje voor 1 dag
van € 31 betaalt voor dezelfde bezoekdatum.
Deze aanbiedingen kunnen niet met een
andere aanbieding gecombineerd worden die
op hetzelfde product in dezelfde periode van
toepassing is. De aanbiedingen zijn niet van
toepassing op bijkomende diensten (eten,
extra’s, extra overnachtingen en diensten).

GROEPEN MET DATUM KINDEREN
ten minste 80% kinderen

!

GOED
IDEE

Kaartje voor het park
Kind (5 t/m 18 jaar)
Jongere of volwassene
(vanaf 18 jaar)

Kaartje met datum

Voor een bezoek tussen 06
en 31 maart 2017

Eén tarief

€ 15

Kaartje met
datum

Eén tarief
€ 19

In plaats van (Vol
tarief)

€ 37
€ 45

De extra’s
1 begeleider Gratis per 10
betalende kinderen
 Gratis kaartje voor de
chauffeur
 Gratis parkeren van de bus
 Gratis voor kinderenonder
de 5
 Aquaféerie Avondvoorstelling inbegrepen in de prijs
van de dagkaart

Specifieke verkoopvoorwaarden: minimaal 20 betaalde kaartjes per bestelling • Alle vermelde tarieven zijn per persoon, exclusief optionele annuleringsverzekering (5%). • Volledige betaling voor de dag van bezoek

Futuroscope
VERBLIJVEN IN FUTUROSCOPE

INDIVIDUELE VERBLIJVEN IN HOTEL FUTUROSCOPE 1*
Maaltijdoptie
tegen extra betaling

Klassiek tarief

Prijs per persoon

Toegangskaart(en) tot het park + Aquaféerie
avondvoorstelling + overnachting + ontbijt maximaal 5 personen per kamer(1)

Aantal volwassenen
op de kamer
(vanaf 17 jaar)

1 dag/ 21dagen/
over1 overna nachting

Extra nacht
+ ontbijt

1

€ 116

€ 154

€ 76,50

2

€ 82,50

€ 120

€ 42,50

3

€ 71,50

€ 109

€ 31,50

4

€ 66,50

€ 104

€ 26,50

€ 42

€ 68

€6

Kind (5 t/m 16 jaar)(2)

Diner vanaf(3)
dranken inbegrepen

Volwassene
(vanaf 17 jaar)

Kind
(5 t/m 16 jaar)

€ 23,50

€ 16

Prijzen zijn inclusief belastingen, exclusief optionele annuleringsverzekering (5%) en exclusief toeristenbelasting ter plaatse geïnd door de eigenaar van het hotel (per nacht per persoon van 18
jaar en ouder).

-20% per persoon
OP VERBLIJVEN VAN 2 DAGEN EN LANGER(4)
IN HÔTEL DU FUTUROSCOPE
van 4 februari t/m 2 april 2017

INDIVIDUELE VERBLIJVEN IN ONZE PARTNERHOTELS
Prijs per persoon

In een 2-sterren hotel, vanaf:

Toegangskaart(en) tot het park +
Aquaféerie avondvoorstelling + over- 1 dag/ 2 dagen/
nachting + ontbijt maximaal 5 personen 1 over- 1 overper kamer(1)
nachting nachting

Aantal
volwassenen
op de kamer
(vanaf 17 jaar)

In een 3-sterren hotel, vanaf:

In een 4-sterren hotel, vanaf:

Extra nacht
+ ontbijt

1 dag/ 2 dagen/
1 over- 1 overnachting nachting

Extra nacht
+ ontbijt

1 dag/ 2 dagen/
1 over- 1 overnachting nachting

Extra nacht
+ ontbijt

1 € 133,50 € 171,00

€ 93,50

€ 135,00 € 172,50

€ 95,00

€ 153,50 € 191,00

€ 113,50

2

€ 51,50

€ 92,50 € 130,00

€ 52,50

€ 107,00 € 144,50

€ 67,00

€ 91,50 € 129,00

-20% per persoon of
-30% per persoon
VOOR VERBLIJVEN VAN 2 DAGEN EN LANGER(5) IN DE HOTELS
OP HET FUTUROSCOPE-TERREIN
van 4 februari t/m 2 april 2017

(1) De 5de persoon moet een kind tussen de 5 en 16 jaar oud zijn. De bovenste slaapplaatsen zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6.
(2) De vermelde prijs per kind van 5 t/m 16 jaar oud op dezelfde kamer als ten minste één volwassene van 17 jaar en ouder. Neem contact met ons op voor de tarieven voor kinderen die niet op de kamer van de ouders
slapen. “Gratis verblijf voor kinderen onder de 5 (exclusief maaltijden etc., deze diensten dienen ter plekke besteld en betaald te worden). Maximaal 1 kind per kamer (extra bed mogelijk, op moment van boeken
aanvragen en afhankelijk van de beschikbaarheid). Maximale bezetting van de kamer 3 tot 5 personen (inclusief kind), afhankelijk van het hotel: Contact met ons opnemen”.
(3) De menukeuze voor het diner is van toepassing op de gehele groep. De keuze wordt gemaakt bij de boeking, afhankelijk van beschikbaarheid en openingstijden van de restaurants. Al onze aanbiedingen zijn onder
voorbehoud van beschikbaarheid, kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen en speciale tarieven en zijn niet van toepassing op maaltijdopties die tegen bijbetaling beschikbaar zijn.
(4) Aanbod geldig op onze verblijven van 2 dagen en langer, in Hôtel du Futuroscope. 1 of 2 overnachting(en) moeten in de periode 03/02/2017 t/m 01/04/2017 vallen, en 2 of 3 bezoekdagen aan het park tussen
04/02/2017 en 02/04/2017.
(5) Aanbod geldig volgens de voorwaarden van het partnerhotel, op de verblijven van 2 dagen en langer. 1 of 2 overnachting(en) moeten in de periode 03/02/2017 t/m 01/04/2017 vallen, en 2 of 3 bezoekdagen aan
het park tussen 04/02/2017 en 02/04/2017. Contact met ons opnemen
De prijzen zijn bepaald volgens de economische voorwaarden van kracht zijnde op de datum dat de tarieven zijn vastgesteld. De prijzen kunnen herzien worden, zelfs na reservering, indien belastingen die betrekking hebben op de geboden
diensten variëren. De informatie in dit document is niet contractueel.

Futuroscope
VERBLIJVEN IN FUTUROSCOPE

INDIVIDUELE VERBLIJVEN IN HOTEL FUTUROSCOPE 1*
Prijs per persoon

Klassiek tarief

Toegangskaart(en) tot het park + Aquaféerie
avondvoorstelling

1 dag/ 2 dagen/
1 over- 1 overnachting nachting

+ overnachting + ontbijt maximaal 5 personen per
kamer(1)

Aantal volwassenen
op de kamer
(vanaf 17 jaar)

Kind (5 t/m 16 jaar)(2)

Maaltijdoptie
tegen extra betaling

Extra nacht
+ ontbijt

1

€ 102

€ 129

€ 72

2

€ 70

€ 97

€ 40

3

€ 60

€ 87

€ 30

4

€ 55

€ 82

€ 25

€ 36

€ 63

€6

Diner vanaf(3)
dranken inbegrepen

Volwassene
(vanaf 17 jaar )

€ 21,50

Kind
(5 t/m 16 jaar)

€ 14

De extra’s
1 volwassene gratis per groep van
50 personen, gebaseerd op de
prijs voor een kamer bezet door 2
volwassenen.
 1 gratis verblijf met groep van 20 tot
50 personen + 1 extra gratis verblijf
per extra groep van 50 personen
 Gratis verblijf voor de chauffeur (op
alle diensten die de groep reserveert
(accommodatie éénpersoonskamer).
Exclusief toeristenbelasting


Prijzen zijn inclusief belastingen, exclusief optionele annuleringsverzekering (5%) en exclusief toeristenbelasting ter plaatse geïnd door de eigenaar van het hotel (per nacht per persoon van 18 jaar en ouder).

-20%

per persoon
OP VERBLIJVEN VAN
2 DAGEN EN LANGER(4)
In Hôtel du Futuroscope
van 4 februari t/m 2 april 2017

1 dag gratis(6)
VOOR VERBLIJVEN
VAN 2 DAGEN
2 VERNACHTINGEN
Van 6 juni t/m 6 juli 2017

Het Avondticket
voor € 1 /persoon(5)
Van 12 mei t/m 7 juli
2017 of van 1 september
tot 20 oktober 2017

Gratis verblijf voor
kinderen
t/m 16 jaar(7)
Van 11 november
t/m 29 december 2017

(1) De 5de persoon moet een kind tussen de 5 en 16 jaar oud zijn.. De bovenste slaapplaatsen zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6.
(2) De vermelde prijs per kind van 5 t/m 16 jaar oud op dezelfde kamer als ten minste één volwassene. Gelieve contact met ons op te nemen voor tarieven waarbij de kinderen niet op dezelfde kamer als de ouders
slapen. Gratis verblijf voor kinderen jonger dan 5 jaar (met uitzondering van maaltijden etc. die ter plekke besteld en betaald dienen te worden). Maximaal 1 kind per kamer (extra bed mogelijk, op moment van boeken
aanvragen en afhankelijk van de beschikbaarheid).
(3) De menukeuze wordt gemaakt bij het boeken en is afhankelijk van de beschikbaarheid en openingstijden van de restaurants. De menukeuze is van toepassing op de gehele groep. Al onze aanbiedingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid, kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen of speciale tarieven en zijn niet van toepassing
op de maaltijdopties die apart betaald worden.
(4) Aanbieding geldig voor al onze verblijven van 2 dagen en langer in Hôtel du Futuroscope, met inbegrip van 2 opeenvolgende bezoekdagen tussen 04/02/2017 en 02/04/2017
(5) Voor elk geboekt verblijf 1 nacht + 1 dag met aankomst op vrijdag, tussen 12/05/2017 en 07/07/2017 (behalve 26/05 en 02/06, krijgt u toegang tot het
park op vrijdag vanaf 17 uur voor € 1 per persoon in plaats van € 18 (ticket tevoren reserveren).
(6) Voor elk geboekt verblijf 2 dagen + 2 nachten tussen 6 mei en 6 juli 2017, een gratis toegangskaartje tot het park voor een 3de opeenvolgende dag voor elke deelnemer in de groep.
(7) Voor een 2-daags verblijf of langer (Volwassene, vol tarief) tussen 11/11 en 29/12/2017 (openingsdagen raadplegen), hetzelfde verblijf gratis voor een kind tussen de 5 en 16 jaar oud op voorwaarde dat het kind
de kamer van de betalende volwassene deelt. De extra opties (maaltijden, extra nacht, diensten en bezoekopties) zijn niet inbegrepen in deze aanbieding.
De prijzen zijn bepaald volgens de economische voorwaarden van kracht zijnde op de datum dat de tarieven zijn vastgesteld. De prijzen kunnen herzien worden, zelfs na reservering, indien belastingen die betrekking hebben op de geboden
diensten variëren. De informatie in dit document is niet contractueel.

Grévin
IN GRÉVIN BENT U DE ECHTE STER!

GROEPEN MET DATUM
(Groepen en gegroepeerde individuen op dezelfde datum)

Toegangsbewijs
Volwassene (vanaf 16 jaar)
Kind (5 t/m 15 jaar)

Gedateerd ticket

In plaats van (Vol tarief)

Eén tarief
€ 13

€ 22,50
€ 17,50€

De extra’s
1

volwassene gratis per
20 betalende personen(1)
 Gratis kaartje voor de
chauffeur (op vertoon van
de routekaart).
 Gratis

voor kinderen
onder de 5(1)

GROEPEN MET DATUM KINDEREN
ten minste 80% kinderen

1

Kaartje met datum
voor alle reserveringen

Toegangskaartje

De extra’s

VOOR 31 MAART 2017

Kaartje met
datum

in plaats van
(vol tarief)

Kind (3 t/m 17 jaar)

€9

€ 10

€ 17,50

Volwassene (vanaf 18 jaar)

€ 13

€ 13

€ 22,50

begeleider Gratis per 8
betalende kinderen(1)
 Gratis kaartje voor de
chauffeur (op vertoon van
de routekaart).
 Gratis

voor kinderen
onder de 3(1).

Speciale evenementen in 2017
Halloween: oktober 2017

Kerstmis: december 2017

Bovendien worden er het hele jaar door andere evenementen georganiseerd;
raadpleeg www.cdaforpros.com voor verdere informatie
Speciﬁeke tickets kunnen nodig zijn voor bepaalde avondevenementen

(1) Het gratis kaartje voor de begeleider is niet van toepassing op eten en drinken.
Speciﬁeke verkoopvoorwaarden: ten minste 20 betaalde entrées per bestelling • Reservering niet later dan 3 weken voor de bezoekdatum met aanbetaling van 60% • Resterende bedrag moet voor de bezoekdatum
voldaan zijn • Uw reservering zal pas geldig zijn na bevestiging door het Contactcentrum voor de betreffende attractie en overgemaakte aanbetaling • Indien de bestelling 100% is betaald, onvangt u de gedateerde kaartjes voor
de bezoekdatum (standaard verzendkosten € 16 per Chronopost - tarieven in Frankrijk). ten minste 80% kinderen in de kindergroepen.
Tarieven voor groepen mindervaliden : Ten minste 5 betaalde entrées per bestelling in plaats van 20 Tarief voor groepen mindervaliden: € 13/ persoon (Een tarief volwassene/Kind) 1 gratis toegang voor een
volwassene voor elke 5 betalende mindervaliden. 1 gratis toegang voor een volwassene die een persoon in een rolstoel begeleidt.

Grévin

IN GRÉVIN BENT U DE ECHTE STER!

Volwassene

ERFGOED
DAG

Kind

Toegangskaartje voor Grévin
+Rondvaart met gids op de Seine
1 gratis kaartje per groep van 20 personen.

vanaf 5 jaar

GRATIS 0 t/m 4 jaar

Toegangskaartje voor Grévin
+Rondleiding met gids in Opéra Garnier

vanaf 5 jaar

€ 21

€ 10 0 t/m 4 jaar

€ 4,40 4 jaar

€ 17,50

Toegangskaartje voor Grévin
+ Toegang tot France Miniature
+ Lunch Menu Yvelines of kindermenu (-12 jaar)

€ 41

€ 23,90

vanaf 15 jaar

1 gratis kaartje per groep van 20 personen (niet van toepassing op eten en
drinken).

Toegangskaartje voor Grévin
+ Rondleiding met gids door de overdekte passages
1 gratis kaartje per groep van 20 personen.

4 t/m 14 jaar

€ 20

GRATIS

vanaf 5 jaar

0 t/m 4 jaar

Volwassene

Kind

Overdekte passages

FEEST DAG
Toegangskaartje voor Grévin
+ Voorstelling in het Arlette Gruss Circus
+ Bezoek aan de dieren

€ 29

(Alleen geldig van half november tot half december)

Toegang tot France Miniature
+ Lunch Menu Provinces
+ Dansvoorstelling Vanaf 100 personen. Als de groep kleiner is, kunnen
meerdere groepen op dezelfde datum gecombineerd worden.

€ 11

vanaf 5 jaar

0 t/m 4 jaar

€ 44,50

-

vanaf 15 jaar

« Si on dansait »

GOURMETDAG

Toegangskaartje voor Grévin
+ “Malin” lunch of kindermenu
Capaciteit: 20 tot 50 pers.

Toegangskaartje voor Grévin
+ Lunch in het Hard Rock Cafe

Volwassene

Kind

€ 27

€ 22,90 5t/m 11 jaar

vanaf 12 jaar

€ 9,90 van 0 t/m 4 jaar

€ 30

€ 24 5 t/m 14 jaar
€ 11 0 t/m 4 jaar

vanaf

vanaf € 13

vanaf 15 jaar

Ideaal voor grotere groepen (maximale capaciteit: 160 personen)

Toegangskaartje voor Grévin
+ Snackbuffet in het Hard Rock Cafe

(2 verschillende snackkformules, neem contact op met uw contactpersoon voor
meer informatie)
Ideaal voor grotere groepen (maximale capaciteit: 200 personen)

vanaf 5 jaar

Toegangskaartje voor Grévin
+Bezoek aan het Musée du Chocolat
+ Warme chocolademelk

vanaf 5 jaar

€ 26

1 gratis kaartje per groep van 20 personen.

Toegangskaartje voor Grévin
+Bezoek aan het Musée du Chocolat
+ Warme chocolademelk
+ Zakje snoep

van 0 t/m 4 jaar

€ 20

€ 2,70 0 t/m 4 jaar

€ 25

€ 8,50 0 t/m 4 jaar

vanaf 5 jaar

1 gratis kaartje per groep van 20 personen.

Toegangskaartje voor Grévin
+Bezoek aan het Musée du Chocolat
+ 1 uur chocoladeworkshop (u mag de door u gemaakte bonbons

€ 39(2)

vanaf 6 jaar

meenemen) 1 gratis kaartje per groep van 20 personen

DAG
VAN DE 7DE
KUNSTVORM

Volwassene
Toegangskaartje voor Grévin
+Bezoek aan de Étoiles du Rex

Toegangskaartje voor Grévin
+ Féerie des eaux- voorstelling
+ Kerstfilm
(Alleen geldig van half november tot eind december) 1 gratis kaartje per 15
personen.

DE OPTIES

€ 19,50

(Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 5 jaar) 1 gratis kaartje per groep van 20

Rondleiding met gids door Grévin Paris
Duur: 2 uur
(Dagelijks, behalve op feestdagen en tijdens schoolvakanties)

Supplement per persoon
Een tarief € 6

vanaf 5 jaar

vanaf € 20(3)
vanaf 5 jaar

Kind

€ 5,50

0 t/m 4 jaar

vanaf

€ 9(3)

0 t/m 4 jaar

Rondleiding achter de schermen in Grévin Paris
Duur: 1 uur 30
Rondleiding met een artiest

Tarief op aanvraag

Bijzondere verkoopvoorwaarden voor alle sites: ten minste 20 betaalde entrées per bestelling • Reservering niet later dan 3 weken voor de bezoekdatum met aanbetaling van 60% • Resterende bedrag moet voor de bezoekdatum voldaan zijn • Uw reservering zal pas geldig zijn na bevestiging door het Contactcentrum voor de betreffende attractie en overgemaakte
aanbetaling • Indien de bestelling 100% is betaald, ontvangt u de gedateerde kaartjes voor de bezoekdatum (standaard verzendkosten voor de tickets € 16 per Chronopost).

DE PACKAGES

ONTDEK
DE NIEUWE GRÉVIN
IN DE WERELD

A WORLD
CELEBRITY
TOUR
(Le tour du mo
nde des céléb
rités )
4 Grévin-musea in de wereld:
Parijs, Montreal, Praag en Seoul!
Ontdek ook het nieuwe museum Chaplin’s World by
Grévin, in Corsier-sur-Vevey, Zwitserland.

CW Signat_Chaplin_F4

- 895x1280 Rose _

muser
Un grand musée pour s’a

2è Vague - Mai_v3.indd

1

VOOR VERDERE INFORMATIE : www. grevin.com - www.chaplinsworld.com

09/05/2016 20:41

Voor verdere
informatie
en toegang
tot onze media,
bezoek:
Aby uzyskać dodatkowe
informacje
i skorzystać
z naszych
materiałów,
odwiedź stronę:
Aby uzyskać dodatkowe informacjecdaforpros.com
i skorzystać z naszych materiałów, odwiedź stronę:

cdaforpros.com
cdaforpros.com
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* Drouot (toegang via rue Chauchat)
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+33 (0)1 30 16 16 43
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