12 ½ jaar getrouwd en daarom naar Disneyland resort Parijs.
Zoals altijd maken wij
weinig foto’s, we
genieten zo van alles
om ons heen dat het
vastleggen van die
mooie momenten
vergeten wordt. Het
lukt ons zelfs de
camera te vergeten.
Vrijdag om 8.00 rijden
we weg van huis. Via
de bank en het
tankstation rijden we
rond 8.20 echt de
snelweg op. Via Den
Bosch, Breda naar
Antwerpen waar we
rond 10.00 uur de files
missen. Dan van Lille over de Sanef route Peage (€12,60) over een stille driebaans weg
naar Parijs. De snelheid mag en ligt ook op 130 km/u.
We maken na 250 km een stop op een Aire. Daar raast in de 20 minuten dat we daar staan
4x een TGV/ Eurostar voorbij. Wat een herrie de auto staat te schudden. We ontmoeten
ook twee Nederlandse gezinnen die natuurlijk ook naar Disneyland gaan. Later blijken ze
ook in ons hotel te zitten.
Rond 14.00 zijn we in het hotel en worden door een Nederlander met een licht Frans
accent ingecheckt. Overal is aan gedacht. Een kamer direct achter de receptie, bar, winkel
en het restaurant.

We zitten in Santa Fe. Een hotel
opgezet naar in de Tex-Mex sfeer,
met veel woestijn en Mexicaanse
accenten, die ook in het eten e.d.
terug komen. Na het inchecken snel
naar de kamer (gebouw 40 kamer
10) en omkleden.

We hadden een kleine maar schone kamer, met redelijke
bedden. Veel belangrijker was de aanwezigheid van een
bad. Hier hebben de we heerlijk in liggen dobberen

Om 15.15 zitten we via een hele mooie parkeerplek aan de ingang in het park. Eerst halen
we een carte bleu, die tot hilariteit bij de jongens groen is. Daarmee krijgen we het recht om
via de uitgang de attracties te bezoeken. Na 4 dagen hebben we naar onze inschatting
daar 8 uur wachttijd mee misgelopen.
In Frontierland (Fr) draait het om de cowboys en dindianen. Hier vinden we een van de
leukste attracties van het park de achtbaan. Het treintje raast het station uit en duikt onder
het water door naar een eiland waar de meeste schuine bochten gedraaid worden. Daarna
ga je weer onder water terug naar het station.
Het leuke is dat het een relatief rustige
achtbaan is die volledig in een decor van een
goudmijn is gebouwd.

Precies weten we het niet maar ik denk dat we
er 5x in zijn geweest. Hier hebben we de
tweede avond gegeten in de Silver Spurs
Steakhouse. Heel erg lekker en gezellig.

Dan naar Adventure land (A), de piraten staan hier centraal met een galjoen, een
schedelrots en natuurlijk “Pirates of the Caribbean”. Een tocht per boot lang allerlei piraten
scènes. Met toch weer twee steile afdalingen. De jongens zijn ook in de boomhut van de
Swiss family Robbinson geweest. De achtbaan in dit land was niet toegankelijk voor
rolstoelers en dus niet bereden.

Wel is er een groot spookhuis waar met
karretjes doorheen gereden wordt langs de
steeds weer terug kerende geest van een
bruidje.

Je komt ook overal bekenden tegen!

Daarna doorgestoken naar Discovery land (D). Hier was de grootste attractie van het park
helaas dicht. Space Mountain een achtbaan die helemaal in het donker is. We zijn we door
de Nautilus gelopen en hebben we naar de show “the Legend of the Lion King” gekeken.
Later bleek dat we hier de attractie “Star Tours” gemist hadden en daar zijn we zondag
middag nog naar terug geweest. Dit is een flight simulator die voor het eerst naar de maan
Endor vliegt. Helaas is het ook de eerste vlucht van de robot piloot en het gaat natuurlijk
volledig fout. Je komt in de mooiste vlieg en schiet scène uit Stars Wars terecht en duikt
bijna achter de bommen van Luke Skywalker aan.
Terug naar Fantasyland. Daar liepen we eerst tegen iets voor Ilse aan ohoh wat mooi.

Hier is het eigenlijk voor de allerkleinsten onder ons, draaimolens vliegende olifanten een
echt roze kasteel, maar ook “Its a small World” een leuke bootreis langs de verschillende
landen op deze wereld. Met natuurlijk de bij passende muziek.

’s Avonds is er de parade versiert met lichtjes hier een impressie.

Voor ons was hier het minst te doen en daarom zijn we ook naar het ander park geweest

Een park dat geheel geweid is aan alle bewegende beelden van Disney. Films met acteurs,
animaties, muziek en natuurlijk de televisie Disneychannel.
Aangevuld met spectaculaire
autostunts. Een achtbaan in het
donker en de mogelijkheid heel
veel zelf te doen aan het maken
van muziek, gesproken of
dansende animaties en zelfs het
ontwerpen en berijden van je eigen
achtbaan. Daarnaast kan je met
een treintje door een aantal decors
rijden en maak je een echte
aardbeving mee. Met vuur, water
en een goed einde.
Je speelt mee in een scène van
Armageddon en je ruimtestation
wordt daarbij geraakt door de
grootste meteoor ooit.
Voor iedereen een geweldige
belevenis. Eigenlijk met onze
Elfteling ervaring vonden we dit de
mooiste ontdekking. Vooral omdat
hier eerst genieten en dan
naspelen of maken voorop staat.

Bij thuiskomst bleek het huis versiert en werden we hartelijk welkom geheten.

Ps. De vakantie voorbij is dit Marion haar nieuwe aanwinst

