שירות העברות חינם של דיסני וורלד בין שדה התעופה באורלנדו לבין מתחם מלונות
דיסני וורלד
שם השירות" :דיסני מג'יקל אקספרס"
DISNEY'S MAGICAL EXPRESS
חברת וולט דיסני וורלד מעניקה לאורחי מלונות דיסני וורלד אורלנדו שירות העברות חינם
משדה התעופה הבינלאומי של אורלנדו למלון ובחזרה .השירות ניתן ללא תשלום ועל מנת
להזמינו יש להעביר למשרדנו את פרטי הטיסות לאורלנדו וחזרה .אין צורך בשובר מיוחד או
אישור עבור שירות זה ,כל מי שלן במלונות דיסני זכאי להעברות חינם.
השירות פועל משדה התעופה באורלנדו בכל יום בין השעות  00:00בבוקר עד .00:00
נוסעים שמגיעים בשעות בהן אין פעולה סדירה של השירות ,יכולים להנות ממנו ע"י תאום
מראש.
אין צורך בשובר מיוחד להעברות ,די בהצגת השובר של המלון.
עם ההגעה לאורלנדו על הנוסעים לאסוף את מטענם מהקרוסלות בשדה ולגשת למרכז
השירות של דיסני בשדה ששמו  DISNEY WELCOME CENTERמרכז זה נמצא בצד
זכרו עליכם לגשת למרכז דיסני בSide B , -
 Bשל הטרמינל בקומה (. 1 )level
. Level 1
אם טיסתכם הגיעה לצד  Aשל הטרמינל  ,זכרו לעבור לצד  Bשלו לקומה  1לאחר שאספתם
את כבודתכם.
תוכלו להיעזר בדיילות/ים של דיסני וורלד במדים מיוחדים ,שיסתובבו בשדה מעת לעת.
לאחר שתציגו את העתק שובר ההזמנה שלכם למלון דיסני תופנו לאוטובוס המתאים.
לגבי העברות מהמלון חזרה לשדה התעופה:
לפחות  84שעות לפני מועד הטיסה שלכם חזרה מאורלנדו התקשרו ל-
Disney's Magical Express Guest Services
שבמלון שלכם .לאחר שתעשו דרכם הזמנה להעברה לשדה התעופה תקבלו שובר
לאוטובוס.
מומלץ לצאת מהמלון שלכם לשדה התעופה ( 8ארבע) שעות לפני מועד ההמראה .משך
הנסיעה
מהמלון לשדה התעופה הינו שעה עד שעה ורבע בדרך כלל .
לטיסות פנימיות בתוך ארה"ב ניתן לעשות צ'ק אין במלון שלכם  ,לפחות  8שעות לפני מועד
ההמראה,
בחברות התעופה הבאותAmerican, Continental, jetBlue, Delta, Alaska, :
Northwest, United , Ted.
דוכני צ'ק אין לחברות הנ"ל במלון יופעלו בין השעות  00:00בבוקר ל 10:00-בצהרים בכל
יום.
לטיסות בינלאומיות לא ניתן לעשות צ'ק אין במלון שלכם ,אלא בשדה התעופה באורלנדו
בלבד.

