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TOEGANKELIJKHEID ATTRACTIES

Het gebruik van de mindervalideregeling geeft geen voorrang, maar biedt de mogelijkheid om te wachten buiten de
reguliere wachtrij. De wachttijd is voor gasten die gebruik maken van deze regeling gelijk aan de actuele wachttijd
voor gasten in de reguliere wachtrijen bij de verschillende rides. Je kan bij de rides alleen gebruik maken van deze
regeling wanneer je in het bezit bent van dit formulier in combinatie met een rood polsbandje met de juiste datum.

TOEGANG RIDES INDIEN JE GOED TER BEEN BENT:
Via de Fast Lane-ingang: Xpress: Platform 13, Condor, Space Shot, Goliath, Robin Hood, Lost Gravity, Crazy River, Speed
of Sound en Excalibur. NeuroGen via de reguliere ingang. Overige rides via de uitgang.
Voor NeuroGen moet je zelfstandig (alleen) de ride kunnen betreden en verlaten. Oftewel, het is noodzakelijk dat je goed
ter been bent, anders kunnen we geen toegang verlenen.

TOEGANG RIDES INDIEN JE MINDER GOED TER BEEN BENT:
Via de uitgang van de ride, tenzij hieronder anders aangegeven staat.
DE ONDERSTAANDE RIDES ZIJN VIA EEN ANDERE INGANG BEREIKBAAR
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Xpress: Platform 13

Via W.A.B Shop (achterin bij de schuifdeuren)
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Crazy River

Via de Fast Lane ingang

48

Merlin’s Magic Castle

Via de uitgang. Let op, in geval van nood moet je zelfstandig de
ride kunnen verlaten

BELANGRIJK OM TE WETEN:
• Kijk goed op de achterkant van dit formulier hoe je het beste toegang kan krijgen tot de verschillende rides.
Dit is afhankelijk van je mobiliteit.
• Indien je goed ter been bent, kunnen de grote rides betreden worden via de Fast Lane ingang. Alle rides zijn via de
uitgang toegankelijk, indien je minder goed ter been bent.
• Over het algemeen wordt het afgeraden aan personen met gezondheidsproblemen of medische stoornissen om in
rides te gaan. De problemen of stoornissen zouden kunnen worden verergerd door de sensaties die de rides bezorgen.
• Je kunt 1 ride tegelijk reserveren, nadat je in de ride bent geweest kan je weer een nieuwe reservering maken.
• Je kunt samen met maximaal 3 begeleiders gebruik maken van je reservering.
• De medewerker bij de ride reserveert voor jullie een plek in de ride. Het is niet (altijd) mogelijk zelf een plek in de
ride te kiezen.
• Is er nog iets onduidelijk? Stel je vragen gerust aan één van onze medewerkers bij de rides of de Guest Service.
Zij helpen je graag!
UITLEG:
1. Kijk voor alle rides goed op het schema of de ride geschikt voor je is.
2. Meld je bij de Fast Lane ingang of via de uitgang (afhankelijk van je mobiliteit). Bij de Fast Lane ingang moet je vaak
doorlopen tot het station van de ride.
3. De Walibi medewerker bepaalt de wachttijd aan de hand van de actuele wachttijd in de reguliere wachtrij.
4. De Walibi medewerker noteert jouw instaptijd voor deze ride.
5. Tot de instaptijd heb je mogelijkheid om ergens rustig te wachten tot je aan de beurt bent. Het is niet erg als je later
bent. Je reservering blijft geldig, maar het is voor jezelf gunstiger om niet te lang te wachten, zodat je snel weer een
nieuwe reservering kan maken.
6. Zodra de wachttijd verstreken is, mag je je weer melden bij de Fast Lane ingang of uitgang van de ride.
7. De medewerker reserveert een plaats in de ride. Je kan instappen.
TOILETTEN
In het park zijn aangepaste toiletten aanwezig voor mindervaliden, deze toiletten bevinden zich:
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In Hall of Fame, links naast ingang Xpress: Platform 13

DE ONDERSTAANDE RIDES ZIJN MOEILIJK BEREIKBAAR
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Links naast NeuroGen
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La Grande Roue

Via de uitgang, hier zijn 3 traptreden aanwezig
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In Club W.A.B
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Super Swing

Via de uitgang, hier zijn 7 traptreden aanwezig
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In Haciënda
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Excalibur

Via de uitgang, hier zijn 7 traptreden aanwezig

47/49

Tussen de Robin Hood en Cock-a-Doodle-Doo

De nummers corresponderen met de nummering op de park guide.

De nummers corresponderen met de nummering op de park guide.

