Persdossier

Disneyland® Paris
Magic Run Weekend
20 t/m 23 september 2018

KLAAR VOOR BETOVERENDE KILOMETERS!
Een onvergetelijke sfeer, adembenemende kostuums, ontmoetingen met de
Disney Figuren, hardloopwedstrijden door de twee Disney® Parken voor alle
leeftijden en alle niveaus, van 100m tot een halve Marathon... dat zijn de
ingrediënten van het Disneyland® Paris Magic Run Weekend, de Europese
versie van de runDisney campagne.
Van 20 t/m 23 september worden tijdens de 3e editie van de meest
betoverende hardloopwedstrijden ter wereld, in het teken van de schurken van
de Disney®-wereld, Star Wars en Marvel, volop spannende activiteiten
georganiseerd voor een onvergetelijk sportief en feestelijk avontuur voor de
naar schatting 24.000 deelnemers. Kom gerust met het gezin of met vrienden,
want iedereen kan natuurlijk ook tijdens het hele weekend genieten van de
overige attracties van de Disney® Parken.

HARDLOOPWEDSTRIJDEN VOOR GROOT EN KLEIN





runDisney Kids Races van 100m, 200m en 1 Km, voor kinderen van 1 t/m 12 jaar
Disneyland® Paris 5km 's avonds voor het hele gezin, vanaf 5 jaar
Disneyland® Paris 10km voor jongeren en volwassenen vanaf 14 jaar
Halve Marathon Disneyland® Paris – Val d’Europe voor hardlopers vanaf 18 jaar

In één woord: toegankelijkheid
Alle circuits zijn toegankelijk voor personen met een handicap.
Contact: dlp.run.info@disney.com

36 KM, EEN SPORTIEVE

Nieuw in 2018

UITDAGING VAN FORMAAT!
Fun en sport! Dat is wat de nieuwe challenge
van 36km van deze editie van 2018 voor u in
petto heeft. De meest ervaren renners kunnen
vanaf vrijdag 21 september de unieke sfeer
proeven door deel te nemen aan de
Disneyland® Paris race van 5km, zich zaterdag
opwarmen tijdens de Disneyland® Paris race
van 10km, om ten slotte op zondag de strijd
aan te gaan op de halve Marathon Disneyland®
Paris - Val d'Europe.
5 + 10 + 21 = 36km voor een challenge die
ongetwijfeld in de smaak zal vallen van de
ware runners. Er wachten twee extra medailles
op de finishers: die van de Challenge van 31 km
en

en die van de Challenge van 36 km, naast de
medailles voor elke race afzonderlijk.
Men heeft namelijk ook de mogelijkheid om deel
te nemen aan de Challenge van 31 km (10+21 =
31 km), die eveneens recht geeft op een
exclusieve medaille.

Disneyland® Paris
Magic Run Weekend

CHALLENGE CASTLE TO CHÂTEAU:

ACTIVITEITEN

TERUG VAN WEGGEWEEST!

runDisney Health & Wellness Expo

In 2017 deden er runners mee van 56 verschillende
nationaliteiten aan het internationale Disneyland®
Paris Magic Run Weekend. De Castle to Château
Challenge is op het lijf geschreven van globetrotters
voor wie het nooit snel genoeg gaat.

De renners en hun begeleiders vinden in dit ware
hoofdkwartier de nieuwe, officiële artikelen van het
Disneyland® Paris Magic Run Weekend en nog veel
meer bij de stands van de partners. Dit is ook de
plek waar men de rugnummers kan afhalen.

Er wordt een exclusieve medaille uitgereikt aan
degenen die in hetzelfde jaar de halve Marathon
Disneyland® Paris - Val d'Europe en een runDisney
Marathon of halve Marathon uitlopen in de Verenigde
Staten in het Walt Disney World Resort.
Pasta Dinner: voor de langzame suikers
Op zaterdagavond kunnen de renners en hun
begeleiders van de halve Marathon Disneyland®
Paris - Val d'Europe tijdens dit grootse diner
voorafgaand aan de race extra kracht opdoen in een
gezellige en ontspannen sfeer.

DISNEYLAND® PARIS MAGIC RUN
WEEKEND 2018 IN CIJFERS
3e editie
2 parken voor een betoverend decor
2 ambassadeurs: Paula Radcliffe en Michaël

TYPOLOGIE

Jérémiasz

VAN DE RENNERS IN 2017

4 dagen sport en feest
6 races op het programma
3 mogelijke challenges (Castle to Château, 31 km en

• circa 20.000 deelnemers

36km)

36 kilometer rennen voor de deelnemers aan de
Challenge 36Km

24.000 verwachte deelnemers

•

58% vrouwen, 42% mannen

• uit Frankrijk (43%), de rest van Europa (43%) en
de rest van de wereld (14%)
•

56 vertegenwoordigde nationaliteiten

• volwassenen gemiddeld
kinderen gemiddeld

36 jaar,

6 jaar
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DE SCHURKEN STELEN DE SHOW
De fans hebben er lang naar uitgekeken, maar nu zijn ze er eindelijk!
De schurken uit de wereld van Disney®, Star Wars en Marvel stelen de
show tijdens het Disneyland® Paris Magic Run Weekend voor een
uitzonderlijke happening.
Op vrijdag 21 september wordt het feest geopend met de Disneyland®
Paris race van 5 km. Dit vormt ook het strijdtoneel van de ultieme
vijand van de Avengers: Thanos. De volgende dag maken de grootste
schurken van de Disney-wereld de Disneyland® Paris race van 10 km
onveilig. Later op de ochtend zorgen Stitch en zijn bevriende aliens, in
hun piekfijne Hawaïaanse kostuums, voor entertainment bij de jongste
rennertjes tijdens de runDisney Kids Races van 100m, 200m of 1km.
Op zondag 23 september lopen de grootste Disney Schurken zelf mee
met de deelnemers van de halve Marathon Disneyland® Paris - Val
d'Europe.
Om aan hen te ontsnappen, is er maar één oplossing: ren voor je leven!

MARVEL Summer of Super Heroes
De aanwezigheid van Thanos tijdens de
Disneyland® Paris race van 5km is geen toeval,
maar te danken aan het speciale Summer of
Super Heroes seizoen.
De Marvel Figuren zijn voor het eerst aanwezig
in Disneyland® Paris van 10 juni t/m
30 september 2018 om de 25ste Verjaardag van
Disneyland® Paris luister bij te zetten. Enkele
weken na de première in de bioscoop van de
nieuwe film waar iedereen naar uitkijkt,
AVENGERS: INFINITY WAR!, maken Iron Man,
Captain America, Thor, Black Widow, Star-Lord,
Gamora en Spider-Man hun opwachting in het
Walt Disney Studios® Park voor een
uitzonderlijke zomer.

INTERNATIONALE AMBASSADEURS
die Disney een sportief hart toedragen
De Britse Paula Radcliffe, houdster van het wereldrecord op de
marathon voor vrouwen, en Michaël Jérémiasz, drager van de Franse
vlag tijdens de Paralympische Spelen van Rio in 2016, voegen zich als
ambassadeurs onder de duizenden renners van runDisney.

PAULA RADCLIFFE, SPORT EN GEZIN
> Zij werd geboren in 1973 en legde zich vanaf 2002 toe op de marathon.
> Zij vestigde in 2003 tijdens de marathon van Londen een wereldrecord met
een tijd van 2u15min25s en werd in 2005 in Helsinki wereldkampioen.
> Na de geboorte van haar eerste kind in 2007, trok ze de sportschoenen weer
aan en won ze in 2007 en 2008 de marathon van New York.

MICHAËL JÉRÉMIASZ, SPORT VOOR ALLEN
> Hij werd geboren in 1981 en speelde vanaf zijn vijfde jaar tennis en werd in
2005 de beste rolstoeltennisser ter wereld in zowel het enkelspel als het
dubbelspel.
> Paralympisch kampioen in het dubbelspel in 2008 in Beijing, na zilver en brons
in Athene in 2004 en ten slotte een 3e plaats in Londen in 2012.
> Hij droeg in 2016 tijdens de Paralympische Spelen van Rio de Franse vlag,
waarna hij zijn sportieve carrière beëindigde.

DISNEYLAND® PARIS MAGIC RUN WEEKEND, EEN
UNIEKE COMBINATIE VAN SPORT EN BETOVERING IN
DE DISNEY® PARKEN. HET TOONT DE
ORGANISATORISCHE ERVARING VAN DISNEYLAND®
PARIS WAAR 24.000 DEELNEMERS WELKOM ZIJN
TIJDENS DE GEBRUIKELIJKE WERKING VAN DE
PARKEN VOOR ALLE BEZOEKERS.
Gustavo Branger,
Vicevoorzitter van Disney Business Solutions
Verantwoordelijk voor de sportmarkt van Disneyland® Paris

runDISNEY, SINDS 1994
De geschiedenis van runDisney begint op 16 januari

1994 met de eerste Walt Disney World® Marathon in
Walt Disney World® in Florida.
runDisney is uitgegroeid tot een serie aan races met een
verscheidenheid aan Disney themaweekends en afstanden,
waaronder de marathon, halve marathon, 10K, 5K en kids
races.

IN 2018 telt runDISNEY
7 RACES OVER DE GEHELE
WERELD.

HET PROGRAMMA*
Donderdag 20 september

Vrijdag 21 september

Zaterdag 22 september

Zondag 23 september

15.00-20.00 u

10.00-20.00 u

9.00-19.00 u

7.00 u
Halve marathon
Disneyland® Paris - Val
d'Europe

runDisney Health &
Wellness Expo
Disney® Events Arena
Vrije toegang
*Tijdstippen onderhevig aan wijzigingen.
Onderdelen van de race of de hele race kan
gewijzigd, uitgesteld of afgelast worden
zonder voorafgaande kennisgeving, omwille
van slechte weersomstandigheden.

runDisney Health &
Wellness Expo
7.00 u
Disneyland® Paris 10km

runDisney Health &
Wellness Expo
20.00 u
Disneyland® Paris 5km
Walt Disney Studios® park

Disneyland® Park en Walt Disney
Studios® Park

Disneyland® Park en Walt Disney
Studios® Park

11.00 u
runDisney Kids Races
Lake Disney®

van 18.30 tot 23.00 u
Pasta Dinner
Disney’s Hotel New York®

TARIEVEN

Alleen deelname*

Deelname als een optie voor
gasten die een verblijf boeken

runDisney Kids Races

€ 13

€ 12

Disneyland® Paris 5 km

€ 37

€ 35

Disneyland® Paris 10 km

€ 57

€ 57

Halve Marathon
Disneyland® Paris

€ 77

€ 75

Challenge 31 Km

€ 149

€ 130

Challenge 36 Km

€ 196

€ 165

Val d'Europe

Meer info op http://run.disneylandparis.fr/reservations

OVERNACHTING
De Disney® hotels verwelkomen graag de renners die in het hart van hun bestemming wensen te
overnachten. Elk hotel bevindt zich op minder dan 10 minuten loopafstand van de Disney® parken
die men ook met de gratis pendeldienst kan bereiken. Het is dus heel eenvoudig om te voet naar de
start te gaan. Klik voor meer info over de accommodatie op deze link:

http://www.disneylandparis.fr/hotels/

ACCREDITATIES VOOR JOURNALISTEN/INFLUENCERS
Je bent journalist of influencer en wenst verslag te doen van de race en/of deel te nemen aan een van de
races die op het programma staan? Vraag online jouw accreditatie aan via de volgende link:

https://agence15love.typeform.com/to/t5Trwd
Na goedkeuring van jouw aanvraag ontvang je een bevestiging.

PERSCONTACT
WALKIE TALKIE
Maureen Richard:
0483 09 60 38
maureen@talkie.be
Andrew Vassalo
0476 57 32 45
andrew@talkie.be

