
Het gebruik van de toegankelijkheidsregeling 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 en 

wanneer Guest Service de toegankelijksmodus heeft geactiveerd in jouw virtuele wachtrij account.

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 voor 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.

•  Kies via walibivirtuelewachtrij.nl voor welke ride jullie een reservering willen maken.

•  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. Kies via walibivirtuelewachtrij.nl voor welke attractie jullie een reservering willen maken.

3. Relax in het park tot de wachttijd is verstreken.

4. Zodra de wachttijd verstreken is, mag je je melden bij de Fast Lane ingang of de uitgang van de ride (afhankelijk van je 

    mobiliteit). Bij de Fast Lane ingang moet je vaak doorlopen tot het station van de ride. 

5. De medewerker reserveert een plaats in de ride. Je kan instappen.

6. Voor attracties die niet aangesloten zijn bij de virtuele wachtrij kun je, je melden bij de medewerker van de attractie. De                          

    medewerker zal je na een korte wachttijd toe laten tot de attractie.

Toegang rides
Indien je goed ter been bent 
Via de Fast Lane-ingang: Xpress: Platform 13, Condor, Space Shot, Goliath, Untamed, Lost Gravity, Crazy River en Speed  

of Sound. Bij de overige rides krijg je toegang via de uitgang.

Indien je minder goed ter been bent 
Via de uitgang van de ride, tenzij op de achterkant van deze flyer anders aangegeven staat.

DE ONDERSTAANDE RIDES ZIJN VIA EEN ANDERE INGANG BEREIKBAAR*

1 Xpress: Platform 13 Via W.A.B Shop (achterin bij de schuifdeuren)

20 Crazy River Via de Fast Lane ingang

8 Condor Via de Fast Lane ingang

17 Merlin’s Magic Castle
Deze attractie is niet via de uitgang bereikbaar, hiervoor geldt de reguliere wachtrij. 
Let op: je moet zelfstandig kunnen lopen en in geval van nood zelfstandig de ride 
kunnen verlaten.

DE ONDERSTAANDE RIDES ZIJN MOEILIJK BEREIKBAAR*

3 La Grande Roue Via de uitgang, hier zijn 3 traptreden aanwezig

33 Super Swing Via de uitgang, hier zijn 7 traptreden aanwezig

18 Blast Via de uitgang, hier zijn 7 traptreden aanwezig

TOILETTEN*

In het park zijn aangepaste toiletten aanwezig voor mindervaliden, deze toiletten bevinden zich:

E In Hall of Fame, links naast ingang Xpress: Platform 13

21 Tegenover Lost Gravity

Q In Club W.A.B

F In Haciënda

15 / J Tussen Untamed en Cock-a-Doodle-Doo

* De nummers corresponderen met de nummering op de park guide.
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1 Xpress: Platform 13 #
2 Le Tour des Jardins # # # # #
3 La Grande Roue # # # # #
4 Pavillon de Thé #
5 El Rio Grande # # # # #
6 Mini Taxi’s  

7 Los Sombreros * #
8 Condor * * #
9 Tequila Taxi’s # # #

11 Space Shot * * #
12 Space Kidz * * #
13 G-Force # #
14 Goliath #
15 Untamed #
16 Skydiver #
17 Merlin’s Magic Castle • • # #
18 Blast * #

19     37 Walibi Express # # #
20 Crazy River # # #
21 Lost Gravity #
23 Drako #
24 The Tomahawk * * #

25 - 30 Walibi Play Land # #! # **

31 Splash Battle # # # #
32 Spinning Vibe * #
33 Super Swing * # # #
34 Speed of Sound #
36 Merrie Go’Round # # # #

#

#

#

Alle situaties worden specifiek beoordeeld door de dienstdoende medewerker. Deze tabel dient alleen als richtlijn. 
Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Over het algemeen wordt het afgeraden aan personen met 
gezondheidsproblemen of met medische stoornissen in rides te gaan. Deze problemen of stoornissen zouden kunnen 
worden verergerd door de sensaties die de rides bezorgen

Toegangkelijk
Niet toegangkelijk

*  : Mits beide bovenbenen aanwezig zijn.
#  : Alleen met begeleiding.
•  :  Mits de ride zonder hulp 

betreden/verlaten kan worden.
!  :  Squad’s Stunt Flight is niet toegangelijk      

zonder armen.

Deze lijst is opgesteld in overeenstemming met de keuringsinstantie TÜV. Het betreden van deze rides geschiedt te allen tijde op volledig eigen 
risico. De directie behoudt zich het recht voor de veiligheidsvoorschriften van de rides te kunnen wijzigen. De attractiemedewerker is te allen 
tijde gerechtigd om een gast de toegang tot een ride te weigeren.
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** : Attractienummers 25 t/m 30 (Met epilepsie kan Zenko’s Graffiti Shuttle enkel betreed worden onder begeleiding.) 
***: Onder been wordt verstaan: een volledig been inclusief voet 
****: Onder arm wordt verstaan: een volledige arm met grijpfunctie

In deze tabel zie je precies voor wie de attracties 
toegankelijk zijn.


