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ПАРКИ УОЛТА ДІСНЕЯ ЯК ТУРИСТИЧНА АТРАКЦІЯ  

В останні десятиліття у світі спостерігається стійка тенденція підвищення 
інтересу до нових сучасних технологій у галузі дозвілля. Це обумовлено тим, 

що раціональне використання вільного часу дає можливість людині зняти 

соціальне напруження, а також відновити свої психологічні та фізичні сили. 

Останнє в свою чергу приводить до зростання ролі парків, що стають 

необхідними природними осередками, створюють сприятливий мікроклімат для 

повноцінного функціонування їх як культурно-рекреаційних центрів.  
Сьогодні найбільш популярні парки розваг відвідує так багато людей, що 

вони могли б скласти ціле місто. У першу чергу це відноситься до 

найголовнішого серед всіх подібних закладів – Світ Діснея у Флориді та й 
іншим паркам Діснея.  

Розглянемо декілька тематичних парків присвячених Діснею.  
Світ Уолта Діснея – цей парк розваг не тільки найпопулярніший у світі, 

але й найбільший. Знаходиться він у Флориді, загальна площа парку становить 

121,7 км
2
. Це вже не просто місце для відпочинку, а ціле місто-казка. 

Складається він з чотирьох тематичних парків та ще двох водних. У 
Діснейленді розташовується цілих 33 готелі, численні ресторани і 5 полів для 
гольфу.  

Відкрився цей парк 1 жовтня 1971 року, через 5 років після смерті Уолта 
Діснея. На жаль, він так і не зміг побачити своє грандіозне творіння. Адже 

розробка цього парку почалася ще за життя легендарного мультиплікатора. 
Щоб проект відбувся, брат мультиплікатора і за сумісництвом президент The 

Walt Disney Company, Рой Дісней, завершив працю розпочату Уолтом Діснеєм  
[1] .  

Паризький Діснейленд. Є свій великий парк розваг від Діснея і в Європі. 

Знаходиться він в паризькому передмісті Марн-ля-Вале, що в 32 кілометрах від 

столиці. Відкрився парк 12 квітня 1992 року, а його площа становить 1943 

гектари. Тут знаходяться два тематичні парки – Діснейленд Парк, відкритий в 

1992 році, і Уолт Дісней парк-студія, що з'явився через 10 років. Є тут 

розважальна село Діснея, яка включає в себе нічні клуби, дискотеки, ресторани 

і бутіки. Воно працює всю ніч. У парку можна пограти в гольф і теніс, навіть 
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позайматись у дитячій футбольній школі Манчестер Юнайтед. У Діснейленді 
наявні власні діловий і житловий квартали, а також вокзал.  

Парк пропонує гостям розміститися в готелях різної категорії: На 

території парку гості можуть зупинитися у готелях різної категорії: 

«Disneyland», «New York», «Newport Bay Club», «Sequoia Lodge», «Сheyenne», 

«Santa Fe», «Davy Crocket Ranch», «Kyriad Hotel», «Mytravel's Explorers Hotel», 

«Holiday Inn», «Movenpick Dreamcastle». А недалеко звідси знаходиться село 

«Валь Дюроп», яка має досить великий торговий центр, акваріум і готель «Elise 

Val d'europe». Паризький Діснейленд за рік відвідує в середньому 12,5 

мільйонів чоловік [3] .  

Діснейленд в Токіо – таку назву носить одна з частин величезного 

діснеївського парку розваг, розташованого в передмісті Токіо, Ураясу. Це став 

перший парк компанії, відкритий нею за межами Америки, а сталося це ще в 

1983 році. Другою ж частиною зони відпочинку став тематичний парк Tokyo 

DisneySea. Тут також повним-повно туристів. У цілому це місце розваг є третім 

за кількістю туристів, поступаючись лише паркам у Флориді і Анахаймі. 

Важливо відзначити, що обидва тематичні парки, як і сам курорт, компанії 

«Дісней» не належать. Ліцензією володіє «Oriental Land Company», так що цей 

Діснейленд є ще і єдиним у світі, що не належать компанії.  

Спочатку на курорті був єдиний тематичний парк – Діснейленд, тільки він 

тут і був. З часом з'явився вже і DisneySea. Парк займає площу в 465 тисяч м
2
, 

головний його вхід виходить на залізничні станції Maihama і Tokyo Disneyland.  

А дизайн парку багато чого запозичив від будівель у Флориді та Каліфорнії. 
Тут існує сім тематичних зон, чотири з яких повторюють аналогічні в інших 

Діснейлендах [2].  
Діснейленд в Анахаймі – цей парк є найпершим з усіх Диснейлендів у 

світі. Відкрився він у каліфорнійському місті Анахайм, який входить до складу 

Великого Лос-Анджелеса. Уперше люди прийшли в цей парк ще в 1955 році. 

Місцевий Діснейленд став єдиним втіленням мрії Уолта Діснея про великий 

тематичний парк розваг, який мультиплікатор побачив на власні очі за своє 

життя. Парк був задуманий ще в 30-40-і роки, але зайнятись його будівництвом 

вдалось лише у 50-ті, коли компанія змогла придбати 65 гектарів землі в 

Анахаймі.  
Будівництво тривало відносно недовго, близько двох років. Сьогодні 

історія відомого Діснейленду налічує вже понад 50 років. Цей парк переніс 

безліч перебудов і удосконалень, але тим не менше він все одно залишається 

другим за популярністю у світі. А ось за кількістю відвідувачів йому немає 

рівних – Діснейленд в Анахаймі прийняв вже понад 600 мільйонів осіб. Саме на 

його основі будувалися інші парки розваг Діснея. Тут присутні 8 тематичних 

зон, деякі з яких стали вже класичними для інших Диснейлендів [4].  
Гонконгський Диснейленд – цей парк розваг від Діснея наймолодший і 

найменший у порівнянні з іншими. Тим не менш, увесь парк атракціонів, 
розташований на острові Лантау. Він є одним з найбільших в Азії. Сюди за 

новими враженнями їдуть багато мандрівників з дітьми. А відкрився він у 
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вересні 2005 року, зайнявши площу 126 гектар навколо величезного 

природного озера. Щоб побудувати такий парк розваг, Гонконг виклав 1,8 
мільярда доларів. Гостям тут можна розташуватись в одному з двох готелів – 

«Гонконг Діснейленд» або «Дісней Голлівуд готель».  

Зважаючи на те, що Діснейленд і створений за мотивами американських 

мультфільмів, не обійшлося і без китайського колориту. Так, Аліса з країни 
чудес співає свої пісні китайською мовою, а в кафе і ресторанах пропонуються  

в основному китайські національні страви. Сам парк побудовано так, щоб 
дотримуватись традиції фен-шуй – центральний вхід звернений до моря, а сам 
парк розташовано між горами і пагорбами, що створює ілюзію захищеності [4].  

Отже, ми бачимо, що діснеївська концепція паркового дозвілля 

передбачає високу естетичність паркового середовища, кваліфікований 

персонал та відповідну якість роботи, цілісність усіх елементів паркової 

території, організацію дозвілля для сім'ї, а не окремих її членів, суворе 

дотримання правил, визначених для парку, поєднання різних видів та форм 

дозвіллєвої діяльності, своєчасне врахування бажань та потреб відвідувачів і їх 

якісне задоволення, постійні технічні удосконалення, оновлення тематичних 

заходів та вистав, доповнення в наданні розважальних послуг [1] . 
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