
Universal tips 
 
We zijn zelf 5 dagen naar Universal geweest en hier volgen wat tips die we hebben 
opgedaan in Universal uit eigen ervaring of die andere me hebben verteld. 
 
Dus ga je nog naar Universal? Doe er je voordeel mee! Heb je zelf nog tips die ik kan 
toevoegen? Ik hoor ze graag. 
 
Verblijf: 
Kies je voor een deze 3 hotels van Universal dan krijg je Express Pass er gratis bij: 

1. Loews Portofine 
2. Loews Royal Pacific  
3. Hard Rock Hotel 

 
Wij kozen voor Royal Pacific en boekten daar 2 dagen kaarten waarbij we er 3 cadeau 
kregen. Tevens kregen we de Express Pass voor alle dagen cadeau. De prijs voor de Express 
Passen kan verschillen per dag afhankelijk van de drukte. Heb je pech dan ben je 179 dollar 
excl tax kwijt.  
 
Als gast van een Universal Hotel mag je om 8.00 uur het park in. Een uur voordat de rest dat 
mag. Bij ons was dat steeds Universal Studios (US). Island of Adventure (IOA) was niet open 
om 8.00 uur. 
 
De attracties zijn niet open om 8.00 uur. Het enige wat open is, is Diagon Alley. De ingang 
van Diagon Alley is voor sommige mensen wat lastig blijkt. Hierover later meer. 
 
Tips: 

1. Als je in de Rip Ride Rocket gaat (achtbaan) kan je een liedje uitkiezen zodra je in 
stapt. Dit is te vinden op de beugel die je veilig op je plek houdt. Er is ook een 
verborgen lijst!  Kijk hier voor meer informatie: kijk hier. En kijk hier voor de hele lijst 
met geheime nummers.  Je moet het nummer van jouw favoriete nummer dus wel 
even onthouden! 

2. Je kunt aan het begin van de dag een grote beker kopen die je de hele dag 
onbeperkt kan bijvullen. Er dienen 10 minuten tussen iedere refill te zitten. Let goed 
op het logo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Je kunt ook gewoon zelf een beker nemen en vragen of ze bij deze refill punten er 
ice water en klontjes in doen. Dat doen ze ook voor je.  

4. Wil je tussen de middag lekker eten? Loop dan even het park uit naar CityWalk. Deze 
restaurants zijn minder duur en qua kwaliteit veel beter. Wij hebben zelf heerlijk 
gegeten bij Toothsome (geweldige uitstraling en die toetjes!!! MJAM!!)  en Hard 
Rock Café (love the Famous Fajitas!!). 

 
 
Harry Potter tips 
 
Ik heb op bepaalde fora gelezen dat mensen 3 dagen in Universal zijn geweest en de ingang 
van Diagon Alley niet hebben gevonden. 
Het lijkt dan ook erg op de ingang van een toiletruimte. 
Op onderstaande foto kan je zien waar je moet zijn. Dus naast Kings Cross even langs de 
muren naar achter lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rest van de tips: 

1. Met een interactieve toverstaf kan je spreuken doen en dingen tot leven brengen. Dit 
is te vinden op de kaart die bij de staf zit. Maar ook te herkennen aan de speciale 
gouden herkenningspunten zoals hieronder. De spreuk en de manier waarop je de 
staf moet bewegen staan erop. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

2. Niet alle spreuken zijn op deze manier te vinden. Er zitten er ook een aantal 
verborgen, zoals in het raam naast de veer van de spreuk ‘ wingardium leviosa’.  



3. Om de spreuken te laten werken moet je met je voet op het gouden symbool staan 
de de staf richten op de (verborgen) camera. Houdt vooral de beweging klein! Veel 
mensen staan groot te zwaaien, maar dan werkt hij niet. Er lopen ook mede-
tovenaars (personeel) rond om je te helpen. Hier een filmpje van alle spreuken en 
wat uitleg. 

4. Er zijn ook verborgen symbolen die te vinden zijn wanneer je de kaart onder de 
blacklights houdt in Knockturn Alley. (deze vindt je als je binnenkomt, een klein 
donker straatje aan de linkerkant) 

5. In Hogsmead heb je het kasteel staan. The Forbidden Journey is daar dé attractie, 
maar kan wel zorgen voor misselijkheid. Het is een 4D animatie waarin de effecten 
best intens kunnen zijn als je daar niet goed tegen kan. Je hoeft deze niet te doen als 
je toch het kasteel wilt bezoeken. Vraag dan naar de Castle Tour. 

6. In de Engelse rode telefooncel kan het het Minstery of Magic bellen. Deze staat 
buiten voordat je Diagon Alley in gaat. (Universal Studio) Het nummer staat op de 
draaischijf, maar ik kreeg te horen dat het een ander nummer is. We zijn er niet aan 
toegekomen deze te proberen. Het nummer wat ik door kreeg is ‘ 64432’.  

7. Stuur een uil bij Owl Post in Hogsmead of Diagon Alley. Je brief zal een stempel 
hebben van Hogsmead of Diagon Alley. 

8. Wissel je geld in bij Gringotts. Je ruilt daar je Muggle money in voor Galleons. Je kunt 
dit geld gewoon gebruiken in Diagon Alley en Hogsmead. Wij hebben het geld 
meegenomen naar huis als souvenir ;-) 

9. Luister naar Moaning Myrtle in de toiletten in Hogmead. 
10. In de Three Broomsticks (Hogsmead) kan je de schaduw van elfjes zien vliegen als je 

binnen bent.  
11. Als je daar het kasteel loopt, kom je ook langs de Potions Classroom. Daar kan je 

horen hoe Nevill geleerd wordt hoe hij de spreuk juist moet uitspreken. 
12. Kijk in de spiegel in Madem Maulkin’s (Diagon Alley). Ze zal zeggen wat ze vindt van 

de verschijning in de spiegel (niet altijd even complimenteus) 
 
 
Het stuk van Jaws heeft plaats moeten maken voor Kings Cross en Diagon Alley. Er zijn 
nog steeds veel verwijzingen naar Jaws te vinden in Diagon Alley. Als je in Knockturn 
Alley bent dan hoor je gekrompen hoofden zingen ‘ show me te way to go home’.  
Haaientanden bij de apotheek in Diagon Alley. Zo zijn er op meerdere plekken dingen te 
vinden. Ook in de rij bij Gringott’s bij het kantoor van Bill Weasley staat een krat uit Jaws. 
Goed kijken en je zal er meer tegen komen. 
 
Iedereen wil uiteraard graag in de nieuw achtbaan van Hagrid. Vaak staan er wachttijden 
van 120, 150, 180 0f 210+ minuten. 
De Single Riders Lane (SRL) is niet altijd open, deze is vrij kort en je mist dan de hele 
wandeling door de grotten. Onze ervaring is als volgt: kan je de SLR in, doe dat dan, dat 
heeft ons 35 minuten gekost. 
De 2e keer stond de wachttijd op 180 minuten maar waren we er met 75 minuten 
doorheen (met de rit erbij). Ze proberen wat mensen af te schrikken met de wachttijden 
zou ik zeggen.  Probeer het gewoon eens. Als je de poort door bent konden wij een heel 
stuk doorlopen tot aan de ingang van de SRL. Vanaf daar was het een uur. 


