
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PREMSA  

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-2- 
 

CONTINGUT  
 

EL MILLOR DESTINATION RESORT D’EUROPA CELEBRA 20 ANYS 

 Fitxa tècnica 

 Cronologia 

PORTAVENTURA PARK  

 Mediterrània 

 Polynesia  

 China  

 México  

 Far West  

 SésamoAventura  

COSTA CARIBE AQUATIC PARK  

FERRARILAND 

CIRQUE DU SOLEIL  

ESDEVENIMENTS ESPECIALS 

 Halloween 

 Nadal 

 Nits Blanques 

OFERTA HOTELERA I ALLOTJAMENT 

 Hotel Mansión de Lucy  

 Hotel Gold River  

 Hotel PortAventura  

 Hotel Caribe  

 Hotel El Paso  

 Aparcament per a autocaravanes  

BUSINESS & EVENTS  

FUNDACIÓ PORTAVENTURA 

DADES PRÀCTIQUES 

 Com hi arribo?  

 Aplicació mòbil 

 Mapa del parc  



 

-3- 
 

EL MILLOR DESTINATION RESORT D’EUROPA CELEBRA 20 ANYS 

 

El 2015 marca un punt d’inflexió en la història de PortAventura. Celebrem vint anys de la inauguració del 

primer parc temàtic d’Espanya. Han canviat moltes coses des d’aquell dia, però el que no ha canviat gens és 

la nostra voluntat de voler ser la millor destinació d’oci familiar d’Europa. 

En els darrers anys, PortAventura ha esdevingut un resort internacional, i la destinació de vacances de 

moltes famílies d’arreu d’Europa. Un dels pilars de l’estratègia que hem seguit ha estat la inversió constant 

en projectes i equipaments nous —més de 125 milions d’euros en els darrers quatre anys.  

Amb quatre milions de visites anuals (la meitat, visitants internacionals), uns 8.000 llocs de treball directes i 

indirectes, PortAventura representa un motor econòmic per a la província de Tarragona, i una de les 

primeres marques turístiques de Catalunya i Espanya.  

Avui, el resort de PortAventura inclou un parc temàtic, un parc aquàtic, quatre hotels temàtics de quatre 

estrelles (amb un total de 2.078 habitacions) i, com a novetat d’aquest any, un nou hotel de cinc estrelles: 

l’Hotel Mansión de Lucy. El resort també té un centre de convencions que pot acollir fins a 4.000 persones. 

Coincidint amb la celebració del vintè aniversari de PortAventura, s’iniciaran les obres de construcció de 

FerrariLand, el primer parc temàtic d’Europa dedicat al món de Ferrari, i el segon de tot el món. Es preveu 

que s’inauguri l’any 2016. L’oferta del resort inclou la possibilitat d’accedir a tres camps de golf, dissenyats 

per Greg Norman, i a un Beach Club amb accés directe a la platja. 

Algunes dades importants del resort   

 És el primer parc temàtic d’Espanya. 

 És el tercer parc més gran d’Europa. 

 Va rebre més de 60 milions de visites fins al 2014. 

 Va acollir prop d’un milió de pernoctacions l’any 2014. 

 Tres quartes parts de les visites són de famílies amb fills. 

 Shambhala és la muntanya russa del parc amb tres rècords europeus: la muntanya més alta d’Europa (76 metres), 

la caiguda lliure més llarga d’Europa (78 metres) i la hypercoaster més ràpida d’Europa (134 km/h en el primer 

descens). Shambhala ha estat guardonada amb el premi Kirmes & Parks a la millor atracció de l’any i el premi 

World of Parks a la millor novetat de l’any 2012. 

 És el recinte d’espectacles més gran d’Europa: quinze espectacles diaris i més de cent representacions diàries 

durant la temporada alta. 

 És el primer resort que acull espectacles de Cirque du Soleil. 

Cronologia 

 

1995  Inauguració del primer parc temàtic d’Espanya amb una atracció emblemàtica: Dragon Khan 

1997  Nova muntanya russa: Stampida 

2000  Neix l’atracció Sea Odyssey: el gran simulador submarí 

2002  PortAventura esdevé destinació turística amb la inauguració de dos hotels i un parc aquàtic 

2003  L’Hotel Caribe obre les portes 

2005  Arriba la caiguda lliure amb Hurakan Condor 

2007  S’incorpora l’atracció Furius Baco: l’acceleració extrema 

2009  Obertura de l’Hotel Gold River i de PortAventura Convention Centre 

2011  Inauguració de SésamoAventura 

2012  Shambhala: una muntanya russa que supera tres rècords europeus 

2013 Ampliació de Costa Caribe Aquatic Park: 50.000 m² d’atraccions i activitats aquàtiques 

2014 Arriba l’atracció nova Angkor: Aventura al Regne Perdut 

2014 Primera col·laboració amb Cirque du Soleil amb l’espectacle Kooza. S’anuncia un acord de cinc anys entre Cirque du Soleil i 
PortAventura 

2015  20è. Aniversari de PortAventura 

2015  Arriba l’estrena d’un nou espectacle de Cirque du Soleil: Amaluna 

2015 Inauguració del primer hotel de cinc estrelles de PortAventura: l’Hotel Mansión de Lucy 
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PORTAVENTURA PARK 

 

PortAventura Park s’estén al llarg de 105 hectàrees distribuïdes en sis àrees temàtiques: les boniques illes 

de Polynesia, els colors i l’animació de México, l’exòtica China, el sorprenent i valent Far West… I com que 

el parc va néixer al Mar Mediterrani, la benvinguda als visitants i amics també és a les vores de la costa de 

Mediterrània. I també hi ha un lloc de fantasia per a les famílies i els més petits: SésamoAventura. 

 

El parc temàtic inclou 40 atraccions per a totes les edats i s’hi representen 40 espectacles diaris. Al resort 

també hi ha 48 punts de restauració, 31 botigues amb productes d’artesania, articles de PortAventura i 

articles de marques reconegudes. A més, el visitant també té accés a deu zones de joc per a tota la 

família. 

 

 

Fitxa tècnica 

 

 105 hectàrees distribuïdes en sis àrees temàtiques: 

 

1. Mediterrània 

2. Polynesia 

3. China 

4. México 

5. Far West 

6. SésamoAventura 

 

 40 atraccions 

 40 espectacles diaris 

 48 punts de restauració 

 31 botigues  

 10 zones de joc per a tota la família 
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1. Mediterrània 
 

Per a la recreació de l’àrea de Mediterrània s’han fet 

servir materials originals que reprodueixen edificis 

representatius de pobles mediterranis. Els professionals i 

artesans que van participar en el disseny i la creació 

d’aquesta àrea, van intentar aconseguir la reproducció 

fidel de cada detall: el visitant pot admirar-ho a les 

diferents zones de l’àrea temàtica que li dóna la 

benvinguda al parc. 

 

Mediterrània acull una de les atraccions més ràpides del 
parc: Furius Baco, una muntanya russa que accelera de 
0 a 135 km/h en tan sols tres segons. Però Mediterrània 

també pot ser el punt de partida d’una visita més 

relaxada: el visitant pot optar per navegar amb els vaixells que salpen del Port de la Drassana, o viatjar 

amb el tren que surt de l’Estació del Nord. 

 

 

FITXA TÈCNICA: MEDITERRÀNIA 

Atraccions  Furius Baco, Port de la Drassana, Estació del Nord 

Espectacles FiestaAventura, Happy Birthday Parade, Happy Birthday PortAventura 

Restaurants Racó de Mar, El Pòsit, Vinosfera 

 

 

2. Polynesia  

 

A Polynesia cada detall sembla autèntic: fins i tot les curioses escultures que el visitant troba pel camí són 

divinitats (els Tikis) procedents de les illes Fiji i Tonga. Tot el camí està envoltat de torrents que llisquen 

per les roques volcàniques: el visitant se sentirà en un paradís tropical amb atraccions divertides i gran 

varietat d’espectacles. 

 

Les principals atraccions de Polynesia són: Tutuki Splash, 

unes vagonetes que baixen estrepitosament des de la part 

més alta d’un volcà fins al llac; i el vaixell Kontiki, que 

recorre les illes polinèsies en un mar encrespat.  

 

A més, en aquesta àrea hi ha la botiga Mers du Sud, amb 

records importats de l’autèntica Polinèsia, i l’establiment 

Surf Paradise, amb la roba més actual de la marca 

Quicksilver. 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA: POLYNESIA 

Atraccions  Tutuki Splash, Canoes, Kontiki 

Espectacles Ice Age 4D, Aloha Tahití, Aves del Paraíso, Pareos en Bora Bora 

Restaurants Bora Bora 
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3. China 

 

A China, el visitant s’endinsa en la ciutat agrícola 

de Ximpang. A la part alta d’aquesta ciutat, 

l’emperador va establir la seva residència d’estiu: 

una recreació de la Ciutat Prohibida de Pequín. 

També hi podem trobar una reproducció (tant dels 

materials com de les mides) de la Gran Muralla. 

 

L’any 2014, PortAventura inaugura Angkor, una 

atracció nova inspirada en el gran Temple d’Angkor, considerat l’estructura religiosa més gran que mai s’ha 

construït. Aquesta atracció del tipus boat ride (amb barques) té el rècord del circuit més llarg d’Europa. 

 

Les atraccions de China són les més sorprenents del parc. A més de l’espectacular muntanya russa 

Shambhala (amb tres rècords europeus: l’atracció més alta amb 76 metres, la caiguda lliure més llarga 

amb 78 metres i la hypercoaster més ràpida amb 134 km/h), el visitant xalarà de valent amb Dragon Khan 

(una de les atraccions més emblemàtiques de PortAventura i l’amfitriona de la zona imperial). Per als més 

agosarats, el trajecte de Dragon Khan inclou vuit loopings, amb els quals arriba a la gravetat zero amb 

l’efecte “tirabuixó”, i una espectacular caiguda des de 45 metres, a una velocitat de 100 km/h.   

 

FITXA TÈCNICA: CHINA 

Atraccions  
Dragon Khan, Shambhala, Waitan Port, Cobra Imperial, Tea Cups,  

àrea infantil, Escola de Conducció, Angkor: Aventura al Regne Perdut 

Espectacles Bubblebou, Celebration 

Restaurants Sichuan, Marco Polo, Dagana, Canton, Kambuha  

 

 

4. México 

 

Aquesta àrea proposa una trobada amb la mil·lenària cultura maia, 

després de l’arribada dels espanyols a Amèrica. Aquí, el visitant podrà 

admirar una gran piràmide maia que reprodueix el Temple de Chichén 

Itzá, i que amaga grans sorpreses a l’interior (la tomba de PaKal el Gran). 

 

L’atracció principal de México és Hurakan Condor, que imita l’estructura de 

l’arbre dels voladors, amb una caiguda lliure des de 86 metres a 100 km/h 

en tres segons. Aquesta àrea també inclou altres atraccions divertides, 

com ara Serpiente Emplumada o la muntanya russa El Diablo - Tren de la 

Mina. Al Templo del Fuego, els més agosarats podran participar en la 

recerca d’un tresor, acompanyats d’un intrèpid aventurer de PortAventura, 

en un espectacle amb molt de foc i  moltes sorpreses. 

 

FITXA TÈCNICA: MÉXICO 

Atraccions  
Hurakan Condor, El Diablo – Tren de la Mina, Yucatan, Los Potrillos, Armadillos, 

Serpiente Emplumada, El Secreto de los Mayas 

Espectacles Templo del Fuego, ¡Viva México! 

Restaurants La Cantina, La Hacienda 
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5. Far West 

 

A Far West, el visitant pot recórrer els 

carrers de Penitence, una autèntica 

localitat de l’antic oest americà en plena 

època minera; també pot visitar el 

districte miner de la C.C: Sampling & Ore 

Company, que explora i explota les 

aigües del riu Colorado a la recerca de 

llavors d’or. També pot endinsar-se en les 

construccions de fusta amb varietat de 

jocs d’habilitat i d’atzar, mentre els més 

petits juguen al Carousel o afinen la punteria a la Shooting Gallery dels germans Freund.  

 

L’atracció principal de Far West és la muntanya russa Stampida; però també Silver River Flume, on el 

visitant baixa per ràpids d’un riu agitat damunt d’un tronc. Aquesta és una de les atraccions més visitades 

de PortAventura. 

 

A Far West també es pot passar una estona divertida amb l’espectacle Can Can o degustar un autèntic 

àpat americà en qualsevol dels quatre restaurants temàtics. 

 

FITXA TÈCNICA: FAR WEST 

Atraccions  
Buffalo Rodeo, Silver River Flume, Stampida, Penitence Station, Tomahawk, 

Grand Canyon Rapids, Carousel, Wild Buffalos, VolPaiute, Crazy Barrels 

Espectacles Can Can West, Old Wild West 

Restaurants Iron Horse Hotel, Emma’s House, Jeremias’ Food, The Old Steak House 

 

 

6. SésamoAventura 

 

Els personatges més populars de Barri Sèsam esperen 

el visitant a SésamoAventura, l’àrea familiar de 

PortAventura, on la mainada és la gran protagonista. 

Les onze atraccions d’aquesta àrea s’han concebut 

especialment per als nens a partir d’un any. 

 

L’element que crida més l’atenció és el gran arbre que 

domina l’àrea per donar la benvinguda al visitant: Magic 

Tree. A la nit, les branques s’il·luminen i des de la 

terrassa on reposa el tronc es pot admirar tota l’àrea de 

SésamoAventura.  

 

 

FITXA TÈCNICA: SÉSAMOAVENTURA 

Atraccions  
Tami Tami, La Granja de Elmo, El Salto de Blas, Coco Piloto, Mariposas 

Saltarinas, Magic Fish, El Árbol Mágico, SésamoAventura Station, El Huerto 
Encantado, Waikiki, Loco Loco Tiki 

Espectacles Talent Show 

Restaurants La Cocina de Epi 
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COSTA CARIBE AQUATIC PARK   

 

El parc aquàtic de PortAventura és una impressionant zona on tot és possible: des d’una bona becaina a 

les vores d’una piscina única a Europa fins a sensacions increïbles als diferents tobogans del parc (com el 

tobogan més alt d’Europa: King Khajuna). Costa Caribe Aquatic Park inclou 14 atraccions que asseguren la 

diversió de tota la família en un entorn tropical i moltíssima vegetació d’aquestes illes. 

  

El parc aquàtic es va ampliar l’any 2013 i ara inclou una superfície total de 50.000 m2; a més, acull 

tobogans nous i emocionants per a grans i petits, una gran piscina per a adults i una piscina infantil amb 

zona d’activitats.  

 

A més, el visitant pot gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica amb els quatre restaurants de Costa Caribe 

Aquatic Park, d’una zona de solàrium i de serveis addicionals, com el lloguer de flotadors, gandules o 

vestidors. 

 

 

ATRACCIONS 

El Gran Caribe 
El Triángulo de las 

Bermudas 
Mambo Limbo El Tifón King Khajuna 

El Torrente La Laguna de Woody El Río Loco Barracudas Ciclón Tropical 

Rapid Race Sésamo Beach Playa Paraíso Cayo Cookie  

 

 

 

  

RESTAURANTS 

The Surfer Reggae Café La Cabaña Focacceria 
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FERRARILAND 

 

Aquest any s’inicien les obres de FerrariLand, un nou espai temàtic dedicat a il Cavallino Rampante, que 

obrirà les portes l’any 2016 a l’interior de PortAventura Resort.  

 

El nou parc comportarà una inversió total de més de 100 milions d’euros i serà el primer parc de Ferrari a 

Europa, i el segon del món. FerrariLand ocuparà una superfície de 75.000 metres quadrats i inclourà 

atraccions emocionants per a totes les edats per als apassionats d’aquesta escuderia (com l’accelerador 

vertical més alt i ràpid d’Europa). 
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CIRQUE DU SOLEIL  

 

L’any 2014 va marcar un punt d’inflexió en la història de PortAventura, que es va convertir en el primer 

resort d’Europa a acollir un espectacle de Cirque du Soleil: la companyia canadenca es va instal·lar al 

resort per representar-hi el seu espectacle Kooza. 

 

Després del gran èxit d’aquesta primera col·laboració, amb més de 100.000 espectadors, la companyia 

canadenca torna a confiar en PortAventura i s’instal·larà al resort els estius dels pròxims cinc anys. Aquest 

any, Cirque du Soleil arriba amb el seu espectacle Amaluna. Milers d’espectadors podran gaudir cada dia 

d’una combinació espectacular de música i acrobàcies, dos elements característics dels espectacles de 

Cirque du Soleil. Amaluna convida els espectadors a una illa misteriosa, governada per deesses i guiada 

pels cicles de la lluna. Una obra que lloa la feminitat i que vol presentar la fortalesa de la dona.  
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ESDEVENIMENTS ESPECIALS 

 

 

1. Halloween 

 

Des de final de setembre fins a mitjan novembre, tots els carrers, racons i atraccions de PortAventura 

s’omplen de monstres, zombis i fantasmes: la visita al parc esdevé una experiència esgarrifosa. Desfilades 

de personatges espantosos com Dràcula, la Mòmia, Frankenstein o la família Adams, passatges obscurs per 

la selva de Polynesia amb criatures monstruoses, que deixaran glaçada la sang de tothom amb qui topin… 

El visitant viurà una experiència esgarrifosament divertida. Però els monstres i els morts vivents, a més 

d’instal·lar-se a les atraccions, envairan les habitacions d’alguns dels hotels del resort. Fins i tot els 

restaurants ofereixen propostes gastronòmiques fantasmagòriques. 

 

2. Nadal 

 

PortAventura també vol celebrar amb el públic, i en especial amb els més petits, l’època de l’any més 

màgica i especial: Nadal. Amb aquest propòsit, de final de novembre fins a principi de gener, deixem 

enrere les teranyines i els monstres de Halloween per donar la benvinguda a la màgia i els llums de Nadal 

a totes les àrees del parc.  

 

Woody, Winnie i els personatges del parc ara són els protagonistes. Tots els racons i espectacles es 

transformen: les famílies podran admirar un espectacle de patinatge sobre gel amb PortAventura On Ice, i 

el Pare Noel saludarà els menuts de casa a El Bosque Encantado. Els restaurants ofereixen plats típics 

d’aquesta època i la decoració dels hotels omple d’esperit nadalenc tot l’ambient. 

 

 

3. Nits Blanques 

 
Cada temporada, PortAventura organitza les clàssiques Nits Blanques. Diverses nits de l’any, el resort 

obre les portes fins ben entrada la matinada per celebrar jornades temàtiques plenes de música i de color. 

A més, les atraccions segueixen obertes i el visitant podrà gaudir, en un ambient diferent, de l’emocionant 

Shambhala, la muntanya russa més alta d’Europa, el mític Dragon Khan, Hurakan Condor o Furius Baco. 
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OFERTA HOTELERA I ALLOTJAMENT 
 

1. Hotel Mansión de Lucy***** 

 

Ambientat en una elegant mansió americana d’estil victorià, l’Hotel 

Mansión de Lucy és el primer hotel de cinc estrelles del resort. L’edifici 

té l’autèntic caràcter de les grans mansions del l’Oest Llunyà, que es 

van construir gràcies a les fortunes dels empresaris dels ferrocarrils i el 

petroli o d’afortunats cercadors d’or. L’Hotel Mansión de Lucy, que fins 

ara havia format part de les instal·lacions de l’Hotel Gold River, destaca 

pels seus detalls i per un ambient que trasllada els hostes al segle XIX, 

en ple cor de la febre de l’or.  

 

L’hotel acull 29 habitacions Deluxe Superior i 2 suites. Entre els serveis d’alta gamma que ofereix hi ha 

l’accés al lobby bar, servei personalitzat de consergeria i servei d’equipatge, restaurant exclusiu a la carta, 

piscina, spa i gimnàs, així com els braçalets Express Premium perquè el visitant pugui gaudir de totes les 

atraccions de PortAventura.  

 

FITXA TÈCNICA: HOTEL MANSIÓN DE LUCY 

Total d’habitacions 31 

Restaurants Lucy’s Cuisine, Bar Mansión de Lucy 

Serveis Lobby bar, piscina, spa, gimnàs, Wi-Fi i Guest Service 

 

2. Hotel Gold River**** 

 

Inspirat en l’esplendor victoriana de final segle XIX, l’Hotel Gold 

River convida els hostes a fer un viatge en el temps per allotjar-se 

a la localitat de Sullivan City. Es tracta d’un petit poble fundat l’any 

1803 per Lucy Callaghan, després de trobar unes pedres daurades 

a les vores del riu on es va aturar a descansar amb la seva família 

mentre anava de camí cap a Santa Fe. Aquest descobriment la va 

dur a crear la localitat de Sullivan, on s’instal·laren els seus 

familiars i altres pelegrins, que van prosperar gràcies a la mina d’or 

Callaghan’s Mining Company.   

 

L’establiment s’ha concebut per sorprendre i proporcionar una experiència totalment nova al visitant, 

gràcies a unes instal·lacions exclusives que combinen història amb les darreres tecnologies per oferir-li el 

màxim confort. L’hotel inclou tres piscines en forma de riu, tres restaurants i un programa d’animació 

diürna i nocturna. El restaurant Grand Hall de l’Hotel Gold River ofereix un bufet variat, i els restaurants 

New Texas i Opera House són restaurants a la carta. A més, les instal·lacions de l’hotel inclouen dos bars i 

una cafeteria.  

 

L’Hotel Gold River ha incorporat fa poc l’Edifici Callaghan. Aquest espai nou acull 78 habitacions Deluxe, 

recepció pròpia, independent de la recepció principal de l’Hotel Gold River. A més, els hostes tenen accés a 

l’spa, el gimnàs, el servei de braçalets Express Premium i reben un tractament més personalitzat.  

 

FITXA TÈCNICA: HOTEL GOLD RIVER 

Total d’habitacions 580 

Restaurants Buffet Grand Hall, Grand Opera i New Texas, The River bar, Lobby bar i Gold River Saloon 
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Serveis Wi-Fi, piscines, bars, botiga, sala de jocs, animació, Wi-Fi i Guest Service 

  

3. Hotel PortAventura**** 

 

Reflex de la llum i l’arquitectura mediterrània, aquest 

hotel s’ha dissenyat amb habitacions distribuïdes entre els 

diferents edificis, que tenen tres pisos com a màxim i se 

situen al voltant d’una zona central de piscines, jardins i 

terrasses. A més, l’Hotel PortAventura té accés directe al 

parc, amb la qual cosa és molt pràctic per als hostes que 

volen gaudir al màxim de les atraccions i els espectacles 

de PortAventura Park.  

 

Aquest establiment és l’hotel que s’adapta millor a les 

necessitats dels menuts de casa perquè inclou les 

habitacions Woody&Friends, decorades i ambientades fins a l’últim detall per deixar-los  meravellats.  

 

L’hotel també ofereix la possibilitat de relaxar-se i fer exercici al Fitness Centre, o amb la pràctica d’altres 

activitats esportives, com ara tennis, aeròbic o voleibol d’aigua.  

 

FITXA TÈCNICA: HOTEL PORTAVENTURA 

Total d’habitacions 500 (16 habitacions Deluxe, Woody & Friends i 1 Suite Woody & Friends) 

Restaurants La Cascada, Buffet del Port, Port Regata, Cal Pep, Buffet del Mar, Il Caffè di Roma 

Serveis 
Wi-Fi, piscines, gimnàs, sauna, jacuzzi, banys de vapor, programa d’animació i 

Guest Service 

 

 

4. Hotel El Paso**** 

 

Una barreja de les cultures precolombines i el Mèxic colonial: l’Hotel El Paso recrea perfectament les 

hisendes mexicanes, plenes de colors vius i el tracte amable de la seva gent. Es tracta d’un establiment 

molt especial, tant pel seu exotisme com per la gran comoditat de les instal·lacions. També s’estructura en 

diferents edificis al voltant d’una zona central enjardinada i amb piscines. Als restaurants, els hostes poden 

degustar plats típics de la gastronomia mexicana mentre gaudeixen d’espectacles tradicionals. 

 

Els més petits descobriran com eren els galions 

dels colonitzadors espanyols en una de les 

piscines, on hi ha ancorada a l’aigua una de les 

embarcacions que van arribar a les costes 

americanes. 

 

 

FITXA TÈCNICA: HOTEL EL PASO 

Total d’habitacions 501 

Restaurants Mérida, El Coyote i Club Maya 

Serveis Wi-Fi, piscines, programa d’animació i Guest Service. Règim Tot Inclòs 
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5. Hotel Caribe**** 

 

Inspirat en les paradisíaques costes 

dels tròpics, l’Hotel Caribe està 

envoltat de vegetació abundant i 

moltes palmeres. Aquest ambient i les 

aigües cristal·lines de la piscina 

d’aigua blanca fan que es converteixi 

en una aposta segura per relaxar-s’hi 

durant les vacances.  

 

A més d’una àmplia oferta gastronòmica i un extens programa d’activitats esportives, les habitacions de 

l’hotel estan completament renovades i les instal·lacions inclouen un Wellness Centre & Spa i el Club San 

Juan, una zona exclusiva amb 26 habitacions Deluxe, zona reservada per al check-in, piscina i terrassa 

privades. 

 

 

FITXA TÈCNICA: HOTEL CARIBE 

Total d’habitacions 471 + 26 habitacions Deluxe al Club San Juan  

Restaurants 
Buffet Bohío, restaurant La Piazza, Puerto Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La 

Bodeguita del Medio 

Serveis Wi-Fi, piscines, Wellness Centre & Spa, programa d’animació i Guest Service 

 

 

 

6. Aparcament per a autocaravanes 

 

PortAventura també pensa en les persones que s’estimen més venir a gaudir de l’experiència de 

PortAventura des de la seva pròpia autocaravana. Amb aquest objectiu, el resort disposa d’una àmplia 

zona d’estacionament per a autocaravanes, amb 100 places amb dret a pernoctació. 

 

A tan sols 100 metres de l’entrada principal de PortAventura i de Costa Caribe Aquatic Park, aquest espai 

ofereix punts d’electricitat a cada plaça, lavabos i dutxes en el recinte, servei de bugaderia d’autoservei, 

màquines dispensadores de snacks i refrescos, entre altres serveis. 

 

Les persones que viatgin amb la seva autocaravana i vulguin accedir a aquest servei de pagament han de 

fer-ne la reserva prèvia al web de PortAventura, trucant al telèfon de reserves del parc o mitjançant una 

agència de viatges.  
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PORTAVENTURA BUSINESS & EVENTS 

 

PortAventura també disposa d’un gran Centre de Convencions, un dels millors del sud d’Europa, a 

disposició de totes les empreses que ho necessitin: 13.292 m2 d’instal·lacions per a esdeveniments i 

celebracions.  

 

Un espai únic que admet qualsevol tipus de muntatge i contingut gràcies a les més de divuit sales 

modulars, equipades amb la tecnologia funcional més avançada, i capaces d’acollir entre 10 i 4.000 

persones.  

 

A més, PortAventura Convention Centre permet gaudir dels cinc hotels del parc i de l’exquisida oferta 

gastronòmica, així com d’activitats personalitzades segons l’esdeveniment, les atraccions i els espectacles 

de PortAventura Park i Costa Caribe Aquatic Park.  

 

A part d’estar ubicat en un entorn amb tot l’encís del Mediterrani, el Centre de Convencions està molt ben 

comunicat amb les autopistes, l’estació de trens d’alta velocitat i aeroports internacionals. 

 

L’any 2014 el Centre de Convencions va acollir 154 esdeveniments en què van participar més de 65.000 

persones. El 61% dels esdeveniments van ser organitzats per empreses internacionals i el 39% restant van 

ser d’empreses nacionals. 

 

Des de la seva creació, PortAventura Business & Events ha acollit una llarga llista d’esdeveniments 

d’empreses nacionals i internacionals. Entre tots aquests esdeveniments, destaquem la reunió off-site de 

Beagle Consulting, el Leadership Team Event organitzat per Unilever o la desena edició de L’Oréal Business 

Forum. 
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FUNDACIÓ PORTAVENTURA 

 

Com a empresa compromesa amb l’entorn i la societat, en el transcurs dels vint anys de la seva història, 

PortAventura ha dedicat una part dels seus recursos a la responsabilitat corporativa en els àmbits de 

recursos humans, medi ambient i ajuda a ONG i hospitals. 

 

Des de la seva creació, la preocupació de PortAventura pel medi ambient ha estat constant, i ho demostren 

la implantació de sistemes de gestió ambiental, el respecte per la biodiversitat, la conservació del paisatge i 

l’aprofitament i gestió responsable dels recursos naturals. 

 

Amb l’objectiu d’avançar en la política de Responsabilitat Corporativa, l’any 2011 va néixer la Fundació 

PortAventura, una entitat sense ànim de lucre que treballa per aconseguir la integració en la societat de 

col·lectius en risc d’exclusió social, especialment els nens i els joves.  

 

La Fundació concentra la majoria dels seus esforços en la consolidació d’accions en el seu àmbit 

d’influència territorial. En aquest sentit, i com a marca associada a l’alegria i l’emoció, s’han fet iniciatives 

per facilitar l’accés al lleure als col·lectius més necessitats (regalant entrades a ONG), s’ha donat suport a 

campanyes de donació de sang, implantat serveis especials a les instal·lacions per a col·lectius específics, 

s’ha fet possible que els personatges de PortAventura visitessin els hospitals i s’han integrat a la plantilla 

treballadors amb discapacitats.  

 

A final del 2014, la Fundació PortAventura va firmar un acord amb l’Hospital Sant Joan de Déu pel qual 

l’entitat donarà tres milions d’euros a aquest centre sanitari per finançar la construcció de la nova UCI 

pediàtrica de l’hospital. Les instal·lacions noves, que es preveu que s’acabin l’any 2016, multiplicaran per 

quatre la superfície actual adreçada a pacients crítics. El projecte està basat en el model de la UCI de 

l’Hospital de Boston, considerat a escala mundial el model de referència per a aquest tipus d’instal·lacions, 

i es tracta de la inversió més gran de la història de l’hospital per a un equipament nou. El projecte de 

col·laboració també estableix la implantació d’activitats lúdiques i la incorporació d’elements de decoració, 

que permetran que PortAventura pugui portar la màgia dels seus personatges als nens de l’hospital. 
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DADES PRÀCTIQUES 

 

1. Com hi arribo?  

 
En tren 

 
 RENFE - PortAventura disposa d’una estació pròpia que connecta amb les principals estacions. 

Informació i reserves: Tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es 
 

 AVE (des de Madrid, Guadalajara, Calataiud, Saragossa o Lleida); el tren d’alta velocitat arriba fins 

a l’estació de Camp de Tarragona. Des de l’estació, el servei Ràpid Tren fa el trasllat fins a 
PortAventura. Informació i reserves: Tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es/ave 

 
 

En cotxe 

 
S’accedeix a PortAventura des de la sortida 35 de l’AP-7 o Autopista del Mediterrani (E-15 segons la ruta 

europea). 
 

 Des de La Jonquera o el sud d’Espanya, l’AP-7 porta 
directament fins a PortAventura. 

 Si es ve des de Barcelona o el Vendrell per la C-32, 

aquesta carretera enllaça directament amb l’AP-7. 
 Si es ve del País Basc o Saragossa per l’AP-2, cal 

enllaçar amb l’AP-7. 
 

Altres eixos importants són les carreteres nacionals: 

 
 N-240 Tarragona-Lleida 

 T-11 Tarragona-Terol 
 N-340 Barcelona-València 

 

Coordenades GPS: UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34) 
 

 
 

En avió 
 

 Aeroport de Reus: PortAventura és a tan sols quinze minuts de l’Aeroport de Reus (Tarragona). 

 
 Aeroport de Barcelona: Els passatgers que arribin a l’Aeroport del Prat de Barcelona seran a 

PortAventura en tan sols una hora. 
 

 Aeroport de Girona: Girona és a dues hores en cotxe de PortAventura i també és una molt bona 

opció per arribar a les nostres instal·lacions. 
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2. L’aplicació mòbil de PortAventura 

 

PortAventura ha posat a disposició dels seus clients una aplicació mòbil gratuïta que permet planificar 

pràcticament tots els aspectes de la visita al parc. Es tracta d’una de les aplicacions més completes en el 

sector dels parcs temàtics i està disponible per a Android i Apple, tant en català, com en castellà, anglès, 

francès, rus i alemany. 

Entre moltes més funcionalitats, l’usuari pot adquirir entrades, reservar hotels i trasllats a PortAventura, 

dissenyar la ruta des de casa seva i fer servir el mòbil de guia durant la visita. També ofereix recorreguts 

recomanats segons el perfil del visitant i permet de crear avisos per no perdre’s cap esdeveniment del 

parc, sobretot espectacles. A més, també permet d’obtenir informació de les atraccions: descripció, 

restriccions d’alçada, etc. 

I disposa d’un sistema que ubica el cotxe dins l’aparcament, permet consultar els temps d’espera de les 

atraccions, reservar taula als restaurants i cercar ofertes a les botigues. Sense oblidar-nos que també 

permet de compartir l’experiència viscuda en cada atracció a les principals xarxes socials. 
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3. Mapa del resort    

 

 

Per a més informació:  

Oficina de Premsa de PortAventura 

Edelman 

Tel.: +34 91 556 01 54   Fax: +34 91 770 29 66 

Irene Cervera (irene.cervera@edelman.com) 

Alejandra Ruiz (alejandra.ruiz@edelman.com) 

Mayte Kubara (teresa.kubara@edelman.com) 
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