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Hotel Mansión de Lucy

Accés directe al parc

Hotel PortAventura

Accés directe al parc

Hotel Caribe

Trasllat gratuït al parc

Hotel El Paso

Trasllat gratuït al parc

Hotel Gold River

Accés directe al parc

Caribe Aquatic Park

PortAventura 
Convention Centre

Beach Club
Al costat del mar

Golf
45 foratsPARKING

CARAVANING

PortAventura Park

ÍNDEX Responsabilitat social
Integrem a la societat col·lectius en risc d’exclusió social, especialment infants i joves. 
www.fundacioportaventura.org  

A PortAventura World, duem a terme les nostres activitats amb el màxim respecte pel 
medi ambient. Podeu consultar la nostra Política i Declaració Mediambientals al nostre 
web  www.portaventuraworld.com.
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Benvinguts a PortAventura World, una destinació única per gaudir 
amb la família o els amics.

Comencem la visita per un dels parcs temàtics més importants 
d’Europa: PortAventura Park. Aquí descobrireu sis mons meravellosos 
amb un munt d’atraccions increïbles i sorprenents espectacles per a 
totes les edats. La diversió esdevé encara més apassionant en el nou 
parc temàtic del resort: Ferrari Land; l’únic parc temàtic d’Europa 
dedicat a la mítica escuderia italiana, on us espera Red Force, l’atracció 
més alta i ràpida del nostre continent! I per calmar les pulsacions, se us 
acudeix una opció millor que relaxar-vos a Caribe Aquatic Park? Un parc 
aquàtic amb una tematització caribenya molt cuidada i atraccions per a 
tots els gustos: des de piscines de somni fins a tobogans vertiginosos.

L’experiència no seria completa sense l’allotjament en un dels nostres 
hotels temàtics, que us ofereixen tots els serveis que podeu necessitar, 
fins i tot entrada il·limitada a PortAventura Park i un accés a Ferrari 
Land al llarg de l’estada.

Benvinguts a un món d’experiències úniques!

BARCELONA I GAUDÍPLATGES DE LA COSTA DAURADA

PORTAVENTURA PARK

CARIBE AQUATIC PARK PORTAVENTURA HOTELS

TOT EL QUE NECESSITEU 
PER GAUDIR 

D’EXPERIÈNCIES 
ÚNIQUES

3 PARCS · 5 HOTELS TEMÀTICS
3 CAMPS DE GOLF

CENTRE DE CONVENCIONS
TOT A LA VORA DEL MEDITERRANI

RECONEIXEMENTS A 
L’EXCEL·LÈNCIA

FERRARI LAND

Travellers’ Choice 2017 
Certificate of excellence

TripAdvisor®.  
Certificat d’excel·lència per a 

PortAventura World.

Best attraction
The Worldwide 

Attractions Awards.  
Reconeixement a la 
millor atracció per a 

Shambhala.

Star Awards
Kirmes & Parks Magazine.  
Reconeixement a la millor 

muntanya russa d’acer 
d’Europa per a Shambhala.

Best theme park
European Community  

worldofparks.eu.  
Millor parc temàtic d’Europa 

per a PortAventura Park i 
millor espectacle en un parc 

temàtic europeu.

Star European 
Theme Park 

Or Attraction
Travel Bulletin Star Awards. 
PortAventura World Parks 
& Resort guardonat en la 
categoria «Star European 

Theme Park Or Attraction».



ET POUR 7€ EN PLUS, PROFITEZ 
DE NOTRE TICKET PLUS 

(ENTRÉE + TICKET REPAS)

GRUPS ESCOLARS 

*Càlcul fet a partir de la tarifa de grups de primària. Per a les tarifes de grups escolars 
de secundària i grups sènior, el suplement per a l’opció Ticket Plus és de 8 €.Vegeu-ne les tarifes a la pàgina 18.6 7

FÍSICA
Dragon Khan
Tot sobre l’energia cinètica 
i potencial en moviment.

Hurakan Condor
La caiguda lliure: un moviment 
uniformement accelerat.

Furius Baco
La inèrcia i la relació entre força i 
moviment. 

GEOGRAFIA
I HISTÒRIA
Amèrica Central
Els moments més destacats 
de la seva història.

La Xina
La seva cultura mil·lenària 
i la Ruta de la Seda.

Els cinc mons
Les claus de la seva caracterització.

Demaneu la vostra classe didàctica per correu electrònic a l’adreça aula@portaventura.es.

UNA DESTINACIÓ I SIS MONS PER DESCOBRIR
Aquí comença un viatge que us durà molt més lluny del que us 
imagineu. A PortAventura Park us hi esperen sis mons increïbles, 
completament diferents, amb una decoració molt cuidada, 40 
atraccions i fins a 40 espectacles diaris perquè gaudiu al màxim.

portaventura
Park

AVANTATGES
· Una entrada gratuïta per cada 20 persones 

de pagament.

· Vals de restauració per valor de 10 €, 17,50 € i 24,50 €.  
· Entrada a PortAventura Park i aparcament 

de franc per al conductor de l’autocar. 

AVANTATGES ESCOLARS
· Una entrada de franc per al professor per 

cada 10 alumnes de pagament.
· Val de restauració de 10 € per al professor. 

(Només amb l’opció Ticket Plus.)
· Entrada a PortAventura Park i aparcament 

de franc per al conductor de l’autocar.

ENTRADA 
D’1 DIA 
A partir de 

19 € 

Per tan sols 7 €* més al dia, 
gaudiu de l’opció 

TICKET PLUS 
(ENTRADA + VAL DINAR)

CLASSES DIDÀCTIQUES PER TRIAR 
(SENSE COST ADDICIONAL)

TICKET AULAENTRADA DE 
2 DIES 
A partir de 

27 € 

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

(de 4 a 11 anys)(de 4 a 11 anys)

REC
OMANAT



*Càlcul fet a partir de la tarifa de grups de primària. Per a les tarifes de grups escolars de secundària i 
grups sènior, el suplement per a l’opció Ticket Plus és de 8 €.Vegeu-ne les tarifes a la pàgina 18.

NOVA ÀREA 
INFANTIL 2018
Perquè la imaginació dels infants no té límits, 
i les nostres ganes de sorprendre'ls tampoc, 
el 2018 arriba amb una gran sorpresa per 
als més petits: una nova àrea infantil amb 5 
atraccions noves pensades especialment per 
a ells i ambientades en el món de Ferrari. 
Aviat podreu descobrir tota la informació i els detalls
d'aquesta novetat a www.portaventuraworld.com.
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UN NOU PARC TEMÀTIC ÚNIC A EUROPA 
Us imagineu més de 70.000 m2 d’emocions, adrenalina i diversió?
Benvinguts al 3r parc temàtic de PortAventura World Parks & Resort!
Un lloc únic a Europa on podreu gaudir de l’essència de la mítica marca 
italiana.

GRUPS ESCOLARS
AVANTATGES

· Una entrada gratuïta per cada                 
20 persones de pagament.

· Entrada a PortAventura Park i aparcament 
de franc per al conductor de l’autocar. 

AVANTATGES ESCOLARS
· Una entrada de franc per al professor                 

per cada 10 alumnes de pagament.
· Val de restauració de 10 € per al 

professor. (Només amb l’opció Ticket Plus.)
· Entrada a PortAventura Park i aparcament 

de franc per al conductor de l’autocar. 

ENTRADA 
D’1 DIA 
A partir de 

10 € 

ENTRADA DE 
2 DIES 
A partir de 

27 € 

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

Per tan sols 7 €* més al dia, 
gaudiu de l’opció 

TICKET PLUS 
(ENTRADA + VAL DINAR)

(de 4 a 11 anys)(de 4 a 11 anys)

REC
OMANAT



La diversió més refrescant
Deixeu-vos portar fins al Carib i gaudiu d’un dels millors 
parcs aquàtics d’Europa. Una gran illa amb més de 50.000 m2 
d’aventura tropical.

GRUPS ESCOLARS

ENTRADA 
D’1 DIA 

A partir de 

16 € 

ENTRADA DE 
3 DIES 

A partir de 

40 € 

CARIBE AQUATIC PARK
+ PORTAVENTURA PARK

+ FERRARI LAND

AVANTATGES
· Una entrada gratuïta per cada                 

20 persones de pagament.
· Vals de restauració                                       

per valor de 10 €, 17,50 € i 24,50 €.  
· Entrada a PortAventura Park i aparcament 

de franc per al conductor de l’autocar. 

AVANTATGES ESCOLARS
· Una entrada gratuïta per al professor                 

per cada 10 alumnes de pagament.
· Val de restauració de 10 € per al 

professor. (Només amb l’opció Ticket Plus.)
· Entrada a PortAventura Park i aparcament 

de franc per al conductor de l’autocar. 

Per tan sols 7 €* més al dia, 
gaudiu de l’opció 

TICKET PLUS 
(ENTRADA + VAL DINAR)

*Càlcul fet a partir de la tarifa de grups de primària. Per a les tarifes de grups escolars de 
secundària i grups sènior, el suplement per a l’opció Ticket Plus és de 8 €.

La contractació de grups parcs està subjecta a condicions especials. 
Consulteu-les a grupos.parque@portaventura.es.Vegeu-ne les tarifes a la pàgina 18.10 11

Caribe  
Aquatic Park

(de 4 a 11 anys)(de 4 a 11 anys)

REC
OMANAT
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Vegeu-ne les condicions a les pàgines 20 i 21.

EL MILLOR DIA ACABA AMB LA MILLOR NIT
A PortAventura World, les emociones no descansen. I la millor manera de 
gaudir al màxim de la vostra experiència és passant la nit en un dels nostres 
hotels meravellosos. Una manera única de continuar l’aventura durant tota 
l’estada, i amb accés il·limitat a PortAventura Park inclòs!

portaventura 
Hotels

ALTRES GRUPS

ET POUR 7€ EN PLUS, PROFITEZ 
DE NOTRE TICKET PLUS 

(ENTRÉE + TICKET REPAS)

GRUPS ESCOLARS

Número de registre de turisme de Catalunya: Hotel PortAventura: HT-000760; Hotel El Paso: HT-
000770; Hotel Caribe: HT-000772; Hotel Gold River: HT-000855.12 13

1 NIT A 
PORTAVENTURA HOTELS 

(en règim de PENSIÓ COMPLETA)

+
2 DIES A 

PORTAVENTURA PARK
+ 

1 ACCÉS 
A FERRARI LAND

Preu per persona en habitació 
múltiple si es reserva mitjançant 

l’opció Hotel Roulette per 
a estudiants de primària 
i secundària. Subjecte a 

disponibilitat i a un mínim de 
nits d’estada. Aplicat el 15 % de 
descompte per Early Booking 

Estudiants.

Des de 

64 €
estudiant/nit

SI RESERVEU ABANS 
DEL 31/3/2018 

(PER A ESTADES ENTRE EL 
23/3/2018 I EL 19/6/2018 
I ENTRE EL 16/9/2018 I EL 

5/1/2019).

SUBJECTE A DISPONIBILITAT I A UN 
MÍNIM DE NITS D’ESTADA.

 20 %
DE DTE.

FEU ARA 

LA VOSTRA RESERVA 

DE GRUP I GUADIU 

DE L’OFERTA 

EARLY BOOKING

HOTEL EL PASO****

HOTEL PORTAVENTURA****

HOTEL CARIBE****

AVANTATGES 
· Accés il·limitat a PortAventura Park al llarg de l’estada (segons 

el calendari d’obertura del parc).

· Un accés a Ferrari Land. 

· Entrada d’1 dia a Caribe Aquatic Park per tan sols 9 € més.

· Allotjament gratuït (en habitació múltiple) per a un professor 
per cada 20 alumnes de pagament.

· Allotjament gratuït (en habitació múltiple) per a una persona 
per cada 20 persones de pagament, per a la resta de grups.

· Allotjament i aparcament de franc per al conductor de 
l’autocar (consulteu-ne les condicions).



Ompliu-vos d’il·lusió
A PortAventura World, la il·lusió i l’esperit de Nadal són els protagonistes de novembre 
a gener. Veniu i gaudiu amb els amics i la família. 

US HO PASSAREU TERRORÍFICAMENT BÉ
Sabem que no us espanteu amb qualsevol cosa. Però és millor que no baixeu la guàrdia…
De setembre a novembre, el parc s’omple de monstres terroríficament divertits i acull 
espectacles que embruixaran tota la família i els amics.

*Segons el calendari d’obertura de PortAventura Park.

NADAL
24/11/2018 - 06/01/2019*

Halloween
22/09/2018 - 18/11/2018*

1514 *Segons el calendari d’obertura de PortAventura Park.
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CASA BATLLÓ

CIRCUIT DE 
BARCELONA

CAMP NOU TOUR & MUSEU

RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU

LA ROCA VILLAGE

L’ENTORN

BARCELONA
La capital catalana ofereix una experiència única a través de la seva cultura i arquitectura. Té tota la 
vitalitat d’una ciutat dinàmica, amb una gran varietat de comerços, una gastronomia exquisida i un 
interessant calendari d’actes. A més, us ofereix la combinació perfecta entre lleure, cultura i entorn 
natural. 

Descobriu Barcelona. Consulteu-ne tota la informació a visitbarcelona.com.

A PortAventura WORLD, la diversió no té límits
Una ubicació excel·lent en un entorn únic perquè visqueu les millors aventures 
més enllà dels límits del resort. Paisatges increïbles, monuments i ciutats 
inigualables es combinen amb tota la història de les civilitzacions que han donat 
forma al nostre món.
Un escenari per a tots els gustos banyat per les càlides aigües del Mediterrani i 
il·luminades per un sol que no deixa mai de brillar.

TARRAGONA
Inclou el conjunt arquitectònic romà més impactant i és l’única 
Ciutat Patrimoni de la Humanitat de Catalunya.

REUS
La ciutat on va néixer Gaudí, amb un museu interactiu perquè 
descobriu les claus de la seva arquitectura.

salou
Nou platges de sorra daurada i aigua cristal·lina.

CAMBRILS
La capital gastronòmica de la Costa Daurada, amb un port de 
pescadors i un meravellós nucli antic per descobrir en bona 
companyia. 

Vila-seca, LA PINEDA PLATJA
Ideal per a famílies i grups.

Imatges cedides per: (1) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, foto: Joan Capdevila; (2) Agència de Promoció de Ciutat; (3) 
Patronat de Turisme de Salou;  (4) Turisme de Cambrils; (5) Patronat Municipal de Turisme Vila-seca.Imatges cedides per: (1) Barcelona Turisme; (2) Circuit de Barcelona; (3) Futbol Club Barcelona; (4) Value Retail.

SALOU

CAMBRILS

(4)

(5)

(3)

REUS

(2)

(1)

TARRAGONA

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

(1)

(1)

(4)

(2)

(3)
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· Preus vàlids per a tota la temporada 2018, del 23 de març de 2018 al 6 de gener de 2019, segons el calendari d’obertura dels 
parcs. Cal fer-ne la reserva prèvia.   
· Tarifes PVP amb el 21 % d’IVA inclòs. Infants de 0 a 3 anys: entrada gratuïta.        
· Considerem grup un mínim de 20 persones de pagament, tret dels grups de discapacitats, que serà a partir de 10 persones 
de pagament amb discapacitat. 
· Discapacitats: cal acreditar un mínim del 33 % de discapacitat. Aquest col·lectiu té a la seva disposició una oficina d’atenció 
al visitant amb necessitats especials.       
· El dia de visita a Ferrari Land inclou accés il·limitat a PortAventura Park i es permet el lliure accés a ambdós parcs durant els 
seus horaris d’obertura.   
· L’entrada combinada de 2 dies amb Caribe Aquatic Park permet l’accés consecutiu a PortAventura Park (el primer dia) i a 
Caribe Aquatic Park (el segon dia).     
· L’entrada combinada de 2 dies amb Ferrari Land permet l’accés a les visites escollides en un interval de 3 dies des del primer 
accés.     
· Les entrades a partir de 3 dies donen accés a les visites escollides en un interval de 7 dies des del primer accés.       
· És imprescindible indicar l’opció escollida quan es fa la reserva de les entrades. A les entrades combinades, l’ordre de les 
visites el tria el grup, a excepció del primer accés, que no pot ser a Caribe Aquatic Park. Els accessos diaris seran els mateixos 
per a tot el grup. 
· No es permeten modificacions un cop emeses les entrades. Cal fer-ne la reserva prèvia. Hi ha l’opció de compra de vals de 
restauració per valor de 10 €, 17,50 € i 24,50 €.   
· Alguns jocs de PortAventura World són de pagament i cal abonar-ne l’import addicional abans de poder-hi participar. 
Consulteu-ne les condicions a www.portaventuraworld.com.     

    

TARIFES PARCS

dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt.

MARÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JULIOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SETEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DESEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GENER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CALENDARI PARCS

PortAventura Park i Ferrari Land oberts PortAventura Park, Ferrari Land i Caribe Aquatic Park oberts

GRATUÏTATS
· Gratuïtat per al conductor de l’autobús a PortAventura Park. 
· Grups escolars: una entrada de franc per al professor per 
cada 10 alumnes de pagament. Si el grup tria l’opció Ticket Plus, 
es lliurarà al professor un val de restauració per valor de 10 €. 
· Grups de discapacitats: un acompanyant de franc per cada 
persona discapacitada. No hi ha gratuïtat addicional per al guia 
o acompanyant del grup. 
· Resta de grups: una entrada de franc per cada 20 persones de 
pagament. 

TICKET PLUS
Entrada + Dinar

Trieu l’opció Ticket Plus i, a més de l’entrada al 
parc, us donarem un val de restauració
bescanviable per un menú (plat principal + 
postres + beguda). Vàlid en determinats punts de 
restauració segons l’accés d’aquell dia.

Opció Ticket Plus disponible per a grups escolars, joves i sèniors.

 

CONDICIONS PARCS

TARIFES 2018 ADULT
(18-54 anys)

JOVE /
SECUNDÀRIA
(12-17 anys)

JÚNIOR /
PRIMÀRIA
(4-11 anys)

SÈNIOR
(55 anys o més) DISCAPACITAT

1 
DIA

PORTAVENTURA PARK 39 € 29 € 37 € 19 € 26 € 29 € 37 € 19 €

FERRARI LAND 20 € 16 € 24 € 10 € 17 € 16 € 24 € 10 €

CARIBE AQUATIC PARK 23 € 19 € 27 € 16 € 23 € 16 € 24 € 16 €

PORTAVENTURA PARK I FERRARI LAND 49 € 39 € 47 € 25 € 32 € 39 € 47 € 25 €

2 
DIES

1 DIA A PORTAVENTURA PARK + 1 DIA A 
CARIBE AQUATIC PARK

54 € 44 € 60 € 27 € 41 € 44 € 60 € 27 €
1 DIA A PORTAVENTURA PARK + 1 DIA A  
FERRARI LAND I PORTAVENTURA PARK

3 
DIES

2 DIES A PORTAVENTURA PARK + 1 DIA A  
FERRARI LAND I PORTAVENTURA PARK 74 € 60 € 84 € 37 € 58 € 60 € 84 € 37 €

1 DIA A PORTAVENTURA PARK 
+ 1 DIA A FERRARI LAND I PORTAVENTURA 
PARK + 1 DIA A CARIBE AQUATIC PARK

79 € 63 € 87 € 40 € 61 € 63 € 87 € 40 €

4 
DIES

2 DIES A PORTAVENTURA PARK + 1 DIA A 
FERRARI LAND I PORTAVENTURA PARK 

+ 1 DIA A CARIBE AQUATIC PARK 
99 € 84 € N.D. 49 € N.D. 84 € N.D. 49 €



CALENDARI TARIFES
dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dm. dj. dv. ds. dg. dl. dt.

MARÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JULIOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SETEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DESEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GENER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temporada alta Temporada mitjana Temporada baixa Hotels tancats Tarifes especials Dies blackout

1+1: habitació ocupada per un adult + un infant que tingui entre 2 i 12 anys (ambdues edats incloses). DOB.: habitació ocupada per dos adults.

20 21

CONDICIONS HOTELS PER A GRUPS ESCOLARS 
• Preus finals (IVA inclòs) per persona i nit en règim de pensió completa, que inclou 

esmorzar i sopar al bufet de l’hotel (aigua filtrada inclosa) i dinar (entrant, segon, postres 
i beguda) a determinats punts de restauració de PortAventura Park durant determinats 
horaris.    

• Opció de mitja pensió (esmorzar i sopar al bufet de l’hotel): reducció de 8 € per persona i 
nit.    

• PortAventura confirmarà el nom de l’hotel una setmana abans de l’arribada del grup 
i pot ser qualsevol dels hotels del resort: PortAventura, Caribe, Gold River i El Paso. 
Sempre es respectarà la distribució de les habitacions escollida pel grup i el règim 
d’àpats. 

• Quan arribeu a l’hotel, heu de lliurar una fiança de 10 €/infant en efectiu.  
• Considerem grup a partir de 20 alumnes de pagament.   
• Gratuïtats (en el mateix règim que el grup): una persona per cada 20 escolars de 

pagament (no es permet en habitació DUI) i un conductor per autocar (si presenta la 
seva acreditació i ha d’allotjar-se en una habitació múltiple).   

• Les tarifes i les condicions estan subjectes a disponibilitat i són vàlides per a grups 
d’escolars de primària i secundària (4-15 anys), batxillerat i altres grups (16-18 anys). 

• Els preus no inclouen la taxa turística, que el client ha d’abonar quan formalitzi l’estada a 
l’hotel (check-in). Són 0,99 € persona/nit als hotels de PortAventura, amb un màxim de 7 
nits d’estada (n’està exempta qualsevol persona que tingui 16 anys o menys).  
  

• Consulteu la disponibilitat i les tarifes per als períodes sense promoció en què aquesta 
tarifa no és vàlida.    

(*) Entenem per grups d’estudiants els que provenen de: batxillerat, AMPA, escoles esportives, associacions de joves i cicles formatius de graus mitjà i superior. (**) Habitació quàdruple 
només permesa per a un màxim de 3 adults i un infant que tingui 12 anys o menys. (***) Oferta Caribe Aquatic Park disponible del 26/5/2018 al 19/6/2018 i del 12/9/2018 al 16/9/2018, 
llevat de les dates amb tarifes sense promoció.

TARIFES HOTELS TARIFES HOTELS ESCOLARS
EARLY BOOKING 

 20 % 
DE DTE.

Fins al 31 de març de 2018
Estades del 23 de març

al 19 de juny i del 16 de setembre
al 5 de gener de 2019.

 15 % 
Fins al 31 de gener de 2018

Estades del 2 de juliol
al 15 de setembre de 2018.

 10 % 
Fins al 31 de març de 2018

Estades del 2 de juliol
al 15 de setembre de 2018.

Descompte aplicable a les tarifes de grups de vacances en règim d'MP. Aquest descompte no s’aplica als suplements o descomptes  
per modalitat d’habitació o règim. Promoció subjecta a disponibilitat de places o mínim de nits d’estada.

 15 % 
DE DTE.

EARLY BOOKING 
ESCOLARS

Fins al 31 de gener de 2018
Oferta disponible per a estades del 23 de març al 25 de maig, exclosos els dies sense promoció i subjecte a disponibilitat o a un mínim de nits d’estada.

CONDICIONS HOTELS
CONDICIONS GENERALS:
• Aquest fullet inclou preus fixos, que no s’aplicaran només si s’arriba a un nombre màxim d’usos. Si s’arriba a 

aquest límit, s’aplicaran les tarifes individuals, que podeu consultar a una agència de viatges, al 902 20 22 20 o 
a l’adreça electrònica grupos.hotel@portaventura.es.

• Tarifes amb IVA inclòs i vàlides per a la temporada 2018, segons el calendari d’obertura, les temporades dels 
hotels i la disponibilitat de places amb aquestes tarifes. Les dates en què aquestes tarifes no siguin vàlides 
s’aplicarà la tarifa PVP per a reserves individuals.

• Preus per habitació (Standard) i nit en el règim indicat per a grups a partir de 20 persones de pagament. 
• Gratuïtats (en el mateix règim que el grup, menys pensió completa): una persona per cada 20 persones de 

pagament (si comparteix habitació) i un conductor per autocar (si presenta la seva acreditació i ha d’allotjar-se 
en una habitació múltiple).

• Suplement infant aplicable per a infants que tinguin entre 2 i 12 anys (ambdues edats incloses). Allotjament 
gratuït per als infants de menys de 2 anys.

• Obligatori un mínim de 2 persones de pagament per habitació en el règim contractat.
• Els preus no inclouen la taxa turística, que el client ha d’abonar per avançat o quan formalitzi l’estada a 

l’hotel (check-in). Són 0,99 € persona/nit als hotels de PortAventura, amb un màxim de 7 nits d’estada (n’està 
exempta qualsevol persona que tingui 16 anys o menys). 

• Tarifes subjectes a un nombre màxim de places. Consulteu-ne la disponibilitat a PortAventura World       
(grupos.hotel@portaventura.es) abans de fer la reserva. 

• Blackout: dies en què no s’admeten reserves de grups.

HOTELS PORTAVENTURA, CARIBE I GOLD RIVER:
• Màxim 4 persones per habitació (infants inclosos), a excepció de l’Hotel Caribe, on l’ocupació 

màxima és de 2 adults i 2 infants per habitació.
• Tarifes en règim de mitja pensió.
• Suplement opcional de begudes: 3 €/persona i inclou un refresc, una copa de cervesa o una copa de vi.
• Allotjament i esmorzar: descompte de 15 € adult/nit i de 7 € infant/nit.
• Per completar la vostra estada, consulteu les opcions de pensió completa (amb vals de restauració 

de 10 €, 17,50 € i 24,50 €) per a PortAventura Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari Land.
• Suplement de 25 €/nit per habitació Familiar.
• Suplement de 40 €/nit per habitació Superior.
• Suplement de 100 €/nit per habitació Deluxe.    

HOTEL EL PASO (TOT INCLÒS):     
• Tarifes en règim Tot Inclòs. Durant els períodes en què no estigui disponible el règim Tot Inclòs, 

s’aplicaran les tarifes i els règims de l’Hotel Caribe.
• Màxim 4 persones per habitació (infants inclosos).
• Estada mínima de dues nits. Consulteu altres opcions.
• El dia del check-out, el règim Tot Inclòs tan sols inclourà l’esmorzar fins a les 11 del matí.
• El servei Tot Inclòs inclou:

- Esmorzar, dinar i sopar al bufet de l’hotel.
- Snacks, refrescos i begudes alcohòliques nacionals (majors d’edat) a l’hotel, segons 
els espais i els horaris assignats.
- Opció de menú per dinar i sopar a PortAventura Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari 
Land, segons els espais i els horaris assignats.  

TEMPORADA BAIXA TEMPORADA MITJANA TEMPORADA ALTA

1+1 DOB.
SUP. 

EXTRA 
ADULT

SUPL. 
INFANT 1+1 DOB.

SUP. 
EXTRA 
ADULT

SUPL. 
INFANT 1+1 DOB.

SUP. 
EXTRA 
ADULT

SUPL. 
INFANT

HOTEL CARIBE
 HOTEL EL PASO MP 151 € 177 € 62 € 36 € 184 € 209 € 68 € 42 € 249 € 280 € 78 € 47 €

HOTEL PORTAVENTURA MP 170 € 195 € 65 € 41 € 201 € 227 € 74 € 46 € 273 € 299 € 80 € 52 €

HOTEL GOLD RIVER MP 166 € 190 € 65 € 41 € 197 € 225 € 74 € 46 € 269 € 295 € 80 € 52 €

HOTEL EL PASO TI 190 € 200 € 77 € 52 € 222 € 237 € 82 € 57 € 299 € 320 € 93 € 62 €

BENEFICIS PER ALLOTJAR-VOS ALS HOTELS DE PORTAVENTURA
• Accés IL·LIMITAT a PortAventura Park. 
• Un accés per persona i estada a Ferrari Land. 
• Descomptes especials a Caribe Aquatic Park.

• Accés Wi-Fi a tot el resort.
• Inclou pensió completa.

BENEFICIS PER ALLOTJAR-VOS ALS HOTELS DE PORTAVENTURA
• Accés IL·LIMITAT a PortAventura Park. 
• Un accés per persona i estada a Ferrari Land. 
• Descomptes especials a Caribe Aquatic Park.

• Accés Wi-Fi a tot el resort.
• Servei de pick-up: us duem a l’hotel tot el que 

compreu al parc.

dl. dt. dc.  dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc.  dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc.  dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc.  dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc.  dj. dv. ds. dg. dl. dt. 

MARÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JULIOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SETEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DESEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GENER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CALENDARI TARIFES ESCOLARS

Període BPeríode A Hotels tancats Dies sense promoció Dies no disponibles

PERÍODE A PERÍODE B

INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE/ 
QUÀDRUPLE** INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE/ 

QUÀDRUPLE**

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PC 115 € 85 € 75 € 135 € 95 € 85 €

BATXILLERAT I RESTA DE 
GRUPS D’ESTUDIANTS* PC 130 € 95 € 85 € 155 € 110 € 95 €

AFEGIU A LA RESERVA 1 DIA A CARIBE AQUATIC PARK PER TAN SOLS 9 € MÉS PER PERSONA!***

DE DTE. DE DTE.



TARRAGONA
SALOU

VILA-SECA

LLEIDA

REUS

GIRONA

BARCELONA

Amb tren
PortAventura World té estació pròpia que connecta amb les 
estacions principals.

Per a més informació, consulteu www.renfe.com.

Amb avió
L’aeroport de Reus és el més proper. Hi ha un servei d’autobús 
que el connecta amb PortAventura World en tan sols 10 
minuts. L’aeroport de Barcelona és a 1 hora i també ofereix 
un servei d’autobús que connecta amb els nostres hotels. 
L’aeroport de Girona és a 2 hores. 

Amb l’AVE
L’estació de l’AVE, Camp de Tarragona, és a 20 minuts de 
PortAventura World.

Amb cotxe o autocar
 · Per l’AP-7, si veniu de la Jonquera o del sud d’Espanya, la sortida 35 

us duu directament a PortAventura World.

 · Per la C-32, si veniu de Barcelona o el Vendrell, enllaceu amb l’AP-7.

 · Per l’AP-2, si veniu del País Basc o Saragossa, enllaceu amb l’AP-7.
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Imprès el mes d’octubre de 2017. La informació d’aquest fullet és la informació vigent a la data d’edició.
Aquesta informació es pot modificar durant la vigència del catàleg.

CONDICIONS 
GENERALS GRUPS
1 INTRODUCCIÓ: aquestes Condicions Generals són 
aplicables a la contractació, per part del consumidor final o 
d’una agència de viatges (d’ara endavant, CLIENT), dels serveis 
d’allotjament per a GRUPS (terme GRUP definit a l’apartat 3) en 
algun dels hotels que gestiona  Port Aventura Entertainment 
S.A.U. (d’ara endavant, PAESA), amb domicili fiscal a l’Av. de 
l’Alcalde Pere Molas, km 2, CP 43480 de Vila-seca, Tarragona 
i amb el NIF A63776306. Inscrita en el registre mercantil de 
Tarragona, tom 2.504, foli 158, full número T-40.500, inscripció 
1a. Actualment, aquests hotels són: H. PortAventura (HT-000760), 
H. El Paso (HT-000770), H. Caribe (HT-000772), H. Gold River 
(HT-000855) i H. Mansión de Lucy (HT-000888).

2 PREU: els preus finals per al consumidor (IVA inclòs) són els que 
s’indiquen en el fullet per a grups i a la carta de confirmació de la 
reserva. Els preus es poden modificar d’acord amb la normativa.
2.1: cal entendre que les tarifes inclouen, únicament i 
exclusivament, els serveis que s’esmenten en el fullet i/o 
confirmació de la reserva, sense que incloguin cap més servei 
complementari que no s’hi indiqui expressament.
D’altra banda, l’impost per estada en establiments turístics no 
està inclòs en els preus. La taxa turística l’ha de pagar el CLIENT 
(tret que s’acordi el contrari) en formalitzar l’estada a l’hotel 
(check-in), i correspon a 0,99 euros (IVA inclòs) per persona 
i nit als hotels de quatre estrelles de PortAventura, i a 2,48 € 
(IVA inclòs) als hotels de cinc estrelles, fins a un màxim de 7 nits 
(n’estan exemptes totes les persones de 16 anys o menys).
Així, doncs, cal tenir en compte que algun dels elements o 
prestacions de serveis que s’haurien de derivar de la contractació 
de l’allotjament es poden modificar o cancel·lar per motius de 
seguretat, operatius o tècnics, per causes meteorològiques o 
altres causes de força major; tot plegat d’acord amb les Normes 
de Funcionament o amb els reglaments interns de cadascun dels 
serveis inclosos en l’allotjament.
2.2: tarifes per a menors. Els menors de 2 anys no paguen cap
import per l’allotjament. Als menors d’edats compreses entre 
2 i 12 anys, ambdues incloses, se’ls ha d’aplicar la tarifa que 
s’especifica per a aquesta franja d’edat en el fullet i/o en el 
pressupost. PAESA o, si escau, l’hotel corresponent, es reserva 
la facultat de demanar en qualsevol moment documentació 
que acrediti l’edat del menor. Si no es proporciona l’acreditació, 
s’aplicaran les tarifes que considerin pertinents.
2.3: quan, de resultes d’ofertes especials de darrera hora o 
equivalents, la contractació de l’allotjament sigui a un preu 
diferent del que s’indica en el fullet, els serveis compresos en el 
preu només seran els que s’especifiquen en l’oferta. Les formes 
de pagament i cancel·lació aplicables a les ofertes esmentades 
són les que s’especifiquen expressament en el contracte 
corresponent.

3 FORMALITZACIÓ DE RESERVES: per a reservar l’allotjament, cal 
tenir en compte els aspectes següents:
- Per grup s’entén un mínim de 20 persones de pagament.
- En les reserves de grups, PAESA es reserva la facultat de 
sol·licitar al responsable del grup, en el moment de fer el check-in, 
una fiança de 10 € per escolar o jove.
- Les sol·licituds de reserves es poden fer fins a 24 hores abans 
de la visita, i estan subjectes a la disponibilitat de places.
- La rooming list s’ha d’enviar, com a mínim, 7 dies abans de la 
data d’arribada, tret dels grups a partir de 75 pernoctacions/ 
room night (RN), per als quals el termini serà de 12 dies. S’entén per 
RN el nombre de pernoctacions del grup.
- La rooming list ha d’incloure: els noms complets, l’adreça i el 
número de DNI, a més del nombre d’habitacions que s’ocuparan, 
les edats, la data d’arribada i la data de sortida, el tipus d’habitació, 
el règim d’àpats, l’hotel on es volen allotjar (excepte en 
l’operativa de reserva Roulette) i el nom del titular de la reserva.
Específicament, cal fer constar quants joves de menys de 12 anys 
s’allotgen. Si no s’indica aquesta dada, PAESA facturarà al preu 
d’adult. Les sol·licituds de reserva que no s'hagin emplenat 
correctament no es consideraran rebudes i, per tant, PAESA 
quedarà alliberada de l’obligació de fer la reserva.
Si no es rep la rooming list dins dels terminis previstos, es 
procedirà a cancel·lar la reserva.
El CLIENT ha de comunicar la sol·licitud a PAESA per 
mitjà d’un correu electrònic adreçat a 
grupos.hotel@portaventura.es.
Després de rebre la sol·licitud de reserva, PAESA ha de trametre 
el pressupost de la reserva juntament amb les condicions 
generals aplicables. Un cop acceptats el pressupost i les 
condicions generals del pressupost, PAESA envia el contracte 
de la reserva, en què consten les dades següents: l’allotjament 
contractat, l’import total de l’allotjament, la forma de pagament 
d’acord amb el que disposen les condicions generals o, en 
el cas d’ofertes especials, les condicions que s’hagin pactat 
expressament. El contracte i les condicions contractuals es 

consideren acceptades en el moment en què el CLIENT fa el 
primer dels pagaments previstos. En el cas de reserves per a 
menors d’edat, és imprescindible que s’hi inclogui l’autorització 
dels pares o tutors.

4 CONFIRMACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE RESERVA, 
 TERMINIS DE PAGAMENT I LOCALITZADOR:
Confirmació de la sol·licitud de reserva: la reserva està subjecta 
al pagament de la totalitat de l’import de la reserva i a la 
recepció de la rooming list dins dels terminis establerts 
més amunt. Formes de pagament:
4.1: en els casos en què la contractació impliqui una quantitat 
inferior a 75 pernoctacions (room nights), s’aplicaran les 
condicions següents:
Cal fer un primer pagament del 25 % de l’import total de la 
reserva 15 dies abans de l’arribada. El següent pagament del 50 % 
de l’import total de la reserva cal fer-lo entre 14 i 7 dies abans de 
l’arribada. Entre 6 i 3 dies abans de la data d’arribada, cal abonar 
el 25 % que resta.
En el cas de sol·licituds fetes amb menys de 15 dies d’antelació, 
cal pagar el 75 % de l’import total de la reserva 7 dies abans del 
dia d’arribada. El 25 % que resta cal pagar-lo entre 6 i 3 dies 
abans del dia d’arribada del grup.
En el cas de sol·licituds fetes amb menys de 7 dies d’antelació, cal 
pagar el 100 % de la reserva en el moment de la tramitació.
4.2: en els casos en què la contractació impliqui una quantitat 
igual o superior a 75 pernoctacions (room nights), s’aplicaran 
les condicions següents:
- 44 dies abans del check-in, cal fer un primer pagament del 25 % 
del total de la reserva.
- Entre 44 i 30 dies abans de la data d’arribada, cal fer un segon 
pagament del 50 % de l’import total de la reserva.
- Entre 29 i 15 dies abans de la data d’arribada, cal abonar el 25 %
que resta.
4.3: en qualsevol dels dos casos anteriors:
Entre 2 i 0 dies abans de la data d’arribada del grup: el 
pagament s’ha de fer mitjançant targeta de crèdit. Si es fa per 
transferència, i no s’ha rebut abans del check-in, l’hotel es 
reserva el dret d’executar el pagament pendent en el moment de 
fer el check-in.
4.4: operativa Hotel Roulette: la reserva de grups escolars 
es farà mitjançant l’operativa Hotel Roulette. Amb aquesta 
operativa de reserva, el CLIENT sol·licita una reserva per a una 
data determinada en un dels hotels de PortAventura World. 
PAESA assigna l’hotel segons el seu criteri i informa el CLIENT 
del nom de l’hotel assignat, com a mínim, una setmana abans del 
dia d’arribada.

5 FORMA DE PAGAMENT: el CLIENT pot abonar els imports per 
transferència bancària al compte següent:
Entitat: Caixabank S.A. (2100) “La Caixa” Oficina: Paseo de 
Recoletos núm. 37, 28004 Madrid
Codi Swift: CAIXESBBXXX Núm. de compte: ES28 2100 2931 
9902 0044 8746.

6 CANCEL·LACIONS:
6.1: en els casos en què la contractació impliqui una quantitat 
inferior a 75 pernoctacions (room nights) i es cancel·li més del 50 % 
del grup (persones o habitacions), s’aplicaran les condicions 
següents:
- Si la cancel·lació es fa entre 14 i 7 dies abans del dia d’arribada, 
cal pagar el 25 % del total dels serveis cancel·lats.
- Si la cancel·lació es fa entre 6 i 3 dies abans del dia d’arribada, 
cal pagar el 75 % del total dels serveis cancel·lats.
- Si la cancel·lació es fa dos dies abans del dia d’arribada, el dia 
anterior o el mateix dia d’ocupació, cal pagar el 100 % de l’import 
total dels serveis cancel·lats.
- Reduccions de serveis: si es redueix menys del 50 % del grup 
(tenint en compte el nombre de persones o d’habitacions) dos 
dies abans de l’arribada, el dia abans o el mateix dia d’ocupació, 
s’aplicarà una penalització del 100 % dels serveis cancel·lats.
6.2: en els casos en què la contractació impliqui una quantitat 
igual o superior a 75 pernoctacions (room nights) i es cancel·li el 
100 % del grup (persones o habitacions), s’aplicaran les següents 
condicions de cancel·lació:
- Si la cancel·lació es fa entre 44 i 30 dies abans del dia d’arribada, 
cal pagar el 25 % del total dels serveis cancel·lats.
- Si la cancel·lació es fa entre 29 i 15 dies abans del dia d’arribada, 
cal pagar el 75 % del total dels serveis cancel·lats.
- A partir de 14 dies abans de l’arribada del grup, cal pagar el 100 % 
de l’import total dels serveis cancel·lats.
Reduccions: les reduccions de qualsevol percentatge del total de 
persones o habitacions dona lloc a les penalitzacions següents:
- Si la reducció es fa entre 44 i 30 dies abans de la data d’arribada 
del grup i es redueix fins al 25 % d’habitacions, no s’aplica cap 
penalització. Si es redueix més del 25 %, s’aplica una penalització 
del 50 % del preu que correspongui.

- Si la reducció es fa entre 29 i 15 dies abans de la data d’arribada 
del grup i es redueix fins al 15 % de les habitacions, no s’aplica 
cap penalització. Si es redueix més del 15 %, s’aplica una 
penalització del 60 % del preu que correspongui.
- Si la reducció es fa entre 14 i 3 dies abans de la data d’arribada 
del grup i es redueix fins al 5 % de les habitacions, no s’aplica cap 
penalització.
Si es redueix més del 5 %, s’aplica una penalització del 75 % del 
preu que correspongui.
- Si la reducció es fa fins a 2 dies abans de l’arribada del grup, 
s’aplica una penalització del 100 % del preu de les habitacions 
cancel·lades.

7 MODIFICACIONS: qualsevol modificació d’una reserva cal 
comunicar-la per correu electrònic i ha de ser admesa per 
PAESA.
- Si la modificació implica un increment dels serveis, el preu de 
l’increment serà el preu que correspongui en el moment de fer-
ne la sol·licitud i està subjecte a disponibilitat.
- Les modificacions de les dates es consideren cancel·lacions de 
la reserva inicial i impliquen la generació d’un nou pressupost 
al preu que correspongui en el moment de fer la reserva 
nova, sense perjudici de l’aplicació de les penalitzacions que 
corresponguin en funció de la data. PAESA es reserva el dret de 
cobrar un cànon de gestió per a la tramitació de qualsevol 
modificació d’una reserva confirmada.
- No es permet cap modificació amb menys de 48 hores 
d’antelació a la data d’arribada del grup.
- Les modificacions que impliquin la disminució del valor donen 
lloc a l’aplicació de les penalitzacions de cancel·lació de serveis 
d’acord amb les condicions pactades en el contracte.

8 RENÚNCIA: si s’abandona l’habitació abans de la data prevista 
en la reserva, PAESA demanarà l’equivalent al 100 % del preu 
total de la reserva contractada.

9 REGISTRE D’ENTRADA: el registre d’entrada als hotels s’ha 
de fer a partir de les 15 h, i les habitacions s’han de deixar 
lliures abans de les 11 h. Si el CLIENT incompleix l’horari de 
sortida, PAESA es reserva el dret d’optar entre: entendre que 
el CLIENT allarga l’estada un dia més, o bé disposar de la unitat 
d’allotjament enretirant-ne les pertinences del CLIENT 
mitjançant inventari elaborat en presència de dos testimonis.

10 CARIBE AQUATIC PARK: els CLIENTS allotjats als hotels 
PortAventura, El Paso, Caribe, Gold River 
i Mansión de Lucy tenen condicions especials d’accés a 
Caribe Aquatic Park. Consulteu les condicions descrites 
per a cada hotel en el programa.
Cal tenir en compte que la visita s’ha de fer d’acord amb les dates 
i l’horari d’obertura al públic de les instal·lacions i en funció de la 
disponibilitat de places. No es pot reclamar cap quantitat per la 
restricció d’accés per motius de limitació de l’aforament.

11 NORMES DE FUNCIONAMENT: l’ús i gaudi de les instal·lacions 
de PortAventura World s’ha de fer d’acord amb les Normes de 
Funcionament aplicables a cada instal·lació en concret. Les 
normes estan a disposició del CLIENT en els punts d’informació 
que hi ha en cadascuna de les instal·lacions de PortAventura 
World.

12 VIGÈNCIA: el fullet es mantindrà vigent del mes de març de 
2018 al mes de gener de 2019, llevat dels programes en què 
s’indiquin altres dates i sens perjudici dels períodes específics 
d’obertura de cada instal·lació.

13 DADES DE CARÀCTER PERSONAL: en compliment de l’art. 
5 de la LOPD, 15/1999, PAESA informa que les dades de caràcter 
personal comunicades s’incorporen als seus fitxers 
automatitzats, amb la finalitat de gestionar l’estada als seus 
hotels i de facilitar l’accés a les instal·lacions i gaudir-ne, 
amb la possibilitat per a les persones interessades d’exercir 
els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant 
un correu electrònic a info@portaventura.es, o mitjançant 
comunicació escrita, adjuntant-hi una còpia del DNI o qualsevol 
altre document d’identitat, adreçada a PAESA (Assessoria 
Jurídica) Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, CP 43480, Vila-seca 
(Tarragona).

A més, PAESA també us informa que teniu els drets esmentats 
més amunt i que els podeu exercir en les adreces esmentades.

Port Aventura Entertainment, S.A. Unipersonal
Telèfon d’atenció al client: 902 20 22 20
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ON SOM?
A TAN SOLS 1 HORA DE BARCELONA
Veniu i gaudiu de tota la diversió de PortAventura World des de qualsevol part del món. 
Teniu moltes maneres d’arribar-hi. Visiteu-nos i deixeu volar la vostra imaginació!



AGÈNCIA DE VIATGES

www.portaventuraworld.com


