
 

 

 
TARIFES PER A SOCIS DEL CLUB PORTAVENTURA 

 

PortAventura World t’ofereix la possibilitat d’omplir aquest dia tan especial de moments extraordinaris. 

CELEBRA’L AMB ELS AMICS 
(màx. 14 anys) 

 
Volem celebrar aquest dia d’una manera ben especial i divertida; per això, a PortAventura World ens 

encarreguem d’organitzar-te una festa plena de sorpreses… Celebra-la a més bon preu per ser del Club! 
 
 

PortAventura Park Novetat! Ferrari Land 
Celebra el berenar d’aniversari a Emma’s House 
per: 

Celebra l’esmorzar o berenar d’aniversari en una 
zona reservada del restaurant Pit Lane de Ferrari 
Land per tan sols: 

 Berenar   Berenar  

 Adults 16,00 €   Adults 14,00 €  

Infants (0-10 anys) 14,00 €  Infants (0-10 anys) 12,00 €  

 
 
 
 

EL PREU INCLOU: 

 Berenar tipus bufet per a infants i adults per al torn de tarda. Esmorzar tipus bufet per a infants 
i adults per al torn de matí a Ferrari Land.

 Pastís d’aniversari (suplement de 30 € per a pastissos addicionals).

 Regal per l’infant que fa l’aniversari.

 No inclou l’entrada al parc però la pots adquirir amb un 50 % de descompte.
 

Per ser del Club pots gaudir de la celebració amb un dels nostres divertits amics del parc amb un 20 % de 
descompte. 

 

CONDICIONS: 
 La reserva s’ha de fer com a mínim tres dies abans de l’esdeveniment, trucant al 902 40 42 44. S’ha de 

pagar prèviament el total de l’import de la festa amb targeta de crèdit 

o Període màxim per a cancel·lar la reserva: set dies abans de la festa. Fora d’aquest període 
no es farà efectiva la devolució de l’import total pagat. 

o Període màxim per poder modificar la reserva: 48 hores abans de la festa. 

 Assistència mínima: 10 persones (inclòs l’infant que celebra l’aniversari). No hi ha nombre màxim 
d’assistents permesos.

 L’infant que fa els anys ha de tenir, com a màxim, 14 anys.

 Per poder celebrar la festa d’aniversari, l’infant ha de fer els anys el mateix mes en què es vol celebrar la 
festa. Quan es recullin les entrades, caldrà demostrar la data de naixement mostrant el DNI o el llibre de 
família.

 Lloc on se celebra: al restaurant Emma’s House de l’àrea de Far West o Pit Lane de Ferrari Land (cal

mostrar l’entrada per poder accedir a la zona on es fa el berenar). 
 Pots celebrar la festa durant tota la temporada (consulta el calendari d’obertura de cada parc). 

o PortAventura Park: berenar a les 17 h (o a les 17.30 h a partir del 25 de novembre). 
o Ferrari Land: esmorzar a les 11 h o berenar a les 16 h (o a les 17 h del 23/6 al 10/9). 



 

 

 

CELEBRA’L EN FAMÍLIA 

A PortAventura World volem que t’agafi gana… Vine a celebrar el teu aniversari en família i gaudeix dels 
nostres restaurants* amb descomptes i regals per al teu gran dia. Viu-lo amb nosaltres! 

 
 

PER A INFANTS DE 4 A 10 ANYS 

 Regal d’un pastís de xocolata i fins a dos menús infantils (un per a l’infant que celebra 
l’aniversari i l’altre per a un dels seus germans o amics que l’acompanyin).

 Mínim: 2 adults i l’infant que fa els anys.

 
PER A ADULTS 

 Regal d’un pastís de xocolata i una ampolla de cava.

 Mínim: 4 persones.
 

CONDICIONS: 
 Imprescindible fer-ne la reserva amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’esdeveniment trucant al 902 40 

42 44.

 La reserva cal fer-la per a un dia del mes en què l’infant fa els anys.

 La reserva de la taula es pot fer fins a les 13.15 h a qualsevol dels restaurants següents*: The Iron
Horse/Emma’s House, La Hacienda o Racó de Mar. Si s’arriba al restaurant més tard de l’hora prevista, 
s’assignarà una taula segons la disponibilitat de l’establiment. 

 Si tens el passi anual, beneficia’t del descompte en restauració segons les condicions establertes.
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