
CONDICIONS GRUPS HOTELS 

0. MESURES COVID-19:   

L'informem de les principals mesures adoptades entorn a l'COVID-19. Haurà de passar el control de 

temperatura no podent ésser superior a 37,5 ºC. Aquesta circumstància impedirà l'accés a les instal·lacions 

de l'hotel tant a l'afectat com als seus acompanyants. Respectar la distància de seguretat interpersonal de 

al menys 1,5 metres, complir amb el requeriment de neteja de mans i ús de gel hidroalcohòlic habilitat en 

punts especials de Parc, així com complir amb l'ús de mascareta a tot el Resort. 

El funcionament habitual de certes atraccions es pot veure alterat o limitat temporalment en atenció a les 

restriccions derivades de les mesures preventives implementades. Així mateix, s'han cancel·lat els 

espectacles programats fins al setembre. Depenent de l'evolució de les mesures de seguretat i higiene 

recomanades per les autoritats, algunes experiències o activitats s'adaptaran a les mateixes o poden patir 

modificacions en el moment de la visita. 

Consulteu informació detallada de les mesures especials adoptades a la nostra web 

https://www.portaventuraworld.com/  

Política de Desistiment. Donades les característiques dels productes reservats (reserves d'hotel 

amb una data o un període d'execució específics), és aplicable el que disposa l'art. 103. l) de la 

Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris quedant exclòs el dret de desistiment 

a el sistema de reserves hoteleres. 

1. INTRODUCCIÓ:   

Les presents Condicions Generals són d'aplicació a la contractació, per part de l'CLIENT dels 

serveis d'allotjament per a GRUPS (definit el terme GRUP en l'apartat 3) en algun dels hotels 

gestionats per Port Aventura Entertainment, SA, (en endavant, PAESA ) domiciliada a Av. Alcalde 

Pere Molas, km. 2, C.P. 43480 de Vila-Seca, Tarragona, amb NIF A63776306, inscrita al Registre 

Mercantil de Tarragona, tom 2.504, foli 158, full número T-40.500, inscripció 1ª, els quals en 

l'actualitat són H. PortAventura (HT-000.760), H. El Paso (HT-000770), H. Caribe (HT-000.772), 

H. Gold River (HT-000.855), H. Colorado Creek (HT-004.868) i H. Mansión de Lucy (HT-000.888).  

2. PREU:  

El CLIENT rebrà a través de grupos.hotel@portaventura.es la cotització amb els hotels i les 

tarifes disponibles segons dates. 

2.1: Preus i tarifes: en aquestes tarifes s'entendran inclosos, únicament i exclusivament, els 

serveis que s'indiquen a la confirmació de reserva, no estant inclòs qualsevol servei 

complementari que no figuri expressament indicat en l'esmentat document ni la taxa turística. 

Els preus finals (IVA inclòs) són els que figuren a la carta de confirmació de la reserva. 

3. FORMALITZACIÓ DE RESERVA, CONFIRMACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE RESERVA I 

LOCALIZADOR: 

3.1. Formalització de la reserva: 

https://www.portaventuraworld.com/
mailto:grupos.hotel@portaventura.es


- El CLIENT haurà d'enviar la seva sol·licitud de reserva a grupos.hotel@portaventura.es per 

sol·licitar la reserva del seu grup (prèvia cotització rebuda amb preus) 

- PAESA respondrà en un termini de 24-72 hores a la sol·licitud realitzada pel CLIENT segons 

correspongui. 

3.2. Confirmació de la sol·licitud de la reserva:  

-En cas de confirmació, es facilitarà al CLIENT el localitzador de la reserva juntament amb un 

document de suport per a omplir la Rooming List. 

-La reserva queda supeditada al pagament total de l'import de la reserva i a la recepció de la 

rooming list segons els terminis establerts en el punt 3.3. 

-En cas que en el moment de la confirmació de la reserva no hi hagi disponibilitat en els hotels, 

s'informarà el client de la situació en un termini de 24-72 hores a la sol·licitud. 

3.3. Rooming list: la rooming list s'ha d'enviar, almenys, 15 dies abans de l'arribada. S'hi han 

d'indicar els noms complets, data de naixement i DNI, així com el nombre d'habitacions a ocupar, 

edats, dia d'arribada i sortida. Especialment, s'haurà de fer constar el nombre de menors de 12 

anys que s'allotjaran. En cas de no especificar-se, PAESA facturarà el preu d'adult. 

Serà causa de cancel·lació de la reserva la no recepció de la rooming list en els terminis previstos. 

Les sol·licituds de reserves no emplenades degudament es tindran per no rebudes, quedant 

PAESA alliberada de la seva obligació de reserva. 

4. TERMINIS DE PAGAMENT 

Room Nights (RN): S'entén per room Nights (RN) el nombre total de nits reservades (resultat de 

sumar totes les habitacions ocupades cadascuna de les nits que pernocta) 

 

B.1: Grups de 49 room nights o menys: 

 

- Màxim 8 dies abans de l'arribada: un 50% de l'import total de la reserva. 

- Màxim 4 dies abans de l'arribada: l'import restant. 

B.2: Grups de 50 room nights o més: 

- Màxim 8 dies abans de l'arribada: l'import TOTAL de l’estada. 

5. FORMA DE PAGAMENT: Els pagaments es realitzaran pel CLIENT mitjançant transferència 

bancària al compte detallat a continuació: 

Entitat: Caixabank S.A. (2100) “La Caixa” Oficina: Paseo de 

Recoletos nº 37, 28004 Madrid 

Codi Swift: CAIXESBBXXX  

N. Compte: ES28 2100 2931 9902 0044 8746. 



S'haurà d'indicar el localitzador de la reserva en el moment de formalitzar la transferència. 

No s'admetran pagaments amb targeta de dèbit i / o crèdit ni fraccionats per habitació. 

6. CANCELACIONS: 

Es permet fer la següent reducció sense cost addicional dels serveis contractats en el moment 

de la confirmació, segons els següents períodes de comunicació de la cancel·lació abans de 

l'arribada: 

Grups amb reserva efectuada fins el 31/01/21 per a estades de tota la temporada: 

Es permetran cancel·lacions i modificacions sense despeses fins a 7 dies abans de l'arribada. 

 

Grups de 49 room nights o menys: 

- Entre 7 i 4 dies: es poden cancel·lar sense cost addicional el 15% dels serveis contractats. 

- Entre 3 i 0 dies o no presentació: es poden cancel·lar sense cost addicional el 0% dels serveis 

contractats. 

 

Grups de 50 room nights o més: 

- Entre 7 i 4 dies: es poden cancel·lar sense cost addicional el 15% dels serveis contractats. 

- Entre 3 i 0 dies o no presentació: es poden cancel·lar sense cost addicional el 0% dels serveis 

contractats. 

 

En qualsevol dels dos casos anteriors: 

 

Si les reduccions superen els percentatges abans indicats, es penalitzarà el 100% dels serveis 

contractats que superin la reducció permesa. 

 

El càlcul es realitzarà en base al valor contractat de la reserva inicial. 

 

S'entén per serveis contractats, aquells informats a la confirmació de reserva corresponents a 

l'preu de l'habitació (que inclou l'accés il·limitat a PortAventura Park i un dia d'accés a Ferrari 

Land) i a el règim contractat. Queden exclosos altres serveis addicionals contractats. 

 

 

7. MODIFICACIONS: Tota modificació de reserva ha de ser comunicada per correu electrònic i 

admesa per PAESA: 

- No es permetran modificacions a partir de 72 hores abans de l'arribada de el grup. 

- En cas que la modificació impliqui un augment dels serveis, aquest increment serà cotitzat a el 

preu que correspongui en el moment de sol·licitud i està subjecte a disponibilitat. 

- Els canvis de dates, seran tractats com una cancel·lació de reserva inicial i implicarà la 

generació d'un nou pressupost a el preu que correspongui a la data de la creació de la nova 

reserva; això sense perjudici de l'aplicació de les penalitzacions que corresponguin en funció de 

la data. PAESA es guarda el dret a cobrar un cànon de gestió per realitzar qualsevol tipus de 

modificació sobre una reserva ja realitzada. 



- Les modificacions que suposin una disminució de la valor donaran lloc a l'aplicació de les 

penalitzacions per cancel·lació de serveis en els termes fixats en el contracte. 

8. RENUNCIA: Quan s'abandoni l'habitació abans de la data prevista a la reserva, PAESA 

sol·licitarà l'equivalent a el 100% de l'import total de la reserva contractada. 

9. REGISTRE D’ENTRADA: El registre d'entrada als hotels s'ha de fer a partir de les 15:00 i les 

habitacions han de deixar-se abans de les 11:00. En cas d'incomplir el CLIENT amb l'horari de 

sortida, PAESA es reserva el dret d'optar entre: entendre que aquesta allarga la seva estada un 

dia més, o bé, disposar de la unitat d'allotjament, retirant les pertinences del CLIENT mitjançant 

inventari davant de dos testimonis. 

10. CARIBE AQUATIC PARK i FERRARI LAND: Els CLIENTS allotjats a l'Hotel PortAventura, 

Hotel El Paso, Hotel Caribe, Hotel Gold River, Hotel Colorado Creek i Hotel Mansión de Lucy 

tenen condicions especials d'accés a Caribe Aquatic Park i Ferrari Land. Consulteu les 

condicions a recepció. Es fa constar que aquesta visita es realitzarà de conformitat amb les dates 

i l'horari d'obertura a el públic de les instal·lacions i la disponibilitat de places. No es podrà 

reclamar cap quantitat per la restricció d'accés per motius de limitació d'aforament. 

11. NORMES DE FUNCIONAMIENT: L'ús i gaudi de qualsevol de les instal·lacions de 

PortAventura World es realitzarà d'acord amb les normes de funcionament aplicables a 

cadascuna d'elles. Aquestes normes es troben a disposició de CLIENT en els punts d'informació 

existents en cadascuna de les instal·lacions de PortAventura World. 

 


