
Adventurer Pass Explorer Pass Discoverer Pass

Accedeix als nostres parcs1

Accés a PortAventura Park En dates seleccionades Il·limitat Il·limitat

Accés a Caribe Aquatic Park Sense accés En dates seleccionades Il·limitat

Accés a Ferrari Land Sense accés Sense accés Il·limitat

Preus del Passi adult2

Preus 135€ 175€ 245€

Descomptes3

Descompte en les entrades  
per als parcs

-10 % -20 % -25 %

Entrada gratuïta adult  

Entrada gratuïta júnior 

Facilitem l’arribada i l’experiència4

Pàrquings Nord i Sud gratuïts -50 % Accés inclòs Accés inclòs

Aparcament preferent Sense accés Sense accés Accés inclòs (segons 
disponibilitat)

Lloguer de cotxets

Lloguer de cadires de rodes 
motoritzades (€/dia)

Lloguer de cadires de rodes 
manuals gratuït



Passi digital  

Passi físic (targeta)

Àrea privada digital 

Pagament en tres quotes  
amb KLARNA 

Accés exclusiu a  
esdeveniments  

Una pausa de les atraccions5

Beguda de cortesia  

Descomptes als restaurants -10 % -15 % -20 %

Preu especial DigiPass No disponible 25 € 25 €

Descomptes a les botigues -10 % -20 % -20 %

Maximitzem la teva experiència al parc6

Descomptes en els Passis  
Express  

No disponible -10 % -15 %

Una volta pels nostres hotels7

No disponible -15 % -20 %

Pel teu aniversari8

Regal d’aniversari per a  
Passis júnior

Regal d’aniversari per a  
Passis adult

Celebra el teu aniversari a  
PortAventura World



PortAventura World amb tu a fora del parc9

Àrea de descomptes

Visites a monuments turístics

Visites a altres parcs

Descomptes a gimnasos i spas

Descomptes en viatges i  
transport

CONDICIONS

1. Accedeix als nostres parcs

Condicions d’accés als parcs segons el Passi: 
 
Accés a PortAventura Park:

•	 Adventurer Pass: des de 180 dies/any. Veure el 
calendari

•	 Explorer Pass: il·limitat
•	 Discoverer Pass: il·limitat

 
Accés a Caribe Aquatic Park:

•	 Adventurer Pass: sense accés
•	 Explorer Pass: de la data d’obertura al 11 de juny 

i del 4 de setembre al final de la temporada del 
parc.

•	 Discoverer Pass: il·limitat
 
Accés a Ferrari Land:

•	 Adventurer Pass: sense accés
•	 Explorer Pass: sense accés
•	 Discoverer Pass: il·limitat

Preus del Passi adult

•	 Adventurer: 135 €
•	 Explorer: 175 €
•	 Discoverer: 245 €

2. Descomptes

Descomptes en les entrades
•	 Adventurer Pass: 10 % en tots els parcs (20 entra-

des/any). 5 compres de 4 entrades com a màxim.
•	 Explorer Pass: 20 % a tots els parcs (20 entrades/

any). 5 compres de 4 entrades com a màxim.
•	 Discoverer Pass: 25 % a tots els parcs (20 entra-

des/any). 5 compres de 4 entrades com a màxim.
 

Entrada gratuïta adult

•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Explorer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Discoverer Pass: 1 entrada gratuïta per tempora-

da (adult/sènior)
 
Entrada gratuïta júnior

•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Explorer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Discoverer Pass: 1 entrada gratuïta per tempora-

da (júnior)

3. Facilitem l’arribada i l’experiència

Pàrquings Nord i Sud
•	 Adventurer Pass: 50 % de descompte en l’accés 

als pàrquings Nord i Sud.
•	 Explorer Pass: accés gratuït.
•	 Discoverer Pass: accés gratuït.

 
Aparcament preferent

•	 Adventurer Pass: sense accés.
•	 Explorer Pass: sense accés.
•	 Discoverer Pass: accés a l’aparcament preferent 

segons disponibilitat.
 
Lloguer de cotxets 
Tots els passis (Adventurer Pass, Explorer Pass i Disco-
verer Pass): 25 % de descompte en el lloguer de cotxets 
(individuals o dobles). 
 
Lloguer de cadires de rodes motoritzades (€/dia) 
Tots els passis (Adventurer Pass, Explorer Pass i Discove-
rer Pass): 27 €/dia. 
 
Lloguer de cadires de rodes manuals (gratuït) 
Lloguer gratuït per a tots els passis (Adventurer Pass, Ex-
plorer Pass i Discoverer Pass). 
 
Passi digital 
Passi digital gratuït. Quan compris el Passi nou, t’envia-
rem un enllaç perquè puguis descarregar-te’l al teu Wa-
llet o Passbook. També te’l pots descarregar a la teva àrea 
privada. 
Passi físic 



Passi físic gratuït. Només disponible sol·licitant-lo a l’Ofici-
na del Club. 
 
Àrea privada digital 
Disponible per a tots els passis (Adventurer Pass, Explorer 
Pass i Discoverer Pass). Un cop adquirit el Passi, rebràs un 
correu electrònic amb les instruccions per poder accedir 
a la teva àrea privada. 
 
Pagament en tres quotes amb KLARNA 
L’opció de pagar en tres terminis et permet dividir el cost 
de la compra en tres pagaments iguals. El pagament de 
cada termini es cobra automàticament a la targeta de 
crèdit o dèbit indicada en el moment del pagament al 
web de Klarna. La primera quota es cobra quan es confir-
ma la compra i les altres dues es programen per al cap de 
30 i 60 dies respectivament. 
 
Accés exclusiu a esdeveniments

•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Explorer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Discoverer Pass: accés exclusiu a esdeveniments. 

Rebràs al correu electrònic la informació de tots 
els esdeveniments que s’organitzen.

 
Atenció al client 
Pots contactar amb el nostre Call Center trucant al  
977 12 90 57 o enviant un correu a l’adreça electrònica  
club@portaventura.es.

4. Una pausa de les atraccions

Beguda de cortesia (refresc, aigua i/o cervesa)
•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici
•	 Explorer Pass i Discoverer Pass: només disponible 

als restaurants a la carta Ristorante Cavallino a 
Ferrari Land i Racó de Mar, The Iron Horse i Vi-
nosfera a PortAventura Park. Només aplicable a 
imports superiors a 20 € per persona, segons el 
calendari d’obertura dels restaurants. (Per accedir 
al Ristorante Cavallino, les persones que tinguin 
l’Explorer Pass han d’estar en possessió d’una 
entrada per a Ferrari Land).

 
Descomptes als restaurants 
Gaudeix d’una oferta gastronòmica única a PortAventura 
Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari Land. Aquests des-
comptes s’apliquen a l’import total de la taula del titular 
o bé a un màxim de quatre persones si es menja en un 
restaurant d’autoservei, o en qualsevol punt d’alimenta-
ció dels parcs i els hotels, o en productes d’alimentació de 
les botigues (tret dels carretons de venda per impuls i els 
punts de venda ambulant). 

•	 Adventurer Pass: 10 % de descompte.
•	 Explorer Pass: 15 % de descompte.
•	 Discoverer Pass: 20 % de descompte.

 
Preu especial DigiPass:

•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Explorer: 25 €
•	 Discoverer: 25 €

 
Descompte a les botigues 
Gaudeix de descomptes exclusius a les botigues de Por-
tAventura Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari Land (segons 
el Passi que tinguis) durant tota la temporada; i aprofita 
el servei de recollida de compres! Aquest descompte no 
és acumulable a altres promocions i no s’aplica als punts 
de venda exteriors al parc, ni a productes fotogràfics i/o 

vídeos. Tampoc no s’aplica ni a tatuatges ni a serveis de 
face painting. Per als productes d’alimentació de les boti-
gues, aplica el mateix descompte que a restauració. 

•	 Adventurer Pass: 10 % de descompte.
•	 Explorer Pass: 20 % de descompte.
•	 Discoverer Pass: Discoverer Pass: 20% de des-

compte en PortAventura Park i Caribe Aquatic 
Park i 10% de descompte en Ferrari Land.

Maximitzem la teva experiència al parc

•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Explorer Pass: 10 % de descompte en els passis 

Express Max i Express Premium (dues compres 
per temporada. Màxim 4 Express per compra).

•	 Discoverer Pass: 15 % de descompte en l’Express 
Max, l’Express Premium, l’Express Max Ferrari 
Land i l’Express Caribe Aquatic Park (dues com-
pres per temporada. Màxim 4 Express per com-
pra).

5. Una volta pels nostres hotels

Descompte a hotels
•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici
•	 Explorer Pass: 15 % de descompte (només per als 

passis d’adult). Si l’allotjament inclou la nit del 
dissabte, l’estada mínima és de dues nits.

•	 Discoverer Pass: 20 % de descompte (només per 
als passis d’adult). Si l’allotjament inclou la nit del 
dissabte, l’estada mínima és de dues nits.

6. Pel teu aniversari

Regal d’aniversari per a passis júnior
•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Explorer Pass: 1 entrada júnior gratuïta, com-

prant-la al web entre el dia de l’aniversari i els tres 
dies següents.

•	 Discoverer Pass: 1 entrada júnior i 1 DigiPass gra-
tuïts, comprant-los al web entre el dia de l’aniver-
sari i els deu dies següents.

 
Regal d’aniversari per a passis d’adult

•	 Adventurer Pass: no ofereix aquest benefici.
•	 Explorer Pass: 1 entrada d’adult gratuïta, com-

prant-la al web entre el dia de l’aniversari i els tres 
dies següents.

•	 Discoverer Pass: 1 entrada d’adult i 1 DigiPass gra-
tuïts, comprant-los al web entre el dia de l’aniver-
sari i els deu dies següents.

 
Celebra el teu aniversari a PortAventura World 
Vols celebrar l’aniversari del teu fill o filla (menor de 14 
anys) a PortAventura World? Ara pots fer-ho a La Casa 
de Woody! Tria entre l’opció d’esmorzar o berenar amb 
la companyia d’en Woody, amb qui els nens i nenes es 
podran fer una foto. A més, el nen o nena de l’aniversari 
rebrà un regal exclusiu. 
Per a grups d’entre 10 i 25 persones, s’inclou: 

•	 Per a cada nen/a: minientrepà de pernil dolç i 
formatge i de pernil salat, minisandvitx amb No-
cilla, assortiment de minibrioixeria, aperitius Ma-
tutano. pastís de Sacher, Coca-Cola i bossa amb 
gominoles.

•	 Per a cada adult: minientrepà de pernil dolç i for-



matge i de pernil salat, minisandvitx amb Nocilla, 
minichics salats, aperitius Matutano, pastís de 
Sacher i cervesa. Consulta’n les condicions i con-
tracta la teva festa al 977 77 90 90.

 
Celebra el teu aniversari als restaurants The Iron Horse, 
Hacienda El Charro o Racó de Mar amb els avantatges 
següents: 

•	 Per a infants (0-10 anys): regal d’un pastís petit de 
xocolata i fins a dos menús infantils (un per a l’in-
fant que celebra l’aniversari i l’altre per a un dels 
seus germans o amics que l’acompanyi). Mínim: 
dos adults i l’infant que fa els anys.

•	 Per a adults: regal d’un pastís petit de xocolata i 
una ampolla de cava. Mínim: quatre persones. A 
més, pots beneficiar-te del descompte habitual 
en restauració segons la modalitat de Passi. La 
celebració ha de ser durant el mes de l’aniversari. 
Informació i reserves al 977 77 90 90.

7. PortAventura World amb tu a fora del parc

Àrea de descomptes 
Avantatges exclusius a més de 70 establiments! 
+PortAventura Club és un espai únic dissenyat exclusi-
vament per a tu, perquè puguis gaudir, en més de 70 
establiments, dels millors descomptes i promocions en 
les principals marques de moda, alimentació, tecnologia 
i lleure adherides al segell Colectivos Vip. Fes servir el 
cupó per internet o físicament a les botigues i estalvia 
més de 700 € anuals! I gaudeix ara de beneficis nous a la 
zona. INSCRIU-T’HI.  
 
Visites a altres parcs 
Gaudeix de descomptes per visitar altres parcs! 
Entrades amb un 35 % de descompte per a parcs nacio-
nals per als titulars del Passi i fins a tres acompanyants. 
Caldrà que presentis el teu Passi a les taquilles o a l’Ofici-
na d’ Atenció al Visitant. 
Entrades gratuïtes per a parcs estrangers. Aquest bene-
fici es pot modificar en funció de les restriccions de cada 
parc. 
 
Nacionals: 

•	 Tibidabo (entrada per al parc d’atraccions i Cuca 
de Llum per a persones amb una alçada mínima 
d’1,20 m. PVP sense descompte: 35 €).

•	 Isla Mágica (no aplicable a la zona aquàtica)
•	 Dinópolis
•	 Ciutat de les Arts i les Ciències (per al museu i 

l’Hemisfèric)
•	 Terra Mítica

 
Estrangers: 

•	 Efteling, als Països Baixos: per poder accedir de 
franc, has de reservar data de visita al seu web i 
indicar que ja tens entrada. Recorda que has de 
presentar el comprovant de la reserva i el Passi 
+PortAventura Club vigent.

•	 Liseberg, a Suècia.
•	 Europa Park

 
Visites a monuments turístics 
Visita el patrimoni de l’entorn de PortAventura World! 
Reus: visita el Gaudí Centre totalment de franc. 

Tarragona: entrada gratuïta a l’Amfiteatre, el Passeig Ar-
queològic (muralles), el Pretori i el Fòrum romans, i també 
al Museu d’Art Modern de Tarragona. 
Cambrils: Entrades amb un 50 % de descompte al parc 
Samà, un jardí històric declarat Bé Cultural d’Interès Naci-
onal. Té una extensió de 14 hectàrees perquè puguis gau-
dir d’una de les millores mostres de jardineria romàntica 
del segle XIX. 
 
Descomptes a gimnasos i centres d’spa 
Relaxa’t i posa’t en forma amb +PortAventura Club! 
T’ajudem a relaxar-te i a estar en forma amb aquests be-
neficis a gimnasos de la zona: 

•	 Apunta’t al Club Eurosport d’Estival Park sense 
haver de pagar matrícula i gaudeix, a més, d’un 
10 % de descompte en la mensualitat mentre el 
teu Passi sigui vigent. Podràs accedir a cinc pistes 
de pàdel, una de tennis, dues d’esquaix, una zona 
d’aigües amb piscina, jacuzzi, sauna i banys de 
vapor, zona de fitness, classes dirigides i l’Aquum 
Spa (de dilluns a dijous, excepte festius).

•	 Grand Palas Hotel: 15 € per persona i dia i 10 % de 
dte. en els tractaments a Spalas Spa & Wellness, 
excepte entre el 15/6 i el 15/9. Consulta trucant al 
977 374 256.

•	 Gaudeix de matrícula gratuïta a les piscines de 
Vila-seca i aconsegueix, a més, cinc invitacions 
(vàlides durant tres mesos). Per gestionar-ho, has 
de presentar: el teu DNI, el Passi +PortAventura 
Club, les teves dades bancàries per domiciliar les 
mensualitats, la targeta de la mútua i el rebut de 
l’últim pagament (si no tens mútua, has de con-
tractar una assegurança de 0,95 € mensuals).

 
Descompte en viatges/transport 
Viatja cap a l’aventura amb Baleària. Reserva amb el codi 
PORTAV10 a www.balearia.com i aconsegueix un 10 % de 
dte. en el teu paquet de bitllet + vehicle.
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