BENVINGUT

ENTRADES I PASSIS DE TEMPORADA*
• TARIFA ESPECIAL en l’entrada i en el Passi de temporada.
• Passi gratuït a partir del 75 % de discapacitat.
OFICINA D’ATENCIÓ AL VISITANT AMB NECESSITATS
ESPECIALS
Estem a la teva disposició per atendre’t i oferir-te els serveis
següents:
• Venda d’entrades amb tarifa especial (cal presentar el
certificat que acredita la discapacitat mínima del 33 %).
• Tramitació de les identificacions d’accessos sense
barreres arquitectòniques per als visitants amb
mobilitat reduïda i persones amb certs trastorns del
neurodesenvolupament (***).
• Informació de les atraccions, els restaurants, els
espectacles, com ara els serveis i les instal·lacions més
adequats.

A PortAventura World ens agrada cuidar-te i fem tot el
que podem perquè gaudeixis d’un món d’experiències
úniques.

GUIA

ZONA D’ESTACIONAMENT RESERVADA I CONTROLADA
Posem a disposició de les persones amb mobilitat reduïda
una zona d’estacionament reservada i vigilada perquè puguin
estacionar a prop de l’entrada. Un dels ocupants del vehicle ha
de ser el titular de la targeta (cal deixar visible a l’interior del
vehicle la targeta oficial normalitzada de mobilitat reduïda).

D’ACCESSIBILITAT

Treballem constantment per adaptar les nostres
instal·lacions i aconseguir que PortAventura Park tingui
una arquitectura totalment accessible i et diverteixis al
màxim.
És un plaer poder-te oferir atenció personalitzada que
s’adapti a les teves necessitats i que puguis gaudir d’un
ambient acollidor i integrador a PortAventura World.
Aquesta guia, i la guia del parc, t’ajudaran a organitzar la
visita i gaudir al màxim de les atraccions i els serveis.
Esperem que passis un dia inoblidable a PortAventura Park!

ACCÉS SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LES
ATRACCIONS**
Els visitants amb discapacitat i mobilitat reduïda, o que pateixin
certs trastorns del neurodesenvolupament (***), tenen accés
sense barreres arquitectòniques a les atraccions i poden
anar acompanyats d’un màxim de quatre persones (una de les
quals ha de ser major d’edat i tenir plenes facultats per fer-se
responsable de la seva custòdia).
A l’Oficina d’Atenció al Visitant amb Necessitats Especials et
donarem una identificació per facilitar-t’hi l’accés. Cal que
mostris l’entrada al parc, la clau de l’hotel o el Passi anual i un
document que acrediti la teva condició legal de persona amb
discapacitat i mobilitat reduïda, o persona que pateix algun
trastorn del neurodesenvolupament.(*)

SERVEIS PER ALS VISITANTS AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Descomptes en les entrades i els Passis de
temporada

ACCÉS SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ESPAIS
HABILITATS ALS ESPECTACLES
Els visitants amb discapacitat i mobilitat reduïda tenen accés
sense barreres arquitectòniques als recintes amb espectacles,
i poden anar acompanyats d’un adult com a màxim. A més,
poden ocupar espais habilitats (subjecte a disponibilitat).

Oficina exclusiva d’atenció al visitant amb
necessitats especials
Zona d’estacionament reservada i controlada

RESERVA ALS RESTAURANTS AMB SERVEI DE TAULA A
ZONES SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Accés sense barreres arquitectòniques a les
atraccions
* Documentació requerida: certificat que acrediti un mínim del 33 % de discapacitat. Si, 		
a més, tenen mobilitat reduïda, cal que mostrin la documentació que especifiqui la seva 		
condició.
** Si l’atracció no té barreres arquitectòniques, han d’accedir-hi per l’accés principal i han
de respectar el temps d’espera que hi hagi. Per motius operatius es pot limitar el nombre
de persones amb discapacitat que poden accedir a cada cicle d’una atracció. Les persones
que tinguin una discapacitat que els dificulti pujar i baixar del tren o gòndola, poden repetir
el cicle una vegada més com a màxim, i poden canviar d’acompanyant si s’ho estimen més.
Els braçalets d’identificació arreglats, trencats, sobreescrits i/o manipulats d’una manera
indeguda es retiraran sense que se’n pugui demanar la substitució.
*** Acreditat amb la documentació corresponent.

Accés sense barreres arquitectòniques i
espais habilitats als espectacles

MÉS INFORMACIÓ A

WWW.PORTAVENTURAWORLD.COM

Reserva als restaurants amb servei de taula en
zones sense barreres arquitectòniques

ATRACCIONS
SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
1 FURIUS BACO

141 ARMADILLOS

31 TUTUKI SPLASH

142 EL DIABLO - TREN DE LA MINA

32 KONTIKI

143 YUCATAN

33 DINO ESCAPE 4D

144 SERPIENTE EMPLUMADA

60 LA GRANJA DE ELMO

145 HURAKAN CONDOR

61 EL SALTO DE BLAS

180 CAROUSEL

62 TAMI TAMI

181 BUFFALO RODEO

63 WAIKIKI

182 TOMAHAWK

66 COCO PILOTO

183 SILVER RIVER FLUME

67 MARIPOSAS SALTARINAS

184 WILD BUFFALOS

90 SHAMBHALA

185 CRAZY BARRELS

91 TEA CUPS

187 VOLPAIUTE

92 COBRA IMPERIAL

188 STAMPIDA

93 DRAGON KHAN
94 ANGKOR
95 ÀREA INFANTIL

PRIMERS
AUXILIS

143

145
132

91
144

18

163 LA HACIENDA

RESTAURANTE
VINOSFERA

204 THE IRON HORSE

Oficina d’atenció al visitant
amb necessitats especials
Lloguer de cadires de rodes
Lloguer d’escúters elèctrics
Serveis
(adaptats per a persones
amb mobilitat reduïda)

187

31

32

185
28

181

1

Consulta’n les dates d’obertura

Viatja amb tren de vapor entre
Mediterrània (Estació del
Nord) 28 , SésamoAventura
(SésamoAventura Station) 89
i Far West (Penitence Station) 229 .

182

66

61
33

184

188

67

62

92

142

141

60

95

138

RESTAURANTS SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
AMB SERVEI DE TAULA

63

133

Atraccions suaus
Atraccions moderades
Atraccions fortes

RACÓ DE MAR

89

93

Consulta els requisits d’alçada i ús al cartell de l’entrada de cada atracció.

17

94

90

29

183

18

229
204
225

180

Navega entre Mediterrània (Port
de la Drassana) 29 i China (Waitan
Port) 138 .

17
Et recomanem que
comencis la teva visita
per FAR WEST

Restaurants a la carta
amb servei de reserves
Primers auxilis
Algunes atraccions, restaurants i altres serveis poden romandre tancats per motius
tècnics, meteorològics o operatius. La informació d’aquesta guia es pot modificar sense
avís previ.
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., Reg. Merc. de Tarragona, foli 158, del tom 2.504 de Societats, full
núm. T-40.500, CIF A63776306 - Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2 s/n, Tarragona, Espanya.
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AMB NECESSITATS ESPECIALS
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