
**Gratuïtat mestres ràtio 1/20

* preu per nen

COLÒNIES PORTAVENTURA WORLD
AMB EDULÒNIA

ACTIVITATS (IVA inclòs) Preu

Activitat amb monitor al matí o a la tarda 11,66€
Activitat amb monitor a la nit 7,48€
Activitat amb monitor de matí, guàrdia horari dinar, tarda i nit 30,80€
Suplement entrada a Caribe Aquatic Park 9,00€

TARIFES 2020

C. Sant Francesc, 4. 43003 Tarragona · Tel.: 902 15 30 49 · www.edulonia.com · info@edulonia.com

Aquesta temporada 2019 - 2020 continuem amb un dels projectes pioners d’Edulònia, Colònies Escolars a PortAventura World. Gaudeix 
d’una estada als Hotels de PortAventura World de 4 estrelles, entrada al parc i activitats dirigides per monitors d’Edulònia. 

Modalitats proposades per Edulònia

Serveis Extres

Els colors corresponen a les tarifes A, B, C o D

Calendari de Tarifes

A B C D

SENSE MONITORS - HOTEL + ENTRADES Hab 3 / 4 Hab 3 / 4 Hab 3 / 4 Hab 3 / 4

Primària i Secundària
1 Pensió Completa + Accés ilimitat a PortAventura Park+ 1 Accés a Ferrari Land 75,00€ 80,00€ 85,00€ 90,00€

Reserves realitzades abans del 31/12/2019 64,00€ 68,00€ 73,00€ 77,00€

A B C D

PACKS AMB MONITORS Hab 3 / 4 Hab 3 / 4 Hab 3 / 4 Hab 3 / 4

2 dies i 1 nit amb activitats i monitors
Inclou 1 Pensió Completa + Accés a PortAventura Park + activitats dirigides 106,00€ 111,00€ 116,00€ 121,00€

Reserves realitzades abans del 31/12/2019 91,00€ 95,00€ 99,00€ 103,00€

3 dies i 2 nits amb activitats i monitors
Inclou 2 Pensions Completes + Accés a PortAventura Park + 1 Accés a Ferrari 
Land + activitats dirigides

189,00€ 199,00€ 209,00€ 219,00€

Reserves realitzades abans del 31/12/2019 161,00€ 170,00€ 178,00€ 187,00€



CONDICIONS GENERALS

C. Sant Francesc, 4. 43003 Tarragona · Tel.: 902 15 30 49 · www.edulonia.com · info@edulonia.com

El paquet inclou:
• Accés il·limitat a PortAventura Park durant la teva 
estada (1).
• Un dia d’accés a Ferrari Land durant la teva estada 
(1)
• Accés a PortAventura Caribe Aquatic Park per només 
9 € per persona (4)
• Paquet estada gratuïta pel professor (3)
• Paquet estada gratuïta pel xofer (3)
• WIFI gratuït
• Parking gratuït (subjecte a disponibilitat de places)
• Pensió completa inclosa

Preus finals (IVA inclòs) per escoles en règim de pensió 
completa basant-se en esmorzar i sopar al bufet de 
l’hotel (inclosa aigua filtrada) i dinar als parcs de 
PortAventura World (entrant, plat principal, postre i 
beguda)  en determinats punts i horaris de restaurant 
autoservei del parc.
Opció de mitja pensió (esmorzar i sopar al bufet de 
l’hotel): reducció de 8€ per persona i nit.
Tarifes i condicions subjectes a disponibilitat i valides 
per grups d’estudiants (Primària o Secundaria: 4-15 
anys, Batxillerat i altres grups: 16-18 anys).
Es considera grup escolar a partir de 20 alumnes de 
pagament
PortAventura World confirmarà el nom de l’hotel una 
setmana abans de l’arribada del grup, podent ser un 
dels Hotels 4* del ressort: PortAventura, Caribe, Gold 
River i El Paso. Sempre respectant la distribució de les 
habitacions i règim d’alimentació seleccionat. Hotel 
Colorado Creek no inclòs.
A l’arribada a l’hotel, el grup escolar haurà d’entregar, 
a mode de fiança, la quantitat de 10€ en efectiu per 
nen. Consultar disponibilitat i tarifes per a períodes 
sense promoció als que aquesta tarifa no sigui vàlida. 
No està inclòs als preus la taxa turística que haurà de 
ser abonada pel client en el moment de formalitzar la 
seva estància al hotel (check-in) i correspon a 0,99€/
persona/nit als Hotels de 4* de PortAventura, amb un 
màxim de 7 nits d’estada (extints tota persona d’edat 
igual o inferior a 16 anys).

(1) Consulta calendaris i horaris d’obertura de 
PortAventura Park, Ferrari Land i Caribe Aquatic Park.
(2) S’entenen com altres grups d’estudiants aquells 
provinents de : Batxillerat, AMPAs, Escoles esportives, 
Associacions de joves i Cicles Formatius de Grau Mig.
(3) Política de gratuïtats: Al mateix règim que el grup: 
Una persona per cada 20 escolars de pagament (no a 

habitació DUI), i un conductor per autocar presentant 
acreditació (a habitació múltiple).
(4) Preu especial Caribe Aquatic Park disponible 
del 01/06/20 al 19/06/20, excepte dissabtes i 
diumenges. 

I. Entrada als Hotels
• L’hora d’entrada als Hotels es realitzarà a partir de 
les 15:00h i la sortida com a màxim a les 11:00h. 
Qualsevol sortida posterior a aquesta hora sense 
autorització prèvia de PortAventura World, suposarà 
un càrrec addicional al preu de la reserva efectuada.
• Serà imprescindible que tots els clients majors de 16 
anys presentin un Document vigent acreditatiu de la 
seva identitat al moment d’entrada als Hotels.
• Per raons de seguretat, PortAventura World es reserva 
el dret d’inspeccionar el contingut de l’equipatge 
dels Clients, donat que no es permet l’entrada de 
determinats objectes electrònics o objectes perillosos, 
tals com armes, materials inflamables, explosius, així 
com aquells que encara no sent perillosos, puguin 
incomodar o molestar a altres Clients de PortAventura 
World.

II. Durant la seva estada als Hotels
• L’estada als Hotels dona dret a accedir al Parc 
PortAventura, així com altres avantatges associades, 
segons condicions de l’estada contractada. Dites 
instal·lacions hauran de gaudir-se en conformitat amb 
l’horari i calendari d’obertura de cada una de les 
mateixes, havent-se de respectar les seves restriccions 
d’accés, funcionament i seguretat.
• PortAventura World es reserva el dret d’organitzar, 
programar, limitar i tancar l’accés al públic d’algunes 
de les instal·lacions de PortAventura World, així 
com dels seus diferents serveis, quan motius tècnics, 
operatius climatològics o de seguretat així ho 
aconsellin. Al mostrador de d’Atenció al Visitant del 
Parc de PortAventura s’ofereix informació sobre horaris 
i serveis disponibles. 
• Durant la seva visita i/o estada a qualsevol de 
les instal·lacions de PortAventura World no es 
responsabilitza de les pèrdues, robatoris o danys que 
aquests puguin patir. 
• Els Hotels de PortAventura disposen d’un servei de 
consignes de maletes, on els Visitants podran dipositar 
els objectes personals a l’espera de l’entrega de la 
seva habitació. Per raons de seguretat PortAventura 
World es reserva el dret de comprovar el contingut dels 
objectes a dipositar així com de rebutjar la custodia 
de determinats objectes. PortAventura World no es 
responsabilitza dels objectes dipositats en aquestes 
consignes. Si un objecte es oblidat, es considerarà 

com un objecte perdut. Les condicions d’ús de cada 
instal·lació han de consultar-se a cada hotel. Per motius 
de seguretat, únicament podrà retirar els objectes 
de la consigna l’hoste que hagi dipositat aquestes 
pertinències. 
• Els hotels i les seves Recepcions no admetran ni en 
dipòsit ni custodia d’objectes personals o de valor dels 
clients. 
• Els menors d’edat hauran d’estar vigilats en tot 
moment, per les persones responsables de la seva 
custodia. No podran estar sols a les habitacions o 
instal·lacions de l’hotel. 
• Únicament està permès fumar als espais a l’aire 
lliure que no es trobin restringits per la senyalització 
de prohibit fumar. No està permès fumar en cap lloc 
tancat, a les habitacions, als punts de restauració 
ni als espais oberts restringits per la senyalització 
corresponent.  
• No està permès el consum de drogues, estupefaents 
o substàncies psicotròpiques.  
• No està permès utilitzar les tovalloles del lavabo fora 
de l’habitació.
• No està permès penjar roba ni tovalloles als balcons 
o finestres de la seva habitació. 
• Per raons de seguretat no estan permeses les visites a 
les habitacions ni la utilització d’aquestes per persones 
no inscrites a l’hotel. 
• Per preservar la higiene, per seguretat, per educació 
i respecte als demès, no es podrà accedir en vestit de 
bany, bikini, descalç, amb el tors descobert o amb 
pantaló curt a restaurants, bars i demés instal·lacions 
dels Hotels que així ho requereixin.
• Els Hotels no disposen de servei de megafonia per 
emetre missatges personals.
• Diverses instal·lacions de PortAventura World es 
troben vídeo-vigilades. 
• Els Hotels no disposen de centre mèdic dins de les 
seves instal·lacions, però PortAventura World pot 
facilitar als Clients que ho requereixin un servei mèdic 
de pagament que haurà d’abonar el propi client.  
• Als Hotels no es pot dispensar cap medicament 
d’acord amb allò establert per la Llei. 
• Algun dels serveis i instal·lacions dels hotels poden 
trobar-se fora de funcionament, ser suspesos o tancats 
ja sigui per avaries tècniques, per seguretat o per 
motius operatius o organitzatius que així ho aconsellin, 
sense que això comporti cap tipus de compensació.
• Ocasionalment poden realitzar-se obres en els 
nostres hotels o altres instal·lacions de PortAventura 
World que poden causar sorolls i inconvenients durant 
la seva estada. En qualsevol cas, s’ha de respectar la 
senyalització existent al respecte.
• No està permès treure menjar dels bufets.

Data d’Opció (Temps en que es respectarà el preu cotitzat) 15 dies 7 dies 48 Hrs 24 Hrs

Política de dipòsits
25%

45 dies abans 
de l’arribada

+50% (75% total) 
30 dies abans de 

l’arribada

+25% (100% total) 
15 dies abans de 

l’arribada
100%

Política de Cancel·lació (2). Es permet fer la següent 
reducció de despeses (càlcul basat en el valor de la reserva 
al moment de la confirmació). Si les reduccions superen els 
percentatges indicats a sobre, es penalitzarà el 100% dels 
serveis que excedeixin de la reducció permesa i d’acord 
amb el règim concertat.

100% 75% 25% 0%

Rooming List Data límit: 15 días antes de la llegada Canvis permesos Canvis no 
permesos

Sol·licitud de nous serveis o addicionals Aquests seran cotitzats a la tarifa aplicable en aquell moment i subjectes a la disponibilitat al moment de 
la petició.

Disponibilitat La disponibilitat d’habitacions sempre serà confirmada al moment de la confirmació del grup.

Dies previs a l’arribada del grup

>45 44-30 29-15 14-8 7-4 3-0

(1) Roomnights: nombre total de nits reservades (resultat de sumar totes les habitacions ocupades cada una de les nits que pernocta).
(2) Política de cancel·lació: es permet la reducció sense despeses d’uns percentatges determinats a la base dels serveis contactats al moment de la confirmació. El percentatge de reducció es calcula 
en base al valor (allotjament i règim, no serveis addicionals) del que es redueix davant el valor dels serveis contactats a la confirmació de la reserva. En cas que les reduccions superin els percentatges 
indicats a dalt, es penalitzarà el 100% dels serveis(allotjament i règim) que excedeixin de la reducció permesa i d’acord amb el règim concertat.

Condicions generals de dipòsits i pagaments


