
PORTAVENTURA PARK DES DE BARCELONA DIA COMPLET ESPECIAL HALLOWEEN 

Període  10 d’ octubre al 14 de novembre  
Freqüència  Dissabtes  
Horari  09:30h Sortida des de Balmes 5, Barcelona 

22:30h Llegada a Barcelona  
Presentació 15 minuts antes de la sortida 

*La no presentació en l’horari establert no dona dret a reemborsament* 
Durada 13 hores  
Sortida Oficina JULIA TRAVEL – Balmes, 5 (Barcelona)  
Arribada Oficina JULIA TRAVEL – Balmes, 5 (Barcelona)  

 

Resum de l’activitat 
 
Port Aventura es vesteix de Halloween i transforma l’ambient del parc temàtic en un lloc 
tenebrós apte per tots els públics. En aquesta excursió de dia complet a Port Aventura des de 
Barcelona gaudiràs d’una experiència increïble. Descobreix sis fascinants mons perfectament 
ambientats: Mediterrània, Polynesia, SésamoAventura, Xina, Mèxic i Far West. A més, només 
hauràs de preocupar-te per gaudir ja que el transport està inclòs d’anada i tornada des de 
Barcelona.  
 
Inclou 

 Anada i tornada en autocar amb aire acondicionat 
 Entrada a Port Aventura Park 

No inclou 

×  Dinar o altres serveis no especificats 

×  Servei de recollida i tornada a l’hotel 

 

Important 

- La sortida des de Port Aventura Park a Barcelona és a la hora indicada i en el mateix 
estacionament de l’arribada. Es prega màxima puntualitat ja que és l’únic mitjà de 
transport disponible per tornar a Barcelona 

- Es prega als clients que tinguin en compte que l’horari de tancament de Port Aventura 
Park és a les 20:00h i la hora de sortida del bus és a les 21:00h 

- Port Aventura Word es reserva el dret d’organitzar, programar, limitar i tancar l’accés 
del públic a Port Aventura Park i/o Ferrari Land, així com a les seves diferents àrees i 
serveis. 

- Algunes instal·lacions poden trobar-se fora de funcionament, ser suspeses o tancades 
ja sigui per motius tècnics o per raons meteorològiques, seguretat o operatives que 
això ho aconsellin, amb la possibilitat de que per les raons expressades sigui precís 
tancar Port Aventura i/o Ferrari Land. Tot lo anterior no dona dret a la devolució de la 
entrada o a un canvi de dates de la mateixa. 

- La no presentació a la hora del check-in pot suposar la pèrdua del tour. 
- La durada del tour inclou el temps de trasllat. 

 



Tarifes 

 

 

Com comprar? 

Cal enviar un correu electrònic a contacte@periodistes.cat indicant a l’assumpte “Port 
Aventura” i dir-nos la data i quantitat d’entrades desitjades (especificar per edats).  

Us farem saber la disponibilitat per la data indicada i us indicarem on realitzar la transferència 
per l’import. 

Rebreu al vostre correu electrònic els tickets que haureu de presentar a les oficines de Julià 
Travel 

Tarifa 
normal

Tarifa Col·legiats 
(5% descompte)

Adults 65,00 €        61,75 €                   
Nens (4-10) o Sèniors (+60) 55,00 €        52,25 €                   
Adults 69,00 €        65,55 €                   
Nens (4-10) o Sèniors (+60) 59,00 €        56,05 €                   
Adults 79,00 €        75,05 €                   
Nens (4-10) o Sèniors (+60) No disp No disp

HALLOWEEN PORTAVENTURA PARK

HALLOWEEN PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND

HALLOWEEN VIP EXPERIENCE

Producte


