
TIMMING PORT AVENTURA (aproximat) 

8h. Quedarem davant del Kanal (Passeig Diagonal s/n). Control 

assistències. 

8.15h (aprox). Marxem, cap a Port Aventura. 

10h. Arribem a Vila-seca, Port Aventura (1.40h de trajecte). 

Abans de baixar del bus us donarem el tiquet dinar. Esmorzarem abans d’entrar 

al parc temàtic. Un cop dins, els nois i noies anireu per lliure dins de Port 

Aventura.  

IMPORTANT: se us exigirà que mentre sigueu a Port Aventura aneu en grups de 

mínim 3-4, per tal que cap de vosaltres vagi sol i es pugui perdre. Se us 

entregarà un paper on hi apareixen els telèfons dels responsables per si cal que 

ens truqueu. En cas que hi hagi un grup molt nombrós, un monitor/a els 

acompanyarà al Parc temàtic. 

16.30h. Quedarem directament a l’entrada de Port Aventura. Respecteu als qui 

arriben puntuals. Tindrem en compte per a properes sortides els qui arribeu tard. 

Els que ho vulguin podran aprofitar per berenar (abans de pujar).  

17.00h. Sortim de Vila-seca (Port Aventura) per arribar a Artés. 

18.30-19.00h (aprox.). Arribada a Artés, dependrà del trànsit.  

 

INDICACIONS i RECOMANACIONS: 

- Porteu gorra i crema solar, i telèfon mòbil els qui en tinguin i puguin. 

- Des de l’organització anirem amb monitors/es com a responsables . 

- Els nois i noies tenen tiquet per dinar. 

- Es recomana portar el DNI i la targeta sanitària a sobre. 

- Els diners que es vulguin dur a sobre és responsabilitat de cadascú, tot i que 

recomanem dur alguna cosa per si han de comprar alguna beguda. 

- Es recomana que com a mínim alguna de les persones que van a cada grup 

duguin telèfon mòbil, per tal de contactar-hi en cas de retard o problema. 

- En cas que algun dels/les joves no es comporti com s’espera d’ell/a, o falti al 

respecte a alguna de les seves companyes o a l’equip de monitors/es, se’l 

penalitzarà sense pujar a les atraccions.  


