
Modalitats i tarifes

Descobriu les noves zones VIP ubicades als punts més tranquils del parc i gaudiu de beneficis exclusius amb amics, 
parella o família. Convertiu la vostra estada en una jornada única i molt relaxant. El paradís us espera!
Reserveu les vostres zones VIP a la web o al punt d’informació del parc.

S’ofereixen 3 modalitats.

* Fast Pass Water World: accedeix una vegada a cada una de les atraccions amb sistema Fast Pass.
* Fast Pass Water World Premium: accedeix de manera il·limitada tantes vegades com vulguis a les atraccions amb 
sistema Fast Pass.

MODALITAT BENEFICIS TARIFES

Llits balinesos
(màxim dues
persones)

· Ampolla de cava
· Bossa de llaminadures
· 20% de descompte a restauració i botigues
· Reserva preferent de taula als restaurants Mykonos
  o La Calma (segons disponibilitat i temporada)
· 1 guixeta
· 1 fotografia impresa (servei ofert a la zona d’entrada del parc)
· Hamaques de cortesia a les diferents zones del parc
· 2 samarretes del parc

60€

Llits balinesos Gold
(màxim dues persones)

A part dels beneficis bàsics,
s’inclou 2 Fast Pass Water World* 90€

Llits balinesos Platinium
(màxim dues persones)

A part dels beneficis bàsics,
s’inclou 2 Fast Pass Water World Premium* 110€

Normativa VIP AREA
· L’adquisició del servei VIP AREA
no implica l’accés al parc aquàtic.
Cal posseir una entrada vàlida pel 
mateix dia. Cada un dels ocupants 
de la VIP AREA ha de disposar d’una 
entrada pel parc aquàtic.

· Un cop s’adquireixi el servei VIP 
AREA, s’identificarà a cada membre 
del grup amb una polsera. Aquesta 
polsera és personal i intransferible.

· L’accés a les instal·lacions 
catalogades com a “VIP AREA” 
estaran restringides únicament als 
membres del grup acreditats com 
a tal. No es permet l’accés sense la 
corresponent acreditació.

· L’adquisició del servei VIP AREA 
no és bescanviable pel seu valor 
monetari ni admet devolucions.
Els serveis que ofereix poden rebre 
alguna alteració fruit d’inclemències 

meteorològiques, logístiques o 
operatives. En cada cas, s’estudiarà 
la millor solució.

· El servei VIP AREA no dona 
accés a cap altre avantatge dels 
que no estiguin recollits a les 
característiques pròpies del servei. 

· Cal respectar en tot moment les 
regles d’ús intern i normativa del 
mateix parc.

· L’incompliment de la normativa, el 
mal ús, la manipulació o qualsevol 
altre comportament fraudulent, pot 
suposar la cancel·lació del servei.

· Els menors de 18 anys no podran 
consumir cap beguda que contingui 
alcohol. El parc no es fa responsable 
del comportament i supervisió que 
derivi de la tutela dels menors d’edat.

· El parc no es fa responsable de les 
pertinences que es deixin o s’oblidin 
dins de la ZONA VIP. 

· Segons la modalitat del servei VIP 
AREA, aquest pot incloure el servei 
Fast Pass Water World. Aquest 
estarà regit a la corresponent 
normativa del mateix servei.

· L’adquisició del servei VIP AREA 
dona accés al 20% de descompte en 
restauració i botiga del parc. Aquest 
descompte només es podrà aplicar 
als usuaris o grup inclòs dins del 
servei VIP AREA.

· El parc es reserva el dret i el 
consentiment de variar, modificar 
o ampliar qualsevol d’aquestes 
normatives en tot moment. 

VIP AREA


