
Viu una experiència
inolvidable

CONEIX ELS DOFINS ACOMPANYAT DELS
NOSTRES BIÒLEGS I ENTRENADORS. 

 
TOTES LES ACTIVITATS TENEN COM A

OBJECTIU ACOSTAR, INFORMAR I
SENSIBILITZAR ELS PARTICIPANTS SOBRE

AQUESTS FANTÀSTICS MAMÍFERS. 

4 ACTIVITATS ESPECIALS



L'activitat:  
Activitat per a tots els públics. 

 
Durada:

30 minuts.
 

Requisits:
Alçada: 100 cm mínim 

Saber nedar: No cal 
Els menors de 13 anys han d'anar acompanyats

d'un adult amb qui faran l’activitat. 
 

Preu:
100€ per persona.

300€ Family pack (4 persones)
 

Inclou: 
Accés a la zona exclusiva per a les exhibicions. 

 
NO inclou:

Entrada al parc. 
Fotografies. 

 
Reserva:

No cal reserva prèvia. Es reserva el dia mateix
de la visita, dins del parc. 

Primer et donaran unes senzilles instruccions
de seguretat i mesures higièniques. 

T'asseuràs a la vora de la piscina i podràs estar
en contacte amb els dofins, mentre els nostres
experimentats biòlegs i entrenadors
t'explicaran les peculiaritats d'aquests
animals. 

Finalment, podràs fer d'entrenador per uns
moments. 

En aquesta activitat: 

*Aquesta trobada es fa d'una manera molt interactiva i educativa,
en grups de 15 persones màxim. 

Aprendràs a distingir un mascle d’una femella. 
Descobriràs com dormen, què mengen, com
distingim l’un de l’altre...  
Serà el teu moment per conèixer molts
aspectes sobre la vida dels dofins.  
Els entrenadors et mostraran que els dofins
aprenen comportaments. 



Dolphin
premium

L'activitat:

Activitat per a tots els públics. 
 

Durada:
30 minuts.

 
Requisits:

Alçada: 120cm mínim.
Saber nedar: Sí

Els menors de 13 anys han d'anar acompanyats
d'un adult amb qui faran l’activitat. 

 
Preu:

175€ per persona.
525€ Family pack (4 persones)

 
Incluye: 

Accés a la zona exclusiva per a les exhibicions. 
+

3 fotografies
 

NO inclou:
Entrada al parc.

 
Reserva:

No cal reserva prèvia. Es reserva el dia mateix
de la visita, dins del parc. 

I podràs fer d'entrenador per uns moments. 

En aquesta activitat:

Aprendràs a distingir un mascle d’una femella. 
Descobriràs com dormen, què mengen, com
distingim l’un de l’altre...  
Serà el teu moment per conèixer molts
aspectes sobre la vida dels dofins.  
Els entrenadors et mostraran que els dofins
aprenen comportaments. 

*Aquesta trobada es fa d'una manera molt interactiva i educativa,
en grups de 15 persones màxim. 



L'activitat:

 
Activitat per a tots els públics, i exclusiva per a

des d’1 a 4 persones del mateix grup. 
 

Durada:
35 minuts.

 
Requisits:

Alçada: 120cm mínim.
Saber nedar: Sí

Els menors de 13 anys han d'anar acompanyats
d'un adult amb qui faran l’activitat.

 
Preu:

250€ per persona.
750€ Family pack (4 persones)

 
Inclou: 

Accés a la zona exclusiva per a les exhibicions. 
+

4 Fotografies
 

NO inclou:
Entrada al parc.

 
Reserva:

No cal reserva prèvia. Es reserva el dia mateix de
la visita, dins del parc. 

I podràs fer d'entrenador per uns moments. 

En aquesta activitat:

Aprendràs a distingir un mascle d’una
femella. 
Descobriràs com dormen, què mengen, com
distingim l’un de l’altre...  
Serà el teu moment per conèixer molts
aspectes sobre la vida dels dofins.  
Els entrenadors et mostraran que els dofins
aprenen comportaments. 

*Aquesta trobada es fa d'una manera molt interactiva i educativa.



L'activitat:
 

Activitat per a tots els públics, i exclusiva per
fer de manera individual o en parella.

 
Durada:

40 minutos.
 

Requisits:
Alçada: 120cm mínim.

Saber nedar: Sí
Els menors de 13 anys han d'anar acompanyats

d'un adult amb qui faran l’activitat. 
 

Preu:
490€ per persona.

 
Inclou: 

Entrada al parc.
+

Accés a la zona exclusiva per a les exhibicions.
+

4 Fotografies
 

Reserva:
Per telèfon: 93.765.48.02

Per email: dexperience@aspro-ocio.es

Entraràs en contacte amb el dofí a la piscina, i
gaudiràs de moments inoblidables al seu
costat. 

En aquesta activitat:

Aprendràs a distingir un mascle d’una
femella. 
Descobriràs com dormen, què mengen, com
distingim l’un de l’altre...  
Serà el teu moment per conèixer molts
aspectes sobre la vida dels dofins.  
Els entrenadors et mostraran que els dofins
aprenen comportaments. 

Ideal per a regal d'aniversari i demanades de mà

*Aquesta trobada es fa d'una manera molt interactiva i educativa.



Què necessito per poder realitzar l'activitat? 
Banyador, xancletes i una tovallola. El vestit de neoprè ja te’l facilitarem nosaltres. 

Poden fer l'activitat nens petits sols? 
NO. Els menors de 13 anys han d'anar acompanyats d'un adult amb qui faran l’activitat. 

Els meus acompanyants poden veure’m durant l’activitat? 
SÍ. Des de fora de l'estadi on es realitzen les activitats. 

Puc fer fotos o vídeos? 
NO. No està permès de portar mòbils ni càmeres de vídeo durant l'activitat. El nostre personal
farà fotos durant l'activitat, que s’oferiran als clients posteriorment (des de 10 €). En algunes
activitats, el seu preu inclou fotos. 

Si només vull fer una activitat però sense utilitzar la resta d’instal·lacions del parc, haig de
pagar l'entrada al parc? 
SÍ. Les activitats són exclusives per als clients del parc, i per això cal pagar-ne l'entrada. 

Cal fer una reserva?  
NO. Un cop dins del parc, es pot reservar l'activitat per al dia mateix perquè hi ha diverses
sessions diàries de cadascuna. L’única activitat que requereix reserva és Dolphin Gold. 

www. marineland.com/catalunya

Ctra. Malgrat a palafolls
08389 Palafolls - Barcelona

Tel.: +34 93 765 48 02
Dexperience@aspro-ocio.es

https://tickets-catalunya.marineland.es/?lang=es&_gl=1*1snia2c*_ga*MTQ0NzYyMzUxNS4xNjI5NzE3NzI2*_ga_PVTPN5RGN8*MTY0OTQwNjM0My4xMi4wLjE2NDk0MDYzNDMuNjA.&_ga=2.261516420.802885592.1649406344-1447623515.1629717726

