
 

 

 
 

Benvolgut/da, 
 
Us agraïm el vostre interès a voler visitar el nostre Delfinari i Parc Aquàtic. 
 
Amb motiu de la vostra propera visita a MARINELAND, us fem arribar els detalls de la reserva, 
així com alguns aspectes d’utilitat per organitzar la sortida: 
 

 COM ARRIBAR? El parc està situat a Palafolls, podeu accedir des del sud per la C-32, 
sortida 130 (Palafolls), des del nord per l’AP-7, sortida 9 (Lloret) o bé per l’N-II, I finalment 
des de l’interior per la C-25, fins a agafar l’N-II direcció Barcelona.  

 

 L’HORARI OBERTURA. El parc obre a les 10.00h per a Escoles (10.30h pel públic). 
Aparqueu l’autocar al pàrquing, agafeu les motxilles. El responsable del vostre grup 
anuncia el nom de l’escola a les oficines del parc, on us indicaran per quina porta entrar i 
contarà els nens/es a mesura que hi entren.  

 

 EL PAGAMENT. Un cop al parc podeu realitzar-lo pel nombre exacte d’alumnes que hi 
assisteixi: en metàl·lic, amb taló nominatiu a nom d’ASPRO OCIO S.A. o per transferència 
bancària al compte ES77 0182 3999 36 0010501906 del BBVA. En aquest darrer cas s’haurà 
de fer l’ingrés el dia anterior de la visita i el dia de la visita portat el justificant de la 
transferència. Si voleu factura no oblideu les dades fiscals del centre (Nom, adreça, NIF, 
etc.). 
 El personal del parc us rebrem tot seguit i us facilitarem la informació que requeriu, 
recordarem els horaris de les activitats educatives que heu triat, i concretarem el lloc de 
trobada. 

 

 LES EXHIBICIONS. Comencen puntualment seguint els horaris, i es fan per a tots els 
visitants del parc. 

LLEONS MARINS 12:00h   

DOFINS 12:30h   

 

 LES ACTIVITATS EDUCATIVES. Es programen de manera que tots els centres pugueu 
gaudir de les exhibicions, de temps per dinar, jugar i tornar a l'escola. Us preguem que 
sigueu puntuals, i que porteu els grups organitzats per tal de no endarrerir posteriors 
activitats d'altres escoles.  
Una setmana abans us enviarem un email i detallarem l'horari de l'activitat. 

 

 EL MATERIAL DIDÀCTIC. Enguany s’anirà penjant de forma progressiva a la nostra web.  
 
Podeu trobar més informació a la nostra web www.marineland.es/catalunya, a l’apartat 
d’Educació.  

 

Aprofitem per agrair la vostra confiança i oferir-vos la nostra ajuda, ens podeu contactar a 
educaciomc@aspro-ocio.es o bé al telèfon 93 765 48 02. 
 
Us hi esperem! 
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