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D’ARO

SANT FELIU
DE GUÍXOLS

S’AGARÓ

649 962 963 

Avda. S'Agaró, 110
17250 Platja d'Aro 

www.ppspark.com

info@ppspark.com

Pp's Park

EL NOSTRE
PARC

www.ppspark.com

23 LA MINA 3,00€
24 JUMPING 5,00€
25 KARTING 7,00€
26 CANOES 2,80€
27 TOBOGAN 2,80€
28 SALA DE MÀQUINES

*Els preus poden ser variables d’un any a l’altre

1 BOB ESPONJA  3,00€
2 EXCALÈSTRIC 2,80€
3 AUTOXOC 2,80€
4 QUADS 2,80€
5 LLITS 3,00€
6 BARQUES 3,00€
7 PESCA 1 4,00€
8 RODA 2,80€
9 NORIA 2,00€
10 “RODEO” 2,80€
11  OLLA 2,80€
12 CANGUR 3,60€
13 NIAGARA 3,60€ 
14 TREN 2,80€
15 PISTA AMERICANA 2,80€
17 VOLADOR 2,80€
18 WATER BALL 4,00€
19 TIR1 3,00€
19 TIR2 5,00€
19 TIR3 10,00€
20 INFLABLE 2,80€
21 CICLÓ 3,00€
22 MISSISSIPI 3,00€ EL TEU PARC

D’ATRACCIONS
EL TEU PARC
D’ATRACCIONS
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TARGES
RECÀRREGA

Si has consumit
amb la teva tarja 100€

ja ets client

VIP PP’S PARK
i obtindràs un 10% de dte.

en totes les atraccions

Regístra’t a la nostra web
d’una manera fàcil i ràpida
i forma part del 
CLUB PP’S PARK

Només per

registrarte

obtindràs

5€ de regal

Gaudeix d’avantatges exclusives.
Estaràs informat de totes i cadascuna de les promocions.
Podràs consultar el crèdit i historial de la tarja.
En cas de pèrdua, obtindràs un duplicat amb el mateix saldo.

Pp’s park t’ho posa fàcil... Aquesta 
temporada llança un nou sistema de 
consum: les targes de recàrrega.

Digues adéu a les clàssiques fitxes 
de colors... Pp’s Park presenta les 
targes de recàrrega. Un sistema més 
còmode per als nostres visitants, àgil 
i amb total garantia.

Com funciona aquest nou sistema? 
Aquest sistema substitueix les 
anteriors fitxes per un sistema de 
targes recarregable o tarja moneder. 
D’aquesta manera, en lloc de 
comprar fitxes soltes, els compra-
dors recarreguen diners -també 
anomenats crèdits- a les targes, 
sense comptar amb un mínim ni 
màxim de recàrrega imposat.
Per a gaudir de cada atracció, 
simplement es passa la tarja per un 
lector que va descomptant els diners 

que costa cada joc. El preu de cada 
joc està configurat prèviament 
d’acord amb el seu valor 
d’entreteniment.
El saldo de la tarja no caduca i la 
mateixa tarja pot ser utilitzada per 
varis nens, sense distinció.

Com aconseguir la nostra tarja de 
recàrrega? 
Molt fàcil.
Acostat a les taquilles de l’entrada 
que trobaràs al parc.
Tria l’import que vols abonar, sense 
límits mínims ni màxims.
Efectua el pagament, en efectiu o 
amb tarja de crèdit. La tarja té un 
cost de 0,50€ com a fiança, que 
seran abonats al client en el moment 
que es retorni a les taquilles.
A gaudir! A cada atracció el lector 
d’entrada descomptarà de la tarja 
l’import corresponent a la mateixa.
Hi ha dos tipus de targes recarrega-
bles... tria la teva!

Opció 1:
Tarja anònima, sense nom associat. 
Pot ser utilitzada per qualsevol... 
inclús en cas de pèrdua.
Opción 2:
Tarja registrada. Si ets soci del Club 
Pp’s Park, accedeixa la teva àrea de 
client i podràs associar al teu 

compte de la tarja, anotant el 
número de la mateixa.
D’aquesta manera tindràs total 
control sobre els seus moviments: 
recàrregues, bonos, saldo... A més, 
en cas de pèrdua o furt, 
comunicant-ho desseguida la teva 
tarja serà anul·lada. Emitirem un 
duplicat amb el saldo exacte de què 
es disposava a la tarja original. 
d’aquesta manera, tu i només tu 
aprofitaràs els teus moments de 
diversió! No ets soci encara? Fes-te 
soci, es gratis i molt senzill.

Com puc recarregar la meva tarja?
En el mateix parc: a les taquilles 
d’entrada de Pp’s Park Platja d’Aro o 
qualsevol dels caixers distribuïts pel 
parc.
Còmodament des de casa, a través 
de la plataforma PayPal. Amb total 
garantia de transacció segura. Tria 
l’import amb un sol click.
Conserves encara fitxes de Pps’ 
Park?
No hi ha problema! Vine al nostre 
parc i abonarem el mateix import a 
la teva tarja de recàrrega.

RECÀRREGUES

Recàrrega
20€

Regal
12€ =32€

Recàrrega
40€

Regal
28€ =68€

Recàrrega
60€

Regal
45€ =105€

Regal
85€ =185€

Recàrrega
200€

Regal
200€ =400€

Recàrrega
100€
Recàrrega
100€


