
Club AVIAko bazkideentzako abantailak

 Club Aviako bazkideen kasuan, sarrerak 17.90 euroko prezioa izango du.

Nola lortu Club AVIAko abantailak eta sustapenak?

AVIAko txartela aurkeztu behar duzu sarrerak erostean.

Aquópolis Costa Daurada. Costa Dauradako erdigunean aurkituko gaituzue, La Pinedako 
hondartzan, Saloutik 5 minutura, Cambrils, Tarragona eta Reusetik 10 minutura, eta 
Bartzelonatik ordubete baino gutxiagora. 

Zure laneko bilerak egiteko bestelako leku bat eskaintzen dizugu, ingurune zoragarriaz 
inguraturik.

Gainera, izurdeak gustatzen zaizkizu? Aquópolis Costa Daurada ur-parkean 
Mediterraneoko kostako delfinariorik ikaragarriena dugu. Gure izurdeak ezagutu 
eta horiek ur barnean nahiz kanpoan dituzten gaitasunez gozatu ahal izango duzu, 
erakusketetarako igerilekuan dagoen kristalezko pantaila handiari esker. A! Gainera, 
Aquópolis Costa Daurada ur-parkean gure itsas lehoiak ezagutu ahal izango dituzu; 
horien gaitasunek aho-zabalik utziko zaituzte erakustaldi atsegin batekin. Eta ez ahaztu 
Lunarekin (gure itsas lehoia) argazki bat atera eta oroitzapen berezi hori etxera eramatea.

Esperientzia paregabe eta ahaztezina bizi nahi duzula? Aquópolis Costa Dauradan gure 
izurdeak eta itsas lehoiak gertuagotik ezagutzeko aukera eskaintzen dizugu. Haiekin 
egon ahal izango duzu ur barnean, benetako entrenatzaile bat bazina bezala. Zur eta lur 
geratuko zara!

Ez ahaztu, hori guztia eta gehiago Aquópolis Costa Dauradan.

NON GAUDE? 

Aquópolis Costa Daurada itsasoaren lehen lerroan dago, La Pinedan (Vila-Seca), 
Tarragonatik 10 minutura eta Bartzelonatik ordubete baino gutxiagora. Costa Daurada 
bete-betean dago eta AP-7 autopistatik, autobusez eta trenez joan daiteke.
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Baldintzak

“Arestian aipatutako enpresaren establezimenduek baldintza esklusiboak eskaintzen dizkiete Club AVIAko 
bazkideei, haren enpresa kolaboratzaileak diren heinean eta bi alderdiek zentzu horretan sinatutako 
akordioarekin bat etorriz. Enpresa kolaboratzailea izango da zerbitzua baldintza onuragarri horietan 
eskaintzearen eta haren kalitatea bermatzearen azken erantzulea, sistema informatikoekin, komunikazioekin 
eta titularraren txartelak eragindako akatsekin lotutako oztopo tekniko iragankorrak nahiz zerbitzuaren 
eskaintzan eragin dezaketen bestelako oztopo teknikoak gertatzen direnean salbu. Zerbitzu horrekin lotutako 
kexa guztiak enpresa kolaboratzaileari bideratu beharko zaizkio”. 


