Preguntes freqüents
→ Com arribo en cotxe al Guíxols Arena?
El Guíxols Arena està situat just a l’entrada de Sant Feliu de Guíxols, ideal pels qui vingueu de
fora en cotxe. Per arribar-hi només cal que agafeu la sortida Santa Cristina d’Aro / Sant Feliu
sud de l’autovia C-65 (C-31 pels que vingueu del Baix Empordà) i us dirigiu cap a Sant Feliu.
Al entrar al municipi us haureu de desviar a la primera rotonda a mà esquerra i ja hi sereu.
No hi ha pèrdua.
→ Hi ha aparcament gratuït?
Sí, podreu aparcar al costat mateix i sense pagar. Hi haurà diversos aparcaments gratuïts,
degudament indicats, a menys de cinc minuts a peu del recinte del festival.
→ Puc arribar-hi en transport públic?
Sí, hi ha una línia de bus nocturn operada conjuntament per Teisa i Sarfa que connecta Sant
Feliu de Guíxols amb Girona i Palafrugell, amb diverses parades arreu del recorregut. Podeu
consultar els horaris als webs de les respectives empreses. La parada més propera és Sant
Feliu (Vilartagues), situada a 500 metres del recinte del festival.
→ Els menors de 18 anys poden entrar a l’Interfest?
Sí, els menors d’entre 16 i 18 anys podran entrar sempre que portin el full d’autorització
signat pel pare, mare o tutor legal.
→ I els menors de 16 anys?
També, però en aquest cas, a banda de dur el full d’autorització signat hauran d’anar
acompanyats del pare, mare o tutor legal.
→ On puc trobar el full d’autorització de menors?
Us el podreu descarregar a interfest.cat, des de l’apartat de venda d’entrades.
→ Necessito DNI per entrar?
Sí. Per a més seguretat, l’organització es reserva el dret de sol•licitar el DNI a l’entrada i al
bar del festival.
→ Puc entrar a qualsevol hora al festival?
No, l’hora màxima per accedir al recinte seran les 01h.

→ Puc sortir i tornar a entrar al recinte?
No, un cop validada l’entrada si sortiu del recinte no podreu tornar a entrar.
→ Puc comprar entrades a taquilla?
Les entrades es podran comprar a la porta, sempre que no s’hagin exhaurit prèviament.
Nosaltres sempre recomanem comprar-les anticipades per garantir-vos l’accés. En cas
d’exhaurir entrades s’anunciarà a través de tots els canals oficials del festival (web, twitter i
instagram).
→ Com serà el recinte?
El recinte constarà d’una zona exterior amb food trucks i àrea de descans i una carpa
climatitzada que serà on tindran lloc els concerts.
→ L’espai està habilitat per persones amb mobilitat reduïda?
Sí, no hi ha cap barrera arquitectònica que dificulti l’accés i hi haurà lavabos habilitats.
→ Es podrà entrar begudes al recinte?
No, dins hi haurà barres on adquirir-ne.
→ Hi haurà servei de restauració dins del recinte del festival?
Sí, a l’exterior de la carpa hi haurà un espai amb food trucks gironines.
→ Caldrà comprar el got del festival per consumir?
Per tal de reduir l’ús de plàstics, tothom qui ho desitgi podrà dur el seu propi got reutilitzable,
sempre que sigui de 33cl. Qui no en porti podrà adquirir-ne allà mateix al preu d’1€ amb
possibilitat de retornar-lo abans de la finalització del festival. No es servirà cap beguda en
gots de plàstic d’un sol ús, de vidre, o gots que no compleixin les mides establertes.
→ Es podrà fumar dins el recinte?
Dins la carpa està completament prohibit fumar, però sí que es podrà fumar en tot el recinte
exterior.
→ Es podran fer devolucions de les entrades?
No.
→ Què inclou l’entrada anticipada de 20€?
Aquesta entrada inclou una consumició que podrà ser un combinat o un cubalitre de cervesa.
També inclou got retornable.
→ Si compro l’entrada anticipada de 20€, on puc aconseguir la consumició?
Quan validis l’entrada et donaran un tiquet que podràs bescanviar a les barres del festival.
→ Puc pagar amb targeta de crèdit/dèbit?
Sí.
→ Trobaré servei de guarda-roba?
No, el recinte no disposa d’aquest servei.

