NOTA DE PREMSA

Diversió i aventures familiars al
Nadal de PortAventura
L’esperit nadalenc s’apodera un any més de PortAventura amb
adornaments, llums i regals: el resort esdevé un escenari idíl·lic per a unes
vacances en família.
Del 21 de novembre al 6 de gener, el parc t’ofereix espectacles i activitats
especials per a aquesta ocasió, perquè tant grans com petits gaudiu de
l’època més màgica de l’any.

PortAventura, 13 novembre de 2015.- El dia 21 de novembre inaugurem la
Temporada de Nadal a PortAventura. Un any més, PortAventura esdevé un escenari
de somni amb avets, llums i garlandes: el parc i els hotels tornen a ser el millor marc per
celebrar en família aquestes festes tan assenyalades.

A la decoració del parc s’hi sumen activitats i espectacles especials que ompliran de màgia
i ambient nadalenc cada racó. Un any més, arriben per Nadal els grans clàssics de
PortAventura: la pista de gel de l’àrea de México, els menús nadalencs de La
Posada de los Gnomos, la gran desfilada de Nadal amb els personatges de
PortAventura i l’espectacular Visita dels Emissaris Reials al llac de Mediterrània.
Entre les novetats d’aquesta temporada, els visitants poden gaudir de Christmas Family
Festival a SésamoAventura o de la divertida pel·lícula d’animació Ice Age: A
Mammoth Christmas a l’atracció Ice Age 4D.

Espectacles, activitats i diversió per a tota la família
Totes les àrees del parc oferiran espectacles divertits. A l’àrea de China, el Gran Teatro
Imperial és la nova llar del Pare Noel a l’espectacle Una Navidad entre las Estrellas:
un musical vibrant amb acrobàcies espectaculars, cançons i balls que ompliran el Gran
Teatro d’esperit nadalenc. A més, inclou un número acrobàtic impressionant a càrrec de
Szasz Kitti, la cinc vegades campiona mundial de Futbol Freestyle. El llunyà Far West
acull, com sempre, els millors espectacles sobre gel. Campions olímpics de diversos països
faran exhibicions acrobàtiques en el clàssic espectacle Dreaming on Ice.
Christmas Family Festival és la gran novetat de SésamoAventura. A partir de les 11
del matí, la música, els balls i les sorpreses programades dibuixaran un somriure a la cara
dels més petits mentre es diverteixen en un ambient ple de màgia i de fantasia. A la
Cantina de l’àrea México, La Gran Fiesta de Navidad ens descobreix una perspectiva
única de viure el Nadal. Aquesta cantina tradicional mexicana s’engalana per a l’ocasió
amb pinyates de coloraines al compàs de nadales típicament mexicanes. Un any més, la
tarda del 5 de gener, el Reis d’Orient visiten PortAventura i es passegen per l’avinguda
principal del parc per oferir la seva tradicional cavalcada.
Ofertes especials per gaudir de la Nit de Nadal i de Cap d’Any a PortAventura
Per

accedir

a

les

ofertes

per

a

la

Nit

de

Nadal,

clica

l’enllaç

següent:

http://www.portaventura.es/promociones/nochebuena-2015.
Per

accedir

a

les

ofertes

de

Cap

d’Any,

clica

l’enllaç

següent:

http://www.portaventura.es/promociones/nochevieja-2015.

Més dades de PortAventura
PortAventura Resort és un dels destination resorts més grans d’Europa. Durant 20 anys
ha rebut més de 60 milions de visites. Amb una ubicació privilegiada, molt a prop de
Barcelona, el resort acull 4 hotels temàtics de 4 estrelles i un hotel de 5 estrelles —amb
un total de 2.100 habitacions—, així com un centre de convencions que pot acollir fins a
4.000 persones. L’oferta comercial del resort inclou 3 camps de golf (un dels quals ha
estat dissenyat per Greg Norman) i un Beach Club amb accés directe a la platja.
PortAventura també inclou un parc temàtic i un altre d’aquàtic líders a Europa, que
apleguen una oferta d’atraccions de referència mundial.
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