
 

 

 
 

 

PortAventura World supera la barrera dels  

4 milions de visitants amb la segona millor 

temporada de la seva història  

 
 Amb l’obertura de l’hotel de cinc estrelles, l’Hotel Mansión de Lucy, els hotels del 

resort van acollir més d’un milió de pernoctacions: un nou rècord en la seva 

història   

 

PortAventura, 18 de març de 2016.- L’any 2015, el resort va rebre més visites que l’any 

anterior i va superar la xifra dels 4 milions de visites. Així, la temporada 2015 esdevé la 

segona millor temporada de la història del parc (la primera és la del 2007). Giovanni Cavalli, 

Director General Comercial de PortAventura, es mostra satisfet amb els resultats i comenta: 

«Estem assentant les bases d’una evolució encara més gran. El resort creixerà encara més 

amb la construcció de Ferrari Land. Aquest parc ens permetrà incrementar en un milió el 

nombre de visites al resort l’any 2017.» 

 

Una de les claus de l’èxit del 2015 va ser la celebració del vintè aniversari de PortAventura, 

amb una programació d’activitats i espectacles especial al llarg de tota la temporada.  

 

 
 

BALANÇ DE LA TEMPORADA 2015 

 

El mercat internacional va mostrar un creixement generalitzat, sobretot els mercats 

principals, i França es va consolidar com el primer mercat estranger gràcies a la captació de 

clients d’àrees noves, com ara París i la zona del nord. La Gran Bretanya es manté segona 

del rànquing de mercats internacionals. Rússia va ser l’únic mercat que va presentar un 

descens l’any 2015 i enguany mostra signes de recuperació segons les principals agències de 



 

 

 
 

 

viatges majoristes russes que hem consultat. Entre els mercats nous que van mostrar un 

creixement, destaquem: Itàlia, Bèlgica i Alemanya.  

 

El mercat espanyol també ha mostrat una clara recuperació amb un creixement significatiu 

a totes les comunitats autònomes. Catalunya segueix encapçalant el mercat nacional, seguida 

per la Comunitat Valenciana, el País Basc i les Illes Balears. Altres comunitats, com Madrid, 

Cantàbria, Múrcia o Extremadura, també han mostrat un fort creixement. 

 

Hotels - La temporada 2015 ve marcada per l’ampliació de la planta hotelera de 

PortAventura World Parks & Resort amb la incorporació de l’hotel de cinc estrelles, l’Hotel 

Mansión de Lucy i l’ampliació de l’Hotel Gold River amb l’edifici The Callaghan’s. Enguany, els 

cinc hotels de PortAventura acullen 2.100 habitacions. La temporada 2015 es va registrar un 

nou rècord d’ocupació i es va superar, per primera vegada, la xifra d’un milió de 

pernoctacions.  

 

També va ser un any d’èxits en el sector Business & Events. L’equip de PortAventura 

Business & Events va organitzar un total de 83 esdeveniments, un 16% més que l’any 2014. 

Empreses com Coca-Cola, SEAT, Dow Chemical, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, T-

Systems, HP o IBM, entre d’altres, van triar PortAventura per celebrar-hi els seus 

esdeveniments. 

 

PERSPECTIVA PER AL 2016  
 

PortAventura World inaugura la temporada 2016 amb molt bones perspectives en tots els 

mercats. La companyia preveu que es mantingui la tendència de creixement del mercat 

espanyol, que ja ha mostrat bones xifres en les reserves de Setmana Santa. S’espera que les 

reserves de Setmana Santa siguin al voltant del 100%. 

 

Aquesta temporada s’ha doblat l’esforç d’expansió internacional i el 2017 continuarà en la 

mateixa línia amb la inauguració de Ferrari Land. Després d’assistir a les fires World Travel 

Market (GB), FITUR (Espanya), BIT (Itàlia) i ITB (Alemanya), els responsables comercials de 

PortAventura World es mostren optimistes de cara a l’expansió internacional. S’estan tancant 

acords importants amb grans agències de viatges majoristes dels principals mercats 

europeus. A més, en el propers mesos PortAventura World participarà en altres fires 

destacades del panorama internacional: MITT (Rússia), TOP Resa (França) i fires a mercats 

nous, com ara l’Orient Mitjà.   

 

Totes les agències de viatges majoristes nacionals i internacionals han mostrat interès envers 

el projecte de Ferrari Land, i ja planifiquen la comercialització d’aquest tercer parc temàtic 

amb l’objectiu de superar la xifra dels 5 milions de visitants l’any 2017.   

 

Nova imatge corporativa i web 
 

Aquest any el resort estrena nova marca global: PortAventura World Parks & Resorts 

neix amb l’objectiu de simbolitzar d’una manera més adequada la realitat actual de la 

companyia: PortAventura ha deixat de ser un parc temàtic per esdevenir un resort amb una 

àmplia varietat d’experiències: una destinació de vacances integral amb una clara projecció 

internacional.  



 

 

 
 

 

Segons Giovanni Cavalli, director general comercial de PortAventura World Parks & Resort: 

«El creixement que ha experimentat el resort amb el transcurs dels anys ha generat, d’una 

manera natural, la necessitat de rellançar la marca tenint en compte la seva projecció 

actual i futura. Estem convençuts que la nova denominació PortAventura World Parks & 

Resorts mostra l’envergadura que té el resort de vacances en l’actualitat, i la que agafarà 

en un futur gràcies a grans projectes com ara Ferrari Land.» 

 

Paral·lelament, PortAventura World estrena nova pàgina web, multidispositiu i una 

arquitectura i tecnologia completament remodelades perquè el visitant pugui gaudir de 

l’experiència del resort fins i tot abans de sortir de casa. PortAventura ha fet un pas 

endavant amb el nou disseny de la seva pàgina web, que s’adapta a l’oferta actual dels 

serveis del resort. Una pàgina web moderna, més visual i amb continguts multimèdia que 

permetran una navegació més rica i senzilla per a l’usuari. L’objectiu és traslladar a l’entorn 

digital l’experiència global del resort i adaptar els continguts a les necessitats de cada 

client.  

 

Nous espectacles per al 2016 
 

Com cada any, PortAventura World renova la seva oferta d’espectacles. Aquest any, destaca 

Revolution, un espectacle que vol ser un homenatge a les dones que han revolucionat la 

història de la música pop, com Madonna, Gloria Gaynor o Adele, entre d’altres. L’espectacle 

combina música i balls en directe amb acrobàcies i números de circ increïbles. Amb més de 

40 artistes internacionals, Revolution conduirà l’espectador per un viatge musical ple 

d’emocions, ritme, colors i records.  

 

Algunes de les altres novetats són: Can Can Show i Country Line Dance, a l’àrea de Far 

West, i l’espectacle PortAventura World a Mediterrània. 

 

La construcció de Ferrari Land no s’atura 
 

Al final d’any conclourà la construcció de Ferrari Land, el tercer parc temàtic del resort, que 

obrirà les portes al públic la temporada 2017. Durant les darreres setmanes s’han assolit els 

punts més alts de les atraccions principals: l’accelerador vertical, la muntanya russa més alta 

d’Europa amb 112 d’altura. 

  

L’accelerador vertical de Ferrari Land superarà el rècord que fins ara tenia Shambhala (amb 

76 metres d’altura) i serà tota una experiència per als fanàtics de la velocitat: els 

passatgers viuran en la seva pell experiències pròpies de la Fórmula 1, i acceleraran fins a 

180 km/h en tan sols 5 segons (l’equivalent a 1,35 G). Tot seguit, sortiran disparats cap 

amunt fins a una altura de 112 metres, per tornar a caure en picat amb una inclinació 

màxima de 90º.  

 

Molt aviat, PortAventura World descobrirà nous detalls d’aquest projecte que ha comportat 

una inversió de més de 100 milions d’euros i esdevé el projecte més gran dels 20 anys 

d’història de la companyia.  

 

 

 



 

 

 
 

 

PortAventura World Parks & Resort  

PortAventura World Parks & Resort és una de les destinacions de vacances i oci familiar més grans d’Europa. 
Durant 20 anys, ha rebut més de 65 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 (PortAventura Hotels) —amb un total de 2.100 
habitacions— i un centre de convencions (PortAventura Convention Centre), 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 World Parks & Resort també inclou un parc temàtic i un altre 
d’aquàtic líders a Europa, que tenen una oferta d’atraccions de referència mundial. L’any 2017, s’incorporarà un 
tercer parc temàtic dedicat a Ferrari, la prestigiosa firma italiana.  
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 

 

Per a més informació: 

Oficina de Premsa de PortAventura 

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel.: +34 91 745 86 62 

Tíscar Orozco torozco@webershandwick.com 

Tel.: +34 91 745 86 20 

Oriol García oriol.garcia@portaventura.es  

Tel.: +34 608 512 909 - +34 977 779 111 

http://www.portaventuraworld.com/
http://www.portaventuraevents.com/
http://www.fundacioportaventura.com/
mailto:oriol.garcia@portaventura.es

