Un Nadal inoblidable a PortAventura World



Del 19 de novembre al 8 de gener, l’esperit nadalenc omplirà cada racó del
resort per meravellar totes les famílies que vulguin passar un Nadal únic.



El resort esdevé l’escenari perfecte per a les vacances de Nadal amb una
decoració tradicional, menús especials i espectacles exclusius per gaudir
d’aquesta època de l’any.

PortAventura, 14 de novembre de 2016 –. Quan es tracta de celebrar Nadal en
família, PortAventura World ofereix el pla perfecte per a aquestes dates tan assenyalades i
emotives. A partir del 19 de novembre (data de l’inici de la temporada de Nadal al
resort), podràs gaudir de moments nadalencs molts especials a cada racó del parc.
Des de mitjan novembre i com a part d’una experiència inoblidable en què l’esperit nadalenc
brillarà amb força, el resort esdevindrà un escenari ple d’avets de totes les mides, decoració,

llums, garlandes i flocs de neu brillants per fer que el parc i els hotels siguin el millor marc
per celebrar aquestes festes en família. A més de la tematització de cada racó del resort, un
any més arriben les activitats i els espectacles més especials creats exclusivament per a
aquesta època de l’any.

Una oferta de lleure especialment pensada per a tota la família

La clau per deixar-se seduir pel Nadal de PortAventura és conèixer i gaudir dels diferents
espectacles de temàtica nadalenca. Des de Dreaming on Ice, una magnífica història
artística i acrobàtica narrada per grans campions internacionals de patinatge sobre gel, fins
a Winter Magic Bubblebou, un espectacle sorprenent durant el qual un alquimista crea
milers de bombolles d’una varietat il·limitada per entretenir tota la família.
Un altre esdeveniment perfecte per viure les festes de Nadal al parc és Christmas Family
Festival. Des del matí fins a la tarda, hi haurà activitats constants per als més petits amb
música, balls, sorpreses i molta diversió. A la cita del Nadal de PortAventura, no hi faltaran
l’Epi, en Blas i tots els seus amics de Barri Sèsam. Tots aquests personatges protagonitzen
Ya es Navidad en SésamoAventura, un espectacle ple de moments de diversió i d’esperit
nadalenc.
I com a colofó d’un dia perfecte, tota la família podeu assistir a La Parada de Navidad, una
desfilada musical única pel carrer principal de Mediterrània amb els personatges més
tradicionals d’aquesta època.

A més, per a aquestes dates, el Gran Teatre Imperial de China esdevé la casa màgica del
Pare Noel, on els seus ajudants fabriquen joguines a ritme d’acrobàcies i nadales a Navidad
con Amor. Els més petits tindran l’oportunitat de lliurar la seva carta als Reis d’Orient als
emissaris reials.

La gastronomia del parc també s’inspira en les tradicions nadalenques
Els restaurants del parc elaboren diferents menús amb tocs molts especials i nadalencs. A
més, a algun dels establiments s’hi narren històries tradicionals de Nadal. A La Cantina, per
exemple, durant aquesta època de l’any pots gaudir de les nadales mexicanes més populars
mentre assaboreixes autèntics plats de la seva cuina.
Si et ve de gust descobrir com es viuen les festes de Nadal a l’oest llunyà, fes una parada al
restaurant Emma’s House. Per a aquestes dates, el restaurant esdevé La Posada de los
Gnomos on, a més de degustar un àpat deliciós, descobriràs una bonica història de Nadal
protagonitzada per tots aquests personatges diminuts.

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 ofereixen 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
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