
 

 

 
 

 

El Halloween més familiar i terroríficament divertit 

torna a PortAventura World 
 

• Del 23 de setembre al 19 de novembre, el resort estrena un munt 

d’espectacles per a tota la família i es decora amb tota mena de detalls perquè 

l’experiència sigui inoblidable. 

 

• Les grans novetats d’aquesta temporada són: Halloween Family Festival, un 

festival d’activitats infantils amb un dinosaure com una de les estrelles 

protagonistes, i Halloween Country Family Fun, per a infants més grans. 

 

• A més, s’estrenen espectacles nous com ara Halloween Escape: Resurrection, 

Robots Invasion o Halloween Kingdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PortAventura, 21 de setembre de 2017 – El 23 de setembre comença la temporada de 

Halloween a PortAventura, un dels moments més destacats del resort i un dels més esperats 

per tota la família. Durant gairebé dos mesos, el parc esdevé un escenari esglaiador amb 

espectacles emocionants i passatges del terror horripilants. L’ambientació dels hotels deixarà 

bocabadats tots els membres de la família i sembrarà el terror més divertit entre els 

visitants. Un any més, l’esperit de Halloween està assegurat amb les animacions tradicionals 

de PortAventura i els nous actes per a infants i adults.  

 

Entre les principals novetats d’aquest 2017 destaquem: Halloween Family Festival a 

SésamoAventura, on els caps de setmana els petits de casa podran xalar de valent amb les 

activitats més divertides i sorprenents d’aquest Halloween (com la visita d’un dinosaure de 

3 metres i mig). A més, es farà una desfilada per a la reina i es disputarà la copa Monster de 

ball durant la qual els monstres ensenyaran als visitants a comportar-se com ells. 



 

 

 
 

 

 

I per als infants més grans tenim Halloween Country Family Fun, un festival d’animació 

interactiva que tindrà lloc els diumenges a la zona de Far West. 

 

Novetats per a tota la família 

 

Fantasmes i morts vivents deambularan pel parc, que esdevindrà el lloc més terroríficament 

divertit que hagis vist mai. Coreografies, acrobàcies, músics en viu i personatges amb tot 

l’estil del Halloween seran els protagonistes de l’espectacle Halloween Kingdom al Gran 

Teatre Imperial de China.  

 

L’escenari de l’àrea de Polynesia es transforma durant aquesta època. Els ballarins invocaran 

l’esperit de grans veus de la música al voltant d’un tron de calavera a l’espectacle 

Halloween Escape: Resurrection, un homenatge a cantants i llegendes de la música. 

 

A la plaça Yucatan es viurà una increïble aventura interactiva gràcies a quatre robots 

prodigiosos i un alienígena que necessiten l’ajuda de grans i petits per poder tornar a casa 

després d’haver-se estrellat amb el seu plat volador.  

 

I per arrodonir l’ambient al resort, 

personatges nous aniran a la recerca dels 

més valents. Alguns ja coneguts, com la 

Núvia Cadàver, Dràcula o Frankenstein, i 

d’altres que són novetat, com Hellraiser o 

Eduardo Manostijeras, viuran a 

PortAventura aquests dies per esgarrifar els 

visitants més intrèpids.  

 

A més, el resort ha renovat algunes de les 

representacions més conegudes, com 

l’espectacle Vampires al Saloon de Far 

West, la recepta perfecta per passar un gran dia de Halloween. Crits, humor, música i trucs 

increïbles en una aterradora caça de vampirs en què el senyor de les tenebres i les seves 

belles donzelles corren perill a l’interior del seu antic castell de Penitence. I si algú s’estima 

més l’acció de l’Oest Llunyà, Bang Bang Halloween és el seu espectacle ideal; un 

espectacle ple de pols, abeuradors i molts efectes especials. 

 

Aquesta temporada, torna La Muerte Viva, perquè les celebracions de Halloween no serien 

el mateix sense el tradicional Dia dels Morts mexicà: cançons, balls amb molt de color i 

calaveres a La Cantina de México. I per als més petits i intrèpids de la casa torna Es 

Halloween en SésamoAventura. 



 

 

 
 

 

 

Després d’un espectacle tan intens ple de sobresalts i rialles, els grans i els petits us 

mereixeu un descans a La Posada de la Familia Halloween, a Emma’s House. Podreu 

menjar acompanyats d’una família terrorífica i misteriosa.  

 

PortAventura Park ofereix, una vegada més, passatges del terror únics que tenen una gran 

acollida entre els visitants: [REC©] Apocalipsis, La Selva del Miedo o Horror in Texas, 

on el xèrif més temut de Far West no pararà d’espantar els visitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, el llac de Mediterrània torna a omplir-se d’ombres amb Horror en el lago. I 

perquè tots gaudiu un dia de l’experiència de Halloween, el parc es vesteix de negre i els 

personatges s’apoderen dels carrers de Mediterrània per ensenyar el seu esperit aterrador i 

les seves ganes de divertir-se. Arriba la gran desfilada del dia: Halloween Parade! 

 

Aquesta nova temporada, també hi haurà dues nits especials: la Nit dels Vampirs (14 

d’octubre) i la Gran Nit de Halloween (31 d’octubre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 70 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 (dos dels quals han estat dissenyats per Greg Norman) i un Beach Club amb accés directe a la 
platja. PortAventura World Parks & Resort també inclou un parc temàtic, un parc Ferrari Land exclusiu 
a Europa i un parc aquàtic líders a Europa, amb una oferta d’atraccions de referència mundial.  
 
 

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

 

 

Per a més informació: 

Oficina de Premsa de PortAventura 

 

Roca Pujol roca.pujol@portaventura.es  

Tel.: +34 977 779 000 / +34 659 598 152 

 

Pau Guerrero pguerrero@webershandwick.com 

Tel.: +34 93 236 09 23 / Mòbil: 607 348 364 

 

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel.: +34 91 745 86 62 / Mòbil: 628 671 821 
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