A Andorra la Vella
et regalem il·lusió

del 26 de novembre al 26 de desembre
www.andorralavella.ad

El Poblet de Nadal
El Poblet de Nadal torna amb tota la seva força i
esplendor. Més espectacles, més activitats, i més propostes
engrescadores que de ben segur us faran gaudir d’unes festes
nadalenques especials.

26 de novembre, inauguració

19 h

Inauguració
del Mercat de Nadal,
a la plaça del Poble.
Amb la participació de
la banda de l’Institut de
Música del Comú
d’Andorra la Vella.

18 h

Encesa de la il·luminació
de Nadal de la parròquia i
espectacle inaugural Abyss, amb
la Compagnie Remue Ménage, per
l’avinguda Meritxell.

20 h

Triple castell de focs d’artifici simultani. Els focs il·luminaran la
parròquia des de diversos punts perquè tothom pugui gaudir-los.

El Mercat de Nadal

Situat a la plaça del Poble,
el Mercat és el lloc ideal
per fer les compres de
Nadal, adquirir decoració,
artesania i regals i gaudir
d’activitats per a tota
la família. Un espai que
s’amplia i que té entrada
des de la plaça del Poble i
des de l’Estació central de
Nadal ubicada a l’avinguda
Meritxell, 10.
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L’espai Neret after shopping
El Mercat de Nadal incorpora
com a novetat un espai ideal on
fer una pausa i poder degustar
un bon entrepà d’autor, uns
natxos, o una empanada
argentina tot gaudint d’una
programació musical en directe
amb els millors grups i Dj’s del
país. En total, una quarantena
d’actuacions.
L’espai Neret After Shopping
tanca de 14 a 17 h.

El talleret dels menairons
Més de 40 micro-propostes
adreçades a infants d’entre 4
i 7 anys (conta contes, teatre,
música, tallers de dansa,
papiroflèxia, reciclatge) per
gaudir dels caps de setmana.
Dissabtes i diumenge
al migdia i a la tarda.

Consulta les programacions a andorralavella.ad/nadal

Parc de Nadal

A les 18.30 h (Recorregut: Avinguda Meritxell - Plaça Príncep Benlloch)

Situat al bell mig de l’eix
comercial, els infants
es trobaran amb un
espectacular tobogan de
gel sintètic de 30 metres
de llargada i amb una
magnífica una pista de
patinatge per gaudir de
bons moments en família.
Una veritable aventura!

26/11:
Abyss,
Cia. Remue
Ménage
(espectacle
inaugural)
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11/12:
Korona
conform,
Cia. Die
Beluchter

18/12:
Cavall de
ferro, Cia.
Antigua y
Barbuda
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7/12:
Fiers à
Cheval,
Cia. des
Quidams
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27/11:
Revue de rue,
Cia. Remue
Ménage

4/12:
Les
Montgolfières
Cia. Cardinale
Eventi

Av. Meritxell - Av. Riberaygua

dl.

Espectacles itinerants

23/12: World of wonder,
Cia. Teatre Per Caso

Oficina de Correus màgica
Pista de patinatge

Magic selfies

Tobogan

Mercat de Nadal

L’Oficina de Correus Màgica
Una parada obligatòria per a
tots aquells infants que volen
lliurar les cartes al pare Noel
i a Ses Majestats els Reis
d’Orient. Els Menairons els
rebran amb els braços ben
oberts!

Plaça Guillemó
Del 26/11 al 5/01
De 17.30 a 20 h

Magic selfies
Els carrers d’Andorra la Vella ens descobriran indrets entranyables,
inspirats en la llegenda dels Menairons dels Meners. Diferents escenaris
nadalencs per fer-te la teva selfie i compartir-la a les xarxes socials amb
l’etiqueta #andorralavellanadal

La mina dels menairons
(Av. Meritxell/Creu Grossa)
La caseta de xocolata dels menairons
(carrer Prat de la Creu, 25)
L’osset de peluix
El pessebre d’Andorra la Vella
(plaça Guillemó)
(carrer Príncep Benlloch, 3)
Les ales de l’àngel
L’Estació central de Nadal
(plaça del Poble)
(Av. Meritxell, 10)
L’arbre de Nadal
El bosc animat
(plaça de la Rotonda)
(plaça Rebés)
El Ninot de neu
Un Nadal sobre rodes!
(Espai Columba)
(Av. Meritxell, 112)
També podeu fer arribar els vostres
desitjos, o descarregar la carta per
dur-la ja escrita de casa, a l’Oficina 2.0
dels Menairons.
Una sorpresa virtual us espera!

Activitats per a tota la família

El joc dels Menairons
Troba els cinc menairons que s’amaguen per Andorra la Vella,
i si ho aconsegueixes, rebràs un magnífic premi!
Adreça’t a l’Oficina de turisme de plaça de la Rotonda o a la caseta
d’informació del Mercat de Nadal, a la plaça del Poble, i recull el mapa
amb totes les pistes.

4a cursa El Petit Santa Claus
18/12, a partir de les 17 h. Estadi Comunal Joan Samarra Vila
Vine a participar a la cursa més nadalenca i, en acabar,
lliura la teva carta al Pare Noel.
Organitzen: Comú i Club d’Atletisme Valls d’Andorra

Nits de vídeo mapping (2a edició)
3 i 4/12, de 18 a 21 h a la façana de la Casa de la Vall.
Organitzen: Associació Ull Nu i Ambaixada de França a Andorra.

Tió de Nadal (Cia. El Sidral)
Del 20 al 23/12, de 17.30 a 19.30 h
Plaça del Poble

(D’1 a 12 anys)

Visita del Pare Noel
24/12 - 18 h
Cercavila pels carrers d’Andorra la Vella i arribada a la plaça del Poble.

Més informació a andorralavella.ad

El programa quedarà subjecte
a les directrius sanitàries que estableixi el Govern d’Andorra.

Segueix-nos a les xarxes socials!
Cavalcada dels Reis d’Orient
5/01
Els reis mags tornaran de nou a visitar els carrers d’Andorra la Vella abans
de dur els seus regals als infants de la parròquia.

@turismeandorralavella
@turismeandorra
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