
Nadalitza’t!
del 25 de novembre al 31 de desembre

andorralavella.ad



El Poblet de Nadal
Torna el Poblet de Nadal amb tota la força i esplendor. 
Més espectacles, més activitats, i més propostes engrescadores que 
de ben segur que us faran gaudir d’unes festes especials. A Andorra 
la Vella vivim el Nadal intensament: nadalitza’t amb nosaltres!

25 de novembre, inauguració:

18 h: Encesa de  la 
il·luminació de Nadal de la 
ciutat i espectacle inaugural 
De Peluix, amb la companyia 
Efímer, per l’avinguda 
Meritxell.

19 h: Inauguració del Mercat 
de Nadal, a la plaça del Poble 
amb la participació de Cor 
dels Petits Cantors d’Andorra 
i la banda de l’Institut de 
Música d’Andorra la Vella.

20 h: Doble castell de focs 
d’artifici simultani. Els focs 
il·luminaran la ciutat des 
de diversos punts perquè 
tothom pugui gaudir-los 
còmodament. 



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, regals i gaudir 
d’activitats per a tota la família. Un espai que es complementa amb 
activitats lúdiques i culturals adreçades a tots els públics, i que 
com a gran novetat acollirà una pista de patinatge de 200 metres 
quadrats.

Plaça del Poble, del 25 de novembre al 31 de desembre

Neret after shopping

Després de l’èxit de l’edició 2021, 
aquest any torna el Neret After 
Shopping, 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. 
I com a novetat per a aquest 
any, cada cap de setmana 
convidarem un cuiner del país 
perquè ens faci degustar el seu 
producte gastronòmic. 

El talleret dels menairons

Més de 25 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.

Entre núvols: realitat virtual
També  podràs fer un viatge 
immersiu i de somni pel cel 
d’Andorra la Vella.
Dissabtes i diumenges al 
migdia i a la tarda. 
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Consulta les programacions a andorralavella.ad/nadal

Pista de patinatge (Plaça del Poble)
Mateix horari que el Mercat.
Tancat de 14 a 16 h.



Espectacles itinerants 
per l’avinguda Meritxell  
A les 18.30 h 
(Recorregut: Avinguda Meritxell – Plaça Príncep Benlloch)

25/11: De Peluix, Cia. E fímer (espectacle inaugural)

26/11: Per-Q, Cia. Close-Act Theatre

3/12: Fiers à Cheval, Cia. Quidams

7/12: L'envol, Cia. Remue Ménage

10/12: Universe, Cia. Carromato

17/12: Aquiles, Cia. La Fam teatre 



Oficina de Correus MàgicaPista de patinatge

Mercat de Nadal

Parc de Nadal

Magic selfies
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Magic selfies
Els carrers d’Andorra la Vella ens 
descobriran indrets entranyables i 
escenaris nadalencs per fer-te la teva 
selfie i compartir-la a les xarxes socials 
amb l’etiqueta 
#andorralavellanadal

El pessebre d’Andorra la Vella 
(carrer Príncep Benlloch, 3)
El bosc animat 
(plaça Rebés)
Un Nadal sobre rodes! 
(Plaça Guillemó)
EL MUSEU SELFIE DE NADAL 
(Plaça Guillemó)
El Tió de Nadal 
(Av. Meritxell, 10)
La gran corona 
(Av. Meritxell, 112)
La fàbrica de caramels 
(Av. Meritxell, 10)
L'osset de Peluix 
(Av. Meritxell, 10)
L'arbre de Nadal 
(plaça de la Rotonda)
La bola i el trineu de Nadal 
(plaça del Poble)

L’Oficina de Correus 
Màgica
Plaça del Poble
Situada aquest any al Mercat de Nadal, és 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!

Dissabtes i diumenges: de 12 a 14 h i de 17.30 a 20 h
Entre setmana (en dies d’obertura del Mercat) 
i els dies 2, 3 i 4 de gener: de 17.30 a 20 h 

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 a 
andorralavella.ad/nadal. 
Una sorpresa virtual us espera! 



Activitats 
per a tota la família

Parc de Nadal
Situat al bell mig de l’eix 
comercial, els infants més petits 
es trobaran amb un magnífic 
Carrusel i un Trenet de fantasia 
per gaudir de bons moments en 
família. 
Una veritable aventura!
Av. Meritxell/Av. Riberaygua
De dilluns a dijous: de 17 a 20 h
Divendres: de 17 a 21 h
Dissabtes i els dies 5, 6, 7, 8, 9, 26, 
27, 28, 29, 30 de desembre i el 2, 3 i 
4 de gener: 
d’11 a 14 i de 15.30 a 21 h
Diumenges, el 24, el 31/12 i el 5/01: 
d’11 a 14 h i de 15.30 a 19 h

El joc dels Menairons
Troba els 5 menairons que 
s’amaguen per Andorra la Vella, 
i si ho aconsegueixes, rebràs un 
magnífic obsequi!
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. 

5a cursa El petit Santa 
Claus
17/12, a partir de les 17 h 
a l’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 d’Andorra 
la Vella i Club Atletisme Valls 
d’Andorra.

Tió de Nadal 
(Cia. El Sidral)
El 22 i 23/12 de les 17.30 a les 
19.30 h i el 24/12 de 12 a 14 h
Av Meritxell, 10 



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

Cavalcada dels Reis 
d’Orient
5/01 
Els reis d’Orient tornen de nou 
a visitar els carrers d’Andorra 
la Vella abans de dur els seus 
regals als infants.

andorralavella.ad/nadal

D
.L

. A
N

D
. 4

4
8/

20
22



col·labora


