


El Poblet de Nadal
Aquest Nadal, de ben segur, serà un Nadal diferent. Us animem a 
celebrar-lo, però, amb la mateixa il·lusió i ganes de sempre. El Poblet 
de Nadal s’ha adaptat a la situació sanitària i ofereix activitats al 
carrer per gaudir de les festes i aportar els somriures que tots 
necessitem.

27 de novembre: inauguració
18 h Encesa de la il·luminació de Nadal de la parròquia.
19 h Obertura del Mercat de Nadal.
20 h Triple castell de focs d’artifici simultani. Els focs il·luminaran 
la parròquia des de diversos punts perquè tothom pugui gaudir-
los des de casa i evitar la concentració de persones.



Mercat de Nadal
Situat a la plaça del Poble, el Mercat és el lloc ideal per fer les 
compres de Nadal. Un espai més ampli de l’habitual, amb entrada 
també pel carrer de la Vinyeta, on gaudiràs de nadales i música en 
directe tots els divendres, dissabtes i diumenges, i fins i tot, els 
més petits podran fer cagar el Tió entre el 20 i el 23 de desembre.

Plaça del Poble
Del 27 de novembre al 27 de desembre
Dijous: de 17 a 20 h
Divendres: de 17 a 21 h
Dissabtes i els dies 6, 7, 8, 21, 22, 23 i 24: d’11 a 21 h
Diumenges: d’11 a 19 h

Nòria d’Andorra la Vella
La plaça de la Rotonda és l’escenari de la gran nòria que girarà 
durant el Nadal per fer gaudir petits i grans d’un bon moment en 
família i poder veure Andorra la Vella des de les altures. 
Tots els infants residents a Andorra la Vella fins a 12 anys rebran 
per correu una entrada gratuïta. 

Plaça de la Rotonda 
De dilluns a divendres: de 18 a 22 h
Caps de setmana, festius i ponts: d’11 a 23 h

   Mesures COVID-19
 Per evitar concentracions de persones, es recomana comprar

     l’entrada a gatzara.com 
 Les cabines, que disposen d’obertures per garantir la ventilació, 

    es desinfectaran després de cada viatge !



Parc de Nadal
Situat al bell mig de l’eix comercial, els infants es trobaran amb 
un espectacular arbre de Nadal en forma d’atracció i un trenet 
per gaudir de bons moments en família. Una veritable aventura!

Av. Meritxell / Av. Riberaygua
Del 27 de novembre fins al gener 
De dilluns a divendres: de 17 a 20 h
Caps de setmana i festius: d’11 a 21 h

Espectacles itinerants 
per l ’avinguda Meritxell
(Recorregut: Avinguda Meritxell - Plaça Príncep Benlloch)

18.30 h 
Dissabte 28/11:  Les Jouets, Cia. Remue Ménage
Dilluns 7/12: Fiers à Cheval, Compagnie des Quidams
Dissabte 12/12: Totems, Compagnie des Quidams
Dissabte 19/12: La vie en rose, Cia. La belle Zana Bang bang
Dissabte 26/12: Big dancers, Cia. El Carromato 

*El Comú d’Andorra la Vella es reserva el dret d’anul·lar o modificar la programació
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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 les rebran ben contents!

 Aquest any també podeu fer arribar els vostres desitjos  
 a l’oficina 2.0 dels Menairons aquí
 Una sorpresa virtual us espera! 

Plaça Guillemó
Del 27 de novembre al 5 de gener
De 17.30 a 20 h

     Mesures COVID-19
    Recomanem que els infants portin la carta escrita de casa
    És obligatori accedir a l’Oficina amb mascareta
    Només podran accedir a l’Oficina un infant i un adult per torn ! 

Magic selfies
Escenaris nadalencs i entranyables per fer-te la teva 
selfie i compartir-la a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#andorralavellanadal

El poblet dels Menairons (Av. Meritxell, 112)
El món dels Menairons (Av. Meritxell / Creu Grossa)
Els soldats de Nadal (carrer de la Vinyeta)
El bosc animat (plaça Rebés)
La caseta de xocolata dels Menairons (carrer Prat de la Creu, 25)
El pessebre d’Andorra la Vella (Príncep Benlloch, 3)
Osset de peluix (plaça Guillemó)
El gran ninot de neu (La Margineda)
Candy bar nadalenc (plaça del Poble)

https://www.andorralavella.ad/nadal/cartamagica


Cavalcada dels Reis d’Orient: 
saluda Ses Majestats des del teu barri!

Ses Majestats saben que aquest any és especial i per això s’han 
adaptat a les circumstàncies. Els Reis d’Orient visitaran diversos 
punts de la parròquia perquè els infants els puguin saludar ben a 
prop de casa. 

*Més informació a andorralavella.ad/nadal

Altres activitats  i animacions
5a mostra de música de Nadal d’Andorra 
Divendres, dissabtes i diumenges 
durant l’obertura del Mercat de Nadal
Plaça del Poble

Tió de Nadal (Cia. El Sidral)
del 21 al 24 de desembre, de 17.30 a 19.30 h 
Plaça del Poble

Visita del Pare Noel
24 de desembre - 18 h
Cercavila pels carrers d’Andorra la Vella

https://www.andorralavella.ad/nadal/?q=cavalcada-de-reis


Mesures COVID-19

Recordeu que als espais públics...

Seguiu els circuits de trànsit 
marcats i/o camineu per la dreta

Segueix-nos a les xarxes socials!

L'ús de la mascareta 
és obligatori

Manteniu la distància de seguretat 
entre persones

1.5 m

@turismeandorralavella

@turismeandorralavella

@turismeandorra

https://www.facebook.com/turismeandorralavella
https://www.instagram.com/turismeandorralavella/
https://twitter.com/turismeandorra
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