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El Poblet de Nadal 
El Poblet de Nadal porta la màgia i la il·lusió 
a Andorra la Vella. Un conjunt de propostes 

espectaculars ompliran els carrers 
d’animacions, jocs, color i un ambient 

entranyable que ens farà viure amb més 
intensitat les festes de Nadal. 

29 de novembre, inauguració:
19 h: Gueule d’ours, espectacle itinerant a càrrec de la 
companyia Remue Ménage. Sortida: Av. Meritxell, 112.
20.15 h: Obertura de la il·luminació del Mercat de Nadal 
i concert del Cor Nacional dels Petits cantors. 
Plaça del Poble.
A partir de les 20.30 h: Gran castell de focs d’artifici.



El Mercat de Nadal
Situat a la plaça del Poble, el Mercat és un espai de llums i màgia que 
trasllada el visitant a un autèntic conte nadalenc. És el lloc idíl·lic per 

fer les compres de Nadal, amb una gran oferta comercial. Hi podràs 
trobar des dels articles més tradicionals de les festes fins a productes 

artesanals. Un espai on gaudiràs de nadales i música en directe,  
i on fins i tot, els més petits podran fer cagar el Tió.

El Mercat és també gastronomia. Delecta’t amb les diferents propostes 
que et sorprendran tots els dissabtes i diumenges de desembre. 

 
Consulta el programa d’activitats a andorralavella.ad  

i al punt d’informació del mateix mercat.

Plaça del Poble
Del 29/11 al 29/12 
Dijous: de 17 a 20 h 
Divendres: de 17 a 21 h 
Dissabtes i els dies 6, 23, 24, 26, 27: d’11 a 21 h 
Diumenges: d’11 a 19 h



Un Nadal de llum i so
Un espectacle de referència mundial amb un túnel de 

llum de tecnologia LED intel·ligent de 40 metres de 
longitud i acompanyament musical. 

Plaça de La Rotonda
Del 29/11 al 05/01 
De dilluns a divendres: 18 h, 19 h i 20 h
Dissabtes i diumenges: 18 h, 19 h, 20 h i 21 h

El Parc de Nadal
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 pista de patinatge per gaudir de bons moments en família. 
Una veritable aventura!

Av. Meritxell
Av. Riberaygua

Del 29/11 al 05/01 
De dilluns a dijous: de 17 a 20 h
Divendres: de 17 a 21 h
Dissabtes i els dies 
6, 23, 24, 26, 27, 30/12, i 2, 3, 4/01: d’11 a 14 i de 15.30 a 21 h
Diumenges i el 31/12: d’11 a 14 h i de 15.30 a 19 h

Activitat gratuïta



L’Avinguda Meritxell
L’eix comercial del país esdevé tots els dissabtes un gran circuit d’il·lusions 

amb espectacles itinerants i animacions. Ossos gegants, percussionistes 
galàctics, una caravana polar, flors gegants, cavalls ballarins i fades 

màgiques en seran els principals protagonistes.



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

La borda dels menairons (Av. Meritxell/Creu Grosa)
Els menairons vivien en un bosc (Fener Boulevard)
La caseta de xocolata dels menairons (carrer Prat de la Creu, 25)
El bosc animat (plaça Rebés)
El jardí encantat (Av. Príncep Benlloch, 3)

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 29/11 al 4/01
De 17.30 a 20 h



Mercat de Nadal

Magic Sel�es
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O�cina de Correus Màgica

Túnel de llum i so



Un Nadal de llum i so (túnel de llum i so)
Plaça de La Rotonda
Del 29/11 al 05/01 
De dilluns a divendres: 18 h, 19 h  20 h
El cap de setmana: 18 h, 19 h, 20 h i 21 h

DIRECTORI D’ESPECTACLES
I ANIMACIONS

4a mostra de Nadales d’Andorra
Divendres, dissabtes i diumenges 
durant l’obertura del Mercat de Nadal
Plaça del Poble

Jocs tradicionals del món per a infants
Tots els diumenges de desembre (1, 8, 15, 22 i 29/12)  
De les 12 a les 14 h
Plaça del Poble

Gueule d’ours
(Cia. Remue Menage. França)
Espectacle itinerant
29/11 - 19 h
Av. Meritxell - Plaça Príncep Benlloch

Spark
(Cia. Worldbeaters music. Regne Unit)
Espectacle itinerant
17.30 h Carrer Unió fins Plaça del Poble
19.30 h Plaça del Poble i voltants

La caravane Polaire
(Compagnie Korbo. França)
Espectacle itinerant
07/12 - 18.30 h
Av. Riberaygua – Av. Meritxell – Plaça de la Rotonda

Night colors
(Cia. Teatro Pavana. Itàlia - Països Baixos)
Espectacle itinerant
14/12 – 18.30 h
Av. Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Fiers à Cheval
(Compagnie des Quidams. França)
Espectacle itinerant
21/12 18.30 h
Av Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

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

Visita del Pare Noel
24/12 - 18 h
Plaça del Poble

Enchanted garden
(Cia. Stelzen Art. Alemanya)
Espectacle itinerant
28/12 – 18.30 h
Av. Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Cavalcada dels Reis d’Orient
5/01 de 18.30 a 20.30 h
Andorra la Vella - Escaldes-Engordany
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