
   

   

 

      

  

  

 

  

   

  

PROGRAMA D’ACTIVITATS
DESEMBRE-NADAL-GENER 2018-2019

2, 3 i 4 Gener Patge Reial i el seu amic! Visita al Patge Reial i el seu amic 

famós per a donar-li les vostres cartes als Reis Mags. De 11:00 h a 14:00 h i de 17:30 h a 20:30 h.

8, 15, 22 i 24 Desembre Els ajudants del Pare Noel! 
Dissabte 8: Els Minions, Divendres 15: Pluto i Goofy Noel i els dies 22 i 24 : Mickey i Minnie

Noel, tots ells els podras trobar passejant per tots els comerços. . De 12:00 h a 14:00 h

i de 17:00 h a 20:00 h.

1 Desembre Fem un caga tió! Taller nadalenc on els més menuts podran

aprendre a fer un caga tió i després podran emportar-se'l a casa. El taller es realitzarà

 de 11:00 h a 13:30 h. Màxim 120 nens/es.

22 Desembre Disney Show! A les 17:00 h vine a gaudir del nostre espectacle 

familiar a Festaland Park. Preu de l'entrada al parc 4 €/hora (espectacle gratuït).

Pista patinatge sobre gel! Inaugurem la nostra pista de patinatge, del 6 de desembre al

5 de gener vine a gaudir de la pista de gel. Matins de 11:00 h a 14:00 h i tardes de 17:00 h a 

20:30 h (Caps de setmana , festius i dies assenyalats). 

6 Desembre Show Eclipse! A les 17:00 h vine a gaudir d’un espectacle 

únic a Festaland Park. Preu de l'entrada al parc 4 €/hora (espectacle gratuït).

Totes les activitats es realitzaran entorn de les botigues de l’Associació de Comerciants.

Per a més informació visiteu el nostre web espaissusanna.cat o contacteu amb nosaltres al correu: info@espaissusanna.cat

PARTICIPA AL NOSTRE CONCURS D’INSTAGRAM I GUANYA UN XEC REGAL DE 100 € PER GASTAR A LES BOTIGUES D’ESPAIS SUSANNA AMB 
EL HASHTAG #ESPAISSUSANNA
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