
22, 23, 28, 29 e 30 de decembro 
1 a 7 de xaneiro

Un divertido parque de atracccións 
para pasalo en grande este Nadal

Patrocinadores: ---------------------------------------------------------------



 

 

 

 
Dende  o ano 2015 a Feira Internacional de Galicia ABANCA convértese en cada 
Nadal nun divertido parque de atraccións, celebrando o Silleda Park. 
 
Un espazo dirixido a nenos e xóvenes, e por suposto a familias enteiras, que xa 
forma parte das propostas de lecer máis atractivas do calendario galego. 
 
 

PASADA EDICIÓN 
 
A súa segunda edición, a 2016/2017, tivo lugar  durante once días: o 25, 29 e 30 
de decembro e do 1 ao 8 de xaneiro. 

 
O parque superou os 10.000 visitantes (un 25% máis que na anterior cita),   
procedentes de 90 concellos das catro provincias galegas. O 53% do público era 
de fóra da comarca do Deza (á que pertence Silleda). 
 

    
 

 
No programa de 13 concellos 
 
Un total 13 concellos das provincias de Pontevedra e A Coruña incluíron o pasado 
ano o Silleda Park no seu programa de Nadal . Os consistorios dalgúns destes 
municipios repartiron entradas e outros organizaron visitas, costeando o 
transporte nalgúns casos e incluíndo tamén o pago das entradas noutros. 
 
 
 



 

 

Atraccións e actividades 
 

O público contou con máis de trinta 
propostas distintas, cun gran número 
de  novidades tanto nas atraccións 
como nas zonas lúdicas. 
 

Os asistentes puideron desfrutar dun 
saltamontes, un dragón, un 
tirachinas,  un globitos show, 
inchables ou un baby excalestric, 
entre outras moitas  atraccións. 
 
A elas sumáronse pistas deportivas, 
mesas de ping pong, unha pista de 
karting exterior, máquinas recreativas 
e novas áreas lúdicas, as cales foron 
unha zona de videoxogos e de 
realidade virtual, un xadrez xigante, 
un minigolf e un espazo de xogos 
para os máis pequenos con piscina 
de bólas, tobogáns, megabloks e 
pizarras.  
 
Incluíu tamén unha exposición de 
figuras de ciencia ficción e varios 
photocall repartidos polo parque. 
 

Ademais acolleu outras actividades. 
Entre elas talleres de maquillaxe e 
globoflexia, exhibicións de Tai Chi, El 
Show de los Payasos e citas propias 
do Nadal, como o final da Cabalgata 
de Reis do Concello de Silleda. 
 

 
 
 
 



 

 

 
EDICIÓN 2017-2018 

 
 
O público infantil e xuvenil volverá a pasalo en grande na terceira edición de 
Silleda Park cunha proposta moi entretida. 
 

 
 

 
Abrirá as súas portas durante doce xornadas, unha máis que na 
pasada edición. Unha ampliación que pretende facilitar aínda 
máis a asistencia ao parque.  Serán os días 22, 23, 28, 29 e 30 

de decembro e do 1 ao 7 de xaneiro. 

 
Manterá o seu extenso horario de tarde. Será todos os días de 
16.30h a 21.30h.  

 
Ofrecerá numerosas atraccións: saltamontes, pista de coches, 
olla, jumpy, carrusel  e numerosos inchables serán só algunhas 
delas. Sumaranse, entre outras moitas propostas, pistas 
deportivas, ping pong, xadrez xigante, máquinas recreativas e 
áreas como a de videoxogos e a de xogos para os máis pequenos. 

 
 
Incluirá de novo divertidas actividades complementarias, como 
exhibicións, talleres, o espectáculo de El Show de los Payasos e, 
por primeira vez, a presenza todos os días de personaxes de 
debuxos animados. 

 
 
Terá un módico prezo de 5€, que no caso de grupos de 10 ou 
máis persoas se reducirá a 4€. 

 
Disporá de servizo de restauración no mesmo pavillón, ademais 
de postos de gominolas e churros.  




