
20, 21 i 22 de setembre
Auditori del Palau de Gel
Mirador del Palau de Gel
Sales Moduars del Palau de Gel

2019
Edi�ci Perecaus



Programa 
 

Divendres 20  

A les 22 h. Nit de màgia amb el Mag Gerard Borrell amb el seu espectacle 
“Màgia Comedy“ a l’ Auditori del Palau de Gel d’Andorra 

Preu entrada 5€  

Edat recomanada a partir de 10 anys 

Dissabte 21  
A les 12h . Taller de màgia amb el Mag Francis Zafrilla a les sales modulars del 
Palau de Gel d’Andorra.  

A partir de 10 anys . Places limitades.  Reserva prèvia  a la recepció del Palau 
de Gel d’Andorra. 

A les 13 h.  Espectacle amb el Mag Toni  Zamora -  al Mirador del Palau de Gel 
d’Andorra.  

Per tots els públics. 

A les 17 h. Mag Francis Zafrilla amb el seu espectacle “ Pequemàgia” al edifici 
Perecaus planta baixa. 

Per tots els públics. 

A les 18.30 h. Taller de màgia amb el Mag Francis Zafrilla al Mirador del Palau 
de Gel d’Andorra.  

de 5 a 9 anys. Places limitades.  Reserva prèvia  a la recepció del Palau de Gel 
d’Andorra. 

A les 22 h. Mag Yunnke amb el seu espectacle “ Conjuro” a l’Auditori del 
Palau de Gel d’Andorra  

Preu entrada 5€  

Edat recomanada a partir de 10 anys 

Durant tot el cap de setmana al Palau de Gel d’Andorra :   

Botiga de màgia amb venda  de jocs de màgia. 

Oberta de les 11h a les 14h i de les 16h a les 20h. 

Gaudeix amb totes les entrades de pagament als espectacles 
de màgia, amb un 2x1 a la pista de Gel  

 

Punts de venda d’entrades : 

Recepció del Palau de Gel d’Andorra 

4tickets 

A les 22 h. Mag Yunnke amb el seu espectacle “ Conjuro” a 
l’Auditori del Palau de Gel d’Andorra  

Preu entrada 5€  

Edat recomanada a partir de 10 anys 

Programa 
Divendres 20  
 
A les 22 h. Nit de màgia amb el Mag Gerard Borrell amb el seu 
espectacle “Màgia Comedy“ a l’ Auditori del Palau de Gel 
d’Andorra 

Preu entrada 5€  

Edat recomanada a partir de 10 anys 
 

Dissabte 21  
 

A les 12h . Taller de màgia amb el Mag Francis Zafrilla a les sales 
modulars del Palau de Gel d’Andorra.  

A partir de 10 anys . Places limitades.  Reserva prèvia  a la 
recepció del Palau de Gel d’Andorra. 

 

A les 13 h.  Espectacle amb el Mag Toni  Zamora -  al Mirador 
del Palau de Gel d’Andorra.  

Per tots els públics. 

 

A les 17 h. Mag Francis Zafrilla amb el seu espectacle                                 
“ Pequemàgia” al edifici Perecaus planta baixa. 

Per tots els públics. 

 

A les 18.30 h. Taller de màgia amb el Mag Francis Zafrilla al 
Mirador del Palau de Gel d’Andorra.  

De 5 a 9 anys. Places limitades.  Reserva prèvia  a la recepció 
del Palau de Gel d’Andorra. 

Diumenge 22 
 

A les 12 h. Taller  de màgia amb David el Mag a les sales 
modulars del Palau de Gel d’Andorra. 

A partir de 8 anys . Places limitades. Reserva prèvia  a la 
recepció del Palau de Gel d’Andorra. 

 

A les 13 h. David el Mag amb el seu espectacle                                      
“Viu la Màgia 2.0 ” al Mirador del Palau de Gel d’Andorra.  

Per tots els públics. 

 

A les 17 h. Mag Pere Rafat amb el seu espectacle 
“Performance” a l’Auditori del Palau de Gel d’Andorra. 

Preu entrada 5€ 

Edat recomanada a partir de 6 anys 

 

A les 18.30 h. Taller  de màgia amb David el Mag a les sales 
modulars del Palau de Gel d’Andorra. 

A partir de 8 anys . Places limitades.  Reserva prèvia  a la 
recepció del Palau de Gel d’Andorra. 


