GUIA DE L’ESDEVENIMENT
FRIENDS FEST 2019

DESCRIPCIÓ DE L’ESDEVENIMENT
FriendsFest, la màxima celebració de Friends, la sèrie més estimada del món, torna per
al seu 25è aniversari!

 Seu a l’apartament de la Mònica
 Pren un cafè al Central Perk
 Recrea la capçalera de la sèrie
 Juga al famós futbolí d’en Joey i en Chandler
 Casa’t a la Wedding Chapel de Las Vegas
 Ves a la festa de graduació
 Fes-te una foto amb el marc de Friends
 Demana menjar de Friends als foodtrucks
 Pren una cervesa al nostre bar
 Visita la nostra botiga

GAUDEIX TOT EL DIA DE L’ESDEVENIMENT. VISITA GUIADA AMB HORARI ASSIGNAT
Podràs accedir a l'esdeveniment des de l'obertura de portes sense límit de temps!, i
gaudir de totes les activitats. No obstant això, l'apartament de Mónica i el Central
Perk es visitaran amb un tour guiat, limitat a 40 persones, per al qual sí que és
necessari tenir un horari assignat. Seleccionaràs aquest horari en comprar l'entrada,
però recorda que és independent de la teva hora d'entrada o sortida de l'esdeveniment.
El tour guiat té una durada d'aproximadament 40 minuts. Si us plau assegura't d'estar
allí almenys 15 minuts, ja que l'horari assignat no pot ser modificat una vegada
comprada l'entrada. Aquests espais (l'apartament de Mónica i el Central Perk) no poden
ser visitats per lliure.

L’horari d’obertura i tancament de l’esdeveniment és el següent:

 De dilluns a divendres: de 12.30 h a 21.15 h
 De divendres a diumenge: de 10.00 h a 22.15 h

I les adreces són les següents:



MADRID: IFEMA. Av. Partenón, 5



BARCELONA: POBLE ESPANYOL. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13

Si la teva visita guiada cau a última hora abans del tancament del recinte, t’aconsellem
que vinguis un parell d’hores abans per gaudir plenament de la resta de l’esdeveniment.

REGLES DE L’ESDEVENIMENT
- L’horari d’obertura i tancament del recinte és el següent:
• De dilluns a dijous: de 12.30 a 21.15 h
• De divendres a diumenge: de 10 a 22.15 h
Si us plau, assegura’t d’arribar-hi com a mínim 15 minuts abans per iniciar la visita
guiada.
- En cas de mal temps, l’esdeveniment segueix endavant, ja que a Madrid se celebra tot
sota
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- Els infants menors de 4 anys no necessiten entrada. Tots els infants de 4 anys o més
necessiten entrada. Només hi ha un tipus d’entrada.
- No s’accepten animals (excepte els gossos pigall).
- No és permès d’entrar menjar ni begudes (ja siguin alcohòliques o sense alcohol) al
recinte, llevat que sigui necessari per motius de salut.
- Tenim personal mèdic al recinte. Si no ets trobes bé durant l’esdeveniment, contacta
amb el nostre personal.
- No és permès de fumar a les zones cobertes del recinte.

- Ens reservem el dret d’admissió a l’esdeveniment i podem negar l’entrada o podem
expulsar de FriendsFest aquelles persones que tinguin un comportament inapropiat o es
trobin sota els efectes de l’alcohol o les drogues.
- Les persones menors de 16 anys han d’anar acompanyades pel seu pare, mare o tutor major
de 18 anys.
- Encara que ja no siguis menor d’edat, no t’ofenguis si et demanem el DNI a l’hora de
comprar begudes alcohòliques. Porta sempre el DNI amb tu.
- Si us plau, considera que qualsevol incompliment d’aquestes regles pot comportar la
negació d’accés o l’expulsió de l’esdeveniment.
- No hi ha restriccions pel que fa a portar carret de nadó o anar en cadira de rodes,
tot el recinte tant a Madrid com a Barcelona està homologat i accessible.
-Totes aquelles persones que acudeixin a l'esdeveniment acompanyades d'un nen / a menor
de 4 anys, hauran de portar amb si un DNI que acrediti la seva edat.
- No hi ha descomptes per a persones de tercera edat, o discapacitats.
- El màxim d'entrades que es poden comprar per persona és de 6.
- Tindrem opcions de menjar per a vegetarians.
- L’organització de l’esdeveniment no es fa responsable de la pèrdua, sostracció o furt
de qualsevol element que pertanyi al públic assistent.
- Queda expressament prohibit l’accés al recinte amb càmeres de vídeo i càmeres
fotogràfiques professionals i/o qualsevol dispositiu d’àudio i/o vídeo professional.
- El FriendsFest pot ser gravat, fotografiat o filmat per o en nom de VIACOM INTERNATIONAL
MEDIA NETWORKS ESPAÑA, SL (VIACOM ESPAÑA). Vostè consent ser gravat, fotografiat o filmat
com a part del públic i VIACOM ESPAÑA pot incorporar aquestes imatges, en qualsevol
mitjà, format o suport, per a la seva distribució, reproducció i comunicació pública,
amb finalitats promocionals de l’esdeveniment i de les activitats de VIACOM ESPAÑA.

No et quedis sense entrades!

