Bem-vindo a Madrid
Parque temático que oferece cinco áreas diferentes cheias de atrações, restaurantes e
lojas para desfrutar em família.
Desde o glamour de Hollywood Boulevard à magia de Cartoon Village, dos shows em direto de DC
Superheroes World e Warner Bros. Studios à ação de Old West Territory... as cinco áreas temáticas
irão satisfazer qualquer apaixonado por atrações, tanto das mais arriscadas como das mais
tranquilas e adequadas para crianças.
Além disso, desde 2014, grandes e pequenos podem desfrutar do Parque Warner Beach, um
parque aquático que funciona durante a temporada de verão (consultar horário), com diversas
atrações aquáticas para crianças e adultos e uma praia natural, em que a presença das
personagens dos Looney Tunes, dos Flinstones e Scooby Doo proporciona um ambiente de
diversão e de cor. Existe uma entrada de acesso à zona aquática independente da entrada de
acesso ao Parque Warner, a partir do qual também é possível aceder à zona do parque aquático.
COMO CHEGAR:
Situado a pouco mais de 20 minutos de Madrid, o Parque Warner é acessível de automóvel,
tomando a saída 22 da A-4 na direção de San Martín de la Vega, ou em transporte público. Esta
última opção oferece várias possibilidades:
Comboio + Autocarro: Linha Suburbana C – 3, com paragem em Pinto, onde é possível
apanhar os autocarros 412 ou 413, diretos ao parque
Metro + Autocarro: Linha 3 amarela, com saída na estação de Metro de Villaverde Bajo, e
autocarro 412.
Estação de autocarros de Méndez Álvaro: autocarro com paragem no parque. Permite
adquirir um bilhete combinado de entrada no parque e transporte, ou somente o bilhete de
transporte.
Para mais informação, consultar a Web oficial.

Serviços
Aparcamiento de pago

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Sala de lactancia

Tienda

Zona comercial

Informação de interesse
Endereço

Zona

Carretera A 4, salida 22 28330

Cerca de Madrid

Telefone

Correio electrónico

(+34) 912 000 792

atencionalcliente@parquewarner.com

Web

Autocarro

http://www.parquewarner.com

412, 413
Preço

Cercanías (Local train)
Pinto

Consultar página web.

Horário
Consultar página web.
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