
 

 
 
 
 

 

PortAventura Business & Events amplia el seu catàleg amb un 

nou espai tematitzat en el món de l'esport 

• LaLiga TwentyNine's és el primer lounge sports bar d’aquest tipus al món, inspirat l'any 

que es va fundar la competició de futbol a Espanya (1929), amb una superfície de 1.000 

m2 i capacitat per a més de 400 persones 

• El restaurant és el primer resort que compta amb la certificació LEED (Leadership in 

Energy & Enviromental Design), el reconeixement d'edificis sostenibles més estès a nivell 

internacional 

 



 

 
 
 
 

 

21 de desembre de 2021 - PortAventura Business & Events ha ampliat el seu catàleg d'espais per 

a la celebració d'esdeveniments corporatius amb el recentment inaugurat LaLiga TwentyNine's, el 

primer lounge sports bar tematitzat en el món de l'esport que convertirà qualsevol esdeveniment en 

una experiència única i diferencial. Inspirat l'any que es va fundar la competició de futbol a Espanya 

(1929), aquest nou concepte de restaurant, que va un pas més enllà de l'sport bar clàssic, recrea 

diferents espais i ambients en una superfície de més de 1.000 m2 amb capacitat per acollir més de 

400 persones. 

El restaurant, que és el primer del resort que compta amb la certificació LEED (Leadership in Energy 

& Enviromental Design), ofereix una àmplia combinació d'espais. Des de la zona de grades per 

gaudir de retransmissions esportives en directe dins del servei Movistar + Bar – Fútbol & Deportes, 

DAZN F1, o l'àrea eSports Arena, que brinda la possibilitat de jugar in situ al FIFA22 a la PS5, fins 

a la zona de bar i restaurant amb terrassa exterior i servei a taula, diverses possibilitats de 

restauració que disposaran d'una oferta gastronòmica diferenciada per a esdeveniments. A més, 

l'espai integra un córner de realitat augmentada complementària al videojoc The Beat Challenge, 

un museu per observar peces de col·leccionistes i l'àrea de photopportunity per finalitzar 

l'experiència amb un record de la visita. 

L’acte d'inauguració de l'espai, que ha comptat amb l'organització, la coordinació i l'experiència de 

PortAventura Business & Events, s'emmarca dins de la primera fase de la joint venture subscrita 

entre PortAventura World, Kosmos i LaLiga. Aquesta aliança estratègica obre un nou camí al món 

de l'entreteniment esportiu i les destinacions de lleure, així com al sector dels esdeveniments 

professionals, amb un nou espai idoni amb la possibilitat de contractar-lo en exclusiva i per acollir 

qualsevol tipologia d'esdeveniment, presentacions de producte, festes, dinars i sopars. 

Per a la directora de PortAventura Business & Events, Laura Valdeolivas, “la inauguració d’aquest 

espai innovador aportarà un valor afegit i diferencial dins del catàleg d’espais i serveis de 

PortAventura Business & Events. No només ens obre un nou fil conductor especialment interessant 

per gaudir de l’aficionat al món del futbol, sinó que ens apropa solucions tecnològiques de primer 

nivell que ens permetran anar un pas més enllà per a la celebració d'esdeveniments especials en 

un entorn únic”. 

 


