
UN ESPAI PER A ESDEVENIMENTS MÉS QUE ESPECIALS

ÚNIC A EUROPA



Ferrari Land el nou parc, que ocupa

70.000 metres quadrats t’ofereix

diferents serveis que convertiran el

teu esdeveniment en tota una

experiència Ferrari: obertures en

exclusiva, còctels al aire lliure,

sopars en una autèntica trattoria on

poder degustar els millors plats de la

gastronomia italiana i la possibilitat de

realitzar activitats teambuilding.

Viu l’esperit de Ferrari Land, un tribut

al geni Enzo Ferrari, a l’estil de vida

que va crear i als seus icònics cotxes

de color rosso corsa, símbols de la

velocitat, la tecnologia i la innovació.

ESPERIT FERRARI



ESCLUSIVITÀ
OBERTURES EN EXCLUSIVA



ACTIVITATS TEAM BUILDING

SOPARS DE GALA

ATRACCIONS I JOCS

CÒCTELS AL AIRE LLIURE



DESIGN
PATRIMONI ITALIÀ



Gaudeix d’un viatge per els edificis més

emblemàtics de ciutats com Roma,

Milan o Venècia, i submergeix-te al

patrimoni de la Italia més genuïna. Un

autèntic homenatge als orígens de la

marca Ferrari i al seu fundador, Enzo

Ferrari.

TEMÀTICA ITALIANA



INNOVAZIONE
EXPERIÈNCIA FERRARI



El nou parc està presidit per l’espectacular edifici principal de Ferrari Experience, el cor de Ferrari

Land, on podras viure una experiència inmersiva en els dos mons de la marca italiana, el món GT i la

F1TM, a través de dos atraccions tecnológicament molt innovadores.

FERRARI EXPERIENCE



Volaràs al voltant del món i a través del temps

descobrint de a prop els models més famosos

de l'escuderia així com als seus pilots.

Proba la teva destresa com a pilot i condueix un

Ferrari per els carrers de Roma, per als circuits

més coneguts del món o per els escenaris

futurístics impossibles.

FLYING DREAMS

RACING LEGENDS



Un impressionant espai situat al edifici Ferrari
Experience on podràs gaudir d’un viatge
interactiu i descobrir els detalls de la història de
la mítica escuderia Ferrari.

FERRARI  LAND GALLERY



VELOCITÀ
ATRACCIONS I JOCS



880 metres de recorregut i una acceleració de 180 km/h en
només 5 segons, arribant a una alçada màxima de 112 metres.

RED FORCE



Descobreix el moviment bidireccional que realitzen els pistons

d’un motor llançant-te cap al cel i al terra.

Experimenta la velocitat d’un pilot professional de Ferrari en

un autèntic simulador de F1™

Competeix junt al teu equip a la parada tècnica més ràpida de Ferrari

Land. Ajusta els neumàtics d’un cotxe de F1™ al mínim temps

possible.

THRILL TOWERS
PIT STOP RECORD

POLE POSITION CHALLENGE



SAPORE
SERVEIS DE RESTAURACIÓ



Gaudeix d’una copa de benvinguda o un còctel al aire lliure davant de les rèpliques dels edificis més
emblemàtics del patrimoni italià.

VIA ITALIA



Summergeix-te en una autèntica Trattoria Italiana i tasta els deliciosos plats de la seva exquisita

cuina

TRATTORIA IL CAVALLINO



Pren lloc a un restaurant inspirat en la llegenda dels pilots de

Ferrari.

PIT-LANE



1 Red Force

Thrill Tower 
Bounce-back

Thrill Tower 
Free Fall

Pole Position Challenge

Ferrari Experience 
Ferrari Land Gallery

Pit Stop Record

Ferrari Experience
Racing Legends

Ferrari Experience 
Flying Dreams
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RIDES & GAMES ATRACCIONES Y JUEGOS

F&B RESTAURACIÓN
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Ferrari Land Store

Ferrari Land Stage



CONVERTÉIX EL TEU ESDEVENIMENT EN UNA

EXPERIÈNCIA ÚNICA


