
 

PortAventura Business & Events eleva el perfil de la 

seva oferta hotelera amb l'ampliació de l'Hotel 

Colorado Creek 

Amb una inversió de 16 milions d'euros, PortAventura World ha construït 

el nou edifici Creek Valley, que suma 141 habitacions Deluxe a 

l'allotjament. Amb aquesta ampliació, el resort oferirà un total més de 

2.350 habitacions.  

 

Tot això eleva la proposta hotelera associada als esdeveniments 

professionals que duu a terme PortAventura Business & Events i que 

acull al Convention Centre.  

 

 

 

28 de juny de 2021.- PortAventura World ha obert al públic el nou edifici Creek Valley, 

una extensió de l'Hotel Colorado Creek, que suma 141 habitacions Deluxe a les seves 

instal·lacions. La proximitat de l'allotjament a centre de convencions del resort resulta 

de gran rellevància per a Business & Events, de manera que l'expansió i millora de 

l'espai impulsa el perfil de l'oferta hotelera de la divisió i dels seus esdeveniments 

professionals. 

 

 



 

Amb una inversió de 16 milions d'euros i una ampliació de la superfície de l'hotel de 

prop de 18.000 metres quadrats, aquest projecte demostra la sòlida aposta de 

PortAventura World pel desenvolupament i l'ampliació de la seva oferta hotelera. "Amb 

l'ampliació de l'Hotel Colorado Creek, continuem buscant la forma de donar als nostres 

clients el millor servei, més complet, expandint la nostra capacitat i oferint espais 

adequats a les seves necessitats per garantir la millor estada", segons ha assenyalat 

Laura Valdeolivas, directora de PortAventura Business & Events. 

 

Al centre de convencions (PortAventura Convention Centre), dotat de 24 sales multi-

funcionals amb capacitat per acollir simultàniament a 6.000 persones en els més de 

20.000 m2, amb llum natural, amplies terrasses i vistes a un entorn mediterrani 

privilegiat, se sumen cinc hotels de categoria 4 estrelles i un hotel 5 estrelles (Mansió 

de Lucy), arribant amb aquesta nova ampliació de l’Hotel Colorado Creek a més de 

2.350 habitacions al resort. 

 

La proximitat de tots els espais de PortAventura Business & Events (centre de 

convencions, hotels, restaurants i parcs temàtics) minimitza els desplaçaments per a 

un menor risc donada la situació actual. De la mateixa manera, la distribució i el 

disseny horitzontal del centre de convencions, envoltat de jardins i terrasses, fan 

possible la realització d'esdeveniments simultanis, permetent l'organització i separació 

necessària del flux de moviment dins l'edifici. 

 

L'Hotel Colorado Creek va ser el primer hotel 'zero emissions' del resort. Aquesta línia 

estratègica, impulsada per PortAventura World, s'ha estès als altres establiments del 

complex a fi de minimitzar la seva petjada mediambiental. Amb aquesta iniciativa, la 

companyia s'implica directament amb l'objectiu número 13 dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS): "Acció pel clima". 

 

 


