
Yas Island abrirá parque temático da Warner Bros. em Abu Dhabi 

Projeto de parque temático Warner Bros. World em Abu Dhabi, no valor de 1 bilhão de dólares, será 
inaugurado em 2018; em seguida, será inaugurado o primeiro hotel da marca Warner Bros. do 

mundo 

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 19 de abril de 2016 /PRNewswire/ -- A Miral e a Warner Bros. 
anunciaram oficialmente que o parque temático da Warner Bros. será inaugurado em Abu Dhabi. 

Localizado em Yas Island, um dos principais destinos de negócios, lazer e entretenimento do mundo, 
o projeto incluirá o único hotel da marca Warner Bros. ao lado do parque temático imersivo. 

A primeira fase do projeto, Warner Bros. World Abu Dhabi, deve ser inaugurada em 2018. A 
construção está em andamento e os equipamentos estão em fase de produção. 

O Warner Bros. World Abu Dhabi reunirá histórias e personagens do portfólio inigualável do Studio 
de super heróis da DC Comics, entre eles Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, bem como 
desenhos animados da Warner Bros. como Pernalonga, Scooby-Doo e Tom and Jerry. Os visitantes 
de todas as idades poderão visitar Gotham City e Metropolis, além de vivenciar o mundo dos 
desenhos animados dos Looney Tunes, Hanna-Barbera e muito mais, tudo no mesmo lugar. 

Localizado ao lado do primeiro parque temático da Ferrari do mundo, o Ferrari World Abu Dhabi, e do 
icônico mega parque aquático dos Emirados Árabes Unidos, o Yas Waterworld, o Warner Bros. 
World Abu Dhabi ajudará Yas Island a aumentar o número anual de visitantes de 25 milhões em 
2015 para 30 milhões em 2018, reforçando a posição de liderança de Yas Island como o melhor 
lugar para lazer e entretenimento. 

Sua Excelência Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente da Miral, afirmou: "É muito emocionante 
anunciar que traremos a icônica marca Warner Bros. para Yas Island. Estima-se que a Miral tenha 
investido 1 bilhão de dólares no parque temático Warner Bros. World Abu Dhabi; isso representa um 
marco na história dos Emirados, colocando Abu Dhabi no mapa global para se tornar um dos 
principais destinos turísticos do mundo. 

"Ao atender à demanda global, regional e local por um destino de entretenimento de nível 
internacional, com o apoio de uma infraestrutura de viagens e turismo do mesmo nível, realizamos 
nossa ambição de elevar o número de visitantes e enriquecer o encanto dos EAU como um destino 
realmente internacional que atrai residentes e viajantes. A Miral é essencial para esse 
desenvolvimento com vários projetos significativos e emocionantes em andamento", concluiu Al 
Mubarak. 

Kevin Tsujihara, presidente e diretor geral da Warner Bros. Entertainment, comentou: "A Warner 
Bros. entretém o público há mais de 90 anos com os personagens e franquias mais amados do 
mundo. Trabalhando com nossos parceiros da Miral, levaremos essa experiência a Yas Island, um 
dos principais destinos de entretenimento do mundo, para criar uma experiência totalmente 
interativa, inovadora e exclusiva que permitirá que os fãs de todas as idades vivenciem os aspectos 
mais emocionantes da Warner Bros. em um ambiente totalmente imersivo". 

Mohamed Abdullah Al Zaabi, diretor geral da Miral, afirmou: "Yas Island continuará expandindo suas 
ofertas para os visitantes por meio de parcerias estratégicas com as principais empresas do mundo". 

"O destino temático da Warner Bros. será um passo importante para manter o momento de Yas 
Island, e espera-se que crie mais de 1000 empregos nos Emirados Árabes. Nós, da Miral, estamos 
muito felizes por ver o Warner Bros. World Abu Dhabi tomar forma nos próximos meses." 

A Miral está desenvolvendo o Warner Bros. World Abu Dhabi com uma licença da Warner Bros. 
Consumer Products. 



Sobre a Miral  

A Miral é a criadora de destinos em Abu Dhabi, que reúne pessoas e lugares por meio de 
experiências exclusivas, imersivas e emocionantes. Responsável pelo desenvolvimento e 
administração de Yas Island, os ativos da Miral englobam destinos de entretenimento, hospedagem, 
lazer, esportes, restaurantes, varejo e imóveis. Atualmente, a Yas Island conta com o Ferrari World 
Abu Dhabi, Yas Waterworld, Yas Links Golf Course, Yas Mall, Yas Marina Circuit, Yas Marina e sete 
hotéis, inclusive o carro-chefe, Yas Viceroy. Para mais informações, acesse http://www.miral.ae/. 

Sobre Yas Island  

Yas Island, o principal destino de lazer da região, é um local de diversão, aventura, entretenimento e 
atividades emocionantes! 

Experimente atrações e eventos de nível internacional em Yas Island – inclusive o parque temático 
Ferrari World, apresentações de artistas internacionais premiados o ano todo e o Grande Prêmio de 
Fórmula 1 de Abu Dhabi da Etihad Airways. 

Além de sete hotéis, um shopping center, um parque aquático, uma arena para shows, marina, praia, 
campos de golfe e mais de 100 opções de restaurantes e cafés, Yas Island oferece lojas, opções 
gastronômicas, entretenimento e muito mais. Para eventos de negócios como reuniões, conferências 
de incentivo e exposições, Yas Island conta com uma grande variedade de opções e serviços locais 
de administração de eventos. 

A poucos minutos do aeroporto de Abu Dhabi, a 25 minutos do centro da cidade e a 50 minutos de 
Dubai, este é o local perfeito para uma viagem com amigos ou familiares. 

Para mais informações, acesse: yasisland.ae. 

Sobre a Warner Bros. Entertainment  

A Warner Bros. Entertainment é líder mundial em todos os tipos de entretenimento e assuntos 
relacionados em todas as mídias e plataformas atuais e emergentes. Uma empresa da Time Warner, 
o estúdio totalmente integrado e abrangente conta com uma das coleções de marcas de maior 
sucesso do mundo e está na vanguarda de todos os aspectos do setor de entretenimento, desde 
filmes longa metragem, programas de TV e produções de entretenimento nacionais e de distribuição 
mundial até DVDs, distribuição digital, animação, revistas em quadrinhos, vídeo games, 
licenciamento de marcas e produtos, cinema internacional e radiodifusão. 

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160418/356571 
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