Porta dos Fundos lança novo vídeo inteiramente gravado no Beach Park
O grupo de humor Porta dos Fundos lançou, nesta quinta-feira, dia 08, um novo vídeo
inteiramente gravado no Beach Park Resort, um dos maiores complexos de entretenimento do
mundo.

Para contar a história de um brinquedo que se transforma em uma inusitada e surpreendente
máquina do tempo, o Porta dos Fundos utilizou-se da mega estrutura do mais importante e
visitado parque aquático do país, que, em três dias, ao longo de 2014, fechou suas instalações
durante algumas horas para a gravação do vídeo.
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=IWoEaglgzDU
Intitulado “Toboágua”, o novo esquete de humor do Porta dos Fundos conta a história de um
casal que se diverte no parque, mas é surpreendido por mudanças no tempo que atingem
somente a esposa. A cada vez que desce a pista do toboágua, ela se encontra em uma nova
situação e em uma linha do tempo diferente, surpreendendo o marido. Para a gravação, o
grupo utilizou o Arrepius, o mais recente brinquedo a ser inaugurado no Beach Park, em julho
de 2013, que possui cinco toboáguas inéditos no Brasil e onde até nove pessoas podem descer
simultaneamente, criando uma experiência única e compartilhada.
O novo vídeo do Porta dos Fundos é estrelado por Leticia Lima, Gregório Duvivier, Fabio
Porchat e tem a participação especial de Totoro, além de contar com a presença de dois
funcionários do Beach Park, Marta e Raimundão, que atuaram como figurantes na produção. A
direção da nova história fica a cargo de Ian SBS e Rodrigo Magal.
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GGonwmyUcQg

O Beach Park Resort
Localizado no Nordeste brasileiro, na cidade de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, o
Beach Park Resort é considerado um dos principais destinos turísticos do país e da América
Latina, em uma região onde o verão dura praticamente o ano todo. Criado em 1985 a partir de
uma simples barraca, o local atualmente conta com parque aquático, quatro resorts, além de
restaurantes e serviços na praia paradisíaca de Porto das Dunas.
Para comemorar seus 28 anos de sucesso, o Beach Park Resort lançou, em julho de 2013, um
novo brinquedo, o Arrepius, que surpreende o seu público e motiva experiências
inesquecíveis. A nova atração, que possui cinco toboáguas inéditos no Brasil é diversão
garantida para toda a família e até nove pessoas podem descer simultaneamente, criando uma
experiência única e compartilhada.
O Beach Park Resort é o único parque aquático brasileiro a ter reconhecimento internacional e
conta com cerca de 1,3 milhão visitantes por ano. Com o propósito de aumentar cada vez mais
seu público, o parque lança anualmente um novo Beach Card, cartão que garante acesso ao
parque diversas vezes ao ano com preços diferenciados para seus sócios.
Para mais informações, clique aqui e acesse o release completo do Beach Park Resort.

