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Reunions amb ànima mediterrània

CATALUNYA, destinació mediterrània amb una gran diversitat geogràfica, un clima 
suau i una societat inquieta i innovadora, s’ha distingit per ser un territori pioner i 
d’un gran dinamisme en l’àmbit industrial, comercial i de serveis.

Terra natal de grans artistes com Gaudí o Dalí, la genialitat innovadora dels quals 
troba avui en dia la seva herència en la gastronomia liderada per xefs de reconei-
xement internacional com Ferran Adrià o Joan Roca, a Catalunya mariden perfec-
tament 63 estrelles Michelin amb un ric patrimoni cultural, entre el que destaca el 
Modernisme i el Romànic reconeguts per la UNESCO, i amb més de 500 km de 
costa mediterrània.

Amb una excel·lent qualitat de vida i clima de negocis, una economia dinàmica, unes 
bones infraestructures, una amplia oferta d’espais i serveis especialitzats altament 
qualificats per a l’organització de reunions i esdeveniments i una llarga i experimen-
tada tradició organitzativa, Catalunya és una aposta segura.

A CATALUNYA, amb Barcelona com a capital, podreu trobar un magnífic entramat 
de centres de convencions i una àmplia oferta d’activitats i d’espais únics interiors 
i exteriors, que permeten personalitzar amb èxit qualsevol esdeveniment, reunió o 
programa d’incentius, a la vegada que es gaudeix de tots els atractius que ofereix el 
país: gastronomia, ciutats, cultura, shopping, luxe, relax i benestar, mar, esports de 
muntanya, golf...

Catalunya al món

CATALUNYA
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PIRINEUS

PAISATGES 
DE L’INTERIOR

PAISATGES DE L’INTERIOR

Els impressionants Pirineus, fronterers amb França, tenen 
cims de més de 3000 metres, valls i llacs en parcs naturals 
d’extrema bellesa, el més important dels quals és el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. Des de la 
zona volcànica de la Garrotxa, �ns a la Val d’Aran, us esperen 
multitud d’espectaculars paratges idonis per a la pràctica 
d’esports d’aventura i activitats a l’aire lliure.

Els Paisatges de l’Interior de Catalunya destaquen pel seu ric 
patrimoni natural, palpable en planures i muntanyes, i per la 
seva forta tradició industrial i agrícola que ha servit com a motor 
econòmic del país a través dels segles. Poblacions històriques 
com Vic, Manresa o Cardona avancen i es modernitzen sense 
perdre de vista les seves tradicions i es barregen amb paisatges 
tan emblemàtics com Montserrat o el Montseny.

PIRINEUS

Destinacions
Pirineus
Val d’Aran

URBÀ

URBÀ

Destinacions Destinacions

COSTA 
MEDITERRÀNIA

COSTA MEDITERRÀNIA

Des d’una de les urbs  més visitades d’Europa, i una de les 
primeres destinacions mundials de reunions i esdeveniments, 
�ns a nuclis amb més de 2000 anys d’història on respirar 
l’encant tranquil de les ciutats mitjanes, les quatre principals 
ciutats catalanes disposen d’una variada oferta d’espais i 
activitats que van des de l’estil més tradicional i històric al més 
avantguardista i contemporani. 

Des del Cap de Creus al nord, �ns al Delta de l’Ebre, al sud, 
més de 500 km de costa fan de Catalunya una destinació mirant 
al mar on se succeeixen platges de sorra �na, escarpades 
serres que donen lloc a penya-segats i a cales amagades i 
encantadores localitats que atreuen artistes, intel·lectuals i 
turistes de tot el món. A pocs quilòmetres del mar, els pobles 
medievals de l’Empordà, els vins del Penedès i del Priorat i els 
gran equipaments del Vallès ofereixen el contrapunt humà a la 
bellesa natural del paisatge.

Entorns

Barcelona
Costa Brava
Costa Daurada - Terres de l’Ebre

Costa Barcelona

Lleida
Tarragona

Girona
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Entorns
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Idees per a 
les vostres activitats d’incentius
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Catalunya i la seva gent constitueixen una societat innovadora i 
avantguardista, sempre al dia de moviments culturals, tendències 
creatives i últimes novetats en els múltiples sectors en els quals 
és puntera.

A la vegada recelosa de la seva història i herència cultural, la 
diversitat geogrà�ca, d’entorns, destinacions i paisatges dels 
que gaudeix Catalunya juntament amb el caràcter del seu poble 
dóna lloc a una in�nitat d’atractius que sens dubte val la pena 
descobrir i conèixer.

Des de la seva gastronomia, tradicional o avantguardista, �ns 
les creacions dels seus més il·lustres artistes, passant per 
totes les possibilitats que ofereixen el Mediterrani i els Pirineus 
com espais tant per l’oci com per la feina i la continua oferta 
de manifestacions culturals i esdeveniments internacionals 
i populars, Catalunya ofereix tot el que es pot demanar a un 
programa d’incentius o com a complement per el temps lliure 
entre les vostres reunions i convencions.te, viviendo… todo lo 
que tiene preparado para ti!
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activitats Descobriu

amb bicicleta

amb segway

running

amb globus

amb helicòpter

amb tablets

amb guia

amb visites

teatralitzades

amb quad

a peu

el modernisme

de Gaudí

el surrealisme

de Dalí

el color dels 

dissenyadors

les músiques

del Sónar

el cubisme

de Picasso

el surrealisme 

de Miró

Un món d’experiències i sensacions al vostre abast

Veniu, gaudiu Catalunya 
descobrint, creant, degustant, 
mullant-vos, atrevint-vos, 
vivint... tot el que us té 
preparat per a vosaltres! 
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URBÀ

Barcelona

La metròpoli del Mediterrani
Barcelona

Convencions, incentius i esdeveniments URBÀ

Barcelona, una ciutat única en la qual l’art, la cultura, la gas-
tronomia, el clima, l’arquitectura i el Mar Mediterrani s’obren al 
visitant. Per això és una de les urbs més visitades d’Europa i una 
de les primeres destinacions mundials de reunions i esdeveni-
ments, amb espais que van de l’estil més tradicional i històric al 
més avantguardista i contemporani.

Allà on estigueu de Barcelona, segur que molt a prop, pel barri o 
el districte, hi ha algun atractiu a veure: joies del Modernisme de 
Gaudí o Domènech i Montaner, de l’arquitectura contemporània 
de Bo�ll, mercats per a regalar-se els sentits, tresors de l’antiga 
ciutat romana i medieval, parcs on relaxar-se...

Barcelona és una gran metròpoli totalment equipada per acollir 
reunions i cada any és escollida per les multinacionals líders per 
a les seves convencions i presentacions de productes. Una de 
les ciutats mes atractives i dinàmiques d’Europa, fet que l’ha 
convertida en una de les destinacions predilectes dels viatges 
d’incentiu.
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Voleu visitar Barcelona mentre us manteniu en forma? Desco-
briu la manera més original i divertida de conèixer Barcelona: 
practicant el vostre esport preferit, el running! Quan cau la nit i la 
càlida llum de l’ocàs mediterrani abraça la ciutat és el moment 
idoni per sortir a córrer pels seus carrers explorant les seves 
fantàstiques obres modernistes, esglésies, places, carrerons...

* Recorregut de 8km. Possibilitat de recorregut de 15km gaudint de les 
vistes des de Montjuic i de l’espectacle de llum i colors de la seva Font 
Màgica. També possibilitat de recorreguts personalitzats.

Del Gòtic al Modernisme! Recorregut en bicicleta pel centre his-
tòric de la ciutat pels amants de la història i de l’art. Descobriu 
el Barri Gòtic, la catedral, les seves places, els seus carrerons 
on us perdreu en el temps i coneixereu com era la ciutat segles 
enrere; acte seguit anireu a descobrir les obres més emblemàti-
ques del modernisme: Sagrada Família, La Pedrera, Casa Bat-
lló... totes amb les seves formes geomètriques, úniques i genuï-
nes. I tot això sense deixar de pedalejar!

Endinseu-vos en el món de les tapes i els pintxos d’autor i con-
vertiu-vos en els mestres d’aquest producte tan característic. 
Un taller dinàmic i participatiu en el que cada equip elaborarà les 
seves pròpies tapes, sempre aconsellat i dirigit pel nostre xef, 
qui valorarà els equips en les diverses àrees d’interès: creativi-
tat, presentació, tècnica... Acabareu degustant les tapes realit-
zades maridades amb els vins escollits.

Convencions, incentius i esdeveniments | BARCELONA

Descobriu els secrets naturals del Parc Güell des d’una altra mi-
rada! El parc més emblemàtic de Barcelona llueix un patrimoni 
arquitectònic conegut a tot el món, però Gaudí no només era 
arquitecte, sinó que també sabia com incorporar la naturalesa 
mediterrània a les seves obres. Amb aquesta ruta coneixereu la 
flora present al Parc Güell i la seva relació amb l’arquitectura de 
l’obra de Gaudí.

Veniu de cacera! Proveïts de la vostra càmera de fotos, és la 
fórmula més divertida de descobrir en equip els racons d’interès 
històric, cultural o gastronòmic de la ciutat. L’àlbum de fotos 
serà a més a més el millor souvenir d’aquesta jornada.

* Possibilitat de fer el recorregut en bicicleta.

Les nostres propostes d’activitats
a Barcelona

DescobriuDescobriu

Descobriu

La Barcelona de finals dels 80 i principis dels 90 va donar un gir 
radical per adaptar-se a les necessitats de l’esdeveniment que 
la va posicionar definitivament en el mapa del món: Els Jocs 
Olímpics.
Utilitzant la ciutat com escenari, els participants organitzats en 
equips descobrireu els grans canvis de la ciutat i la seva reper-
cussió, connectant-los a valors corporatius com lideratge, inno-
vació, compromís, entusiasme, estratègia, visió, excel·lència...

Descobriu

Descobriu i gaudiu la impressionant ciutat de Barcelona des de 
tres perspectives totalment diferents: terra, mar i aire. Sentiu el 
ritme de la ciutat muntats en una fantàstica eBike smart de Mer-
cedes i pedaleu pels carrers plens de vida. Navegueu al llarg 
del litoral de Barcelona i admireu les façanes de la ciutat des 
d’un vaixell ecològic. Un recorregut en telefèric us aportarà una 
nova i sorprenent imatge de la ciutat, una visió a vista d’ocell. 
Coneixereu moltes històries sobre llocs històrics, monuments i 
edificis emblemàtics pels que anireu passant al llarg del recorre-
gut. I entendreu perquè Barcelona és considerada com una de 
les millors ciutats on viure!

Descobriu

Degusteu

Descobriu Barcelona de tapa en tapa! Seguiu l’itinerari entre els 
principals atractius de la ciutat amb parades “imprescindibles” 
per tastar i delectar-vos amb les especialitats locals més típi-
ques.

* Possibilitat de realitzar el recorregut en bicicleta, limusina, “600”, etc. 
Possibilitat d’organitzar-ho com un challenge d’orientació. 

Degusteu

BCN USE CASE BARCELONA 360º RUNNING NIGHT TOUR EN BICICLETA PER LA HISTÒRIA

LA INSPIRACIÓ DE GAUDÍ TAPES TOURBARCELONA SAFARI FOTOGRÀFIC WORKSHOP DE TAPES

Descobriu



Convencions, incentius i esdeveniments | BARCELONA

Veniu a convertir-vos en un xef de 3 estrelles amb aquest pro-
grama de cuina creativa. Cada equip de cuiners haurà de crear 
un plat el més innovador possible; una vegada estiguin tots pre-
parats, es procedirà a degustar aquest extraordinari menú de-
gustació realitzat per vosaltres mateixos.

El concepte més innovador! La fusió de dos serveis: un recorre-
gut panoràmic per Barcelona amb les millors vistes de la ciutat 
i la degustació d’un dinar o sopar d’alta gastronomia. Tot això 
a bord d’un autobús únic al món, dissenyat amb l’estètica d’un 
restaurant i dotat de la més alta tecnologia.

El Pernil Ibèric ofereix un dels sabors més excepcionals del món, 
que res té a envejar al caviar o al foie. Aquesta delícia de la gas-
tronomia prové d’una de les races de porc única al món, criada 
en llibertat en els boscos d’alzines i alimentada exclusivament 
de gla; les peces es curen artesanalment a les bodegues tal i 
com dicta la tradició. Un dels millors a�nadors de pernils del 
món oferirà aquesta Master Class i dirigirà el tast dels millors 
ibèrics, amb un maridatge sorpresa, perquè el vostre paladar es 
delecti amb un producte únic.

Degusteu Degusteu

Veniu a participar en una original carrera de cotxes de F1 en la 
qual haureu de construir el vostre propi vehicle únicament amb 
cartró. Cada escuderia crearà el seu prototip per competir. Una 
divertida però enginyosa experiència per desenvolupar mil i una 
habilitats en aquest esdeveniment ple de creativitat. 

Creeu

Creeu

Creeu un univers ple de colors i formes! Descobriu la tècnica del 
mosaic i realitzeu la vostra pròpia obre d’art. En aquest taller de 
2 hores coneixereu una mica més l’obra d’Antoni Gaudí i apren-
dreu a treballar a la manera de l’artista per realitzar fantàstiques 
composicions amb peces de ceràmica vidriada. A més a més, 
us endureu a casa la vostra pròpia obra d’art!

Quantes vegades heu somiat en ser una estrella de rock? Doncs 
aquesta és la vostra oportunitat!. Una banda completa, un mi-
cròfon i molts decibels. La resta ja és cosa nostra... la creació 
d’una lletra, uns assajos amb el grup i a l’escenari.

Creeu

Creeu

Treieu el dolç artista que hi ha en vosaltres! Creeu la vostra prò-
pia obra d’art a partir d’una matèria prima irresistible...la xoco-
lata! Introduïu-vos en el món de la xocolata fent un repàs a la 
seva història, descobrint les seves propietats i degustant-la. En 
aquest taller, a més a més, aprendreu a treballar-la com a ma-
terial artístic creant un marc de fotos, un quadre, una �gura...

Creeu

Navegueu en un clàssic i jugueu a golf a alta mar. Gaudiu del 
meravellós entorn de la Costa de Barcelona a bord del Southern 
Cross, una goleta clàssica construïda al 1960 i antiga propietat 
de la casa reial britànica. Amb els seus 34m d’eslora i equipada 
amb les millors tecnologies, us permetrà gaudir de la tranquil·litat 
del mar mentre us delectem amb un aperitiu gourmet amb cava i 
un “campionat” de tir de pilotes ecològiques de golf. Una expe-
riència única, on fusionarem el plaer de la navegació admirant 
l’skyline de la ciutat comtal i llançant pilotes a l’horitzó.

Mulleu-vos

GOURMET BUS TAST DE PERNIL IBÈRIC TALLER GAUDINIÀ CAR RACING

ART AMB XOCOLATA MENÚ DEGUSTACIÓ
CHALLENGE

COMMUSICATION:
ROCK STAR BAND

SEA GOLF CHALLENGE
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¡El sueño de pilotar un avión puede dejar de serlo! El 
aeropuerto de Sabadell será el punto de inicio de un día 
de máxima emoción al mando de un avión. Un instructor 
de vuelo te enseñará todos los trucos de pilotaje para que 
despegues hacia el cielo de Barcelona y aterrices con una 
experiencia en tu memoria que no podrás evitar contarle 
a todo el mundo. Todo listo: crosscheck y despegamos.

A 20 minutos de Barcelona.

La experiencia de un vuelo en globo puede suponer el 
cumplimiento de un sueño que la mayoría de personas no 
han tenido aún la posibilidad de hacer realidad.
Una actividad que en plena Naturaleza combina la emo-
ción, la serenidad, el relax, el paisaje… que puede supo-
ner el mejor break en sus jornadas de trabajo en grupo, el 
mejor colofón en su celebración o el mejor incentivo para 
los suyos.
Disponible en varias localizaciones, entre 30 minutos y 1 
hora de Barcelona.

Divertida recreación donde los participantes viven la ex-
periencia que representa el proceso tradicional de la ven-
dimia. La actividad consiste en recoger la uva, transpor-
tarla hasta la zona del prensado, y pisarla, al estilo más 
ancestral, para obtener el primer mosto. ¡Una experiencia 
única! 
Esta actividad se lleva a cabo desde �nales de agosto 
hasta �nales de septiembre.

Disponible en varias localizaciones, entre 30 minutos y 1 hora de Barcelona.

BAUTISMO DE VUELO

VUELO EN GLOBO VIVE LA VENDIMIA

  
  

Gaudiu de Barcelona des del seu millor mirador: el mar! 
Coneixeu la ciutat des de la llibertat de les onades, navegant en 
veler. Embarcacions de 10m d’eslora, amb excel·lents presta-
cions esportives. 7 tripulants més el patró en cada embarcació.

* Possibilitat d’una activitat més pedagògica, amb explicacions de con-
ceptes bàsics de navegació per part del patró i deixant el comandament 
als tripulants.

Sigueu un llop de mar per un dia. Una memorable experiència 
nàutica. Compartiu una de les millors aventures al mar. Navegar 
a bord d’un autèntic veler de competició de regates, el “IMOCA 
open 60” governat per un expert skipper, qui després del seu 
brie�ng ens posarà a treballar molt activament per poder co-
mençar la nostra navegació i gaudir de les prestacions d’aquest 
Fórmula 1 del mar.

Catalunya posseeix una gran riquesa de costums i tradicions. 
Us proposem una jornada lúdico-festiva que us permetrà des-
cobrir, conèixer i experimentar algunes de les manifestacions 
culturals més arrelades a aquesta terra. Un esdeveniment on la 
gastronomia, l’art, la dansa, l’oci i altres activitats tradicionals 
emmarcades en localitzacions d’especial interès us regalaran 
una experiència local, autèntica... i molt divertida!

Descobriu Barcelona des de l’aire! Sobrevoleu els principals 
punts d’interès de la ciutat en helicòpters de �ns a 6 passatgers.

* Possibilitat de vols a mida. Heliport perfectament ubicat i accessible, 
al port de Barcelona.

Mulleu-vos Mulleu-vos

Atreviu-vos

Us agrada el futbol? Veniu i gaudiu de l’ambient màgic del 
Camp Nou una nit de partit amb les màximes comoditats VIP: 
llotja privada, càtering, hostesses... Preferiu veure’l amb més 
tranquil·litat? Què us sembla una visita privada nocturna! 

* Possibilitat de fotografiar-se a la gespa i de sopar a les sales nobles 
de l’estadi.

Viviu Viviu

El Gran Teatre del Liceu us obre les portes per viure una ex-
periència cultural intensa: una visita guiada als Espais Públics, 
unida a un Recital privat al Saló dels Miralls!

Viviu

Tots coneixem la importància del golf mundialment i Barcelona 
ofereix camps de golf d’un alt nivell entre els quals hi ha un 
camp de l’Open d’Espanya. Quina millor manera de passar el 
temps amb els vostres clients, proveïdors o empleats que en un 
entorn agradable i relaxat lluny del lloc de treball? Organitzeu el 
vostre dia de golf d’empresa a través d’un Torneig per Equips o 
d’un Clínic de Golf atès per professionals.

DIA DE GOLF D’EMPRESA

Viviu

Totes les propostes 
d’activitats presenta-
des a l’apartat de Cos-
ta Barcelona es troben 
a menys de 45 minuts,  
pel que també es po-
den portar a terme des 
de Barcelona.

+ 

Convencions, incentius i esdeveniments | BARCELONA

BATEIG DE VELA OLD SALT EXPERIENCE

UNA NIT A L’ÒPERA SKY TOUR

CAMP NOU EXPERIENCE TRADICIONS CATALANES
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Espais de reunions i esdeveniments

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Capacitat hotelera
Capacitat Categoria

3* 4* 5* 5*GL

117 147 9 16

14971 33470 3036 5789

Auditori Axa 50/160/621 270 300

Centre de Convencions Internacional 3140 1380 3500

IDEC - Universitat Pompeu Fabra 200 60 -

Palau de Congressos de Catalunya 2027 2000 2500

World Trade Center 500 450 -

Aquarella 224 196 300

Casa Batlló 300 500 600

Casa de la Convalescència 200 120 200

Casa Llotja de Mar 537 430 640

Casa Milà La Pedrera 250 - 250

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 210 500 800

Club Catwalk 320 650

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 306 300 350

Cúpula Las Arenas 2000 1500 2000

Disseny HUB Barcelona 1500 1300 1900

El Molino 40 200 90

El Palauet - 64 80

El Petit Palau 538 120 150

El Principal d'El Tragaluz 180 180 500

Espai Provença 80 80 100

Fàbrica Moritz 250 250 300

FC Barcelona - Auditori 1899 600 350 450

FC Barcelona - Camp Nou 400 750 1000

Fundació Joan Miró 200 140 450

Gran Teatre del Liceu 2286 400 1000

Jardí Botànic 200 200 500

Jardí de l'Antic Palau Reial Major (Museu Frederic Marès) - 100 300

L'auditori de Barcelona 2200 600 1500

Mercat de les Flors 435 800

Mirador Torre de Collserola 100 80 100

Monestir de Pedralbes 150 - 150

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 250 300 1000

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 1900 1000 1400

Museu Picasso 120 110 500

Palacio del Flamenco

Palau de la Música Catalana 2049 320 550

Palau Sant Jordi - Estadi Olímpic - 3000 4000

Pavelló Mies Van der Rohe 150 200 450

Poble Espanyol de Barcelona 3200 500 1800

Sala Marqués de Comillas 1000 800 1200

Santa Maria del Mar 1000 - -

Setba Fundació 45 40 45

Tablao de Carmen 170 70

Teatre Nacional de Catalunya 870 600 2000

Centres de convencions

Espais singulars

Espais singulars

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers Modernista

MuseuEsportiu

Capacitats màximes en format
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Col·legi d’Arquitectes de Girona Castell de Sant GregoriBanys ÀrabsEsglésia de Santa Llúcia

Palau de Congressos de Girona

Teatre MunicipalMuseu del CinemaMuseu d’Història dels Jueus

Gran Ultònia  4*Carlemany 4*

…culturals

…hotels

…centres de 
convencions

…històrics

La capital jueva del Mediterrani
Girona

Convencions, incentius i esdeveniments URBÀ

GIRONA

A aquesta diversitat natural, cultural i gastronòmica, s’uneix una 
llarga tradició hotelera, molta professionalitat i un nivell de qualitat 
imprescindible quan parlem de convencions i esdeveniments.

Girona ofereix tot l’encant de les grans ciutats però sense 
multituds; una ciutat de talla humana per gaudir-la en totes 
les seves vessants: oferta cultural, festes, gastronomia, 
esdeveniments, festivals, comerç... Amb un emplaçament 
immillorable, a 100km de Barcelona, a 60 km de la frontera 
francesa i a tan sols 30km de la Costa Brava, Girona està 
perfectament connectada amb la resta d’Espanya i d’Europa 
amb el Tren d’Alta Velocitat i amb un aeroport internacional.

El Barri Vell de Girona és un dels centres històrics més evocadors 
de Catalunya, en el que destaquen les Cases de l’Onyar, 
importants edi�cis històrics com la Catedral o la Basílica de 
Sant Fèlix i, per damunt de tot, el laberint de carrerons i patis del 
call, un dels barris jueus més ben conservats d’Europa.

Amb el millor restaurant del món segons la llista 50 Best de 
la revista “Restaurant” a la ciutat, el Celler de Can Roca, la 
gastronomia gironina és avui dia un referent internacional.

Ubicada en la con�uència de quatre rius, la gran varietat de 
paisatges que ofereix la ciutat de Girona la converteixen en 
un escenari ideal per gaudir de la natura amb la pràctica de 
senderisme, cicloturisme, BTT, sortides amb caiac i moltes 
altres activitats.

Girona

Les vostres reunions 
i esdeveniments 
en…

o en espais 
singulars…
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Gastronómica

CAIAQUING CITY

Viviu una experiència única en un espai singular de la ciutat!
Gaudiu d’un tast de vins en un claustre, d’una degustació de 
productes locals en un pati jueu o en un jardí emblemàtic…

Llisqueu d’una forma divertida i refrescant practicant el “caia-
quing”. La ciutat dels quatre rius us brinda l’oportunitat de recó-
rrer-la i descobrir-la!

TASTS EN LLOCS SINGULARS

DegusteuMulleu-vos

Endinseu-vos en el Mercat del Lleó i descobriu la riquesa dels 
productes del territori: recorreu les seves parades, apreneu a 
elaborar les millors receptes gastronòmiques locals, etc.

EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA

Degusteu

Convencions, incentius i esdeveniments | GIRONA

Totes les propostes 
d’activitats presenta-
des a l’apartat Cos-
ta Brava es troben a 
menys de 45 minuts, 
pel que també es po-
den portar a terme des 
de Girona.

+ 

Actividades

Moveu-vos en bicicleta pels entorns naturals que envolten la 
ciutat. Descobrireu els encants de les vies verdes, parcs i jard-
ins, la Vall de Sant Daniel i el Castell de Sant Miquel.

Passegeu per les botigues més emblemàtiques i singulars de 
la ciutat, actuals i d’antuvi. Descobriu els antics o�cis que avui 
encara perduren, degustant al mateix temps un gelat del millor 
restaurant del món, el Celler de Can Roca!

Visiteu la ciutat d’una forma diferent… practicant esport pels 
estrets i evocadors carrers del barri jueu!

Eleveu-vos en globus pel cel de Girona. Descobriu la ciutat des 
de les altures.

CYCLING NATURA

WALKING TOUR 
PER LES ANTIGUES BOTIGUES 

RUNNING PEL BARRI JUEU

EXPERIÈNCIA A L’AIRE

Les nostres propostes d’activitats
a Girona

Descobriu Atreviu-vos

Descobriu Descobriu
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Centres de convencions

Palau de Congressos de Girona 1236 570 800

Espais singulars

Banys Àrabs 60 40 70

Casa Masó - 12 25

Castell de Sant Gregori - 250 400

Centre Cultural la Mercè 252 250 370

Claustre Gòtic de Sant Domènech - - 350

Col·legi d'Arquitectes de Girona 70 150 150

Església de Santa Llúcia 80 - 80

Mas Marroch - 500 500

Museu del Cinema 60 40 70

Museu d'Història dels Jueus 100 70 120

Sala de Graus de Sant Domènech 100 - -

Teatre Municipal 150 150 180

Espais de reunions i esdeveniments

Capacitat hotelera

Capacitat Categoria
3* 4* 5* 5*GL

3 8 - -

255 1033 - -

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex
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…històrics
Restes Muralla Anselm ClavéCastell Templari de Gardeny Seu Vella

…avantguardistes
Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida

Universitat de Lleida Caves Raimat

…centres de convencions
Palau de Vidre - Fira de LleidaLa Llotja

…hotels
Finca Prats 5* Blue City Condes Lleida 4*

Lleida, una de les ciutats AVE de Catalunya, és dinàmica,moderna 
i té un ric patrimoni històric i cultural. Creuament de camins entre 
el litoral i els Pirineus, les Terres de Lleida donen pas a grans 
extensions agrícoles i a una important cultura gastronòmica.

La ciutat de Lleida i les seves comarques són reconegudes per 
la qualitat dels seus productes naturals que, juntament amb 
el seu territori, un dels més fèrtils d’Europa, han possibilitat la 
producció de fruita, la forta indústria agroalimentària i la tradició 
vitivinícola.

Lleida compta amb una alta qualitat de vida, una important 
àrea d’in�uència i un elevat nivell d’equipaments i serveis que 
asseguren una bona capacitat organitzativa.

Ciutat Smartspace
Lleida

Convencions, incentius i esdeveniments URBÀ

Lleida

Lleida

Les vostres reunions 
i esdeveniments 
en…

o en espais 
singulars…
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VOL EN GLOBUS AMB VISTES A LA 
VALL D’ÀGER

Atreviu-vos

DEGUSTACIÓ DE FRUITES 
I CONFITURES

Degusteu

VISITA CELLER Y TAST DE VINS 
DO COSTERS DEL SEGRE

Degusteu

TOUR PER LA LLEIDA MEDIEVAL

Les nostres propostes d’activitats
a Lleida i als seus voltants

Descobriu

GOLF & WELLNESS

Viviu

DESCOBRINT ELS ESTELS

Viviu

VISITA AL CASTELL TEMPLARI 
DE GARDENY

Descobriu

Totes les propostes 
d’activitats presen-
tades a l’apartat Val 
d’Aran es troben a 
menys de 90 minuts, 
pel que també es po-
den portar a terme des 
de Lleida.

+ 

Assaboriu els vins de la denominació d’origen Costers del Se-
gre. Visiteu cellers que uneixen tradició i modernitat, sostenibili-
tat econòmica i mediambiental, instal·lats en històriques �nques 
dels Comtes d’Urgell, mereixedores de premis d’arquitectura… 
Gaudint de tasts i degustacions de vins amb sabors propis dels 
diferents terrers de la DO Costers del Segre.

Una activitat que en plena natura combina l’emoció, la serenitat, 
el relax, el paisatge… que pot suposar el millor break a llargues 
jornades de treball en grup; la millor manera d’acabar una cele-
bració o el millor incentiu per als vostres.

Des de la terra �ns a la taula, descobriu tot el procés de pro-
ducció de fruita dolça (pomes, peres, préssecs i nectarines…) 
i la seva transformació artesanal en con�tures, almívars, sucs 
i tot  tipus de productes amb sabors únics i cent per cent na-
turals. En �nalitzar es realitzarà una degustació dels productes 
elaborats.

Una ruta guiada pels carrers de Lleida on, de la mà dels experts, 
coneixereu els dos poders, Església i Estat, en un únic esce-
nari, el turó de la Seu Vella, durant la convulsa Edat Mitjana. 
Descobrireu els secrets de la catedral amb el poder eclesiàstic 
i del Castell del Rei, construït sobre una antiga fortalesa musul-
mana. Sense cap dubte, un viatge en el temps a la Lleida més 
medieval. 

Lleida ofereix la combinació perfecta entre relaxació, en els spas 
que es troben en paratges naturals, i la pràctica del golf per 
equips, millorant la freqüència cardíaca i afavorint les relacions 
interpersonals.

Una visita diferent i única on explorareu el Castell de Gardeny, 
una de les encomanes més poderoses de la Corona d’Aragó a 
l’època dels templaris. Podreu observar com al llarg del temps, 
el Castell ha patit nombroses remodelacions degut al pas de 
la història. Viureu en primera persona l’experiència de conèixer 
profundament la història templaria catalana.

A Àger es troba el Parc Astronòmic del Montsec, un centre 
d’investigació, formació i divulgació de la ciència, en especial, 
de l’astronomia. El parc obre al públic el Centre d’Observació 
de l’Univers, amb unes instal·lacions úniques a tot l’Estat: l’Ull 
del Montsec, un planetari digital multimèdia amb una platafor-
ma per a l’observació del cel en directe, amb una cúpula de 
12 metres de diàmetre i una paret frontal que s’obre comple-
tament sota l’espectacular cel del Montsec; el Parc de Tele-
scopis, un celòstat per a la observació solar; un conjunt de 
telescopis portàtils… Un bell viatge a les estrelles! 
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Espais de reunions i esdeveniments

Centres de convencions

La Llotja 1000 750 940

Palau de Vidre - Fira de Lleida 512 - 300

Espais singulars

Auditori Municipal Enric Granados 803 - -

Castell Templari de Gardeny 100 - -

Caves Raimat 350 - -

Centre Cultural Ibercaja 125 - -

Església Romànica de Sant Martí 75 - -

Museu Diocesà i Comarcal 300 - -

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari 
de Lleida

250 - -

Restes Muralla Anselm Clavé 100 - -

Sala Jaume Magre 100 - -

Seu Vella 200 - 300

Teatre Municipal de l'Escorxador 310 - -

Universitat de Lleida 320 - -

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Capacitat hotelera
Capacitat Categoria

3* 4* 5* 5*GL

 3 6 1 -

410 855 80 -

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format
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Amfiteatre Circ romà Passeig Arqueològic - Muralles romanesCastell de Tamarit

…centres de 
convencions

El SeminariPalau Firal i de Congressos

…hotels
Ciutat de Tarragona 4* Husa Imperial Tarraco 4* AC Tarragona 4*

…culturals
Antiga Audiència Teatre Tarragona Auditori del Camp de Mart

Una ciutat patrimoni de la Humanitat on descobrir una civilització 
mil·lenària. Tarragona és un enclavament excepcional per la seva 
situació, a una hora de Barcelona i a deu minuts de l’aeroport 
de Reus, la seva llum, el seu clima i la seva monumentalitat però 
també gràcies a les seves gents, que han sabut conservar com 
poques les seves tradicions treballant, al mateix temps, amb 
implicació i dinamisme perquè la seva ciutat, sigui avui en dia, 
per les seves característiques, una destinació molt atractiva per 
celebrar esdeveniments professionals.

Ciutat romana oberta al mediterrani, port comercial i turístic, 
a Tarragona s’organitzen nombrosos esdeveniments de 
tradició local com els Castellers o el festival de Tàrraco 
Viva. Aquests atractius es complementen en aquesta ciutat 
moderna i competitiva amb una excel·lent gastronomia i una 
oferta empresarial i de serveis completament adaptada a les 
necessitats del mercat de reunions.

Tarragona ofereix una amplitud de possibilitats; des de sopar 
sota les voltes del circ romà o perdre’s pels carrerons del casc 
antic on es conserva intacta l’essència de la ciutat medieval �ns 
a fer un vermut immers en més de 2000 anys d’història. Aquest 
és l’autèntic Patrimoni de la Humanitat de Tarragona!

Història Viva Romana
Tarragona

Convencions, incentius i esdeveniments URBÀ

TARRAGONA

…històrics

Tarragona

Les vostres 
reunions i 
esdeveniments 
en…

o en espais 
singulars…



Si voleu conèixer Tarragona d’una manera còmoda i divertida, 
tenim la millor opció: el segway. Els tours en segway us portaran 
pels llocs més emblemàtics de Tarragona gaudint de l’ambient 
que s’hi respira. Escolliu entre els recorreguts de la ciutat, pla-
tja o muntanya, sempre acompanyats pels guies per crear, tots 
junts, experiències inoblidables.

Compres a l’aire lliure a la T de Tarragona, la zona comercial que 
agrupa la majoria de comerços tradicionals i botigues del centre 
de la ciutat. Trobareu la millor varietat d’articles de les millors 
marques, a més de la possibilitat de comptar amb serveis ex-
clusius (devolució IVA, intèrprets, personal shopper) per fer les 
vostres millors compres amb total garantia de qualitat.

Una moda? Una tradició? Un estil de vida? El pòquer sempre 
ha estat sinònim de glamour, de diners… i de bluf! Apreneu 
tots els secrets d’aquest joc al costat dels millors professio-
nals i ja estareu preparats per començar a guanyar les vostres 
primeres mans.

Convencions, incentius i esdeveniments | TARRAGONA

SEGWAY TOUR 
PEL CENTRE HISTÒRIC

SHOPPING LA T DE TARRAGONA

CLASSES DE PÒQUER

Viviu

Atreviu-vos Viviu

Totes les propostes 
d’activitats presenta-
des a l’apartat de Cos-
ta Daurada – Terres 
de l’Ebre es troben a 
menys de 45 minuts, 
pel que també es po-
den portar a terme des 
de Tarragona.

+ 

Descobriu, amb un agradable passeig, els principals monu-
ments de la Tàrraco romana i que, l’any 2000, van merèixer la 
distinció de Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. 
La visita d’aquests, permet conèixer millor la societat romana, 
així com entendre la relació que es va establir entre ells.

Gaudiu del patrimoni de Tàrraco transportant l’entorn a la tau-
la en una experiència singular: un taller en format de cuina de 
gastronomia romana. Descobrireu els secrets de la cuina que 
han perdurat �ns als nostres dies. Preparar sals d’Apici, assa-
borir els plats que es menjaven i conèixer els costums a taula 
són només algunes de les experiències que viureu en aquesta 
jornada on tacte, gust i olfacte són els protagonistes d’un tast 
de cultura romana.

Descobriu amb aquesta ruta com els bisbes i els senyors feu-
dals van canviar el rumb de la ciutat durant l’Edat Mitjana, des-
prés de 400 anys de dominació islàmica. La Catedral, la Torre 
del Pretori, la Muralleta, l’Antic Hospital de Sant Pau, l’Antic 
Ajuntament, el barri jueu… es van construir en aquesta època i 
van contribuir a la dinamització de les activitats comercials.

Descobriu els secrets més ben guardats d’aquest combinat 
que mai passa de moda; els millors maridatges de ginebres i 
tòniques junt amb els condiments més adaptats a cadascuna 
d’elles. I tot això en un magní�c emplaçament al centre històric 
de la ciutat, amb un ampli menjador amb capacitat per a 30 
persones.

* Possibilitat de tasts, concursos i cursos monogràfics. 

TÀRRACO ROMANA

TALLER DE CUINA ROMANA

TARRAGONA MEDIEVAL

TALLER DE GINTÒNICS

Les nostres propostes d’activitats
a Tarragona

Degusteu Degusteu

Descobriu Descobriu
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Centres de convencions

El Seminari 200 150 300

Palau Firal i de Congressos 1145 1050 2100

Espais singulars

Amfiteatre - - 200

Antiga Audiència 204 - -

Auditori del Camp de Mart 1787 - -

Castell de Tamarit - 350 -

Circ romà - 120 -

Espai Turisme 75

Passeig Arqueològic - Muralles Romanes - - 700

Teatre Metropol 511 - -

Teatre Tarragona 659 - -

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Espais de reunions i esdeveniments

Capacitat hotelera

Capacitat Categoria
3* 4* 5* 5*GL

9 4 - -

954 1097 - -

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format
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COSTA 
MEDITERRÀNIA

La seva situació estratègica, amb l’aeroport internacional de 
Barcelona-El Prat en el seu mateix centre geogrà�c, el de Giro-
na a pocs quilòmetres al nord i el de Reus al sud, fan de la Costa 
Barcelona una destinació especialment indicada pel turisme de 
negocis.

El port de Barcelona és un dels més importants d’Europa i una 
completa infraestructura d’autopistes, carreteres i vies ferro-
viàries permet arribar des de la capital a qualsevol punt de la 
Costa Barcelona en menys d’una hora.

Localitats com Sitges o Castelldefels, entre d’altres municipis, 
juntament amb petits enclavaments entre les vinyes del Pene-
dès, ofereixen serveis especialitzats pel turisme de negocis i 
entorns singulars com castells, palaus o cellers, que s’uneixen 
a instal·lacions congressuals i auditoris completament equipats.

Costa Barcelona compta a més amb nombroses possibilitats 
complementàries: turisme tradicional, cultura, esports aquàtics i 
d’aventura, termalisme, descobriment de vins i caves, activitats 
diürnes i nocturnes, així com una excel·lent gastronomia reco-
neguda mundialment.

El Mediterrani més cosmopolita
Costa Barcelona

Convencions, incentius i esdeveniments COSTA MEDITERRÀNIA

COSTA BARCELONA
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Sitges - San Sebastián 4*

Mataró - Centre de Congressos 
i Reunions Tecnocampus

Sitges - Meliá Sitges Palau de Congressos 
i Hotel 4*

Castelldefels - Palau de Congressos 
Gran Hotel Rey Don Jaime 4*

Sant Esteve Sesrovires - Barcelona Golf & 
Resort 4*

Sant Boi de Llobregat - Frontair 
Congress Barcelona

…hotels 
d’interior

Cervelló - Can Rafel 4* Esplugues de Llobregat - Abba Garden 4*

 

 

Castelldefels - SB BCN Events 4* Castelldefels - Best Western Mediterraneo 4*

…hotels 
a la costa

Sitges - Estela Barcelona Hotel del Arte 4*Sitges - Dolce Sitges 5*Sitges - Calípolis 4*

…hotels a 
Sitges

Vilanova del Vallès - Mas de Sant Lleí Alella - Masía Mas CollVilanova i la Geltrú - Masia d’en 
Cabanyes

…tradicionals

Montmeló - Circuit de Barcelona - CatalunyaSitges - Palau MaricelSitges - Casa Bacardi

…originals

Arenys de Munt - Castell Jalpí Castelldefels - Castell de Castelldefels Sant Pere de Ribes - Finca Mas Solers Santa Coloma de Cervelló - Colonia 
Güell-Cripta Gaudí

…històrics

Pacs del Penedès -Bodegues Torres Sant Sadurní d’Anoia - Caves Freixenet Torrelavit - Heredad Segura Viudas Vilobí del Penedès - Masia Vallformosa

…centres 
de convencions

Costa 
Barcelona …en cellers

Les vostres 
reunions i 
esdeveniments 
en…

o en espais 
singulars…



51

Assaboriu les denominacions d’origen d’Alella i del Penedès. 
Gaudiu de tasts i activitats al voltant del vi i del cava: des de 
participar a la verema i trepitjar raïm �ns a fabricar el vostre propi 
vi. Tallers d’aromes, maridatges, tasts a cegues, recorreguts a 
peu per les vinyes, en segway o en burricleta. Les possibilitats 
del món del vi són in�nites. Veniu a descobrir-les!

TASTS, VEREMA I TALLERS 
AL VOLTANT DEL VI

Proposem un joc gastronòmic i singular per gaudir dels sentits. 
Els comensals heu de romandre amb els ulls tapats, gaudint de 
cada plat i de cada copa i intentant reconèixer els sabors i les 
aromes, que van guanyant en intensitat. El dinar (o sopar) estarà 
guiat pel nostre personal, qui donarà indicacions i atendrà el 
grup durant l’experiència. És important no comunicar el menú 
als participants.

* Possibilitat d’adaptació en cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies a certs ali-
ments per part dels participants.

MENJAR A CEGUES

Degusteu Degusteu

Emporteu-vos a casa el vostre propi brandi amb la corres-
ponent etiqueta personalitzada! Pensada pels amants del 
brandi, aquesta activitat combina la visita a les nostres naus 
d’envelliment amb un interessant taller d’introducció al procés 
d’elaboració del brandi on podreu elaborar el vostre propi cu-
patge a partir dels brandies envellits amb diferents mètodes 
(dinàmic i estàtic), escollint la varietat i anyada que decidiu. I 
per acabar d’arrodonir l’experiència, gaudiu d’un exquisit menú 
enogastronòmic al nostre restaurant.

BRANDY EXPERIENCE

Degusteu

El VIP tour està creat especialment pels amants del vi. A través 
d’aquesta visita personalitzada, coneixereu tots els espais de la 
bodega i de les seves instal·lacions i podreu gaudir del tast co-
mentat dels 4 vins més representatius de les nostres bodegues.

VIP TOUR ENTRE VINYES

Degusteu

Convencions, incentius i esdeveniments | COSTA BARCELONA

Una forma diferent d’aproximar-vos al meravellós i fascinant 
món de l’enogastronomia en format de casino. Descobriu les 
diferents aromes, orígens i principals característiques dels vins, 
caves, xocolates i formatges. Apreneu, aposteu i guanyeu en 
diversió i coneixement. Possibilitat de personalitzar el joc i les 
apostes, entre altres aspectes.

CASINO ENOGASTRONÒMIC

Gaudiu de la sensació de viure l’emoció d’un trajecte en segway 
entre vinyes i �nalment relaxeu-vos degustant un bon vi amb 
vistes al mar Mediterrani.

* Possibilitat de realitzar la mateixa ruta en bicicleta, en cotxe 
elèctric o en quad.

SEGWAY ENTRE VINYES I 
EL MEDITERRANI

a la Costa Barcelona

Una immersió en la cultura del vi! Comenceu visitant una de les 
bodegues més emblemàtiques del Penedès, descobriu el centre 
històric de la ciutat de Vilafranca i el Museu del Vi, on podreu fer 
una degustació d’aquest producte. I com a fermall �nal, partici-
peu en una exhibició de castellers!

CASTELLERS I VINS 
A VILAFRANCA

Aquesta és una activitat fruit de la fusió de tres elements indis-
pensables pel creixement de cos i ànima; la naturalesa, la gas-
tronomia i el vi. Amb ells podreu gaudir de l’aprenentatge d’una 
part fonamental de la nostra cultura: la gastronomia. Per això 
disposareu dels millors ingredients de la mà experta del nostre 
xef, del qual destaca la seva col·laboració amb “El Bulli Càte-
ring” de Ferran Adrià i la seva trajectòria amb el prestigiós xef 
Oriol Balaguer. Una cuina tradicional de qualitat, acompanyada 
per l’incomparable paisatge de vinyes del Penedès. Després del 
curs, se servirà un menú degustació i s’obsequiarà els partici-
pants amb una ampolla de vi.

CURS DE CUINA

Descobriu

Degusteu

Descobriu

Degusteu

Les nostres propostes d’activitats
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Gaudiu d’un karaoke amb 8.000 wats de potència exclusiu per 
vosaltres i per la vostra empresa rodejats de piscines d’onades 
i tobogans aquàtics on poder gaudir d’una experiència plena 
d’adrenalina i emoció.

SENTIU-VOS UNA ESTRELLA

Us heu imaginat mai solcant les meravelloses aigües del mar 
Mediterrani amb la poderosa ajuda del vent a les vostres es-
quenes? Us agradaria lliscar sobre el mirall de l’aigua i avançar 
entre les onades únicament amb una taula i un rem? Si heu res-
pòs que sí a aquestes preguntes, només us queda decidir quina 
modalitat de surf voleu gaudir. Les aigües del Mediterrani us 
esperen per gaudir al màxim. Veniu a provar les modalitats de 
paddle surf, sur�ng i windsurf, i decidiu quina us agrada més. 
Sens dubte no us deixaran indiferent!

PADDLE SURF, SURFING 
I WINDSURFING

Mulleu-vosCreeu

Us heu imaginat alguna vegada lliscant sobre l’aigua amb una 
taula sota els vostres peus, sentint la brisa a la cara i el palpitar 
del vostre cor a causa de la velocitat? Sens dubte seria una ex-
periència irrepetible. Si us ve de gust viure-la, no dubteu en pro-
var el cableski, la modalitat de waterboard més segura i acces-
sible. Deixeu-vos emportar per la màgia de l’aigua i l’atracció de 
la velocitat en un entorn únic i inigualable: el Canal Olímpic de 
Catalunya. L’activitat es realitzarà sota la supervisió d’un expe-
rimentat equip que us guiarà en tot moment.

CABLE SKI

Mulleu-vos

Participeu en una regata amb la vostra empresa per potenciar 
l’activitat de team building i la consolidació de la idea d’equip. 
Apreneu els conceptes bàsics de navegació en un veler de 
creuer i la mecànica d’una regata de vaixells velers. Activitat 
d’un dia complet o de mig dia de navegació amb un instructor 
a bord per assessorar a cada un dels equips. L’activitat es pot 
complementar amb serveis de càtering a bord o a l’arribada al 
port i també amb una cerimònia d’entrega de premis.

REGATES

Mulleu-vos

Convencions, incentius i esdeveniments | COSTA BARCELONA

Volem fer-vos partícips d’algunes de les tradicions catala-
nes més singulars, motivants i estimulants que mai oblidareu: 
castellers, rumba catalana i catifes de �ors! En una jornada de 
competència, prepareu-vos per a una experiència inoblidable, 
participant en l’emocionant construcció d’un castell humà! O 
descobriu i apreneu a tocar la rumba típica de Barcelona; dei-
xeu-vos portar per la guitarra i els instruments típics que us pro-
porcionarem i endinseu-vos en el seu ritme alegre i entretingut! I 
si el vostre grup té possibilitats i inquietuds artístiques, res millor 
que animar-vos a la creació de catifes de �ors!

TRADITIONAL CATALAN 
TEAMBUILDINGS 

Gaudiu d’una gran experiència gastronòmica! En una autèntica 
masia catalana, dos dels millors xefs catalans, amb reconegut 
prestigi internacional, elaboraran en directe les seves millors 
creacions que seran distribuïdes en diferents bufets per a la 
seva posterior degustació. Una autèntica delícia!

LA GRANDE BOUFFE

Degusteu

Aconseguiu el repte de reproduir amb el vostre equip una de les 
millors obres d’art pictòric de la història, en un temps determi-
nat! El llenç estarà dividit en tantes parts com equips de 4 o 5 
persones; cada equip haurà d’elaborar una part de l’obra... i en 
un temps límit!

ARTS CHALLENGE: PINTURA 
& GRAFITI

Última tecnologia App, iPads, iPhones, Androids... aquestes són 
les eines que utilitza U Playground per desenvolupar la motiva-
ció, la creativitat i l’expressió d’equips de treball que desitgen 
experimentar amb els secrets de la música. Un taller alternatiu, 
senzill i super-trendy. Una novetat d’allò més interessant!

YOU PLAYGROUND 

Creeu

Creeu Creeu



Convencions, incentius i esdeveniments | COSTA BARCELONA

Viviu una experiència de shopping a La Roca Village, a 30 mi-
nuts de Barcelona. Ambientat en un poble català del segle XIX i 
rodejat de naturalesa, trobareu més de 100 prestigioses �rmes 
nacionals i internacionals a preus d’excepció durant tot l’any. 
A més a més, al Restaurant Pasarela disposeu d’un espai per 
organitzar reunions, convencions, dinars o sopars d’empresa, 
etc. amb gran capacitat per a 250 persones. El nostre servei 
d’autocar de luxe, Shopping Express®, us hi portarà directa-
ment des del centre de la ciutat de Barcelona.

SHOPPING DE LUXE

Sortida de pesca esportiva enfront de la Costa Barcelona. Po-
dreu experimentar amb les arts de pesca amb canya i el volantí. 
Les espècies que es podran pescar són: verat, sorell, bonítol, 
tonyina, sorell de penya... segons l’època de l’any. L’activitat 
està supervisada i dinamitzada per un pescador professional.

SORTIDA DE PESCA

ViviuViviu

Traslladeu-vos en el temps, vestiu-vos d’època i participeu en 
un rally gaudint de la lenta conducció dels cotxes més impor-
tants de l’evolució de l’automobilisme. Rolls-Royce, Jaguar’s i 
Ford’s dels anys 30 �ns als 50, Cadillac’s i Buick’s dels 60. Una 
manera diferent de traslladar-vos en l’espai i el temps. Comple-
teu l’experiència amb la visita al Autòdrom de Terramar, el més 
emocionant del món.

RALLY DE COTXES ANTICS

Viviu

Segurament en algun moment heu tancat els ulls davant al vos-
tre ordinador buscant un moment de pau i de tranquil·litat que 
es contraposi a l’estrès que viviu a diari.
Si desitgeu poder guiar la vostra ment i apartar d’ella tots els 
sentiments a�ictius, si somieu amb poder sentir la pau interior 
i la felicitat que tots desitgem, si voleu millorar les vostres rela-
cions personals i laborals i les de la vostra empresa per gaudir 
d’un entorn inigualable, no ho dubteu! Aquest és el lloc. El si-
lenci que us ofereix un entorn únic com és el Parc Natural del 
Garraf us permetrà escoltar la vostra veu interior. 

RELAXACIÓ, COACHING I 
CREIXEMENT PERSONAL AL 
MONESTIR BUDISTA

Viviu

Les activitats amb cavalls ajuden a treballar el lideratge i la ca-
pacitat d’in�uir en l’entorn. Entendreu millor les vostres pròpies 
reaccions i formes de mirar les coses. Aconseguireu reforçar 
l’equip amb el cavall, vencent les pors, compartint l’objectiu, 
equilibrant l’autoritat i desenvolupant la con�ança.

COACHING A CAVALL

Una manera original de descobrir la Costa Barcelona des d’una 
altra perspectiva: vols en ultralleugers, batejos de vols o excur-
sions en helicòpters o en globus són algunes de les opcions 
que ofereix la Costa Barcelona per descobrir, a vista d’ocell, les 
seves icones turístiques més emblemàtiques.

LA COSTA BARCELONA 
DES DEL CEL

Atreviu-vos

Conduïu el cotxe dels vostres somnis!
Experimenteu les sensacions més increïbles al volant dels co-
txes més luxosos, potents i so�sticats. Després d’una visita a 
les instal·lacions del Circuit de Barcelona – Catalunya i acom-
panyats de monitors experts, gaudireu al màxim de la sensació 
de velocitat. Acabareu amb un àpat al paddock del Circuit.

* Màxim 20 persones.

GT DRIVING EXPERIENCE

Meravelleu-vos vivint des de dins una de les tradicions més sor-
prenents i boniques del Mediterrani: l’espectacle dels castells 
humans. Integreu-vos per unes hores en la dinàmica dels Cas-
tellers de Vilafranca, una de les “colles” més llorejades i sentiu 
l’emoció de formar part de quelcom increïble.

JORNADA DE CASTELLERS

Atreviu-vos

Atreviu-vos Viviu
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Espais de reunions i esdeveniments

Badalona Centre de Convencions de Badalona - BCIN 350

Barberà del Vallès Nodus Barberà 255

Castelldefels Palau de Congressos Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 350 150 200

Cornellà de Llobregat L'Auditori de Cornellà 750

El Prat de Llobregat
Centre de Negocis i Sales VIP Aeroport Internacional 
Barcelona El Prat

200 160 230

Esplugues de Llobregat Auditori Sant Joan de Déu 360

Mataró Centre de Congressos i Reunions Tecnocampus 450

Sitges Meliá Sitges Palau de Congressos i Hotel 4* 1380 800 1300

Viladecans Auditori Atrium Viladecans 828

Alella Alta Alella 50

Alella Masia Mas Coll

Arenys de Munt Castell Jalpí 400 300 500

Argentona Bell Recó 448 500 600

Bigues i Riells Can Ribes de Montbui 300

Cabrera de Mar Villa Bugatti 800 600 800

Castellar del Vallès El Cim 360 300 450

Castelldefels Castell de Castelldefels 300 200 250

Castelldefels ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 154

Castelldefels Teatre Plaza 403

Cerdanyola Castell de Sant Marçal 700 500 900

Cornellà de Llobregat Estadi RCD Espanyol de Barcelona 400 3500 6000

Cornellà de Llobregat Museu AGBAR de les Aigües 400 320 450

Masquefa Can Bonastre Wine Resort 5* 80 250 400

Molins de Rei Masia Can Portell 180 310 450

Montmeló Circuit de Barcelona - Catalunya 500 200 500

Òdena Can Macià - Caves Bohigas 200 250 300

Olivella Palau Novella 150 50 200

Pacs del Penedès Bodegues Torres 118 250 300

Sant Cugat del Vallès Can Magí 750 900 1500

Sant Martí Sarroca Mas Rabell - 200 200

Sant Pere de Ribes Finca Mas Solers 850 950 1200

Sant Sadurní d'Anoia Caves Codorniu

Sant Sadurní d'Anoia Caves Freixenet

Sant Sadurní d'Anoia Caves Vilarnau 250 200

Sant Sadurní d'Anoia Celler Agustí Torelló i Mata

Santa Coloma de Cervelló Colònia Güell - Cripta Gaudí 60 300

Santa Susanna Activ Natura Outdoor 50 45 60

Santa Susanna La Siesta "El Mas de Dalt" 800 850 900

Santa Susanna Masia Can Ratés 153 110 230

Sentmenat El Mas de Can Riera 200 230 400

Sitges Casa Bacardi 100

Sitges Palau Maricel 130 110 160

Sitges Sitges Centre de Disseny 600 500 650

Sitges Sweet Pacha 100 400

Terrassa Masia Egara 400 1200 4000

Torrelavit Heredad Segura Viudas

Vilafranca del Penedès Cava i Hotel Mas Tinell

Vilanova del Vallès Mas de Sant Lleí 220 230 230

Vilanova i la Geltrú Masia d’en Cabanyes 130 200 250

Vilassar de Dalt Illa Fantasia 2000

Vilobí del Penedès Masia Vallformosa 250 280 300

Centres de convencions

Espais singulars

Localitat

Localitat

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Espais singularsLocalitat

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

MuseuEsportiu

Capacitats màximes en format
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Convencions, incentius i esdeveniments COSTA MEDITERRÀNIA

A mitja hora de l’aeroport de Girona i a tan sols una hora de 
Barcelona, la costa nord de Catalunya, mundialment coneguda 
com a Costa Brava des de fa més d’un segle, és un litoral de 
serres escarpades amb cales i platges al llarg de més de 250km 
d’intricat per�l costaner.
De Blanes a Portbou, la natura ha volgut combinar, primorosa i 
harmònicament, el verd intens de les pinedes, la rotunditat de 
les roques, la dolçor de la sorra daurada i el fulgor del blau in-
tens del Mediterrani. 
Amb pobles mariners plens d’encant com Cadaquès o Calella 
de Palafrugell, i espais naturals de gran interès biològic i pai-
satgístic com el Cap de Creus o els Aiguamolls de l’Empordà, 
sense oblidar llocs tan singulars com els jardins botànics de 
Santa Clotilde o Cap Roig i els vestigis històrics i culturals 
d’ibers, grecs i romans, la Costa Brava és una terra única que 
ha captivat a artistes, intel·lectuals i turistes de tot el món, el 
més conegut dels quals és Salvador Dalí.
Una diversitat d’escenaris ideal per harmonitzar treball i oci, 
organitzant les vostres convencions, esdeveniments i activitats 
d’incentiu.

El mediterrani més salvatge: 
entre mar i muntanya

Costa Brava

COSTA BRAVA

Capacitat hotelera

Capacitat Categoria
3* 4* 5* 5*GL

126 87 5 -

26455 23368 1309 -

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

MuseuEsportiu

Capacitats màximes en format
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Lloret de Mar - Teatre de Lloret Lloret de Mar - Palau de Congressos Olympic Roses - Palau de CongressosLloret de Mar -Gran Casino-Palau de 
Congressos Costa Brava

…centres de 
convencions

…històrics

…culturals
Navata - Fundació Casamor

Vilabertan - Canònica de Santa Maria Roses - Castell de la TrinitatRoses - La CiutadellaEl Port de la Selva - Monestir de Sant Pere 
de Rodes

Lloret de Mar - Ermita de Santa Cristina

Peralada - Peralada Wine Spa & Golf 5* Caldes de Malavella - Meliá Golf Vichy 
Catalán Business & Convention Center 4*

Santa Coloma de Farners - Hotel Mas 
Solà 4*

…hotels 
d’interior

Tossa de Mar - Premier Gran Hotel 
Reymar & Spa 4*

…hotels 
a la costa

Castell Platja d’Aro - Sallés Hotel & Spa 
Cala del Pi 5*

S’Agaró - Hostal La Gavina 5* GL

 

Lloret de Mar - Santa Marta 5*Lloret de Mar - Rigat Park & Spa Hotel 5*Lloret de Mar - Guitart Monterrey 5*

…hotels a 
Lloret de Mar

L’Escala - Museu de l’Anchova i la SalPontós - Mas Terrats

…tradicionals

 Lloret de Mar - Jardins de Santa Clotilde Lloret de Mar - Cala Gran
…oberts al mar

Costa 
Brava

Les vostres 
reunions i 
esdeveniments 
en…

o en espais 
singulars…



Bussegeu entre corall, gorgònies vermelles i grogues…!
Ja sigui a les reserves naturals del Cap de Creus o de les Illes 
Medes o a les innombrables cales, la Costa Brava és un lloc de 
busseig magní�c i fascinant on la natura guarda tots els seus 
encants. Bussejar a les seves aigües clares és descobrir una 
fauna i �ora submarina molt abundant i totalment intactes.

SUBMARINISME

Descobriu l’emoció de participar en una regata del típic “llagut” 
català de 8 amb timoner de banc �x. Una autèntica experiència 
de treball en equip que reprodueix una tradició en procés de 
recuperació.

*  L’activitat es pot complementar amb altres activitats de platja.

REGATA DE LLAGUTS

Les nostres propostes d’activitats
a la Costa Brava

Navegueu pel Cap de Begur, una de les zones de la Costa Brava 
amb més trànsit i visibilitat de do�ns i balenes! Aquesta activitat 
us permetrà conèixer aspectes sobre la vida, comportament i 
hàbitat d’aquests animals marins que tanta admiració desperten 
sobre la majoria de nosaltres i tot això a bord d’un espectacular 
veler de 21 metres…
Durant la navegació �ns a les zones d’albirament es dóna un 
curs per part d’un expert en cetacis que també us ajudarà a 
trobar-los i identi�car-los.

* Disponible de març a juny i d’octubre a novembre.

ALBIRAMENT DE CETACIS

Gaudint de la meravellosa natura de la Costa Brava en el seu 
estat més pur, veniu a descobrir coves, passos entre roques, 
cales... els racons més bonics de la Costa dels Coralls, a Sant 
Feliu de Guíxols, amb aquesta excitant ruta amb caiac de mar 
de tipus �nlandès.

RUTA EN CAIAC

Mulleu-vos

Mulleu-vos

Mulleu-vos

Mulleu-vos

 Convencions, incentius i esdeveniments | COSTA BRAVA

L’activitat començarà amb un brie�ng per conèixer les parts més 
importants del vaixell, maniobres principals  i normes de segu-
retat bàsiques. Seguidament es formaran tripulacions (equips) 
que competireu entre vosaltres en el recorregut del camp de re-
gates, sempre sota la supervisió d’un patró a cada embarcació. 
Estratègia, treball en equip, comunicació, lideratge… són algu-
nes de les habilitats que posareu en pràctica en aquesta emo-
cionant activitat, ideal per treballar competències o cohesionar 
grups de treball en un entorn outdoor.

REGATA CORPORATIVA 

Busqueu el tresor de la Costa Brava amb l’ajuda d’un caiac i del 
vostre equip! A partir d’un tros de mapa, amb el vostre equip 
viureu una aventura de pirates, en la que l’objectiu serà recu-
perar un tresor amagat al litoral de la Costa de Lloret de Mar. 
Tot començarà amb les nocions bàsiques del funcionament de 
l’embarcació i les mesures de seguretat. Us esperen tots els 
elements propis d’una història autèntica de pirates: vaixells en-
fonsats �ns als que haureu d’arribar bussejant, pirates amb els 
que lluitareu amb l’espasa, reptes de treball en equip…

CAIAC PIRATE ADVENTURE

Mulleu-vos Mulleu-vos

El vostre primer salt en paracaigudes! Acompanyats i dirigits 
per un instructor professional de paracaigudisme, veniu a gaudir 
d’un dels moments més inoblidables de la vostra vida. Pujarem 
�ns a 4000 metres i, des d’aquesta alçada i enganxats amb total 
seguretat al vostre instructor, saltareu i gaudireu de la màgia 
d’un minut de caiguda lliure, �ns arribar a l’alçada de 1500 me-
tres quan el vostre instructor obrirà el paracaigudes. Desprès, 5 
minuts de vol sobre Empuriabrava amb el vostre paracaigudes 
Tàndem.
 
* Possibilitat de guardar aquests moments en DVD i/o fotos digitals.

SKYDIVE

Atreviu-vos

La gimcana 4x4 per conèixer l’entorn natural de Lloret de Mar. 
Es tracta d’una competició per equips en un format de rally en 
la que els mitjans de transport utilitzats són cotxes i s’han de 
realitzar trams i superar proves per completar la cursa… No 
es tracta d’una competició de velocitat sinó d’habilitat. Cada 
escuderia s’equiparà amb la seva targeta de pas (checkcard), 
que serà necessari validar a cada punt de control (checkpoint), 
un mapa de la zona, la normativa del rally i una càmera de fo-
tos digital. Descobriu la platja de Canyelles, el poblat ibèric de 
Montbarbat, el castell de Sant Joan, Sant Pere del Bosc... en 
una autèntica aventura sobre rodes.

LLORET TEAM RALLY

Atreviu-vos



Cerca de tresors en coves pirates, recollida de tresors naturals 
del fons del mar, aventures dins i fora de l’aigua… Combinareu 
diferents activitats (snorkel, caiac, navegació, ruta muntanya) 
amb un caràcter competitiu i festiu a la vegada, en les quals 
els equips haureu de fer una selecció i preparació de recursos i 
components…

* Grups de entre 30 i 60 persones. Duració aprox. 5 hores. 

GIMCANA D’ORIENTACIÓ DE 
TERRA & MAR

Descobriu la zona del Baix Ter d’una manera divertida amb 
aquest vehicle tan fàcil i silenciós!. Pobles encantadors, 
ponts romànics, cultius de fruiters, petits pujols, molins… tota 
l’autenticitat de l’Empordà!

RUTA EN SEGWAY PEL BAIX TER
       

Atreviu-vos

Voleu gaudir d’una experiència única? Voleu sentir la sen-
sació de volar? No hi ha res semblant a la ingravitació, la 
llibertat absoluta per moure-us com i per on vulgueu.
El Windoor Real Fly és un simulador de caiguda lliure, que 
permet recrear i gaudir de l’experiència i les sensacions de 
saltar des d’un avió a quatre mil metres d’alçada sense cap 
mena de risc.

TÚNEL DEL VENT

Marxa nòrdica i orientació per equips en plena natura. Un híbrid 
de la tècnica del Nordic Walking amb els programes esportius 
d’orientació en un entorn incomparable com són els boscos i 
rutes de senderisme de Lloret de Mar. L’activitat s’iniciarà amb 
unes breus instruccions sobre la tècnica del Nordic Walking i les 
tècniques d’orientació per la muntanya. A continuació se us pro-
porcionarà tot el material necessari (bastons de marxa nòrdica, 
mapa, brúixola, full de control de pas i aigua). Serà en aquest 
moment quan es donarà sortida als marxadors i començarà el 
raid.

* La dificultat de la prova s’adequarà a cada públic.

NORDIC WALKING RAID

Atreviu-vos

Atreviu-vos Atreviu-vos
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Descobriu com eren les feines ancestrals de la vinya: la 
poda, la verema, etc. Desprès de tot aquest esforç podreu 
recuperar-vos amb un autèntic esmorzar campestre entre 
vinyes: pa de pagès amb patés i embotits tradicionals caso-
lans i pa amb tomàquet amb oli cent per cent Argudell.

ESMORZAR ENTRE VINYES

Degusteu

Visita guiada amb el propietari i l’enòleg del celler. Passeig entre 
vinyes i oliveres de més de 500 anys. Descobriu com es crea 
el vi i proveu els millors productes. Aprendreu a identi�car les 
aromes i els gustos del vi.

VISITA CELLER I WINE 
EXPERIENCE

Degusteu

Als tallers de cuina marinera vosaltres sou els protagonistes! 
Sota la tutela de cuiners professionals aprendreu les tècniques, 
els procediments i els secrets de la cuina marinera, les millors 
espècies al millor preu, la manipulació del peix, elaborar una 
autèntica picada, aconseguir un bon caldo, controlar les coc-
cions... per �nalment menjar-vos-ho tot!

SHOWCOOKING: 
CUINA MARINERA

Degusteu

Cuinar i degustar la cuina típica de Lloret de Mar. La “tira-
da de l’art” és un antic sistema de pesca que consistia en 
llançar una xarxa en forma de bossa des d’una embarcació 
i arrossegar-la des de la platja fins a la sorra; amb la pesca 
aconseguida, es cuinava un dinar popular.
Aprofitant aquesta tradició, els participants teniu 
l’oportunitat de conèixer les receptes pròpies de Lloret de 
Mar, però no us limitareu a degustar-les: també haureu de 
cuinar els plats! Aparentment sembla molt complicat, però 
en realitat no ho és quan es disposa d’assessorament de 
xefs locals professionals que estaran encantats d’ensenyar-
vos com fer-ho sense morir en l’intent.

CUINA DE L’ART    

Degusteu
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Convertiu-vos en un  enòleg per unes hores i creeu el vostre pro-
pi vi. A més de decidir el contingut també serà necessari disse-
nyar el nom i l’etiqueta. I al �nal tots els participants us endureu 
una ampolla realitzada per vosaltres mateixos. Una experiència 
que us deixarà un bon sabor de boca!

Un laboratori audiovisual i l’entorn natural de l’Empordà són els 
eixos d’aquesta activitat, que requereix treballar en equip, obrir 
la ment, afrontar nous reptes… Un nou concepte per potenciar 
la creativitat i la innovació a l’empresa.

WINE CREATION

L’EMPORDÀ DE PEL·LÍCULA
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Gaudiu del poder terapèutic i estètic del vi! La vinoteràpia té 
els seus orígens en la cultura dels nostres avantpassats grecs 
i romans. El Wine Spa ha aconseguit combinar tècniques 
mil·lenàries de la vinoteràpia amb l’última tecnologia, oferint així 
una gran varietat de tractaments facials i corporals basats en els 
bene�cis del raïm i el vi.

WINE SPA

Veniu a conèixer en directe un dels principals atractius del 
port pesquer de Palamós: la subhasta del peix! Al centre 
d’Interpretació de la Pesca observareu en primera persona el 
seu funcionament mentre que un monitor explica què es veu en 
cada moment, les espècies venudes, el paper dels compradors, 
la �ota, la confraria, etc. La visita continua al Taller del Peix i la 
seva aula-taller, acabant amb unes degustacions de cuina mari-
nera tradicional i maridatge de vins DO Empordà.

SUBHASTA DEL PEIX

ViviuViviu

La vil·la marinera de Cadaqués està directament relacionada 
amb Salvador Dalí, però no només el gran artista empordanès 
es va in�uenciar dels seus paisatges. Picasso, Duchamp, Ru-
siñol... També es van instal·lar a Cadaqués i van deixar que el 
singular ambient de la localitat es traslladés a les seves obres. 
Descobriu-ho vosaltres mateixos!

* Possibilitat de visitar la Casa-Museu Salvador Dalí a Port Lligat.

CADAQUÉS I ELS SEUS ARTISTES 

Descobriu

Cultura i natura entre el mar i la muntanya: un passeig per 
la Costa Brava. Als Jardins de Santa Clotilde, els guies 
professionals us donaran la benvinguda i us acompanyaran en 
un passeig per la història d’aquests jardins d’estil italià situats 
en un lloc privilegiat de la Costa Brava. En �nalitzar el passeig, 
un vaixell us estarà esperant a la platja de Fenals per fer-vos des-
cobrir el litoral rocós i els penya-segats de Lloret de Mar i la Costa 
Brava. El vaixell us deixarà en una de les cinc platges principals de 
Lloret de Mar on podreu �nalitzar la visita amb un dinar o sopar de 
gala en un dels restaurants o hotels situats a primera línia de mar.

COSTA BRAVA CLASSIC

Descobriu

Creeu

Creeu

Viviu la fantàstica aventura de conèixer la vida i obra del pintor 
surrealista Salvador Dalí a la ciutat que el va veure créixer, Fi-
gueres. Un recorregut en format gimcana per conèixer els llocs 
més emblemàtics relacionats amb ell, en el que també haureu 
de superar reptes de treball en equip molt particulars, entre els 
quals conquistar la Gala o ser més imaginatius que el propi Dalí.

* Es pot realitzar amb el suport de tablets. Pot tenir un final cooperatiu.

DALÍ CODE

Creeu

Un torneig de golf entre companys! La millor forma de relaxar-
vos junt als vostres companys fomentant l’esperit de l’esport 
tan present a l’empresa: solidaritat, companyonia, esportivitat 
i respecte.

* Possibilitat de ser dirigit per golfistes professionals i de clínics de perfec-
cionament de swing, chip i putt.

TORNEIG DE GOLF 

Viviu
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Lloret de Mar Gran Casino - Palau de Congressos Costa Brava 1000 850 1200

Lloret de Mar Palau de Congressos Olympic 770 370 700

Lloret de Mar Teatre de Lloret de Mar 370 160 250

Platja d'Aro Palau d'Esports i de Congressos 1200 600 1000

Roses Palau de Congressos 410 300 400

Sant Feliu de Guíxols Teatre Auditori Municipal 386

Blanes Ciutat Esportiva

Cadaqués Port-Lligat 80 120 150

Cadaqués Ses Vistes - 16 100

Castell Platja d'Aro CN Port d'Aro 150 100 150

Castell Platja d'Aro Mas Darder 180 200

El Port de la Selva Monestir de Sant Pere de Rodes

L'Escala Museu de l'Anxova i de la Sal 65 80

L'Escala Torre Montgó

Lloret de Mar Ermita de Santa Cristina

Lloret de Mar Jardins de Santa Clotilde 40 - 40

Lloret de Mar Platges

Navata Fundació Casamor 300 200 350

Palamós Celler Brugarol - Finca Bell-Lloc 250 300

Palamós Espai del Peix 150 145 150

Palamós Museu del Peix - Auditori 80

Peralada Casino Castell de Peralada 80 - -

Pontós Mas Terrats 500 500

Roses Castell de la Trinitat 150 100 150

Roses La Ciutadella 3000 2000 4000

Sant Antoni de Calonge Mas Falet 1682 530 450 650

Sant Feliu de Guíxols Casa Irla 90

Sant Feliu de Guíxols Monestir 80

Vilabertran Canònica de Santa Maria
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Capacitat hotelera

Capacitat Categoria
3* 4* 5* 5*GL

161 116 9 1

28010 24166 1151 144

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annexEspais de reunions i esdeveniments

Centres de convencions

Espais singulars

Localitat

Localitat

Oberts al marTeatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format
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Us imagineu organitzar un còctel en un veler, gaudint d’un dia 
de sol esplèndid al Mediterrani, un tast de vi en un celler del 
Priorat degustant vins elaborats amb el raïm de vinyes cen-
tenàries o celebrar el sopar de gala de la vostra reunió en una 
masia modernista?

La Costa Daurada - Terres de l’Ebre disposa d’una situació geo-
grà�ca privilegiada, bones comunicacions, amb l’aeroport inter-
nacional Reus – Costa Daurada i la línea de tren d’alta velocitat 
com els més grans exponents, i un clima suau tot l’any, que per-
met realitzar qualsevol activitat i gaudir d’una natura de costa i 
muntanya i de la seva bona gastronomia al litoral o a l’interior, 
sense oblidar els seus excel·lents vins distribuïts en 5 denomi-
nacions d’origen cada cop més conegudes internacionalment, 
entre les que destaca la DOQ Priorat.

Des de grans platges de sorra �na �ns petites cales passant 
per la zona humida més gran de Catalunya, el Delta de l’Ebre, 
llar de més de 300 espècies d’ocells, la diversitat geogrà�ca 
de la Costa Daurada - Terres de l’Ebre es reivindica tant en la 
seva gastronomia “mar i muntanya”, com en les seves múltiples 
propostes d’oci i relax per complementar les jornades de feina.

Territori de PortAventura, el parc temàtic més cèlebre del sud 
d’Europa, i de prestigiosos balnearis, la bona infraestructura ho-
telera i congressual de gran capacitat i l’àmplia oferta de tots els 
serveis que una empresa pot necessitar quan aquesta imagina 
el seu millor esdeveniment, són la garantia d’una experiència 
d’èxit a la Costa Daurada – Terres de l’Ebre.

Platges daurades i interior verd i vi

COSTA DAURADA - TERRES DE L’EBRE

Costa Daurada - Terres de l’Ebre

…PortAventura
Caribe 4* Gold River 4*

…hotels 
a la costa

El Vendrell - Le Meridien RA 
beach hotel & spa 5*

Vila-seca - Gran Palas Hotel 5* Altafulla - Gran Claustre 4*

Port Aventura Convention CentreReus - FiraReus Centre de Fires i 
Convencions

La Canonja - La Boella

…hotels d’interior
Falset - Hotel-Hostal Sport 4* La Selva del Camp - Mas Passamaner 5*Montbrió del Camp - Termes Montbrió 4*

…centres de 
convencions

Costa Daurada 
Terres de l’Ebre

Les vostres 
reunions i 
esdeveniments 
en…
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Transmeteu els valors de la vostra empresa en un entorn lúdic 
i divertit. Activitats per incentivar el lideratge, la participació i 
la competitivitat, a la vegada que la companyonia, el treball en 
equip i la superació de nous reptes. Competició de kayak, de 
natació, de construcció de balses, de castells de sorra, de sacs, 
de tir amb arc a la platja, ioga...i tot això en un entorn màgic com 
és la Costa Daurada – Terres de l’Ebre.

MULTIOLIMPIADES DE PLATJA

Trobeu la inspiració en territoris declarats Reserva de la Biosfe-
ra! La Via Verda de la Vall de Zafán ens permet connectar en bi-
cicleta dos dels Parcs Naturals més enigmàtics, espectaculars i 
diferents de Catalunya: Els Ports i el Delta de l’Ebre. Apro�tarem 
aquest itinerari i el seu paisatge per desenvolupar un programa 
corporatiu que combina la Re�exió Individual (en els trams en 
bicicleta) amb el Treball en Equip (en espais d’interès especial). 
Posarem en metàfora l’antiga línia de ferrocarril amb la línia de 
vida de cada persona de l’equip.

LA VIA VERDA I LES ESTACIONS 
DEL CANVI

a la Costa Daurada - Terres de l’Ebre

Veniu a descobrir la història, la pesca, l’alimentació, la inves-
tigació, la biologia i el valor gastronòmic de la tonyina verme-
lla, gaudint de l’aventura de nedar entre centenars d’elles! Una 
aventura on vosaltres sereu els protagonistes, perquè podreu 
observar-les en el seu medi mentre els doneu menjar i nedeu 
entre centenars d’exemplars salvatges. Navegareu en un mo-
dern i innovador catamarà de dues cobertes, des d’on podreu 
divisar tota la costa del Golf de Sant Jordi per �nalitzar sentint 
l’agradable plaer de degustar la tonyina més apreciada pels mi-
llors restaurants del món. 

TUNA TOUR

Us atreviu a venir a la recerca del tresor? Aquesta excursió us 
portarà de Cornudella �ns als peus de Montsant, al màgic lloc 
de Sant Joan del Codolar. Allí coneixereu com arribar al vostre 
objectiu, trobar el tresor més valuós del Priorat: unes ampo-
lles de vi amagades entre les vinyes properes... Haureu d’estar 
atents durant l’excursió per dilucidar totes les pistes i aconse-
guir el mapa del tresor, que un peculiar personatge us entregarà 
i us permetrà arribar �ns al seu amagatall. Per �nalitzar podreu 
conèixer una autèntica bodega del Priorat i tastar els seus es-
plèndids vins produïts a peu del Montsant.

A LA RECERCA DEL TRESOR 
DEL PRIORAT

Atreviu-vos

Atreviu-vos

Atreviu-vos

Degusteu

Les nostres propostes d’activitats

Veniu a degustar els millors musclos i les ostres de la Badia dels 
Alfacs. Gaudiu d’un matí inoblidable navegant per la badia i de-
gustant les ostres i musclos locals, acompanyats d’una copa de 
cava. Desembarcareu al viver anomenat “la caseta del Parrillo” 
on podreu conèixer la història, el cultiu i les fases de producció 
d’aquests mol·luscs, un dels tresors millor guardats del Delta 
de l’Ebre. 

* Disponible d’Abril a Setembre.

RUTA DE LES MUSCLERES

Descobriu l’empremta d’Antoni Gaudí a Reus, la seva ciutat na-
tal! Reus encara conserva alguns llocs que el geni freqüentava 
durant els setze anys que va viure a la ciutat, abans de marxar 
cap a Barcelona, o que van estar relacionats amb la seva vida: la 
seva casa natal, el santuari de la Misericòrdia, l’església de Sant 
Pere, etc. No us perdeu l’oportunitat de visitar-los.

RUTA GAUDÍ

Degusteu Descobriu

Excursió de mig dia pel riu Montsant, que al seu pas per la Serra 
del Montsant ha modelat un increïble congost, anomenat Fra-
guerau. Visitareu algunes de les seves ermites, entre les quals 
destaca, pel seu emplaçament i arquitectura, la de Sant Barto-
meu. Antuvi, vivia aquí Fra Guerau... però potser encara podeu 
trobar-lo... Finalitzareu amb la visita guiada a una bodega del 
Priorat tastant els seus vins.

FRA GUERAU, ERMITÀ 
DEL MONTSANT

Descobriu

L’interior de la Costa Daurada amaga els tres monestirs on 
es van establir els monjos de l’ordre del Cister: Poblet, San-
tes Creus i Vallbona de les Monges (aquest últim a la província 
de Lleida). En aquests tres espais es van aixecar edi�cis ad-
ministratius, hospitals, capelles, cases d’artesans, es van crear 
granges... van ser centres culturals i espirituals molt importants 
durant l’Edat Mitja i han conservat la seva esplendor �ns als 
nostres dies. Descobriu-los amb aquesta ruta que enllaça els 
tres monestirs.

RUTA DEL CISTER

Descobriu

Convencions, incentius i esdeveniments | COSTA DAURADA
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Una nova forma de practicar el surf amb l’ajuda d’un rem a 
sobre d’una taula de surf de gran mida. Després d’una classe 
d’iniciació, ja sereu capaços de demostrar les vostres habilitats 
sobre les onades per gaudir d’aquest esport fàcil d’aprendre i 
molt divertit des del principi.

PADDLE SURF

Mulleu-vos

Desitgeu sentir la força dels elements i respirar en llibertat? Us 
proposem una nova experiència al mar: la vela lleugera. Sens 
dubte, una de les activitats estrella de la Badia dels Alfacs. 
Aprendreu a jugar amb tota la força del vent i a navegar de 
forma segura en un mar sense onatge, tot un privilegi! La vela 
lleugera és una activitat totalment ecològica i una proposta di-
vertida i emocionant, que va més enllà de l’oci... Us portarà �ns 
als valors necessaris per treballar en equip i reforçarà els vincles 
del vostre grup.

VELA LLEUGERA

Mulleu-vos

Coneixeu a fons el procés de la verema i experimenteu-lo en 
primera persona! Seguint el riu Siurana us endinsareu en els ba-
rrancs de Comadecases �ns arribar a les vinyes ecològiques 
que es troben en plena verema. Aprendreu com es fa la verema 
i, mans a les tisores! Després de tocar i tocar raïm, assaborireu 
el fruit de les anteriors anyades, amb un tast de vins entre vin-
yes. Després de menjar, podreu conèixer i seguir tot el procés 
d’entrada del raïm a la bodega, per acabar assaborint una de-
gustació de most. 

* Disponible segons la temporada de verema.

VEREMA ECOLÒGICA

Viviu

Descobriu els balnearis, centres termals i spa’s de la Costa Dau-
rada – Terres de l’Ebre, on gaudir dels bene�cis de les seves 
riques aigües mineromedicionals; tot un plaer al vostre abast. 
Amb una dilatada tradició termal, en aquests centres podreu 
gaudir de tot tipus de tractaments, talassoteràpia, massatges... 
impartits per equips de professionals especialitzats en tot allò 
que és bene�ciós pel cos i la ment.

CIRCUIT TERMAL

Mulleu-vos

Descobriu la riquesa ornitològica del Delta de l’Ebre! Resultat 
de la lluita entre dos titans, el riu i el mar, el Delta de l’Ebre és la 
zona pantanosa més important de Catalunya i el segon aigua-
moll més gran de la península Ibèrica. Amb diferents hàbitats 
naturals tals com llacunes, amb diferents salinitats i profundi-
tats, dunes, platges, badies, petits boscos de ribera, i sobretot, 
arrossars que dominen en el paisatge, el Delta de l’Ebre és el 
lloc idoni per observar tot tipus d’aus.

BIRDWATCHING

Junt amb el vostre equip, viureu la vostra pròpia aventura dins 
de PortAventura: superar proves, respondre enigmes, enfrontar-
vos a les sorpreses del Parc i les seves atraccions... Un viatge 
inoblidable en un entorn amb cinc móns, i les més excitants 
atraccions de les que gaudir: Dragon Khan, Hurakán Condor, 
Furius Baco, Shambala... Amb un temps determinat i un mapa 
especial, l’estratègia i la plani�cació jugaran un paper decisiu 
ja que això facilitarà als equips la seva distribució pel parc amb 
major e�càcia i poder superar proves i sumar un major número 
de punts. Només serviran les millors capacitats i les millors ac-
tituds personals, en organització, en coordinació, en treball en 
equip... perquè només hi haurà un equip guanyador, que serà 
l’equip que gaudeixi de l’èxit.

VIVIU LA VOSTRA PRÒPIA 
AVENTURA

ViviuViviu

Netegeu una zona natural protegida de les plantes invasores: 
una autèntica experiència de RSC! Amb aquesta activitat en 
plena natura, contribuireu a retornar al seu estat original aquell 
hàbitat que més ho necessiti. Per això, comptarem amb un as-
sessorament de professionals i amb tot l’equip tècnic necessari. 
Una oportunitat de tornar a la terra allò que ens dóna.

RENATURE

Creeu

Tota una sèrie d’elements del món “casteller” poden ser aplicats 
al món empresarial per millorar el funcionament de l’empresa, 
sigui quina sigui la mida d’aquesta. Amb aquest taller de li-
deratge i team building coneixereu les bones pràctiques dels 
“caps de colla”, “castellers” i “colles” que es poden extrapolar 
a l’empresa per desenvolupar al màxim el potencial de les per-
sones i els equips.

TALLER DE CASTELLERS

Creeu

Convencions, incentius i esdeveniments | COSTA DAURADA
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Localitat Centres de convencions

La Canonja La Boella 700 550 900

PortAventura PortAventura Convention Centre 3000 1960 2320

Reus FiraReus Centre de Fires i Convencions 5600 3900 5600

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Espais de reunions i esdeveniments

Capacitat hotelera
Capacitat Categoria

3* 4* 5* 5*GL

91 76 4 -

22998 28348 652 -

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format
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PIRINEUS
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o en espais 
singulars…

 

Olot - Can Trincheria Beuda - Mas SalvaneraCamprodon - Serrat-Mariner Ambients

Olot - Teatre Principal d’Olot

Queralbs - Hotel Vall de Núria 3* Joanetes - Mas Les Comelles Prullans - Cerdanya Resort 3* Sort - Pessets 3*

..avantguardistes
Olot - Estadi Municipal d’AtletismeOlot - Pavelló de Bany

…tradicionals Pirineus

…centres de 
convencions

…hotels 
de montanya

Els impressionants Pirineus, en un entorn únic en el que l’esperit 
de cadascú gaudeix d’aquella sensació que buscava.
Des dels volcans de la Garrotxa �ns a les esglésies romàniques 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO de la Vall de Boí, 
s’eixampla la llarga franja septentrional de Catalunya formada 
pels Pirineus. Sempre dominada per pics, valls, rius, prats i 
avets, a qualsevol estació de l’any, els Pirineus ofereixen una 
amplia diversitat d’activitats per portar a terme en viatges cor-
poratius i d’incentiu; estacions d’esquí amb la cota més alta de 
Catalunya, descensos aquàtics en un canal olímpic o en rius 
d’aigües braves de reconeixement internacional com el No-
guera Pallaresa, rutes de senderisme circulars en refugis d’alta 
muntanya totalment equipats... i tot això acompanyat d’una 
gastronomia que deixa entreveure el caràcter tradicional, rural i 
divers dels Pirineus. Les bones vies de comunicació i la qualitat 
de l’oferta turística, des de l’allotjament �ns a la gastronomia 
passant pel patrimoni natural, històric i monumental, així com la 
seva natura exuberant, permeten organitzar reunions corporati-
ves en un entorn de total abstracció. Relaxar-vos...emocionar-
vos...escapar-vos...retrobar-vos...aquestes i moltes més són les 
sensacions que podeu trobar als Pirineus; gaudiu-les!

Sensacions de muntanya per a tots

PIRINEUS

Pirineus

Convencions, incentius i esdeveniments PIRINEUS

Les vostres reunions 
i esdeveniments 
en…
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ROMÀNIC PATRIMONI 
DE LA HUMANITAT

Descobriu

Visiteu i coneixeu en primera persona i amb tot luxe de detalls 
el Conjunt Romànic de la Vall de Boí. Vuit esglésies i una ermita 
catalogades per la UNESCO com Patrimoni Mundial de la Hu-
manitat des de l’any 2000.

Convencions, incentius i esdeveniments | PYRENEES

GARROTXA INSPIRACIÓ

Atreviu-vos

Compartiu estratègies, enriquiu les relacions d’equip en un en-
torn singular, que facilita el diàleg tantes vegades descuidat… 
Gaudiu d’un dinar en alçada mentre voleu en globus per sobre 
dels volcans que acabeu de visitar, aventureu-vos en el món del 
geocaching… i reserveu-vos un temps per a la re�exió!

LLEGENDES DE LA CERDANYA 
FANTÀSTICA

Descobriu

EN GLOBUS PELS VOLCANS

Descobriu

Sobrevoleu el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
en globus aerostàtic! Desprès de participar en el muntatge del 
globus, us enlairareu per realitzar un passeig d’1h30m, acom-
panyat amb cava i coca de llardons. En aterrar, us estarà espe-
rant un bon esmorzar-dinar: pa de pagès, embotits i mongetes 
de Santa Pau amb botifarra.
Globus amb cistelles amb portes, accessibles a tothom.

Descobriu els llocs més màgics de la Vall de la Llosa explicats 
per personatges fantàstics: el diable, la dama d’aigua, la bruixa, 
el llop… Amb aquest joc recorrereu la Cerdanya d’una manera 
divertida i creativa, coneixent la seva essència, història i llegen-
des amb l’ajuda de les noves tecnologies: Per saber a on anar, 
haureu de seguir les coordenades que marca el GPS en una ta-
blet. En els llocs d’interès històric o cultural s’activa un vídeo on 
apareix un personatge que explica la seva història i us dirigeix 
cap a la següent localització i així successivament.

als Pirineus

DESCENS EN BTT

Atreviu-vos Atreviu-vos

Descarregueu adrenalina gaudint de les millors vistes de la Vall 
de Camprodon baixant en bicicleta de muntanya des d’un punt 
elevat de la vall.
Desprès del recorregut, sempre descendent, recuperareu forces 
amb un dinar gastronòmic. 

GARROTXA EXTREM

Amb aquesta experiència posareu al límit les vostres habilitats 
de coordinació, comunicació, companyonia, lideratge, cohesió, 
iniciativa, improvisació… compartint unes intenses jornades de 
proves de superació en equip: gimcanes, visites, tallers de cui-
na, rutes amb 4x4, activitats artístiques, etc. Us atreviu?

ESQUÍ DE MUNTANYA

Atreviu-vos

Amb l’esquí de muntanya i les raquetes de neu descobrireu els 
extensos espais forestals i els magní�cs paisatges que envolten 
la Vall de Núria i aprendreu a interpretar la seva fauna i �ora. A 
més a més, podreu realitzar recorreguts amb diferents nivells 
de di�cultat en companyia d’un equip de guies de muntanya 
titulats.

Les nostres propostes d’activitats

A més de divertir-vos, la pràctica d’aquest esport us permetrà 
aconseguir una excel·lent relaxació, calma i assossec.
Després de la primera classe d’iniciació, podreu endinsar-vos 
al bosc i gaudir d’un dels millors recorreguts amb siluetes 
d’animals en 3D. 

TIR AMB ARC

Atreviu-vos
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CLUEDO HUMÀ

Creeu

Amb aquesta versió del conegut joc de taula, participareu activa 
i personalment en la investigació. Junt amb el vostre equip, o 
brigada d’investigadors, buscareu i trobareu una sèrie de pis-
tes que us permetran descobrir qui ha estat l’autor del robatori, 
quin objecte o objectes han estat robats i de què consta el botí. 
Durant el joc es posaran de manifest les capacitats de treball en 
equip, tant físic com intel·lectual, els dots d’observació i classi-
�cació de les informacions rebudes o captades i les capacitats 
de lideratge en moments determinats.

Convencions, incentius i esdeveniments | PYRENEES

PIRAGÜISME

Mulleu-vos

Navegueu amb una piragua de disseny especial baixant per 
trams d’aigües tranquil·les i braves, envoltats d’exuberants bos-
cos de ribera.
També podeu practicar-lo a les instal·lacions olímpiques de La 
Seu d’Urgell, ja sigui en el seu canal d’aigües braves o en el 
d’aigües tranquil·les.

COOKING TEAM

Creeu

FABRICANT IOGURTS

Degusteu

Coneixeu la vaqueria més gran de la Garrotxa! Envoltats de bos-
cos i volcans, viureu una experiència singular i coneixereu un 
projecte que crida l’atenció de tothom. Veureu les vaques en 
producció, la sala de pre-part, les vedelles i la sala de mun-
yir. Una vegada a la fàbrica, podreu veure com es transforma 
la llet en iogurts i postres, així com els diferents processos 
d’elaboració i fermentació. En acabar la visita, us espera una 
degustació de productes làctics.

Preparant un dinar juntament amb el vostre grup, creareu un 
equip cohesionat, integrat i capaç d’elaborar una suculenta i 
gastronòmica recepta. El dinar o sopar posteriors van més enllà 
de diferències i barreres culturals o socials i són una fórmula 
natural de motivació. Us divertireu a la vegada que aprendreu 
de forma experimental conceptes bàsics del món empresarial 
i laboral així com les tècniques de comunicació, col·laboració 
interactiva, cooperació personal, lideratge, cortesia, pulcritud…

ESCENARIS DE LA GUERRA 
DEL FRANCÈS

Descobriu Viviu

La Serra de Busa, un altiplà envoltat d’altes cingleres, aïllat i in-
expugnable, va ser el lloc escollit pel capità general de Catalun-
ya, Lluís de Lacy, per crear un centre de reclutament i instrucció. 
Es van construir un miler de casetes per allotjar els 8000 soldats 
resistents a la reraguarda i, desprès de Cadis, va ser el primer 
lloc de la península on es va proclamar la Constitució de 1812. 
Viviu aquesta aventura històrica amb un itinerari experimental, 
descobrint in situ els detalls d’aquest episodi i practicant a la 
vegada i en equip activitats com el senderisme, el tir amb arc, la 
orientació, el caiac, construccions amb cordes…

GARROTXA MOTIVA

Voleu desenvolupar les capacitats de treball en equip en un 
entorn únic i singular? Genereu valor sobre el capital humà i 
preneu consciència del vostre propi potencial coneixent el Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, gaudint de la màgia 
més íntima, menjant en un cràter… Us motivareu!

DESCENS DE BARRANCS

Mulleu-vos

Llisqueu per la llera d’un riu combinant tècniques de natació, es-
peleologia i escalada per salvar els obstacles naturals de la ruta! 
Salteu algun pou d’aigua, rapeleu, baixeu per cordes o nedeu… 
Hi ha barrancs i canons de característiques totalment diferents, 
adaptats a tots i que ofereixen sensacions que no tenen res a 
veure les unes amb les altres.

Baixeu un riu d’aigües braves en contacte directe amb l’aigua! 
Després d’un mini-curset, us posareu un neoprè reforçat molt 
gruixut, aletes per moure-us i sostindreu amb les mans una es-
pècie de trineu d’aigua anomenat Hidrospeed, que us arribarà 
�ns la cintura. I ja estareu llestos per un divertit descens, emo-
cionant i segur al mateix temps! 

HYDROSPEED

Mulleu-vos
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Espais de reunions i esdeveniments

Localitat Centres de convencions
Olot Teatre principal d'Olot 286 - 70

Localitat Espais singulars
Beuda Mas Salvanera 100 100 100

Camprodon Serrat-Mariner Ambients 250 210 250

Olot Claustre del Carme 300 250 400

Olot Edifici Hospici 200 200 280

Olot Estadi Municipal d'Atletisme 1000 - 1000

Olot Jardins de la Torre Malagrida - - 300

Olot Museu dels Sants 40 40 60

Olot Parc Nou 500 - 500

Olot Pavelló de Bany 500 100 500

Olot Can Trincheria 50 - 50

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Capacitat hotelera
Capacitat Categoria

3* 4* 5* 5*GL

nº 80 20 1 1

nº 4686 1587 76 22

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format
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…Vielha
Husa Tuca 4* Parador de Vielha 4*

Hotel Val de Neu 5*Hotel AC Baqueira 5* Hotel Montarto 4*Rafael Hoteles La Pleta 5*

…Arties
Hotel Casa Irene 4* Parador d’Arties 4*

…Baqueira

Val d’Aran

La Val d’Aran és un territori on, en un entorn natural i durant les 
quatre estacions de l’any, es poden trobar totes les formes d’oci 
que una destinació de muntanya pot oferir.

La combinació d’unes infraestructures que compleixen els es-
tàndards europeus més exigents, amb una societat moderna i 
cosmopolita, que ha sabut preservar l’essència del seu passat, 
de la seva cultura mil·lenària i del seu patrimoni natural, conver-
tint-la en una destinació turística de primera categoria. 

En un entorn natural únic, difícilment comparable a qualsevol 
altre territori, la Val d’Aran, amb una oferta hotelera i turística 
de primera qualitat, posa a la vostra disposició tots els serveis, 
equipaments i atractius necessaris per organitzar les vostres re-
unions i viatges d’incentiu en un entorn paisatgístic d’alta mun-
tanya.

La vall atlàntica dels Pirineus

VAL D’ARAN

Val d’Aran

Convencions, incentius i esdeveniments PIRINEUS

Les vostres reunions 
i esdeveniments 
a…
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*

SORTIDA EN MOTOS DE NEU

Atreviu-vos

Coneixeu la sensació de gaudir de la llibertat i de la velocitat 
que produeix conduir una moto de neu pels paisatges idíl·lics 
que ofereixen les muntanyes i boscos nevats de la Val d’Aran.
Liderant cada excursió anirà un guia acompanyant. La fàcil con-
ducció de les motos fa que aquesta experiència pugui ser gau-
dida per tots.

* Possibilitat de varies duracions, de menjar en ruta i de sortides 
nocturnes.

Convencions, incentius i esdeveniments | VAL D’ARAN 

MUSHING

Atreviu-vos

De dia o de nit, descobriu la Val d’Aran en un trineu arrossegat 
per gossos com un explorador polar de veritat!
Viviu la nostra experiència en primera persona, gaudint del 
blanc paisatge pirinenc, sentint el vent en el rostre i el silenci 
de les muntanyes, únicament trencat pel so del trineu lliscant 
sobre la neu.

* Possibilitat de varies duracions i de menjar en ruta.

DEGUSTACIÓ DE CAVIAR

Degusteu

RÀFTING

Mulleu-vos

Començareu l’activitat amb unes explicacions tècniques sobre 
seguretat, forma de remar i comportar-se en el descens, i fent 
alguns exercicis d’escalfament. A continuació estareu preparats 
per a gaudir de la baixada entre aigües amb ràpids, salts, tobo-
gans i un magní�c barranc amb el que viureu sensacions incom-
parables! El descens �nalitzarà al poble de Bossòst. 

L’únic emplaçament amb una activitat de cultura i oci lligada a 
una producció de Caviar i Carn d’Esturió. Coneixereu l’esturió 
i els seus ous, la seva història, els perills que l’amenacen i per 
suposat també la seva gastronomia i comerç. I acabarem amb 
un tast d’aquest preuat menjar!

a la Val d’Aran

EXCURSIÓ AMB RAQUETES 
DE NEU

Atreviu-vos Atreviu-vos

El nostre pla serà entrar als boscos de pi negre o avellaners. És 
el lloc perfecte per rebre una tempesta sentint-nos privilegiats 
per un moment i gaudint d’una activitat segura i diferent, on els 
sentits es burlen del mal temps.

* Possibilitat de sortides nocturnes amb lluna plena!

HELISKI EN PRIMERA PERSONA

Pugeu a un helicòpter que us portarà a la part més alta per gau-
dir del millor fora de pistes de la vostra vida! I si la primera baixa-
da us queda curta, no us preocupeu; podreu gaudir el doble 
durant la segona baixada!
Acabareu amb un esmorzar típic aranès i amb la visita a una 
formatgeria amb denominació d’origen de la Val d’Aran. 

PEDALS DE FOC

Atreviu-vos

Envolteu el perímetre del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany 
de Sant Maurici amb aquesta ruta organitzada amb bicicleta de 
muntanya, apro�tant les infraestructures de turisme rural de la 
zona i les pistes i camins que les connecten. Ens ocupem de tot; 
vosaltres només heu de gaudir de la bici i de tot el que aquestes 
valls pirinenques us ofereixen: el paisatge, la gastronomia, el 
patrimoni cultural i les persones. Podreu fer el recorregut adap-
tant-lo al vostre nivell, des de la versió més suau en sis etapes 
i en companyia d’un guia, �ns al repte de fer-ho en tres dies i 
sense assistència!

* Disponible de maig a octubre.

Les nostres propostes d’activitats

Un pla perfecte d’aventura i relax a la Val d’Aran! Muntareu a 
cavall pels camins més recòndits de la vall i anireu acompanyats 
per professors amb experiència i titulats, sentint-vos segurs i 
gaudint cada minut d’aquesta experiència.
Duracions de �ns a 2 dies, amb menjar i nit inclosos. 

RUTA A CAVALL

Atreviu-vos
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Espais de reunions i esdeveniments

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Convencions, incentius i esdeveniments | VAL D’ARAN 

Capacitat hotelera
Capacitat Categoria

3* 4* 5* 5*GL

20 14 4 -

1456 1781 592 -

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format

Descobriu la frondositat dels boscos de pi negre de la Val d’Aran 
amb aquesta excursió a peu o amb 4x4 per petites localitats 
araneses, remuntant el riu i introduint-vos en els boscos de la 
Serra de Pièrres, per arribar al petit llogaret de Bordius i acabar 
a Bossòst.

LA VALL DE TORAN

Descobriu aquesta ruta romànica aranesa, formada per 15 es-
glésies! La Val d’Aran forma part del bressol de l’art romànic 
a Catalunya. Les esglésies d’aquesta vall pirinenca destaquen 
tant per la seva bellesa com per l’entorn que els envolta; orna-
mentades de forma escultòrica, són una petita part del conjunt 
artístic monumental que ofereix la regió.

RUTA ROMÀNICA

Descobriu Descobriu

Descobriu els espectaculars camins de muntanya de la Val 
d’Aran, on la in�uència de l’home es redueix al mínim; coneixe-
reu la �ora, fauna i geologia típiques de la vall i els seus voltants.

* Varies duracions i dificultats, adaptades a tots els nivells. 

SENDERISME

Descobriu

Algunes propostes 
d’activitats presenta-
des a l’apartat Pirineus 
es troben a menys de 
30 minuts, pel que tam-
bé es poden portar 
a terme des de la Val 
d’Aran.

+ 
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PAISATGES 
DE L’INTERIOR
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…entre 
muntanyes

Montseny - Husa Sant Bernat 3* Seva - El Montanyà Resort & Spa 4* Sant Hilari Sacalm - Vilar Rural 4*

…en enclavaments 
singulars

Montserrat Sant Fruitós de Bages - Món Sant Benet 4* Os de Balaguer - Monestir de les Avellanas

Cardona - Parador Ducs de Cardona 4* Cardona - Vilar Rural de Cardona 3*Cardona - Hotel Bremon 3*

...al cor de 
Catalunya

Súria - Les Comes Sererols

Paisatges 
de l’Interior

L’interior de Catalunya, “arrière-pays” de Barcelona, us sorpren-
drà per la seva bellesa amagada, les seves tradicions i les seves 
llegendes; podreu gaudir tant del ritme i la diversió com de la 
serenitat i el silenci.

Territori de gran bellesa paisatgística, el cor de Catalunya, em-
marcat per la seva gran diversitat geogrà�ca, tradició i entorns 
rurals que han sabut guardar l’essència de la vida catalana 
d’antuvi, és un lloc ideal per a la pràctica de qualsevol tipus de 
turisme. Són terres d’interior però properes a la costa, amb una 
gran riquesa natural, cultural i històrica i forts vincles econò-
mics.

Emmurallades pel Pre-Pirineu al nord i pels Parcs Naturals del 
Montseny i Montserrat al sud, se succeeixen planures, vinyes 
que donen lloc a algun dels vins més apreciats de Catalunya, 
boscos frondosos i suaus desnivells, sempre esquitxats d’una 
incessant activitat humana que ha donat lloc tant a pobles de 
sabor medieval com a modernes ciutats amb una rica herència 
històrica i cultural. Entreu, descobriu i assaboriu els paisatges 
de l’interior!

La Catalunya tradicional
Paisatges de l’Interior

PAISATGES DE L’INTERIOR

Convencions, incentius i esdeveniments Paisatges 
de l’Interior

Les vostres reunions 
i esdeveniments…
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Apreneu a fer equip en el magní�c entorn del pantà de Sau cons-
truint, a partir de bidons i de troncs, una barcassa. Experimen-
teu el lideratge dels diferents rols, la cooperació i l’estratègia en 
una sola activitat. El contacte amb el medi natural us aproparà 
a la naturalesa humana: créixer, lluitar i cooperar per aconseguir 
un mateix objectiu.

CONSTRUCCIÓ D’UNA BARCASSA

Creeu

Al costat de Sant Pere de Torelló, trobareu una multitud de petits 
microclimes diferents que afavoreixen l’existència d’una gran 
varietat de �ors i generen una producció de mel rica i variada en 
sabors i colors. En aquest entorn podreu descobrir tot el procés 
d’obtenció de la mel, realitzant tallers d’extracció i tast d’aquest 
preuat nèctar, així com la fabricació d’espelmes amb la cera 
dels ruscs.

ELS ENIGMES DE LA CASA 
DE LES ABELLES

Creeu Creeu

Degusteu

Dediqueu un matí a la plantació d’arbres d’espècies autòctones 
en espais a la vora del riu Ter, dins d’un projecte de recuperació 
dels boscos de ribera. Aprendreu a cuidar a la naturalesa i viureu 
una experiència molt grati�cant.

Veniu al Monestir de les Avellanes a conèixer l’art de confeccio-
nar sabó natural. L’activitat serà impartida per una artesana que 
explicarà l’origen i l’evolució del sabó �ns el dia d’avui. La sego-
na part de l’activitat consistirà en l’explicació de com confeccio-
nar un sabó fred i un sabó líquid per la rentadora. S’acabarà la 
classe amb la creació d’unes sals de bany amb plantes aromàti-
ques de la zona de La Noguera.

REFORESTACIÓ D’UN BOSC TALLER DE CONFECCIÓ 
DE SABÓ ARTESÀ

El vell recinte de la Mina Nieves ha estat habilitat com a equipa-
ment cultural per plasmar la mil·lenària relació de les persones i 
la sal. Al llarg del recorregut a 86 metres de profunditat, us sor-
prendrà l’espectacularitat dels diferents plegaments i vetes del 
jaciment i la seva diversitat de minerals. Un lloc únic!

VISITA LA MUNTANYA DE SAL

als Paisatges de l’Interior

La burricleta és una bicicleta amb pedaleig assistit per un motor 
elèctric adaptada per facilitar el descobriment dels meravello-
sos paisatges rurals i naturals amb orogra�es complexes. Les 
rutes es fan guiades per GPS interactiu amb els continguts cul-
turals de l’itinerari. 

DIVERSIÓ EN BURRICLETA

Descobriu Descobriu

Degusteu

Les nostres propostes d’activitats

Als horts del Món Sant Benet, espai de cultiu ecològic de la 
Fundació Alicia, descobrireu, de la mà d’un xef professional, les 
claus per treballar amb els productes de cada temporada a tra-
vés de receptes senzilles, ràpides, divertides i fàcils de preparar 
a casa.

EL CULTIU ECOLÒGIC DELS 
HORTS DE SANT BENET

Amb el taller demostració “El Sentit dels Sentits” descobrireu 
si els sentits ens ajuden o ens enganyen quan mengem, per-
què mengem unes coses i no unes altres... Una activitat per ser 
conscients de la importància de la cuina com un tret diferencial 
dels humans.

LA FUNDACIÓ ALICIA

Degusteu
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Experimenteu la velocitat dels karts en un circuit únic a tot Eu-
ropa, dissenyat pel campió del món Dani Pedrosa. I si la vostra 
passió són les dues rodes, podeu fer també tandes en moto!

KARTING

A través d’aquest itinerari guiat descobriu la història i l’important 
patrimoni artístic d’aquesta icona de la cultura catalana: la Basí-
lica i la imatge de la verge de Montserrat, el seu Museu, declarat 
d’interès Nacional al 2006, les pautes que regulen la vida dels 
monjos a l’interior del monestir... I molts altres misteris.

MONTSERRAT EXCLUSIVE: 
1000 ANYS D’ESPIRITUALITAT

Viviu

Podreu experimentar les tasques tradicionals del camp, com 
llaurar la terra, transportar càntirs o recollir la llenya a llom d’un 
autèntic burro català. Una vegada hagueu �nalitzat amb èxit 
l’activitat se us lliurarà el carnet de conduir burros.

CARNET DE CONDUIR BURROS

Viviu

Gaudiu d’aquest recorregut d’aventura en bicicleta de munta-
nya pel nord de la comarca d’Osona. A través d’aquesta terra, 
antuvi de bandolers, i apro�tant els senders i camins per on pas-
saven Joan de Serrallonga i Perot Rocaguinarda, podreu gaudir 
d’uns meravellosos paisatges amb unes vistes estratègiques, 
així com de les típiques cases de camp per les que van lluitar els 
bandolers i observar on s’amagaven.

RUTA DE BANDOLERS EN BTT

Viviu

Atreviu-vos

Amb aquesta excursió viureu l’autèntica sensació de navegar 
amb les embarcacions que utilitzaven els indis i descobrireu al-
guns racons molt especials del Pantà de Sau, com el campanar.

PIRAGÜISME EN PANTANS

Mulleu-vos

Veniu i gaudiu d’un vol en globus! Un viatge inoblidable sobre 
Montserrat o la Plana de Vic, per contemplar l’interior de Cata-
lunya des d’una posició privilegiada i espectacular. Una expe-
riència relaxant i sorprenent, que acaba amb un dinar tradicional 
català.

VOL EN GLOBUS

Atreviu-vos

Viviu una experiència inoblidable sobrevolant la Vall de Sau Coll-
sacabra i gaudint de les precioses vistes sobre el pantà de Sau 
i el seu campanar, el monestir de Casserres, el curs del riu Ter... 
sempre envoltats d’impressionants boscos i cingleres.

EL COLLSACABRA EN 
HELICÒPTER

Atreviu-vos

La primera i original de tot l’Estat Espanyol. Si vibràveu amb les 
boges proves d’“Humor Amarillo” no us podeu perdre la gimca-
na aquàtica més friki que us podeu imaginar. Es realitza en un 
medi aquàtic, pel que trobareu fang i moltes altres di�cultats; 
consta de 10 proves cada qual més salvatge, des del tobogan 
infernal �ns a la sargantana voladora, passant per la carrera 
d’obstacles en el fang, etc.

“HUMOR AMARILLO” 

Atreviu-vos
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Localitat Espais singulars

Monistrol de Montserrat Montserrat 350 300 395

Os de Balaguer Monestir de les Avellanes 150 40 150

Súria Les Comes Sererols 130 140 170

Hotels Veure llistat d’hotels amb sales per a reunions i esdeveniments a l’annex

Espais de reunions i esdeveniments

Capacitat hotelera

Capacitat Categoria
3* 4* 5* 5*GL

22 13 - -

1339 1430 - -

Teatre

Banquet

Còctel Nº hotels

Avantguardista

Tradicional 

Nº llits

Històric Original

Cultural En cellers

Capacitats màximes en format



102 103

cultural 

esportiu

Temps de flors
Girona

Torneig
Conde de Godó 
Barcelona

maig

abril

cultural

Dansa de la mort
Costa Brava

Dijous Sant

esportiu

Gran Premi F1
Costa Barcelona

maig

esportiu

Gran Premi Moto GP
Costa Barcelona

juny

cultural 

Festival Jardins
de Cap Roig 
Costa Brava

juliol-agost

cultural 

Festival de Peralada
Costa Brava

juliol-agost

gastronòmic

Verema
Costa Daurada
Terres de l’Ebre

setembre

gastronòmic

Temporada de Bolets 

set-nov

Baixada de “raiers”
Pirineus

juliol

cultural

Lliga de futbol 
Barcelona

set-maig

esportiu

Sant Joan

23 juny

cultural

Santa Tecla
Tarragona

23 setembre

cultural

Temporada d’Òpera
Barcelona

oct-juny

Fira de Nadal

desembre

cultural 

cultual 

gastronòmic

Aplec del Cargol
Lleida

maig

Calendari de festes i tradicions

gastronòmic

cultural 

cultural 

cultural cultural 

Fòrum Gastronòmic
Girona

Primavera Sound
Barcelona

Sónar
Barcelona

Festival de Moros i 
Cristians
Lleida

Tarraco viva
Tarragona

febrer

maig

juny

maig maig

cultural 

Carnestoltes
Costa Barcelona

febrer

gastronòmic

Festa de la Plantada
Costa Daurada 
Terres de l’Ebre

juny

cultural 

Temporada de 
Castellers 

abril-nov

Oportunitats per organitzar els vostres esdeveniments

La Patum
Pirineus

European Balloon 
Festival
Paisatges de l’Interior

Dia de la 
Transhumància
Pirineus

juny

juliol

juny

cultural 

Carros de Foc
Val d’Aran

setembre

esportiu

cultural

Matagalls - 
Montserrat
Paisatges de l’Interior

setembre

esportiu

cultural 

Sant Jordi

23 abril

Diada Nacional
de Catalunya

11 setembre

cultural 

Festival 
Internacional de 
cinema fantàstic
Costa Barcelona

octubre

cultural

cultural 

cultural 

Festa del
Renaixament
Costa Daurada
Terres de l’Ebre

juliol
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Comunicació per carretera

Roses

Figueres

60 km

35 km

42 km

42 km
54 km91 km

68 km

160 km

155 km

Perpignan 58 km
Montpellier 210 km
Toulouse 259 km

Toulouse 166 km

Zaragoza 157 km
Madrid 464 km 102 km

59 km

70 km

95 km

180 km

228 km

63 km

54 km

22 km
40 km

98 km

12 km

13 km

104 km

163 km

169 km

125 km

130 km

93 km

42 km

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels

Sant Carles 
de la Ràpita

Toulouse 181 km

Valencia 170 km

a

Informacions pràctiques

 

 

 

Comunicació amb tren d’alta velocitat

Roses

Figueres

13’

Perpignan 24’
París 5h 25’

Zaragoza 41’
Madrid 2h 03’

36’

30’

24’

Santa Susanna

Lloret de Mar

Olot

LLEIDA

Reus

PortAventura

Falset
Sitges

Montserrat

Cardona
Vic

Puigcerdà
La Seu d’Urgell

Sort

Vielha

Platja d’Aro

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

Vilafranca 
del Penedès

Castelldefels
Madrid 2h 30’

Sant Carles 
de la Ràpita
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Hotels amb sales per a reunions i esdeveniments

Membres del Catalunya Convention Bureau

Annex
Àrees naturals protegides

LLEIDA

Delta 
de l’Ebre

Els Ports

Parc
Nacional

Altres àrees
Protegides

Reserva
de la Biosfera

Montsant

Terres de l’Ebre

Aigüestortes
i Estany de 
Sant Maurici

Alt 
Pirineu

Cadí-Moixeró

Zona volcànica
de la Garrotxa

MontsenySant Llorenç
del Munt i l’Obac

Garraf

Cap de Creus

Aiguamolls 
de l’Empordà

Montgrí, Illes Medes
i Baix Ter

Montnegre-Corredor

Montserrat

Poblet
Collserola

L’Albera

Informacions pràctiques
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Barcelona  

Meliá Barcelona Sarrià 5* 500 350 450

Meliá Barcelona Sky 5* 360 350 290

Miramar Barcelona 5* 300 250 350

Murmuri Barcelona 4* 18 25

NH Calderón 4* 180 150 200

NH Constanza 4* 650 620 650

NH Numancia 3* 100 60

NH Podium 4* 275 220 300

Ohla Hotel 5* 40 50

Olivia 4* 500 386 525

Olivia Plaza 4* 85 70 100

Omm 5* 72 68 120

Petit Palace Barcelona 4* 200 250

Petit Palace Museum 4* 90 120

Petit Palace Opera Garden 4* 55 400

Princesa Sofia Gran Hotel 5* 1150 900 1500

Pullitzer Barcelona 4* 20 20 20

Pullman Barcelona Skipper 5* 675 535 680

Rafael Hoteles Diagonal Port 4* 140 180 300

Reding 3*

Regencia Colon 3*

Regina 4* 100 60 80

Renaissance Barcelona 120 80 120

Renaissance Barcelona Hotel 4* 120 100 150
Rey Juan Carlos I Business & City 
Resort 5*

1200 950 1500

Roger de Lluria 4* 440 280 450

Royal Ramblas 4*

Sallés Hotel Pere IV 4* 150 60 200

SB Diagonal Zero Barcelona 4* 300 250 300

SB Icària Barcelona 4* 440 400 650

Serhs Rivoli Ramblas 4* 200 160 180

Silken Concordia 3* 20 10 25

Silken Diagonal Barcelona 4* 300 250 300

Silken Gran Hotel Havana 4* 225 140 300

Silken Ramblas 4* 160 160 180

Silver Aparthotel 3*

Sixtytwo Barcelona 4* 20 75

Soho 3*

 

Suizo 3*

Tryp Barcelona Apolo 4* 550 400 500

Tryp Barcelona CondalMar 4* 250 180 250

U232 4* 90 60 115

Villa Emilia 4* 50 120

W Barcelona 5* 850 750 200

Girona  

AC Palau de Bellavista 4* 600 420 630

Carlemany 4* 400 220 270

Ciutat de Girona  4* 90 45 90

Gran Ultònia  4* 350 350 400

Meliá Girona 4* 250 188 275

Nord 1901 4* 72 46 70

URH Girona 4* 142 120 200

Costabella 3* 90 95 74

Lleida  

AC Lleida by Marriott 4* 70 50 80

Blue City Condes Lleida 4* 300 300 500

Finca Prats 5* 45 250

Hotel Nastasi Spa 4* 900 1000

Hotel Zenit Lleida 4* 110 100 150

NH Pirineos 4* 130 100 130

Tarragona  

AC Tarragona 4* 90 80

Ciutat de Tarragona 4* 420 275 420

Husa Imperial Tarraco 4* 500 400 600

Tarraco Park 4* 200 150 260

AH Alexandra 3* 30 45

Astari 3* 135 180 275

Urbis Centre 3* 25 28 35

Teatre TeatreBanquet BanquetCòctel Còctel

Annex
Hotels amb sales per a reunions i esdeveniments

URBÀ

Barcelona  

4 Barcelona 4* 120 100 120

Abba Balmoral 4* 70 140

ABBA Sants 4* 200 150 280

AC Barcelona Forum 4* 560 400 600

Acevi Villarroel 4* 240 148 245

Alexandra 4* 120 90 120

Alimara Barcelona 4* 600 350 650

America Barcelona 4* 40 25

Amister Art Hotel Barcelona 4* 50

Aparthotel Mariano Cubí 4* 40

Aristol 3*

Arts Barcelona 5* GL 1410 1040 3000

Atenea Barcelona Aparthotel 4* 150 250

Attica21 Barcelona Mar 4* 60 50 100

Avenida Palace 4* 280 300 400

Axel Barcelona  4* 100 60 100

Ayre Caspe 3* 132 120 200

Ayre hotel Gran Via 4* 72 56 90

Barceló Atenea Mar 4* 276 230 250

Barceló hotel Sants 4* 1500 1050 1600

Barceló Raval 4* 90 90 105

Barcelona Catedral 4* 70 120 170

Barcelona Center 4* 250 200 250

Barcelona Princess 4* 240 240 250

Barcelona Universal 4* 100 40

Best Western Alfa Aeropuerto 4* 150 100 150

Best Western Premier Dante 4* 60

B-hotel 3* 120 100

Calderón 4* 130 220 270

Casa Fuster 5* GL 110 220 300

Catalonia Barcelona Plaza 4* 700 460 650

Claris 5* GL 100 140 200

Colón 4* 150 100 250

Condes de Barcelona 4* 250 200 300

Confortel Barcelona 4* 115 140 220

Cram 4* 70 60 150

Duquesa de Cardona 4* 32 24 30

El Palace 5* GL 250 200 280

 

España 4* 120 96  160

Europark 3* 45 45

Eurostars Cristal Palace 4* 140 60 150

Eurostars Grand Marina 5* GL 500 540 600

Evenia Rocafort 3* 29 20 40

Evenia Rosselló 4* 100 90 110

Expo Hotel Barcelona 4* 80 3  50 450

Fira Palace 4* 1200 1400 2500

Flor Parks 3*

Four Points 
by Sheraton Barcelona Diagonal 3*

100 100 150

Front Marítim 4* 120 120 150

Gallery 4* 200 140 200

Gótico 4*

Gran Hotel la Florida 5* GL 110 150 250

Gran Hotel Torre Catalunya 4* 90 20 150

Granados 83 4* 45 45 80

Grand Hotel Central 4* 40 40 175

Granvia 3* 80 50 60

Grums 4*

Guillermo Tell 3* 70 32 50

H10 Marina Barcelona 4* 220 200 240

H1898 4* 200 110 150

HCC Covadonga 3* 60 40

HCC Montblanc 3* 400 300 500

HCC Open 3* 170 130 200

HCC Regente 4* 100 100 120

HCC St. Moritz 4* 140 60 170

HCC Taber 3* 35 30

Hilton Barcelona 4* 580 500 610

Hilton Diagonal Mar Barcelona 4* 900 900 1200

Husa Barcelona 4* 80 50 100

Husa l'Illa 4* 130 100 120

Jazz 3* 80

Le Méridien Barcelona 5* 240 230 240

Majestic  & Spa Barcelona 5* 500 500 645

Mandarin Oriental Barcelona 5* 40 40 300

    Medium City 4* 50 60 90

Teatre TeatreBanquet BanquetCòctel Còctel
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COSTA MEDITERRÀNIA

Costa Barcelona  

Sant Just Desvern City Park Sant Just 4* 575 425 650

Sant Just Desvern Hesperia Sant Just 4* 450 500 650

Santa Susanna Aqua Hotel Onabrava 4* Sup 270 220 300

Santa Susanna Caprici Verd 4* Sup 90 100

Santa Susanna Mercury 4* Sup 150 150

Santa Susanna Montemar Marítim 4* 70 130

Santa Susanna Sirius 4* Sup 85 100

Santa Susanna Tahití Playa 4* Sup 250 500

Sitges Antemare 4* 300

Sitges Av. Sofia 4* Sup 130 140 140

Sitges Calípolis 4* 190 220 450

Sitges Celimar Centre 3* 70 40 70

Sitges Dolce Sitges 5* 475 280 500

Sitges Estela Barcelona Hotel del Arte 4* 200 220 280

Sitges Medium Sitges Park 3*

Sitges Meliá Sitges 4* 1380 900 1300

Sitges Meliá Sitges 4* 1380 800 1300

Sitges San Sebastián 4* 180 130 140

Sitges Best Western Subur Maritim 4*

Sitges Sunway Playa Gof 4* 250 180

Terrassa
Doubletree by Hilton & Conference Center 
La Mola 4*

690 700 750

Vilanova del Vallès Hotel Mercure Augusta Barcelona Vallés 4* 350 300 450

Costa Brava  

Begur Parador de Aiguablava 4* 90 90 130

Caldes de Malavella
Meliá Golf Vichy Catalán 
Business & Convention Center 4*

320 250 350

Calella de Palafrugell Alga 3* 170 120 220

Castell Platja d'Aro Aparthotel Ciutat de Palol 4* 70 80 110

Castell Platja d'Aro Costa Brava 3*

Castell Platja d'Aro Nautic Park 4* 300 250 400

Castell Platja d'Aro NM Suites 4* 80 80 125

Castell Platja d'Aro Sallés Hotel & Spa Cala del Pi 5* 80 80 100

Castell Platja d'Aro Silken Park Hotel Sant Jorge 4* 270 220 290

Llafranc Terramar 3* 60 45 60

Lloret de Mar Alva Park Hotel 5* 135

Lloret de Mar Anabel 4* 70 250

Teatre Banquet Còctel

Hotels amb sales per a reunions i esdeveniments

COSTA MEDITERRÀNIA

Costa Barcelona  

Badalona Rafaelhoteles Badalona 4* 300 300 290

Barberà del Vallès Campanile Barcelona-Barberà 3* 220 180 200

Barberà del Vallès Eurostars Barberà Parc 4* 200

Bellaterra Cerdanyola del Vallès Campus 4* 700

Caldes de Montbui Balneario Termes Victòria 3* 450 300 450

Castelldefels Bel Air 4* 80 50 80

Castelldefels Best Western Mediterraneo 4* 100 60 90

Castelldefels Canal Olímpic 3* 200 150 200

Castelldefels Ciudad de Castelldefels 3* 350 320 400

Castelldefels Floraparc 3* 400 200 300

Castelldefels Gran Hotel Rey Don Jaime 4* 450 550 700

Castelldefels Luna 3* 200 160 200

Castelldefels Playafels 4* 820 700 900

Castelldefels SB BCN Events 4* 400 300 350

Cerdanyola del Vallès Exe Parc del Vallès 4* 175

Cervelló Can Rafel 4* 150 260 260

Collbató Montserrat Hotel & Training Center 3* 110

Cornellà de Llobregat Campanile Barcelona Sur-Cornellà 3* 152 77 152

Cornellà de Llobregat Novotel Barcelona Cornellà 4* 410 170 120

El Prat de Llobregat Barcelona Airport Hotel 4* 400 350 400

El Prat de Llobregat Sallés Hotel Ciutat del Prat 4* 200 90 200

El Prat de Llobregat Tryp Barcelona Aeropuerto 4* 300 200 350

Esplugues de Llobregat Abba Garden 4* 360 275 350

Gavà AC Hotels by Marriot AC Hotel Gavà Mar 4* 514 400 700

Hospitalet de Llobregat AC Som by Marriot 4* 55 50 60

Hospitalet de Llobregat Fira Congress 4* 650 700 1000

Hospitalet de Llobregat Hesperia Tower & Convention Center * 1800 1330 1800

Hospitalet de Llobregat Renaissance Barcelona Fira Hotel 4* 573 380 585

Mataró Atenea Port 4* 550 500

Mataró NH Ciutat de Mataró 3* 300 300 700

Mollet del Vallès Catalan 3* 100 53 130

Sant Boi de Llobregat El Castell 3* 150 200 240

Sant Boi de Llobregat Frontair Congress Barcelona 820 600 700

    Sant Esteve Sesrovires Barcelona Golf & Resort 4* 280 300 450

    Sant Joan Despí Novotel Sant Joan Despí 4* 200 200

Teatre Banquet Còctel
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COSTA MEDITERRÀNIA

Costa Daurada - Terres de l’Ebre
 
PortAventura Caribe 4*

PortAventura El Paso 4*

PortAventura Gold River 4*

PortAventura PortAventura 4*

Salou Blaumar Hotel 4* 70 60 120

Salou Regente Aragón 4* 120 80

Salou Sol Costa Daurada 4* 350 240 430

Salou Magnolia 4* 120 - 200

Tortosa Corona de Tortosa 3* 220 170 250

Tortosa Parador de Tortosa 3* 200 120 180

Valls Class Valls 3* 150 220 320

Vandellòs La Figuerola Hotel Golf & Spa 4* 300 300 350

Vila-seca Mercure Atenea Aventura 4* 80 120 120

Vila-seca Gran Palas Hotel 5* 1000 900 1000

Teatre Banquet Còctel
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COSTA MEDITERRÀNIA

Costa Brava  

Lloret de Mar Evenia Olympic Palace 4* 770 370 700

Lloret de Mar Evenia Olympic Suites 4* 805 430 805

Lloret de Mar Guitart Gold Central Park 4* 650 350 450

Lloret de Mar Guitart Monterrey 5* 425 325 600

Lloret de Mar Marsol 4* 144 120 144

Lloret de Mar Rigat Park & Spa Hotel 5* 100 425 550

Lloret de Mar Rosamar & Spa 4* 80 80 250

Lloret de Mar Santa Marta 5* 140 140 110

Palamós Trias 4* 40 140 200

Pals Hotel- Restaurante Mas Salvi 4* 120 120 160

Pals La Costa Golf & Beach Resort 4* 250 280 350

Peralada Peralada Wine Spa & Golf 5* 350 275 370

Riudellots de la Selva Novotel Girona Aeropuerto 4* 200 100

Roses Almadraba Park Hotel 4* 120 250 300

Roses Hotel Spa Terraza 4* 150 120 80

S'Agaró Barcarola 3*

S'Agaró Confortel Caleta Park 4* 150 50 80

S'Agaró Hostal de La Gavina 5* GL 200 350 400

S'Agaró Hotel S'Agaró 4* 250 300 480

Sant Feliu de Guíxols Eden Roc 4* 300 260 350

Sant Feliu de Guíxols Hipócrates Curhotel 4* 125 90 150

Santa Coloma de Farners Mas Solà 4* 500 400 300

Santa Cristina d'Aro Sallés Hotel Mas Tapiolas 4* 550 350 575

Tamariu Hostalillo 3* 80 85 90

Torroella de Montgrí Hotel Clipper & Villas 4* 90 100 120

Tossa de Mar Premier Gran Hotel Reymar & Spa 4* 200 160 200

Costa Daurada - Terres de l’Ebre
 
Altafulla Gran Claustre 4* 50 40 50

Cambrils Port Vinyols 3* 350 320 350

Cambrils Tryp Port Cambrils 4* 550 300 450

Capçanes Heredad Mas Collet 4* 30 30 40

Coma-ruga Balneario Playa de Coma-ruga 4* 130 130

El Vendrell Le Meridien RA beach hotel & spa 5* 300 200 500

Falset Hotel-Hostal Sport 4*

La Selva del Camp Mas Passamaner 5* 325 150

L'Ametlla de Mar Ametlla de Mar 4* 350 300 350

Montbrió del Camp Termes Montbrió 4* 900 240 250

Teatre Banquet Còctel
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Cardona Hotel Bremon 3* 45 50 70

Cardona Parador Ducs de Cardona 4* 80 120

Cardona Vilar Rural de Cardona 3* 170 150 180

Igualada Hotel Ciutat d'Igualada 4* 250 300 400

Montseny Husa Sant Bernat 3* 250 220 440

Seva El Montanyà Resort & Spa 4* 325 260 400

Sant Hilari Sacalm Hotel Balneari Font Vella 45 60

Sant Hilari Sacalm Vilar Rural de Sant Hilari 4* 345 200 300

Sant Fruitós de Bages Món Sant Benet 4* 734 500 800

Val d’Aran  

Arties Hotel Casa Irene 4* 150

Arties Parador d'Arties 4* 120 230 350

Bagergue Hotel Seixes 3* 30

Baqueira Hotel AC Baqueira 5* 63 48 80

Baqueira Hotel Himalaia Baqueira 4* 115

Baqueira Hotel Montarto 4* 200

Baqueira Hotel Tuc Blanc 3* 220 140 170

Baqueira Hotel Val de Neu 5* 180 100 200

Baqueira Rafael Hoteles La Pleta 5* 60

Betren Hotel Husa Tuca 4* 160 150 200

Garòs Hotel Vilagaròs 4* 70

Pont d'Arròs Hotel Penha 3* 40

Vielha Acevi Val d'Aran 4* 80 100

Vielha Hotel Sol Vielha 4* 100

Vielha Parador de Vielha 4* 120 300 400

Vielha Hotel Eth Solan 3*

PIRINEUS Teatre

Teatre

Banquet

Banquet

Còctel

Còctel

Hotels amb sales per a reunions i esdeveniments

PIRINEUS

Pirineus  

Bolvir de Cerdanya Hotel Chalet del Golf 4* 60 30 70

Castellciutat El Castell 4* 400

Cellers Terradets 3* 250 200 260

Escaló Castellarnau 3*

Espot Roca Blanca 3*

Estamariu Cal Teixidor 3*

Fares L'Arcada de Fares 

Fontanals de Cerdanya Hotel Fontanals Golf 4*

Joanetes Mas Les Comelles

La Guingueta d'Àneu Poldo 3* 75

La Seu d'Urgell Parador de La Seu 3* 98 80 200

Llavorsí Riberies 4* 60

Olot Cal Blanc 

Olot Estació 3*

Olot La Perla d'Olot 3* 50

Olot Riu Olot 4*

Peramola Can Boix 4*

Pla de l'Ermita de Taül Boí Taüll Resort 3*

Pla de l'Ermita de Taül Romànic 3*

Prullans Cerdanya Resort 3* 350 220

Puigcerdà Hotel del Lago 3*

Queralbs Hotel Vall de Núria 3* 144 25 55

Santa Pau Cal Sastre

Sort Pessets 3* 150

Tavascan Estanys Blaus 3*

València d'Àneu La Morera 3*

Teatre Banquet Còctel
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Hotel Omm www.hotelomm.es

Hotel Pullman Barcelona Skipper www.pullman-barcelona-skipper.com

Hotel Pulitzer www.hotelpulitzer.es

Hotel Regina www.reginahotel.com

Hotel Tryp Barcelona Apolo www.tryp-apolo.com

Hotel 1898 www.hotel1898.com

Hotel Can Cuch www.hotelcancuch.com

Hotel El Montanyà Serhs www.elmontanya.com

Hotel Bremon www.hotelbremon.com

Parador de Cardona www.parador.es

Vilar Rural de Cardona www.vilarsrurals.com

Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm www.vilarsrurals.com

Hotel Calípolis www.hotelcalipolis.com

Hotel Estela Barcelona · Hotel del Arte www.hotelestela.com

Hotel San Sebastian Playa www.hotelsansebastian.com

Hotel Front Air Congress www.alexandrehotels.com

Gran Hotel Rey Don Jaime www.grup-soteras.com/index_donjaime.html

Hotel Guitart Monterrey www.guitarthotels.com

Premier Gran Hotel Reymar & Spa www.hotelreymartossa.com

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi www.salleshotels.com

Mercure Atenea Aventura www.cityhotels.es

Gran Palas Hotel www.granpalashotel.com

Hotel & Restaurant · Hostal Sport www.hostalsport.com

Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa www.lemeridienra.com

Portaventura · Hotel Portaventura www.portaventura-be.com

Hotel Termes Montbrió www.rocblanchotels.com

Hotel Vall de Núria www.valldenuria.cat

Monestir de les Avellanes Meeting & Ecoresort www.monestirdelesavellanes.com

 

 

SPECIALISED AGENCIES
OPC  

Bocemtium www.bocemtium.com

Grupo Pacífico www.pacifico-meetings.com

Pacific World www.pacificworld.com

Reunions i Ciència www.gruporic.com

Top Congress www.topcongress.es

MEETING FACILITIES
Palau de Congressos de Catalunya www.pcongresos.com

Congress Centre Gran Hotel Rey Don Jaime www.grup-soteras.com/index_donjaime.html

Auditori Palau de Congressos de Girona www.gironacongressos.org

Evenia Olympic Resort, Hotels, Spa i Palau de Congressos www.olympiccongresscenter.com

FiraReus www.firareus.com

PortAventura Convention Centre www.portaventura-be.com

Palau de Congressos La Llotja www.pc-lleida.com

VENUES
Casa Batlló www.casabatllo.cat

El Molino www.elmolinobcn.com

El Principal www.grupotragaluz.com

Espai Provença www.espaiprovenca.cat

FC Barcelona · Camp Nou www.fcbarcelona.cat

Gran Teatre del Liceu www.liceubarcelona.cat

La Pedrera www.lapedrera.com

Museu Nacional d'Art de Catalunya www.mnac.cat

Circuit de Barcelona - Catalunya www.circuitcat.com

Mas de Sant Lleí www.masdesantllei.com

Món St Benet · Hotel and Conference Center www.hotelmonstbenet.com

Montserrat www.montserratvisita.com

Can Macià - Caves Bohigas www.bohigas.es

Illa Fantasia www.illafantasia.com

Cava & Hotel Mas Tinell www.hotelmastinell.com

Caves Freixenet www.freixenet.es

Heretat Segura Viudas www.seguraviudas.com

Masia Mas Coll www.masiamascoll.com

Miguel Torres www.torres.es

Vallformosa www.vallformosa.com

Sala Polivalent Costa Brava www.gccb.com

Castell de Tamarit www.castillotamarit.com

HOTELS
Hotel Alexandra www.hotel-alexandra.com

Alimara Barcelona Hotel www.alimarahotel.com

Atenea Barcelona Aparthotel www.cityhotels.es

Hotel Fira Palace www.fira-palace.com

Hotel 4 Barcelona www.hotel4barcelona.com

Hotel Front Marítim www.hotelfrontmaritim.com

Hotel H10 Marina Barcelona www.h10hotels.com

Meliá Barcelona Sky www.me-barcelona.com

Membres del Catalunya Convention Bureau

Annex
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La Roca Village www.larocavillage.com

Running Tours Barcelona www.runningtoursbarcelona.com

RESTAURANTS & CATERING

La Gavina (Restaurant) www.lagavina.es

Restaurant Diagonal Can Soteras (Restaurant) www.grup-soteras.com

Restaurant La Cucanya (Restaurant) www.restaurantlacucanya.com

Universitas Food Services (Catering) www.universitas.cat

AUXILIARY AND TECHNICAL SERVICES 

AIB, Agrupació d'Intèrprets de Barcelona 
(Translation and interpretation)

www.aibcnet.com

One Vision (Communication channels and new technologies) www.onevisionbcn.com

Open Print Destination Printing Company (Reprography) www.openprint.com

Puzzle Papers (Corporate gifts) www.puzzlepapers.com

Sabaté (Design, decoration & reprography) www.sabatebarcelona.com

Soft Congres (Technological services) www.softcongres.com

Turispad, Comunicación y Servicios Móviles (Tablet Rental) www.turispad.com

Wallvideo Audiovisuals per congressos i events (Audiovisual Material) www.wallvideo.es

 

CONVENTION BUREAUX
Barcelona Convention Bureau www.barcelonaconventionbureau.com

Barcelona Province Convention Bureau www.barcelonaprovincecb.cat

Costa Daurada Convention Bureau www.costadauradaevents.com

Costa Brava Girona Convention Bureau www.gironaconventionbureau.com

Aran Natura Convention Bureau www.visitvaldaran.com

Baix Llobregat Meetings & Events in Barcelona www.turismebaixllobregat.com

Castelldefels Meetings & Incentives www.castelldefels.eu

Lleida Event & Convention Bureau www.turismedelleida.com

Lloret Convention Bureau www.lloretcb.org

Santa Sussana Turisme de Reunions www.stasusanna-online.com

Sitges Convention Bureau www.sitgescb.cat

Tarragona Convention Bureau www.tarragonacb.cat

DMC

About Events www.about-events.com

Abreu DMC Barcelona www.abreudmc.com

Across Spain www.across-spain.es

Alo Spain DMC www.alospaincongress.com

Barcelona Online www.barcelona-on-line.es

Cava Emotions www.cavaemotions.com

Cutting Edge Events Spain & Portugal www.cuttingedge-events.com

E&TB Group Spanish DMC www.eatbgroup.com

GP Destination Management www.gpdmc.com

Liberty International Spain www.liberty-international.org/spain

Mediterranean Icoming Services www.mediterraneanincoming.com

Pacific World www.pacificworld.com

Sit Events (Group incoming DMC) www.sitevents.com

VIAP Uniglobe www.viap.es

EVENT ORGANIZER

Eventive www.eventiveprod.com

Natura By Green Team - Experiencias sostenibles www.rsc-greenteam.com

SPECIALISED AGENCIES  

COMPLEMENTARY SERVICES
TRANSPORT

Avant Grup · Coach & Car services Barcelona www.avantgrup.com

Calella Moventis www.calellamoventis.com

Gevicar www.gevicar.es

Grup Limousines www.gruplimo.com

Sagalés www.eliteclassbus.com

OUTDOOR & TEAM BUILDING · TOURS & ACTIVITIES

Amfivia Outdoor Events Management www.amfivia.com

Barcelona Golf Events & Incentives www.barcelonagolf.com

Humanside Experiences www.humanside.biz/experiences

Obrint Via www.obrintvia.cat

Roc Roi www.rocroi.com

World Experience Barcelona www.webarcelona.com

Barcelona Guide Bureau, S.L. www.barcelonaguidebureau.com

Bornbike Experience Tours www.bornbikebarcelona.com

Camins de Vent www.caminsdevent.com

Kon Tiki www.globuskontiki.com

Membres del Catalunya Convention Bureau
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© Generalitat de Catalunya

Edita: Agència Catalana de Turisme

Textos: Agència Catalana de Turisme, Amfivia, aQa consulting, Baix Llobregat Convention Bureau, Barcelona Province 
Convention Bureau, Bodegues Torres, Born Bike Experience, Castelldefels Convention Bureau, Human Side, Lloret 
Convention Bureau, Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Running 
Tours Barcelona, Sitges Convention Bureau, Torisme Val d’Aran, Turisme de Lleida, World Experience Barcelona

Fotografies portada: Agència Catalana de Turisme

Fotografies: Abba Garden Hotel, Agència Catalana de Turisme, Ajuntament de Cadaqués, Ajuntament de Roses (Marc 
Torra Ferrer, Xavier Arnau), Ajuntament d’Igualada (Manel Hidalgo), Amfivia, Anigami Aventura, Aniol Resclosa, Antoni 
Bofill, Barcelona Province Convention Bureau, BCN Kitchen, Blue City Condes Lleida, Burricleta, Carlos Garralaga, 
Casa Bacardi, Casa Irene, Casa Llotja de Mar (càtering sensacions), Castell Jalpí, Cerdanya Resort, Chopo, Circuit de 
Barcelona Catalunya, Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(Manel Cuesta), Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci del 
Patrimoni de Sitges (Joan Valera, Jesus Paris), Diputació de Barcelona (M. Nogués), Disseny Hub Barcelona (Lourdes 
Jansana), Dolce Sitges, Eduard Masdeu, Essentia BCN Events (Vanesa Ribas), Exclusive Hotels, FC Barcelona, Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona, Fundación Casamor, Girona Congressos, Globus Kontiki, Grupo Reside, High 
Fidelity Collective, Hotel AC Baqueira, Hotel Carlemany, Hotel Gran Claustre, Hotel Husa Sant Bernat, Hotel Husa 
Tuca, Hotel Mas Solà, Hotel Montarto, Hotel Muntanya & Spa Cerdanya Resort, Hotel Pessets & Spa, Hotel Santa 
Marta, Hotel Ultònia, Humanside, Illa Fantasia, Joan Capdevila, Joan Vallvè, Jordi Rom, Jordi S. Carreres, Josep Maria 
Oliveres, La Fageda d’en Jordà, La Roca Village, Les Comes de Sererols, Lloret Convention Bureau, Lluc Queralt, 
Manel Granell, Mas les Comelles, Mas Passamaner, Mas Terrats (Jordi Geli, Xevi Domene), Masia d’en Cabanyes, 
Melià Golf Vichy Catalan Business & Convention Centre, Melià Sitges Palau de Congressos i Hotel, Miguel Torres, 
Missatges, Montse Riera, Museu de l’anxova i la sal, Obrint Via, Olimpic Cable Park, Palau Novella, Parador d’Arties, 
Parador de Vielha, Parc Astronòmic del Monstec (Mar Tapia), Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Abigail King, 
Roger Lleixà, David Aparicio, Toni Leon, Iconna, Occitània, La Vinyeta), Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, 
Pedres de Girona, Pep Callís, Pep Escoda, Peralada Wine Spa & Golf, PortAventura Convention Centre, Projecte 
NINAM, Pyrenées Heliski, Rafael Hoteles la Pleta, Rafel López-Monné, Reunions entre volcans, Rigat Park & Spa Hotel, 
Running Tours, Serrat Mariner Ambients, Swingyourpics, Tarragona Convention Bureau, Tarragona Gastronòmica 
(Ambrós Porta), Teatre Municipal Girona, Tecnocampus, TNC (Ferran Mateo), Torisme Val d’Aran, Tuna Tour, Turisme de 
Lleida, Turisme de Sitges, Val de Neu (Per Rueda), Vols Girona, World Experience Barcelona

Disseny gràfic: aQa consulting. Cecilia Martín, Gracia Fernández.

Passeig de Gràcia, 105 – 3a 
08008 Barcelona
Tel: + 34 934 849 900 
Fax: +34 934 849 888
www.act.cat
www.catalunya.com
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