Casaments al Camp Nou
El Barça amb tu, en els moments més importants

Benvinguts al Camp Nou

El Camp Nou, l’estadi 5 estrelles UEFA més gran d’Europa, una icona de la ciutat de Barcelona, el temple del
futbol més espectacular del món serà, un cop més, l’escenari de les grans ocasions. Un entorn únic i
incomparable per gaudir d’una jornada memorable.
Per fi, el somni de tants barcelonistes és possible: celebrar el seu casament a Can Barça.
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Serveis inclosos gratuïtament

Casaments al Camp Nou

El primer regal us el fa el Club.
Serveis inclosos gratuïtament en tots els casaments celebrats al Camp Nou:
* Benvinguda als convidats amb copa de cava arran de gespa.
* Accés a sessió fotogràfica exclusiva dels nuvis als llocs més significatius de l’estadi: Llotja
Presidencial, Sala de Premsa, túnel de vestidors, banquetes, la Masia, terreny de joc.
* Missatge personalitzat de felicitació als videomarcadors.
* Pàrquing dins el recinte per a tots els convidats.
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El banquet: sales i espais

Casaments al Camp Nou

Banquets servits en exclusiva per les empreses homologades pel FC Barcelona.
Menú personalitzat segons elecció dels nuvis.
Les dates disponibles s’han de consultar (sempre en dia de no partit).
Exclusivitat de casament en data i sala / espai
Relació i característiques de les sales i espais:

Dimensions (ample x llarg)

Capacitat banquet

Capacitat còctel

Sala Fundació

18 x 10 m

70

100

Sala Avantllotja d'
Honor

31 x 7 m

110

160

Sala París '
06

20 x 18 m

200

300

Sala Roma '
09

50 x 10 m

220

360

Platea Camp Nou

25 x 12 m

220

300

550 m² irregulars

300

500

1.100 m² irregulars

750

1000

Mig Hall de Tribuna
Hall de Tribuna

Faci un Tour virtual amb imatges 360º per les nostres sales:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html
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El banquet: sales i espais

Casaments al Camp Nou

Sala Fundació

Avantllotja d’Honor

Concebuda com una prolongació de l’Avantllotja d’Honor,
compta amb una vista parcial al terreny de joc. És un espai
idoni per a dinars/sopars a taula i còctels de petit format.
Té una excel·lent ubicació sota la Llotja Presidencial,
panells divisoris i una decoració elegant en fusta de colors
foscos.

Situada en el nivell inferior de la zona presidencial, la seva
moderna decoració amb fustes fosques i materials nobles
sota la claraboia amb golfes li confereixen un aspecte
modern i distingit. Està equipada amb mobiliari i
nombroses pantalles de plasma i es caracteritza per la
seva versatilitat i possibles combinacions amb espais
contigus.

Faci un Tour virtual amb imatges 360º per les nostres sales:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html
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El banquet: sales i espais

Casaments al Camp Nou

Sala París ‘06

De forma quadrada, totalment diàfana i amb una gran
vidriera amb vista a la façana principal del Camp Nou, està
equipada amb dues grans pantalles i decorada amb un
mural de l'
equip campió de la Champions League 2006 a
París. Una de les sales més polivalents de l'
estadi,
coneguda per acollir les presentacions als mitjans de
comunicació dels nous fitxatges del Club.

Sala Roma ‘09

Decorada en tons clars i amb un estil modern i sofisticat,
aquesta sala disposa d’abundant llum natural i d’unes vistes
impressionants dels voltants de l’estadi, gràcies a la seva
posició elevada sobre la tribuna principal i a la paret de
finestral. Limita a la part interior amb les millors llotges de
l’estadi, a través de les quals s’accedeix a una gran vista de
la gespa i la grada del Camp Nou.

Faci un Tour virtual amb imatges 360º per les nostres sales:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html
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El banquet: sales i espais

Casaments al Camp Nou

Platea Camp Nou

Espectacular terrassa a l’interior del Camp Nou.
Construïda sobre la 1a graderia de Tribuna, permet
gaudir d’un esdeveniment a l’aire lliure, però protegits
de sol i pluja per la visera arquitectònica de l’estadi.
Ofereix una visió privilegiada i insòlita del terreny de
joc i les grades del Camp Nou buides.
(Disponible de finals de maig a finals d’agost)

Hall de Tribuna

Un gran espai al cor del Camp Nou. Situat a
l’entrada principal de l’estadi, amb una immillorable
accessibilitat i connectat amb l’interior del Camp Nou
a través de quatre boques, permet una fàcil
interacció entre un ampli espai tancat i la graderia de
Tribuna. Sala totalment personalitzable que aporta
un elevat nivell de sofisticació i espectacularitat, on
destaquen les grans imatges en blanc i negre de
jugadors mítics del nostre club.

Faci un Tour virtual amb imatges 360º per les nostres sales:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html
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La cerimònia: sales i espais

Casaments al Camp Nou

Cerimònies civils únicament, i sempre contractant el banquet nupcial també al Camp Nou.
Serveis proveïts per les empreses homologades pel FC Barcelona.

Dimensions (ample x llarg)

Capacitat cerimònia

Sala Fundació

18 x 10 m

70

Sala Roma '
09

50 x 10 m

150

Platea Camp Nou

25 x 12 m

200

Sala París '
06

20 x 18 m

300

Platea Camp Nou

Sala París ‘06

Sala Roma ‘09

Sala Fundació

8

Preus i serveis

Casaments al Camp Nou

LLOGUER D’ESPAIS (Banquet o còctel)
Els preus de lloguer d’espais inclouen:
• 6 hores d’utilització. Per a hores extres, consulteu-ne el
preu
• Muntatge i desmuntatge estàndards segons opció triada
• Personal de control d’accés
• Neteja prèvia i posterior
• Assistència d’una hostessa
• SOCIS 15% DTE. (amb mes d’1 any d’antiguitat)
• Els preus no inclouen l'
IVA

Persones

Fundació

50
100

1.600 €
1.900 €

25
51

i

50
101

i

100
160

1.900 €
2.200 €

i

Entre

75
121

i

120
180

3.100 €
3.500 €

Entre

181

i

300

3.900 €

Entre

i

Entre

100
151

i

150
200

4.100 €
4.500 €

Entre

201

i

360

4.900 €

Entre

i

Entre

100
151

i

150
200

6.000 €
6.500 €

Entre

201

i

250

7.000 €

Hall de Tribuna (mig)

Entre

200

i

500

9.000 €

Hall de Tribuna (sencer)

Entre

300

i

1000

13.500 €

Entre
Entre

Avantllotja d'
Honor

Entre
Entre

Paris '
06

Roma '
09

Platea Camp Nou

Entre

i

i

Preu lloguer

LLOGUER D’ESPAIS (Aperitiu previ)
•
•
•
•

Preu lloguer

Avantllotja d'
Honor

D’aplicació si es desitja un espai addicional per a aperitiu previ
Passarel·la Camp Nou
Preu tancat amb independència del nombre de comensals
SOCIS 15% DTE. (amb mes d’1 any d’antiguitat)
Platea Camp Nou
Els preus no inclouen l’IVA
Hall de Tribuna (mig, sense muntatge decoratiu)

1.000 €
800 €
1.200 €
800 €
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Preus i serveis
APERITIU:

BANQUETS
Preus a partir de 95 € + IVA
Menús personalitzats que poden escollir els nuvis junt amb
l’empresa de càtering seleccionada per ells.
Exemples de menús partint com a mínim de 100 comensals.
Per a un nombre inferior, es farà un pressupost personalitzat.
Els preus del banquet inclouen:
Gastronomia:

Casaments al Camp Nou

Aperitiu
Copa de benvinguda
Especialitats fredes
Especialitats calentes
Menú
1r plat
2n plat
Postres
Cafès i petit-fours
Bodega
Pastís Nupcial
2 hores de barra lliure

Minutes
Degustació prèvia fins a 6 persones (un cop confirmat el servei)
Decoració bàsica adaptada al gust dels nuvis.
Tovalles i tovallons, vaixella, cristalleria i centres.
Els preus no inclouen l'
IVA

Exemple menú 95 € + IVA

Recepció amb copa de benvinguda ‘Can Barça‘:
Copa de Cava Brut Nature
Suc de taronja natural
‘Snacks'

Falsa canyella d’olives negres
Bric de gerds amb sal, sucre i pebre de Madagascar
Cruixent de pipes amb sal i pebre

Especialitats fredes
Assortiment de blinis:
Rosbif amb verduretes
Tonyina fumada, adobada i germinada
Gorgonzola amb pipes de carbassa
Terrina de foie sobre torta de plum-cake
Pinxo d’amanida caprese
Cassoleta de cua de llagostí
Hummus mediterrani amb pebre de la Vera
Torta del Casar amb melmelada de bitxo
Broqueta de tomàquet i alfàbrega amb seitons
Fals Niguiri de salmó amb Wasabi
Especialitats calentes
Coca tèbia de carbassó, tomàquet i formatge de cabra
Minicroquetes de ceps
Culleradeta d’arròs cremós amb ceps i fruits secs
Broqueta de prunes amb pollastre i bacó
Xistorra amb xips de patata
Rotllets de verdures

MENÚ:
Ravioli de Marisc amb bisque de gambes i brots tendres
*
Cuixa d’ànec confitat amb ‘rumicub’ de carbassa i fruita
caramel·litzada
*
Gelat d’aigua de roses amb taronja perfumada a la canyella
*
Pastís nupcial
(Inclou bodega i barra lliure 2 h)
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Preus i serveis

Casaments al Camp Nou

BANQUETS
Exemple menú 110€ + iva

Preus a partir de 110 € + iva

APERITIU:

Menús personalitzats que els nuvis poden escollir junt amb l’empresa de
càtering seleccionada per ells.

Recepció amb copa de benvinguda “Can Barça”:
Copa de cava Brut Nature

Exemples de menús partint com a mínim de 100 comensals.
Per a un nombre inferior, es farà un pressupost personalitzat.
Els preus del banquet inclouen:
Gastronomia:

Aperitiu
Copa de benvinguda
Especialitats fredes
Especialitats calentes
Menú
1r plat
2n plat
Postres
Cafès i petit-fours
Bodega
Pastís nupcial
2 hores de barra lliure

Minutes
Degustació prèvia fins a 6 persones (un cop confirmat el servei)
Decoració bàsica adaptada al gust dels nuvis.
Tovalles i tovallons, vaixella, cristalleria i centres.
Els preus no inclouen l'
IVA

Especialitats fredes
Xips de banana al curri
Roques de parmesà
Encenalls de pernil
Minicoques amb pa amb tomàquet
Torradeta de foie amb poma caramel·litzada
Pessics de salmó amb pebre de Madagascar
Tataki de tonyina amb soja
Steak tàrtar amb sal de Maldon
Torradeta d’escalivada amb tòfona
Caneló de mascarpone i gorgonzola
Especialitats calentes
Croquetes cremoses d'
ibèric
Croquetes cremoses de ceps
Broqueta d’au amb cruixent de cereals
Tastets amb pernil d'
ànec en tempura
Cruixent de botifarra negra amb puré de mango
‘Rolley’ de gambes
Crema de múrgoles

MENÚ:
Duna de llagostins i mongeta tendra amb mesclum
*
Filet d'ibèric amb salsa de pebre, ‘fazzoletto’ de botifarra
del perol i formatge de cabra.
*
Copeta de crema catalana i fruits de temporada
*
Pastís nupcial
(Inclou bodega i barra lliure 2 h)
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Preus i serveis

Casaments al Camp Nou

BANQUETS
Preus a partir de 120 € + IVA

APERITIU:

Menús personalitzats que els nuvis poden escollir junt amb l’empresa de
càtering seleccionada per ells.

Recepció amb copa de benvinguda “Can Barça”
‘Snacks’ salats
Caramels de fuet
Xips vegetals
Crispetes amb oli d’oliva verge i espècies del món

Exemples de menús partint com a mínim de 100 comensals.
Per a un nombre inferior, es farà un pressupost personalitzat.

Vi dolç i formatge curat
Esponjós de truita de patata
Selecció de cremosos: ceps i cabrales
Bacallà en forma de bunyols i una suau picada d’all i julivert
Foie, figues i pa d’espècies
Tastet de l’hort anxova i bitxo
Minivieires al vermut
Ous de guatlla amb sobrassada
Minicòctels de pinya colada, San Francisco i cava –préssec sanguini
Llagostins de Sant Carles amb pols de romesco
Gambes en forma de raviolis farcits de bolets amb oli de ceps
Escopinyes en una pipeta amb la seva salsa
Cassoletes individuals de pop a la gallega i remenat d’alls tendres i gambes
Assortiment de carpaccios
‘Tortita’ de ‘camarones’ (gambetes) i ‘rebujito’
Bufet de cremes fredes i fideuà amb fideus rossejats, sípia i fumet de crustacis.

Els preus del banquet inclouen:
Gastronomia:

Aperitiu
Copa de benvinguda
Especialitats fredes
Especialitats calentes
Menú
1r plat
2n plat
Postres
Cafès i petit-fours
Bodega
Pastís nupcial
2 hores de barra lliure

Minutes
Degustació prèvia fins a 6 persones (un cop confirmat el servei)
Decoració bàsica adaptada al gust dels nuvis.
Tovalles i tovallons, vaixella, cristalleria i centres.
Els preus no inclouen l'
IVA

Exemple menú 120 € + IVA

MENÚ:
Amanida de gambes i vieires amb vinagreta de verdures confitades
al perfum de farigola
*
Llaminer de vedella amb saltat de bolets de temporada i el seu suc
infusionat amb moixernons
*
‘Frapé’ de passió, rom i sucre de canya
*
Pastís nupcial
(Inclou bodega i barra lliure 2 h)
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Preus i serveis

Casaments al Camp Nou

CERIMÒNIES CIVILS
Preus vàlids fins a 100 persones. Per a un nombre superior de convidats consulteu el cost addicional.
La cerimònia és un extra del banquet nupcial i no es pot contractar independentment.
Preus per a muntatges base. Possibilitat de complementar-los amb cost addicional.

Capacitat màxima

Preu cerimònia
(fins a 100 persones)

Fundació

60 persones

1.800 €

París '
06

300 persones

2.000 €

Roma '
09

150 persones

2.200 €

Platea Camp Nou

200 persones

2.400 €

Els preus de la cerimònia inclouen:
Oficiant
Cadires enfundades (fins a 100)
Decoració de la sala
Flors
Música
Altres components extres disponibles sota petició i
amb càrrec addicional.
Els preus no inclouen l’IVA
13

Preus i serveis

Casaments al Camp Nou

SERVEIS EXTRES
Serveis FCB:

Preu

Tour Estadi i Museu (dins horaris d'obertura al públic)
Samarreta personalitzada FCB (amb nom i número)
Himne del Barça i megafonia (quan els convidats entrin a l'estadi)
Presencia de trofeus al banquet (2 hores)
Autocar 1r equip (2 trajectes dins la ciutat / 3 hores màxim)
Cheerleaders equip de bàsquet (dues actuacions benvinguda i animació)

Serveis extres externs*:

Socis gratis

77,50 € / unitat
700 €
1.500 €

Lliga, Champions,…

1.000 €
1.600 €

Preu

Discjòquei (Música ambient durant banquet i 2 h. ball)
Animació i jocs infantils (2 artistes x 2 h)
Inflables elàstics (amb monitor)
Hostessa (Atenció convidats, repartiment regals…)
Servei de guarda-roba
Audiovisuals i decoració
*A través de proveïdors externs del Club

18 € / persona

1.100 €
1.000 €
A partir de 500 € / unitat
25€/h.

Mínim 3 hores

600 €
Segons necessitats
Condicions:
Especificacions sobre cada servei i preus a consultar.
Els preus no inclouen l'
IVA
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Condicions generals i de pagament

Casaments al Camp Nou

Condicions generals:
L'
assignació de la sala es farà en funció de la capacitat
d’aquesta, el nombre de comensals i la disponibilitat
d'
espais.
La llista de convidats i la confirmació definitiva del nombre de
comensals s'
haurà de comunicar al FC Barcelona amb 10
dies d'
antelació a la data de l'
enllaç.
Els serveis de migdia seran de les 13.00 h a les 19.00 h, i els
de nit de 20.00 h a 02.00 h. Fora d'
aquests horaris s'
haurà
d'
abonar un suplement per les hores extra, sempre que sigui
possible per la disponibilitat de la sala.
La contractació de serveis complementaris com ara el
discjòquei, la fotografia, el servei d'
animació infantil i els
monitors, la decoració floral i especial de la sala, etc., es
realitzarà exclusivament a través de les empreses
proveïdores del FC Barcelona.
Assegurança inclosa fins a 300 persones. Per a un grup
superior es cotitzarà separadament el cost corresponent.

Condicions de pagament:
20% a la reserva de l’espai
30% un cop feta la prova de menú
Resta fins al 100% 10 dies abans del
casament
En cas de cancel·lació, el client perdrà tots
els dipòsits abonats fins al moment.
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Contacte

Casaments al Camp Nou

Més informació i pressupostos personalitzats:
E.mail:

events@fcbarcelona.cat

Tel.

902 1899 00 (Departament Esdeveniments)
www.fcbarcelona.cat
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