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En totes les pàgines que trobis els símbols, en clicar podràs:

I COM UTILITZAR AQUESTA GUIA



Viatjar per gaudir. Descobrir per 
experimentar. Sentir l’essència d’un indret i 
esdevenir una part del mateix. Catalunya és 
terra de mar i de muntanya, de cultura i 
història, d’emocions i de vida. Un paisatge 
de contrastos i unes gents acollidores que 
ofereixen experiències memorables. Perquè 
Catalunya es veu però, sobretot, es viu. I 
perquè després de visitar-la serà impossible 
no endur-se  a dins una part d’aquest petit 
país ple de coses grans. 
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per gaudir 
junts a 
Catalunya



Pensa un indret per poder triar, en menys de 
dues hores de recorregut, si vols que el teu 
esdeveniment tingui com a protagonista el 
sol mediterrani acaronant els teus convidats. 
O la muntanya més pura i salvatge. 
La història esculpida en pedres milenàries. 
Les vistes més espectaculars.

Rega-ho amb els millors vins, una 
gastronomia innovadora però amb records
ancestrals, i la possibilitat de trepitjar ciutats 
amb un passat apassionant i un present 
vibrant. Imagina quilòmetres de platges i 
cales, algunes de sorra fina i delicada, 
d’altres de petites pedres testimonis d’hores 
i hores de sol i de sal. Terra de castellers, de 
pescadors, de muntanyes màgiques, 
d’artistes universals, de cultura inquieta, de 
negocis, de cultura.

Posa-hi una capital, de nom Barcelona, i tria 
entre el magnífic entramat de centres de 
congressos, recintes firals i una enorme 
oferta d’espais interiors i exteriors adaptats 
i equipats per acollir tot tipus de reunions i
esdeveniments. És CATALUNYA. Un petit 
país ple de coses grans.

Benvinguts i benvingudes. Passeu, passeu.

catalunya
Un petit país
ple de coses grans



CATALUNYA
CONNEXIONS



Avió CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA

CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

COSTA DAURADA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Barcelona el Prat

Tarragona

Lleida Alguaire Airport

Girona Costa Brava

Reus

Lleida

Barcelona

Girona

Catalunya és un país ben connectat amb el món,
compta amb 4 aeroports internacionals que han rebut
més de 40 milions de passatgers en l’últim any.

Aeroports: 
Barcelona - El Prat International Airport 
Girona - Costa Brava Airport
Lleida - Alguaire Airport
Reus - Costa Daurada Airport

Informació: 
Aena



Tren (alta velocitat) CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

COSTA DAURADA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Barcelona

Tarragona

Lleida

Figueres Vilafant

Camp
de Tarragona

Lleida

Barcelona

Girona

Catalunya compta amb una extensa xarxa
ferroviària que enllaça les províncies i les
poblacions més importants del país, així com
les principals ciutats espanyoles i europees.

Informarció:
AVE (Spanish High Speed Train)
Renfe
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya FGC
Rodalies

Girona
Zaragoza 44 min
Madrid 1,30h
Málaga 3,45h
Sevilla 3,40 h

València 2,05h

Paris 6 h
Milano 14 h
Zurich 14 h 
Perpignan 50 min

14 min

38 min

33 min

26 min

1,2 h

2,5 h

Temps

6,3 h

Recorregut 

Bcn - Perpignan  

Bcn - Montpellier 

Bcn - Paris 

Bcn - Zurich 14,25 h

Bcn - Milano 14,2 h

Bcn - Madrid 2,5 h

Bcn - Malaga 5,45 h

Bcn - Sevilla 5,3 h

Bcn - Valencia  3 h

Bcn - Zaragoza  1,3 h

Bcn - Girona  38 min

Bcn - Figueres  53 min

Bcn - Tarragona  24 min

Bcn - Lleida 1,05 h



Carretera CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Tarragona

Lleida

Barcelona

Girona

El transport per carretera vertebra les
comunicacions entre les principals poblacions
de Catalunya i amb la resta d’Espanya i Europa.
Les autopistes són segures i permeten moure’s
ràpidament entre les diferents províncies
catalanes. 1 h 30 min de desplaçament permet
combinar ciutats, mar i muntanya. A més, la 
xarxa d’autobusos i taxis ofereixen les millors 
opcions de transport arreu del territori.

Informarció:
Servei Català de Trànsit
Google Maps

33 min

Barcelona - 103 179 99

Girona 103 - 258 193

Ciutat BCN GRO LLD TGN

Lleida 168 258 - 102 

Tarragona 99 193 103 -

Lloret de Mar 75 48 245 180

Sitges 42 141 143 63

Reus 107 199 95 12

Vielha 317 397 161 268

Madrid  624 702 464 546

Zaragoza 311 390 151 234

Valencia 352 445 349 258

Bilbao  612 691 452 535

C -13

Vielha

COSTA DAURADA

CATALUNYA

OTHER CITIES IN SPAIN

Distàncies des de les capitals catalanes
BCN: Barcelona   GRO: Girona   LLD: Lleida   TGN: Tarragona

Lloret de Mar

Sitges



VAixell CATA

VAL D’ARAN

PIRINEUS

FRANCE

COSTA BRAVA

TERRES DE LLEIDA

CATALUNYA CENTRAL

COSTA BARCELONA

BARCELONA

COSTA DAURADA

TERRES DE L’EBRE MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Barcelona

Tarragona

Roses

Tarragona

Lleida

Barcelona

Girona

Catalunya disposa de quatre ports amb
instal·lacions per a creuers, a banda dels
45 ports comercials localitzats al llarg de tota
la costa catalana, ideals per a la realització
d’activitats complementàries de turisme nàutic.

Informació:
Ports de la Generalitat 
Port de Barcelona 
Port de Tarragona 
Port de Palamós 
Port de Roses

Palamós



Qui som i què fem?

El Catalunya Convention Bureau (CCB) és un 
programa de l’Agència Catalana de Turisme 
(Generalitat de Catalunya) amb el compromís 
real de donar suport, assessorar i facilitar 
eines útils a tots els professionals vinculats al 
turisme de reunions, congressos, convencions 
i viatges d’incentius. La unió d’esforços de les
administracions públiques i el sector 
empresarial posa a l’abast dels organitzadors
de congressos i esdeveniments tota la 
informació i recursos possibles per situar
Catalunya com la destinació qualificada per al 
turisme negocis i facilitar la seva elecció entre 
els professionals del sector. 

El CCB compta actualment amb la 
col·laboració de més de 200 empreses i
entitats especialitzades en l’organització de 
congressos, convencions, reunions i
viatges d’incentius a Catalunya.

Catalunya
convention bureau

Serveis a l’organitzador

• Exhaustiu coneixement de Catalunya i dels seus recursos
turístics orientats alturisme de negocis.

• Assessoria personalitzada, gratuïta i imparcial sobre 
infraestructures, empresesi serveis turístics especialitzats en 
l’organització de reunions i per a la definició deprogrames 
post-reunions, socials i d’incentius.

• Contacte i interlocució amb les empreses associades.

• Suport a candidatures per a la captació de congressos.

• Visites de prospecció i accions de coneixement de l’oferta 
i programes especialitzats.

• Informació i continguts.



© We Barcelona

aventurA 
Esports 
naturA



© We Barcelona

La Catalunya més aventurera, valenta i 
espectacular t’espera a tu i al teu grup 
perquè descobriu que orientar-se és molt 
més que consultar un mapa. Que el mar és 
molt més que el blau intens del Mediterrani. 
Que el cel no només es pot admirar des de 
terra. I que les tradicions més ancestrals 
d’aquest petit país, combinades amb les 
darreres tecnologies, t’ofereixen un ventall 
de possibilitats d’oci i emoció per treballar 
valors de companyia, esforç i creativitat. 

aventura 
Esports 
naturA



Montserrat en globus
 L’experiència única de sobrevolar 
Montserrat amb globus... 
Montserrat (Barcelona)

3h 6 / 200 p. Tot l'any

Aventura - eSports - NaturA

Olympic Regata 
Teambuilding a mar obert... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min Tot l'any

Orientering challenge 
Mou-te en equip pel Parc 
Natural de Collserola... 
Barcelona

2 / 3h 10 / 150 p. Tot l'any

GT Drive Experience
(Circuit de Barcelona-Catalunya) 
Agafa el volant d’un GT al Circuit 
de Catalunya... 
Barcelona

4h 1 / 20 p. Tot l'any

Rope work
Construeix un pont en equip... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min Tot l'any

Regata sailing challenge
Equip de regates a la costa de Barcelona... 
Barcelona

3h 12 / 1200 p. Tot l'any

You Play (FC Barcelona) 
Un partit a les instal·lacions del Barça... 
Barcelona

3h 22 / 30 p. Tot l'any

Xuts a porteria  (FC Barcelona) 
Converteix-te en jugador del Barça 
per un dia... 
Barcelona

3h 10 / 25 p. Tot l'any

Match Day Event (FC Barcelona) 
Vine a un partit del Barça com 
si fossis a la Llotja... 
Barcelona

4h 12 / 500 p. Tot l'any

Dragon Boat
Gaudint d’un esport xinès mil·lenari... 
Barcelona / Banyoles

1 / 2h 11 p. Tot l'any

Experiències d’Aventura 
Adrenalina als indrets natural de 
Catalunya... 
Disponible a tot arreu

4 / 8h 10 / 200 p. Tot l'any

Regata d’incentius 
Fent equip mar endins... 
Barcelona i costa catalana

3 / 4h 8 / 250 p. Tot l'any



AventurA - ESports - NaturA

Reman amb llagut
Remar amb un llagut a Lloret de Mar... 
Lloret de Mar (Girona)

3h 8 / 32 p. Tot l'any

Fun beach Costa Daurada 
Diversió en grup a bord d’un kayak... 
Tarragona

1 / 2h 12 / 200 p. Tot l'any

Tuna tour
Neda entre tonyines... 
Ametlla de Mar (Tarragona)

2h 69 p. max Abr-Oct

Submarinisme a les illes Medes 
"Photochallenge”
Concurs de fotografia aquàtica... 
L’Estartit (Girona)

3h 8 / 50 p. Maig-Sep

Descobreix el paracaigudisme  
(Skydive)
L’emoció de volar amb paracaigudes... 
Empuriabrava (Girona)

3h 1 / 100 p. Tot l'any

Descobreix l’univers   
Espectacular observació del cel nocturn... 
Lleida

2h 10 / 50 p. Tot l'any

Rafting Llavorsí 
Collegats VIP 52km
Diversió en equip amb un descens 
de rafting... 
Llavorsí (Lleida)

3h 5 p. min Mar-Oct

Horse riding
Descobriu i gaudiu dels paisatges 
de Catalunya a cavall... 
Barcelona

4 / 6h 2 / 21 p. Tot l'any

Indoor Skydiving
El somni de volar, fet realitat... 
Empuriabrava (Girona)

1,30h 2 / 100 p. Tot l'any

Sporting challenges 
L'emoció i l'esperit d'equip... 

Disponible a tot arreu

30min / 3h 10 / 500 p. Tot l'any

Empordà desde l’aire (Avioneta) 
Vistes d’ocell a l’espectacular Empordà... 
Empuriabrava (Girona)

1h 1 / 100 p. Tot l'any

Nordic Walking 
Esport i cultura al llarg 
del camí de Ronda... 
Lloret de Mar (Girona)

2h 6 / 100 p. Maig-Sep



Aventura - ESports - Natura

Volcano Challenge-Vol en globus 
sobre els volcans de Catalunya 
Una competició per equips des de l’aire... 
Santa Pau (Girona)

5h 10 / 70 p. Tot l'any



Activitat competitiva per equips amb la 
proposta de superar reptes de mobilitat i 
orientació. Equipats amb un mapa i una 
brúixola, els equips hauran d’orientar-se i 
trobar solucions per resoldre diferents 
proves. Una divertida activitat de 
teambuilding outdoor, al magnífic massís 
que corona l’àrea metropolitana de 
Barcelona.  

#collserola   
#lorienteering    
#ParcNaturaldelaSerradeCollserola

Orienteering challenge

2/3 h 10 / 150 Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/126137556
https://www.instagram.com/explore/tags/collserola/
https://www.instagram.com/explore/tags/orienteering/
https://www.instagram.com/explore/locations/81450/parc-natural-de-la-serra-de-collserola/


Activitat que posa a prova la confiança de 
diferents equips amb una proposta senzilla i 
alhora agosarada: construir un pont amb el 
mínim temps possible per després creuar-lo 
amb una tirolina. Aventura, adrenalina, i 
altes dosis d’estratègia per treballar la 
confiança en equip. 

#tirolina  

Rope Work

2/3 h 20 min Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

4 Barcelona

TORNAR

https://vimeo.com/148637401
https://www.instagram.com/explore/tags/tirolina/


Estratègies, coordinació i comunicació són 
alguns dels atributs que ha de tenir un bon 
equip per funcionar. Posa’ls a prova pujant 
a bord d’un vaixell guiat per un patró, en el 
qual tots els membres de la tripulació han 
de treballar conjuntament per navegar junts 
i arribar a bon port. 

#velabarcelona  
#catamaranbarcelona   
#regatabarcelona

Olympic Regatta

2/3 h 20 min Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/131412310
https://www.instagram.com/explore/tags/velabarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/catamaranbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/regatabarcelona/


Ferrari, Porsche, Lamborghini...emblemes 
de la velocitat i la potència que podràs 
conduir tu mateix gràcies a aquesta 
espectacular experiència al Circuit de 
Barcelona-Catalunya. 

@circuitdecatalunya  
#circuitdecatalunya   
#montmelo

GT DRIVING EXPERIENCE

4 h 1 / 20 Tot 
l'any

Circuit de Barcelona-Catalunya
+34 935 719 736
Eva Gómez (Responsable d’Incentius)
eva.gomez@circuitcat.com
www.circuitcat.com

TORNAR

4 Barcelona 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf45HRhFZ9E
https://www.instagram.com/circuitdebcncat/
https://www.instagram.com/explore/tags/circuitdecatalunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/montmelo/


La navegació esportiva i l’entorn empresarial 
poden tenir més similituds de les que en 
pensem. Participar en una regata amb 
competició entre vaixells permet gaudir del 
Mediterrani mentre es fomenten valors de 
equip a bord d’una embarcació amb patró 
per garantir la seguretat. Tampoc no faltarà 
el cava i les medalles per als guanyadors 
finals. 

Regata d’incentius

3/4h 8 - 250 Tot 
l'any

Business Yachtclub Barcelona
+34 610 766 511
Heidi Niedermair (Direcció)
info@business-yachtclub.com
www.business-yachtclub.com

TORNAR

4 Barcelona i costa catalana

https://www.youtube.com/watch?v=d9mRSCNei88


Jugar un partit a les instal·lacions del 
Barça pot ser una fantàstica i memorable 
manera d’organitzar una activitat de 
relacions publiques, una reunió, 
convenció o simplement d’oferir un 
incentiu. El somni de jugar un partit a can 
Barça, amb la teva propia aliniació. 

@fcbarcelona 

YOU PLAY
(FC. BARCELONA)

3 h 22 / 30 Tot 
l'any

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/fcbarcelona/


Trepitjar el Camp Nou, amb l’equipació 
del Barça, amb l’objectiu de sentir 
l’adrenalina córrer per les venes després 
de marcar un gol. Amb aquesta activitat 
et podràs convertir en jugador del Barça 
durant una estona, i intentar marcar gols a 
un porter de l’Escola FCB. I el millor: 
marquis tres gols o no, la pilota serà teva, 
i l’equipació, també.

@fcbarcelona 

Xuts a porteria   
(FC. BARCELONA) 

3 h 10 / 25 Tot 
l'any

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/fcbarcelona/


Veure un partit del Barça al Camp Nou 
sempre és emocionant, però si ho fas en 
grup, i amb tracte d’autèntic VIP, 
l’experiència es pot convertir en 
inoblidable. Tindreu una sala dins del 
Camp Nou, amb servei de bar i càtering 
de plats típics catalans abans de l’inici del 
partit. Futbol, menjar i les millors 
comoditats: un pla futbolístic perfecte.

@fcbarcelona  

MATCH DAY EVENT 
(FC. BARCELONA)

4 h 12 / 500 Tot 
l'any

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/fcbarcelona/


Aquesta divertida i competitiva regata 
d’equips està preparada per experts i 
rookies. Cada equip rebrà missatges 
bàsics i nocions de navegació i tots 
tindran la seva funció. Comença la 
regata. El primer equip que arriba, 
guanya, però tots ho celebraran amb un 
brindis de cava.

#velabarcelona  
#catamaranbarcelona   
#regatabarcelona

Regata Sailing 
Challenge

3 h 12 / 1.200 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/explore/tags/velabarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/catamaranbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/regatabarcelona/


Guies experimentats i materials tècnics 
d’última generació per practicar 
activitats d’aventura com descens de 
barrancs, vies ferrades, escalada en 
rocòdrom i en roca, itineraris de BTT, 
circuits d’orientació, tir amb arc, 
senderisme, nòrdic walking, ascensions, 
tallers de seguretat i supervivència, raids 
d’aventura, esquí alpí, esquí de fons, 
raquetes de neu, equitació, piragüisme, 
busseig i navegació a vela. Adrenalina 
pura a Barcelona i indrets naturals únics 
a Catalunya, com Montserrat i els 
Pirineus.  

#Pyrenees 
#Montserrat   
#canyoning

Experiències d’Aventura

4/8 h 10 / 200 Tot 
l'any

Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/ 

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.youtube.com/watch?v=DlI9BzcyWvI&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/pyrenees/
https://www.instagram.com/explore/tags/montserrat/
https://www.instagram.com/explore/tags/canyoning/


Una antiquísima tradició xinesa per 
fomentar l’esport I el treball en equip. 
Un vaixell amb cap de dragó és 
l’original “vehicle” a bord del qual tots 
els participants hauran de demostrar la 
seva habilitat i la seva capacitat de fer 
feina en grup. Com que no en requereix 
unes condicions físiques concretes o 
especials, és una forma excel·lent de 
gaudir, aprendre i compartir valors.

#estanybanyoles  
#canalolimpic  

Dragon Boat

1-2 h 11 Tot 
l'any

Dragon Boat Emotions
+34 678 358 734
Carlos Casquet Sesmonde (Coordinador)
info@dragonboatemotions.com
www.dragonboatemotions.com

TORNAR

4 Canal Olímpic, Estany de Banyoles

https://www.youtube.com/watch?v=RFV2RfO5DHY
https://www.instagram.com/explore/tags/estanybanyoles/
https://www.instagram.com/explore/tags/canalolimpic/


Gratificant, emocionant i única. Així és 
l’experiència que t’ofereix un vol amb globus 
a 40’ de Barcelona, amb un equip 
multilingüe i amb la possibilitat de gaudir 
d’un esmorzar de pagès al finalitzar 
l’activitat. Al final tots els participants 
s’emportaran un record únic, un certificat de 
vol i fotos de l’experiència.

#globuskontiki   
#montserratclimbing    
#montserratlovers

MONTSERRAT 
en globus  

3 h 6 / 200 Tot 
l'any

Globus Kon Tiki
+34 935 156 060
Miquel Mesegué (Director comercial)
info@globuskontiki.com
www.globuskontiki.com

TORNAR

4 Montserrat (Barcelona)

https://www.youtube.com/watch?v=p5Cbq3i5gJk&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/globuskontiki/
https://www.instagram.com/explore/tags/montserratclimbing/
https://www.instagram.com/explore/tags/montserratlovers/


Una cursa es un esdeveniment esportiu 
divertit, i emocionants… córrer, bicicleta, 
natació i obstacles…  superació; 
individualment o en equips.
L'emoció i l'esperit d'equip es reuneixen en 
un desafiament saludable.

#runningcatalunya  
#outdoorcatalunya    
#trailrunning

Sporting challenges

30 min/3h 10 / 500 Tot 
l'any

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

https://www.instagram.com/explore/tags/runningcatalunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/outdoorcatalunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/trailrunning/


Descobriu i gaudiu dels paisatges 
de Catalunya a cavall. Un matí 
immers a la natura amb un cavall. 
Abans de la ruta, aprendrem a 
comprendre i comunicar-nos amb 
els cavalls, per tenir una experiència 
més autèntica.

#horseback  
#rutesacavall   
#horseridingcatalonia

Horse riding

4 / 6h 2 / 21 Tot 
l'any

TORNAR

4 Barcelona

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

https://www.instagram.com/explore/tags/horseback/
https://www.instagram.com/explore/tags/rutesacavall/
https://www.instagram.com/explore/tags/horseridingcatalonia/


Un recorregut pel camí de ronda de Lloret, 
que s’estèn durant onze quilòmetres al llarg 
de la costa. Per a què la ruta sigui adequada 
per a tots els públics es tria la distància, el 
tram i la durada, es lliura el material adient i 
es donen consells sobre la técnica de la 
marxa nórdica. Durant el passegir, a més, es 
visiten alguns dels llocs més emblemàtics del 
patrimoni cultural de la ciutat, com el MOLL 
(Museu Obert de Lloret), el Museu del Mar, 
el Castell de Sant Joan o els Jardins de Santa 
Clotilde.  

#camiderondalloret   
#mylloret    
#nordicwalking

NORDIC WALKING 
pel Camí de ronda, 
0 descobrint 
el patrimoni cultural

2 h 6 / 100 Tot 
l'any

TORNAR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

https://www.instagram.com/explore/tags/camiderondalloret13/
https://www.instagram.com/explore/tags/camiderondacostabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/nordicwalking/


Llest per sobrevolar una de les comarques 
més autèntiques de Catalunya? Puja a 
bord d’una avioneta amb la qual podràs 
admirar els espectaculars penya-segats, les 
cales i muntanyes que donen caràcter a 
l’Empordà.  Vola per un dels indrets més 
bonics del Mediterrani  i agafa per uns 
segons els comandaments de l’avió. Una 
experiència inoblidable.

The Land of the Sky - Skydive Empuriabrava 
+34 972 450 111
info@thelandofthesky.eu
www.thelandofthesky.eu

#emporda   
#SkydiveEmpuriabrava   
#costabrava

Empordà desde l'aire 
(avioneta)

1 h 1 / 100 Tot 
l'any

TORNAR

4 Empuriabrava (Girona)

https://www.skyrats.com/vales/mice.php
https://www.instagram.com/explore/tags/emporda/
https://www.instagram.com/explore/tags/skydiveempuriabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/costabrava/


Si alguna vegada has somiat volar, ha 
arribat el dia de convertir-lo en una 
realitat. I l’únic perill serà que voldràs 
repetir! Un instructor t’ensenyarà les 
senyals que tu i els teus companys de vol 
heu de conèixer per comunicar-vos dins 
d’aquest Túnel del Vent, situat a 
Empuriabrava. Adrenalina i emocions 
d’alta intensitat, amb la màxima 
seguretat.  

Windoor Túnel de Vent at Ampuriabrava
+34 972 454 040
reserve@windoor-realfl .com
www.windoor-realfl .com

#indorskydiving   
@windoor_realfly  

indoor Skydiving 
(Tunel de vent)

1,30 h 2 / 100 Tot 
l'any

TORNAR

4 Empuriabrava (Girona)

https://www.skyrats.com/vales/mice.php
https://www.instagram.com/explore/tags/indorskydiving/
https://www.instagram.com/windoor_realfly/


Benvingut a la “Terra del Cel”. 
Empuriabrava és una de les zones de salt 
més desitjades del paracaigudisme 
mundial. Amb aquesta experiència podràs 
fer el teu primer salt amb l’ajuda d’un 
instructor expert. Deixa’t anar, salta, vola i 
recorda per sempre el dia en què et vas 
convertir en un ocell. 

The Land of the Sky - Skydive Empuriabrava 
+34 972 450 111
info@thelandofthesky.eu
www.thelandofthesky.eu

@skydiveempuriabrava  
#skydiveempuriabrava
#thelandofthesky

Descobreix el 
paracaigudisme 
(Skydive)  

3 h 1 / 100 Tot 
l'any

TORNAR

4 Empuriabrava (Girona)

https://www.skyrats.com/vales/mice.php
https://www.instagram.com/skydiveempuriabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/skydiveempuriabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/thelandofthesky/


L’espectacular hàbitat que es troba sota 
la superficie marina de les Illes Medes us 
espera perquè el descobriu i fotografieu 
amb aquesta activitat grupal. 
Descobrireu tots els secrets sobre la 
reserva marina, i sobre la fotografia 
mòbil. I, al final, premi a la millor foto 
ambient, i a la millor fotografia en detall 
després d’una divertida sessió d’snorkel 
amb tubs i ulleres de busseig.

Medaqua
+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com

#illesmedes   
#medaqua   
#costabravadivers

Submarinisme a 
les illes Medes 
"Photochallenge” 

3 h 8 / 50 Ma..  -
Setembre

TORNAR

4 L’Estartit (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/illesmedes/
https://www.instagram.com/explore/tags/medaqua/
https://www.instagram.com/explore/tags/costabravadivers/


Endinsa’t a la Costa Brava amb un equip 
de 8 persones, més un timoner, en un 
llagut, un tradicional vaixell de rem de la 
mediterrània. Descobriràs facetes de la 
teva personalitat i dels membres del teu 
equip que potser no coneixies a l’oficina. 
Filar, prendre decisions, superar dificultats 
i, sobretot, remar en equip, són els punts 
forts de l’activitat, que et portarà a 
descobrir cales de difícil accés i, fins i tot, a 
fer una regata per equips.

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

#llagutcatala   
#lloretdemar    
#mylloret

Reman amb llagut

3 h 8 / 32 Tot 
l'any

TORNAR

4 Lloret de Mar (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/llagutcatal%C3%A0/
https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/


Remar una estona amb Kayac és una 
excel·lent manera d’eliminar l’estrès, 
augmentar la teva resistència i millorar la 
respiració. A més, si ho fas a la Costa 
Daurada, és també una bona forma de 
gaudir del mar i del meravellós i ric litoral 
del sud de Catalunya. Amb monitors titulats, 
aprendràs les principals tècniques de kayac i 
passaràs un divertit dia en grup. 

#costadaurada   
#estacionautica    
##kayakingcostadaurada

FUN BEACH 
COSTA DAURADA

© Rafael López Monné / Patronat de Turisme de Salou

1/2 h 12 / 200 Tot 
l'any

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
www.estacionautica.com

TORNAR

4 Tarragona

https://www.instagram.com/explore/tags/costadaurada/
https://www.instagram.com/explore/tags/estacionautica/
https://www.instagram.com/explore/tags/kayakingcostadaurada/


Saps que la tonyina vermella pot arribar als 3 
metres de longitud, i pesar més de 600 Kg? 
Nedar entre centenerars d’exemplars 
salvatges al mar és una experiència 
inoblidable que en aquest Tuna Tour 
comença navegant en un catamarà totalment 
equipat. Perfecte per descobrir sensacions 
noves i per conèixer l’important valor 
gastronòmic i biològic de la tonyina 
vermella. 

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
www.estacionautica.com

#tunatour
#atmellademar
#estacionautica

Tuna Tour

2 h 69 max Abril -
Octubre

TORNAR

4 Ametlla de Mar (Tarragona)

https://www.youtube.com/watch?v=32zUnFdAG2Y
https://www.instagram.com/explore/tags/tunatour/
https://www.instagram.com/explore/tags/atmellademar/
https://www.instagram.com/explore/tags/estacionautica/


TORNAR

Per als amants de l’autèntica aventura: un 
descens de rafting a la Noguera Pallaresa 
més espectacular, amb vistes a un dels 
paratges més fascinants del Pallars i del riu 
Noguera Pallaresa. Diuen que aquest 
monument natural va inspirar Antoni Gaudí 
per crear la Sagrada Família. Per al teu grup, 
l’activitat sens dubte inspirarà emocions 
fortes per descobrir la força del riu i del 
propi grup.

RocRoi
+34 973 622 035
Carlos Rabaneda (Gerent)
activitats@rocroi.com
www.rocroi.com

@rocroiadventure
#noguerapallaresa
#rocroiadventurecenter

RAFTING LLAVORSÍ 
COLLEGATS VIP 52 Km 

7 h 5 min Març -
Octubre

4 Llavorsí (Lleida)

https://www.youtube.com/watch?v=lUf1hYeduL4
https://www.instagram.com/rocroiadventure/
https://www.instagram.com/explore/tags/noguerapallaresa/
https://www.instagram.com/explore/tags/rocroiadventurecenter/


Diversos municipis del Pirineu català, 
recentment certificats per la UNESCO com 
a destí turístic starlight ofereixen un 
espectacle únic quan es pon el sol. 
Després d’una breu introducció sobre el 
coneixement de l’Univers, s’inicia una 
sessió d’observació exterior per reconèixer 
les principals constel·lacions, astres i fins i 
tot algun planeta visible. 

Celístia Pirineus
+34 630 666 044
Kike Herrero
info@celistia.cat
www.celistia.cat

@celistiap
#pallarsjussa
#viuvalldager

Descobreix l’univers  

2 h 10 - 50 Tot l'any

TORNAR

© Kike Herrero

4 Lleida

https://www.instagram.com/celistiap/
https://www.instagram.com/explore/tags/pallarsjuss%C3%A0/
https://www.instagram.com/explore/tags/viuvalldager/


Els participants hauran de superar un 
seguit de proves abans, durant i després 
del vol amb globus. A més a més de viure 
de l’espectacular experiència de 
sobrevolutar un parc natural de zona 
volcànica, els equips viuran una gran 
aventura combinant el vol en globus 
estàndard amb el vol en globus en 
competició. Team Building en estat pur. 

Nit i Vol, incoming travel agency
+34 972 680 255 / +34 689 471 872 
Núria Planagumà (comercial)
comercial@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat  /  www.nitivol.cat

#voldecoloms
#lagarrotxa
@voldecoloms

volcano challenge 
Vol en globus  
sobre els volcans 
de catalunya

5 h 10 - 70 Tot l'any

TORNAR

4 Santa Pau (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/voldecoloms/
https://www.instagram.com/explore/tags/lagarrotxa/
https://www.instagram.com/voldecoloms/


© We Barcelona

GASTRONOMia 
culINARi 
enològic



© We Barcelona

Terra de vins, de vinyes, de grans arrossars, 
de camps de conreu, de cales farcides de 
peixos i mol·luscs. I també de mercats, de 
matèries primeres de màxima qualitat, i 
d’una creativitat admirada arreu del món. 
Catalunya té molt per a seduir-te des de la 
vista i, sobretot, des del gust per a les seves 
tradicions gastronòmiques més sorprenents. 
L’experiència social de la bona vida a partir 
d’un bon menjar i d’un bon beure: mira la 
carta i tria la que més s’adapta al teu grup. 
Bon profit! 

GASTRONOMia 
culINARi 
enològic



Trepitjada de Raïm 
La tradició vinícola més ancestral... 
Barcelona

2,30h 16 / 40 p. Tot l'any

Gastronomia - Culinari - enològic

Els 5 sentits Gourmet Challenge 
Joc gastronòmic d’estratègia / Repte 
gastronòmic d’estratègia... 
Disponible a tot arreu

4h 12 / 60 p. Tot l'any

Del mercat a la cuina 
Cuina en grup amb el teu equip amb 
ingredients de La Boqueria...
Barcelona

4h 12 / 60 p. Tot l'any

“Arròs a la Caçola” Challenege 
Aprenent de les receptes de l’àvia... 
Disponible a tot arreu

2h 14 / 100 p. Tot l'any

Blind Tapas
La sorprenent experiència de menjar i 
beure amb els ulls tapats... 
Barcelona

4,30h 15 / 30 p. Tot l'any

Cocktail Anna Sweet Masterclass 
Còctels amb estil i tradició... 
Caves Codorniu (Barcelona)

1h to check Tot l'any

Crea el teu propi brandi 
Tot sobre el brandi... 
Barcelona

1,30h 4 / 20 p. Tot l'any

Master Cheef cooking workshop 
Workshop de cuina, a interior o exterior... 
Disponible a tot arreu

3h 6 / 250 p. Tot l'any

Gourmet tapas tour
Prova les millors tapes de Barcelona 
on les prenen els barcelonins...
Barcelona

3,5h 2 / 350 p. Tot l'any

Heli wine experience
Vins i vistes amb helicòpter... 
Barcelona

5h 1 / 216 p. Tot l'any

La grande bouffe (Foodie event) 
Un festí de bon menjar i bona vida... 

Barcelona

4h 12 / 300 p. Tot l'any

Codorníu Quest - gymkhana 
La història del cava en un entorn 
modernista... 
Caves Codorniu (Barcelona)

2h to check Tot l'any



Ruta de la ceresa artesana Ȁ
de Lleida
Per endinsar-se al món de la cervesa... 
Lleida

3 / 4 h 2 / 15 p. Tot l'any

Gastronomia - Culinari - enològic

Tour Delta de l’Ebre
Tast d’Ostres i Musclos al bell mig 
d’una batea... 
L’Ampolla (Tarragona)

2 / 5h 100 max Tot l'any

Arrosicleta
Excursió amb bicicleta i 
degustació d’arròs... 
Gualta (Girona)

5h 8 / 50 p. Tot l'any

Fent de pescador a la Costa Brava 
Una jornada de pesca a bord d’una 
embarcació artesanal... 
Palamós (Girona)

Full day 4 / 24 p. Tot l'any

L’univers de la ratafía
Tast de ratafía i workshop de cuina... 
Hostalric (Girona)

7h 8 / 20 p. Tot l'any

La verema 
Verema i trucs d’enòleg... 
Mollet de Perelada (Girona)

2h 15 / 50 p. Tot l'any

Tast de mar a bord
 Navega, menja, gaudeix... 
L’Estartit (Girona)

7h 8 / 20 p. Tot l'any

Taller de Daikiri 
El passat indià de Lloret de Mar... 
Lloret de Mar (Girona)

1h 150 p. max Tot l'any

Wine creation
Un treball en equip per crear el vostre vi... 
Disponible a tot arreu

4h 12 / 100 p. Tot l'any

Cava escape
Ets a punt de viure una 
experiència emocionant?... 
Caves Codorniu (Barcelona)

2h to check Tot l'any



Deliciosa activitat grupal liderada pels 
nostres xefs, que t’acompanyaran a comprar 
a un mercat al mític mercat de La Boqueria 
per crear un plat amb els teus companys.
Després de seleccionar els millors
ingredients, cuinareu tots plegats diferents 
plats que podreu degustar junts en una de 
les cuines amb més encant del centre de 
Barcelona. 

@amfivia  
#amfivia   
#boqueria

Del mercat 
a la cuina

2 h 20 / 50 Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/boqueria/


Tasta les millors tapes de la ciutat en aquesta 
passejada pels varris històrics del Gòtic.
Descobriràs l’auge del vermut a la ciutat,  les 
tapes amb més èxit, els millors vins i el
gust dels locals pel bon menjar. Una ruta per 
compartir una gran experiència culinària i
social.

#tapastourbarcelona   
#barcelonaoldcity    
#elborn

Gourmet Tapas Tour

3,30 h 2 / 350 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=13B9oYj8VEc
https://www.instagram.com/explore/tags/tapastourbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonaoldcity/
https://www.instagram.com/explore/tags/elborn/


Prepara els 5 sentits per viure una 
experiència gastronòmica diferent.  
Organitzada per equips, i amb un gran 
repte: superar diferents proves vinculades 
amb gustos, olors, vista, sorolls...Tot a 
espais emblemàtics de Ciutat Vella, i sota 
la guia d’una Ipad App personalitzada. I 
amb un gran objectiu: diversió en grup.

#goticquarter   
#elborn   
#catalanfood

Els 5 sentits  
Gourmet Challenge

2 h 12 / 350 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/goticquarter/
https://www.instagram.com/explore/tags/elborn/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanfood/


Una forma divertida i excitant de descobrir 
receptes locals i de posar a prova les tevés
habilitats per resoldre situacions. Guiats per 
un xef local, cada grup haurà d’elaborar
una recepta emblemàtica. Un grup guanya 
el premi a la millor elaboració, tots guanyen
un inoblidable dinar o sopar. 

#cuinacanelafina  
#gastronomibarcelona    

Master Chef 
Cooking workshop

3 h 6 / 250 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.youtube.com/watch?v=q4DmZy8mWBc
https://www.instagram.com/explore/tags/cuinacanelafina/
https://www.instagram.com/explore/tags/gastronomiabarcelona/


Trepitjar raÏm no és només un mètode 
tradicional de premsat: és tot un viatge al 
passat que et permet viure la tradició 
vinícola d’una forma sensacional. 
Experimentar la trepitjada en grup us farà 
gaudir i fomentar els valors i l’esforç del 
treball en equip. 

@bodegastorres 
#bodegastorres 

Trepitjada de Raïm 

2,30 h 16 / 40 Agost-
Octubre

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568 
reservations@torres.es
www.torres.es

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/bodegastorres/
https://www.instagram.com/explore/tags/bodegastorres/


Diuen que el menjar entra per la vista. Però, 
què passa quan no la utilitzem? Els sabors 
es potencien, el misteri t’emociona i els 
dubtes t’inspiren. Gaudeix d’un complet i 
sorprenent maridatge amb els ulls tapats. 
Una forma sorprenent de reconèixer els 
sabors i aromes de cada copa i plat.

@bodegastorres 
#bodegastorres 

Blind Tapas

4,30 h 15 / 30 Tot 
l'any

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568 
reservations@torres.es
www.torres.es

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/bodegastorres/
https://www.instagram.com/explore/tags/bodegastorres/


Innovadora activitat que t’ofereix una 
immersió pràctica en l’ancestral cultura de la 
destil·lació. Aprendràs els diferents mètodes 
d’elaboració del brandi i, després de tastar-
ne de diferents anyades podràs fer el teu 
propi cupatge. Al final de l’experiència 
t’emportes a casa una ampolla amb el teu 
destil·lat més personal

@bodegastorres 
#bodegastorres 

Crea el teu propi brandi 

1,30 h 4 / 20 Tot 
l'any

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568 
reservations@torres.es
www.torres.es

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/bodegastorres/
https://www.instagram.com/explore/tags/bodegastorres/


Vols tastar els millors vins catalans, gaudir de 
les millors vistes i descobrir més sobre
les vinyes i l’elaboració del vi? Puja a un 
helicòpter que et portarà a sobrevolar la 
comarca del Penedès, a conèixer un dels 
cellers més antics de Catalunya i a admirar 
l’espectacular massís de Montserrat.

#penedes   
#winetasting   
#heliwinetours

Heli wine experience

5 h 1 / 216 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=RgNxTlyYL_4
https://www.instagram.com/p/Bars59in1pK/?tagged=penedes
https://www.instagram.com/explore/tags/winetasting/
https://www.instagram.com/explore/tags/heliwinetours/


Un espai únic al cor del Montseny t’espera 
per reunir-te a tu, els teus acompanyants i
les vostres ganes de menjar bé. La Grande 
Bouffe és un espai gastronòmic i de relax
per degustar els millors productes locals, 
cuinats amb amor, per oferir uns àpats
deliciosos. Una experiència per recrear-se 
en la bona vida.

#catalonianfood  
#lagrandebouffe   
#foodporn 

La Grand Bouffe 
(foodie event)

4 h 12 / 300 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=br4GLSM-xf0
https://www.instagram.com/explore/tags/catalonianfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/lagrandebouffe/
https://www.instagram.com/explore/tags/foodporn/


L’arròs a la cassola seria la versió catalana de 
la universal paella. Amb aquesta proposta de 
recepta no només s’aprendrà a cuinar un 
dels plats més tradicionals de la gastronomia 
de Catalunya. També es gaudirà d’un àpat 
saludable i de qualitat, amb productes de 
temporada, de corral i del mar. A més, 
imaginació al poder perquè la preparació 
permet que la creativitat de cadascú li doni 
encara més sabor al plat.  

@humanside0

Arròs a la Cassola
Challenge

2 h 14 / 100 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/humanside0/


Suc de fruites, copes, cubitera, pinces... i 
cava. Tot a punt per elaborar en equip un 
còctel amb estil que, a més, resulta deliciós. 
El cava proposat és Dolç d'Anna, refrescant 
amb la mateixa essència que el celebrat 
Anna de Codorníu i el mateixcoupage 
(Chardonnay especialment, però amb un toc 
de Macabeo, Xarel.lo i Parellada), però en 
versió dolça. Una activitat que combina la 
tècnica d'elaborar una beguda amb estil i la 
tradició catalana el cava.

#codorniu 
#annadecodorniu  
#cavescodorniu

Cocktail Anna Sweet 
Masterclass

1h to check Tot 
l'any

Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com

TORNAR

4 Caves Codorniu (Barcelona)

https://www.instagram.com/explore/tags/codorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/annadecodorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/cavescodorniu/


Una de les formes més divertides i originals 
de descobrir la història de les reconegudes 
Caves Codorníu i aprendre sobre els 
orígens del cava. Aquesta gymkhana en els 
cellers fa que l'emoció i l'estratègia 
s'uneixin para aconseguir l'èxit de l'equip. 
Per aconseguir-ho cal superar diferents 
proves d'enginy i prestar molta atenció a la 
pel·lícula, el tour amb tren i les explicacions 
sobre el Modernisme que es van rebent.

#codorniu 
#annadecodorniu  
#cavescodorniu

Codorniu Quest 
gymkhana

2 h to check Tot 
l'any

Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com

TORNAR

4 Caves Codorniu (Barcelona)

https://www.instagram.com/explore/tags/codorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/annadecodorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/cavescodorniu/


El “cava escape” es tracta d'una activitat 
que barreja l'emoció de les típiques "room 
escapes" i la diversió d'un “tresor hunt”. El 
marc de l'activitat no podria proporcionar 
més misteri perquè els participants 
treballaran com a equip per superar els 
reptes en les emblemàtiques Caves 
subterrànies Codorniu

#codorniu 
#annadecodorniu  
#cavescodorniu

cava escape

2 h to check Tot 
l'any

Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com

TORNAR

4 Caves Codorniu (Barcelona)

https://www.instagram.com/explore/tags/codorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/annadecodorniu/
https://www.instagram.com/explore/tags/cavescodorniu/


L’any 1914, el lloretenc Constantí 
Ribalaigua arribava a Cuba,  molt altres 
fills de la ciutat. Molts d’ells, coneguts 
com “indians”, van tornar a Catalunya 
passat el temps, però Ribalaigua no. A 
L’Havana va fundar el mític “Floridita”, 
amb clients com l’Ernest Hemingway, 
Frank Sinatra o Ava Gardner, i va inventar 
l’universal daiquiri. 

A través de l’elaboració d’aquesta beguda, 
de la mà d’un reconegut especialista, es 
recupera el passat indià de la ciutat mentre 
es gaudeix dels sabors del Carib. 

#lloretdemar  
#santaclotildegardens
#mylloret  

TALLER DE DAIQUIRI

1h 150 max Tot 
l'any

TORNAR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/santaclotildegardens/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/


Descobreix les claus per produir un bon vi. 
Un treball enriquidor amb equip per crear el 
vostre vi per un dia: crear, produir, 
embotellar i fins i tot dissenyant la seva 
etiqueta. Al final del dia, cada participant 
obté una experiència única i una ampolla del 
seu propi vi.

#ownwine
@humanside0   

crear el vostre vi

2 h 12 / 100 Tot 
l'any

4 Disponible a tot arreu

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

https://www.instagram.com/explore/tags/ownwine/
https://www.instagram.com/humanside0/


Una ruta amb bicicleta elèctrica pels 
preciosos arrossars de Pals, a la Costa Brava, 
que et permetrà veure paisatges increïbles, 
conèixer la historia de l’arròs i aprendre a
elaborar una de les millors receptes que es 
pot fer amb aquest cereal, un arròs a la
cassola. 

Atelier de Ocitània
+34 972 755 082
atelier@ocitania.cat
www.ocitania.com

#burricleta   
#ocitania    
#emporda

Arrozicleta 
Una experiència als 
arrossers de Pals

5 h 8 / 50 Tot 
l'any

TORNAR

4 Gualta (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/burricleta/
https://www.instagram.com/explore/tags/ocitania/
https://www.instagram.com/explore/tags/emporda/


Amb sortida des de Llançà, Palamós o 
Roses, aquesta jornada promet viure una
experiència memorable de pesca 
tradicional. Compartir amb la triuplació un 
dia de pesca, gaudir del mar en la seva 
plenitud, conèixer les operacions de pesca i 
portar a terra la captura del dia. I el premi 
final: un àpat de cuina marinera tradicional. 

Fishing Museum
+34 972 600 424
infomuseu@palamos.cat
www.pescaturismepalamos.org

#pescaturisme   
#fesdepescadorperundia    
#embarcatambnosaltres

Fent de pescador 
a la Costa Brava

Full
Day 4 / 24 Maig-

Sep

TORNAR

4 Palamós (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/pescaturisme/
https://www.instagram.com/explore/tags/fesdepescadorperundia/
https://www.instagram.com/explore/tags/embarcatambnosaltres/


La ratafia és un licor elaborat a partir de la 
maceració de diferents fruits i herbes, i una
de les begudes insígnia de Catalunya, que 
encara avui s’elabora a moltes cases.
L’Evarist March, un guia expert en cuina i 
botànica, et descobrirà els secrets del licor i
t’acompanyarà a un tast que culminarà amb 
un taller de receptes de cuina per
acompañar la ratafia.

Domus Sent Sovi Gastronomic Centre
+34 972 874 165
centre@domussentsovi.cat
www.domussentsovi.cat

#ratafia  
#domussentsovi   
#laselvaturisme

l'univers de la ratafia

7 h 8 / 20 ....
l'any

TORNAR

4 Hostalric (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/ratafia/
https://www.instagram.com/explore/tags/domussentsovi/
https://www.instagram.com/explore/tags/laselvaturisme/
https://www.youtube.com/watch?v=ZTs3418JPW0&feature=youtu.be


Experimenta la màgia del procés de l’elaboració 
del vi amb dues activitats: La Verema i 
l’elaboració. Podràs recollir el raïm just quan és al 
punt de maduració exacta, a mà, per gaudir de la 
vinya en tota la seva plenitud. Després, un cop a 
la bodega, podràs fer el tradicional trepitjat del 
raïm amb els peus, i celebrar el teu esforç amb 
un esmorzar entre vinyes. I, finalment tastaràs el 
most que amb el temps es convertirà en vi.  

La Vinyeta Winery
+34 647 748 809
visita@lavinyeta.es
www.lavinyeta.es

#cellerlavinyeta   
#doemporda    
#varema

La verema

2 h 15 / 50 Agost -
Octubre

TORNAR

4 Mollet de Perelada (Girona)

https://www.instagram.com/explore/locations/242130679/celler-la-vinyeta/
https://www.instagram.com/explore/tags/doemporda/
https://www.instagram.com/explore/tags/varema/


Amb sortida des de Palamós, aquesta 
experiència et transportarà en veler per un 
dels trams més emblemàtics de la Costa 
Brava. Participaràs en totes les maniobres a 
bord, degustaràs eriçons de mar, un 
esmorzar típicament català i un vi de 
l’Empordà. Si és l’època de l’any 
adequada, podràs pescar i tastar les 
famoses gambes de Palamós. Un
autèntic tast de mar i de fruits del mar. 

Tela Marinera
+34 609 327 303
joan@telamarinera.es
www.telamarinera.es

#garoines   
#illesformigues    
#platjacastell

tast de mar
a bord

7 h 8 / 20
Tot l'any
 Sea urchins from 

October to March

TORNAR

4 L’Estartit (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/garoines/
https://www.instagram.com/explore/tags/illesformigues/
https://www.instagram.com/explore/tags/platjacastell/


Per endinsar-se al món de la cervesa, però 
no d’una qualsevol, sinó de les cerveses 
artesanes amb tarannà propi que han 
aparegut en diferents fabriques lleidatanes 
amb carácter, personalitat propia i amor pel 
producte. Una ruta per descobrir 
l’apassionant tradició d’aquesta beguda des 
d’un punt de vista diferent i proper. 

Turisme de Lleida
+34 973 700 402
Núria Rauret
nrauret@paeria.es
turismedelleida.cat

#cervesamatoll   
#cervesalleida    
#craftbeer

Ruta de la cervesa 
artesana de Lleida

3/4 h 2 / 15 Tot 
l'any

TORNAR

4 Lleida

https://www.youtube.com/watch?v=YY3qAyr4wNI
https://www.instagram.com/explore/tags/cervesamatoll/
https://www.instagram.com/explore/tags/cervesalleida/
https://www.instagram.com/explore/tags/craftbeer/


Puja a una embarcació a motor que et 
transportarà a una batea, una plataforma de 
fusta situada al mig del mar per cultivar 
mol·luscs, i tasta els millors gustos del Delta 
de l’Ebre. Descobriràs els secrets de la 
producció de les ostres, i en podràs fer un 
tastet, acompanyat de musclos i regat amb 
un bon cava. 

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
estacionautica.com

#deltadelebre  
#musclosdeldelta   
#musclera

TOUR DELTA DE L’EBRE 
amb tast d’ostres 
i musclos

2/5 h 100 max Tot 
l'any

TORNAR

4 L’Ampolla (Tarragona)

https://www.instagram.com/explore/tags/deltadelebre/
https://www.instagram.com/explore/tags/musclosdeldelta/
https://www.instagram.com/explore/tags/musclera/


© We Barcelona

tours 
ACTIVITatS 
team building



© We Barcelona

Quan un indret ofereix una natura 
desbordant, història mil·lenària, cultura i 
gastronomia, no hi ha dubte, és una terra 
per gaudir. Catalunya és ideal per descobrir-
la en companyia, per inspirar-se i portar a la 
pràctica valors fonamentals d’equip. Al mar, 
a la muntanya, envoltats de pedres que 
parlen de temps immemorials o equipats 
amb l’última tecnologia. Perquè si a 
qualsevol activitat en grup s’afegeix un bon 
ambient i l’entorn ideal, una jornada 
d’experiències acaba esdevenint un record 
per a tota la vida.  

tours 
ACTIVITats 
team building



Savoury stroll
Experiències gourmet per 
descobrir Barcelona... 
Barcelona

2 / 3h 20 / 70 p. Tot l'any

Conquest of paradise
O com ser part d’una orquestra 
professional ... 
Available everywhere

1h 100 p. Tot l'any

Drum circle
Percusió, comunicació i armonia... 
Disponible a tot arreu

1h 20 p. min Tot l'any

tours & activitats - team building

Tech Hunters
El joc de descobrir la ciutat... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. Tot l'any

Barcelona 360 premium
Terra, mar i aire
Gaudint la ciutat per terra, mar i aire...
Barcelona

4h 12 / 60 p. Tot l'any

Barcelona hunting values 
Trofeus per premiar els valors... 
Barcelona

1 / 4h 2 / 216 p. Tot l'any

Capità Enciam
Un jardí orgànic per a una 
bona causa... 
Barcelona

2 / 3h 25 p. Tot l'any

Passejant per Ciutat Vella i 
els seus mercats 
Un recorregut per la història... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. Abr-Oct

Desde la muntanya al mar 
I des de que surt el sol fins al 
capvespre ... 
Barcelona

6h 20 / 60 p. Tot l'any

Tresors amagats de la ciutat 
de Barcelona 
Descobreix els racons més amagats ...
Barcelona

4h 2 / 20 p. Tot l'any

3h

Bike Tours
Una completa visita a Barcelona amb 
bicicleta... 
Barcelona

4 p. min Tot l'any

The counterfeiters
Un pacte amb els lladres més divertits... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. Tot l'any



Projectes RSC
Activitats per fer del món un 
lloc millor... 
Disponible a tot arreu

3h 6 / 200 p. Tot l'any

Indoor Reforestation 
Sent la terra a les mans... 
Disponible a tot arreu

1h 20 p. min Tot l'any

Mediterranean Challenge 
Desafiament competitiu a la platja... 
Platges de Catalunya

2h 50 / 100 p. Tot l'any

tours & activitats - team building

Barcelona a la carta 
Descobrint la ciutat de forma 
interactiva... 
Barcelona

3 / 4h 10 / 200 p. Tot l'any

Olympic Games
Converteix-te en protagonista dels 
Jocs Olímpics de Barcelona...
Barcelona

3h 20 / 200 p. Tot l'any

Raft Building
L’aventura de construir el teu 
propi vaixell... 
Barcelona

3h 20 / 200 p. Tot l'any

Mindgames
Pensa, reflexiona i pren 
decisions mitjançant el joc... 
Disponible a tot arreu

2h 20 p. min Tot l'any

Street Art Experience 
Creativitat i expressivitat en equip... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. Abr-Oct

Enigma iPad
Gimcana urbana amb iPad... 
Disponible a tot arreu

2h 8 / 400 p. Tot l'any

Ningú escapa de Barcelona 
Posa a prova les teves habilitats 
resolutives... 
Barcelona

3 / 4h 20 / 200 p. Tot l'any

3h

iPad Cinema Barcelona 
Cineastes per un dia.. 
Barcelona

8 / 400 p. Tot l'any

Taller de construcció de 
Joguines -  RSC 
Reciclant i regalant il·lusió... 
Disponible a tot arreu

2 / 3h 20 / 100 p. Tot l'any



tours & activitats - team building

Girona City Way 
Girona total d’una forma diferent... 
Girona

1,5 h 1 / 10 p. Tot l'any

Way of Thrones (with Segway)
Un viatge al món de Joc de Trons!... 
Girona

1,5 h 1 / 10 p. Tot l'any1,5 h

Girona Medieval Segway 
Un recorregut en Segway per la 
part antiga de Girona ... 
Girona

1 / 10 p. Tot l'any

Burricleta Ipad Quest 
Rural Electric Bicycle 
Una bicicleta elèctrica rural 
i molta diversió ... 
Disponible a tot arreu

2 / 3h 15 / 120 p. Tot l'any

Una muntanya de sensacions  
Estimulant visita a la 
Muntanya de Sal de Cardona... 
Cardona (Barcelona)

1,30h 20 / 40 p. Tot l'any

Game of Thrones 
Girona Ipad Quest
Amb iPad pels escenaris de 
Games of Thrones...
Girona

2 / 3h 8 / 300 p. Tot l'any4h

VIP Shopping experience with style 
Molt més que shopping: 
una experiència VIP amb estil... 
La Roca Village

12 / 60 p. Tot l'any

Ipad Duathlon
Tresors per als millors 
esportistes... 
Disponible a tot arreu

3,30h 14 / 100 p. Tot l'any

Beach Olympic Games 
Esport i diversió a la platja... 
(Platja) Disponible a tot arreu

2 / 3h 14 / 150 p. Tot l'any

Flash Mob
Un ball sorpresa inoblidable... 
Disponible a tot arreu

3h 30 / 400 p. Tot l'any2h

Rock Star Band
One, two, one, two, three…
Oh yeah!... Digue-ho amb música... 
Disponible a tot arreu

10 / 180 p. Tot l'any

1,30h

U·Play·Rumba
Descobreix i aprèn a tocar la 
rumba de Barcelona... 
Disponible a tot arreu

10 / 60 p. Tot l'any



tours & activitats - team building

Chain Reaction

Disponible a tot arreu

3h 50 / 400 p. Tot l'any

2 / 4h

Catamarà
El plaer de sentir el  mar 
El plaer de navegar al Mediterrani... 

Lloret de Mar (Girona)

120 p. max Tot l'any

4 / 8h

Visites guiades a les esglésies 
romàniques de la Vall de Boí
Visita un conjunt arquitectònic declarat 
Patrimoni de la Humanitat... 
La Vall de Boí (Lleida)

2 / 50 p. Tot l'any

Mediterranean Pirates and corsairs 
A la recerca del tresor a L’Estartit... 
L’Estartit (Girona)

4h 8 / 50 p. Tot l'any

Sensacions de Dalí 
Descobreix l’artista que portes dins... 
Disponible a tot arreu

1h 10 / 300 p. Tot l'any

Casino Masterclass
Sentir-se James Bond per un dia 
Al més pur estil de James Bond... 
Lloret de Mar (Girona)

2h 150 p. max Tot l'any

Girona Film Fest 
3, 2, 1…. I acció!... 
Girona

4h 12 / 100 p. Tot l'any

Indians Ipad Quest
Un joc tecnològic sobre el Lloret més 
autèntic...
Lloret de Mar (Girona)

2h 100 / 150 p. Tot l'any

El repte de construir una reacció en 
cadena, en equip... 



Tecnologia i cultura en aquest rally interactiu 
que, amb l’ajut d’un iPad, permet descobrir 
Barcelona d’una forma diferent. L’aventura i 
la tecnologia són les principals eines per 
gaudir d’una app interactiva que posa a 
l’abast detalls i secrets de la ciutat des d’un 
punt de vista diferent. 

#amfivi
#quartiergothique   
#amfiviatechhunter

Tech Hunters

4 h 12 / 60 Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/133048317
https://www.instagram.com/explore/tags/quartiergothique/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfiviatechhunters/


Una obra d’art del genial Picasso ha estat 
robada a Barcelona i els lladres han de 
reemplaçar l’original en menys de tres 
hores. Primer, localitzar els lladres que 
s’amaguen al casc antic de la ciutat. 
Després, fer un pacte amb ells per evitar 
ser descoberts. Pensament lògic i talent 
artístic en joc!

#amfivia  
#oldcityBarcelona    

The Counterfeiters

4 h 12 / 60 Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/138519712
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/
https://www.instagram.com/explore/tags/oldcitybarcelona/


La cuina mediterrània és reconeguda 
com una de les millors i més saludables 
del món i Barcelona n’és un magnífic 
exemple. A més, ha après a combinar el 
millor del Mediterrani amb el més 
tradicional d’altres punts d’Espanya. Una 
de les millors formes de descobrir la 
ciutat: a través dels plaers gastronòmics i 
les millors especialitats culinàries. 

#barcelonafood   
#oldcitybarcelona    
#tapasbarcelona

Savoury Stroll

2/3 h 20 / 70 Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonafood/
https://www.instagram.com/explore/tags/oldcitybarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/tapasbarcelona/


El magnífic entorn del Parc Güell de 
Gaudí amb unes panoràmiques 
fantàstiques de la ciutat, una ruta en 
bicicleta per Barcelona o la posta 
de sol des d’un catamarà a les 
aigües del Mediterrani. Una 
experiència inoblidable per gaudir 
de la capital catalana des de la 
sortida de sol fins el moment que 
s’apropa la nit. 

#parcguell   
#barcelonasunset    
#barcelonasunrise

Desde la 
muntanya al mar

6 h 20 / 60 Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/explore/tags/parcguell/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonasunset/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonasunrise/


Sota la direcció d’un percussionista expert, 
l’equip aprendrà els conceptes bàsics per ser 
part d’una orquestra abans de fer-ho 
realment amb músics professionals al so de 
“Conquest of paradise”, de Vangelis. 
Cohesió, diversió i armonia.

#musicteambuilding   
#amfivia   

Conquest of paradise

1 h 100 min Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://vimeo.com/127029894
https://www.instagram.com/explore/tags/musicteambuilding/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/


Un taller en equip per potenciar 
la importància de la coordinació 
i la unió per assolir objectius 
comuns. Seguint el ritme de 
percussionistes professionals, els 
participants hauran d’improvisar 
per trobar l’armonia en grup. 

#percussionworkshop   
#amfivia   

Drum Circle

1 h 20 min Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/percussionworkshop/
https://www.instagram.com/explore/tags/amfivia/


Col·laboració amb l’associació “Sol i 
Vida”, responsable d’un projecte per 
a la integració de joves amb 
necessitats educativas especials al 
mercat laboral a través d’horts 
orgànics. Una forma ben bonica de 
dissenyar i organitzar un jardí propi 
treballant alhora la feina en equip. 

#solivida   
#associaciosolivida    
#horturba

Capità Enciam

2/3 h 25 Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/explore/tags/solivida/
https://www.instagram.com/explore/tags/associaciosolivida/
https://www.instagram.com/explore/tags/horturba/


Els racons més ocults del barri Gòtic o les 
joies modernistes més desconegudes de la 
ciutat. Tant si es coneix Barcelona com si és 
la primera vegada que es visita, aquesta 
passejada de la mà d’un guia oficial farà 
redescobrir la ciutat amb troballes 
històriques, artístiques i curioses. 

Icono
+34 934 101 405
Neus Callís (Directora comercial)
experiences@webarcelona.com
neus@iconoserveis.com

#iconoserveis   
@iconoserveis   
#raconsdebcn

Tresors amagats de la 
ciutat de Barcelona

4 h 2 / 20 Tot 
l'any

TORNAR

4 Barcelona

https://www.youtube.com/user/iconoserveis/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/explore/tags/iconoserveis/
https://www.instagram.com/iconoserveis/
https://www.instagram.com/explore/tags/raconsdebcn/


Passejar pel laberint de carrers de l’encantador 
casc antic de Barcelona, descobrir la ciutat des 
del cel amb un vol panoràmic en helicòpter o 
navegar pel port de la ciutat a bord d’una 
tradicional goleta. Un recorregut romàntic i 
emocionant per la història i la modernitat des 
de totes les perspectives.

#barcelonadesdeelaire
#barcelona360

BArcelona 360 premiuM
land, sea & air

4 h 12 / 60 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=FADFM7VyKVg
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonadesdeelaire/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona360/


Objectiu: aconseguir trofeus que 
representen els diferents valors de la feina 
en equip i les empreses. Com fer-ho? 
Treballant plegats, superant desafiaments i 
reptes mentre es descobrir la ciutat d’una 
forma enriquidora, divertida i constructiva.

#barcelonahighlights   
#minifan    
#smartebike

Barcelona 
hunting values

1/4 h 2 / 216 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonahighlights/
https://www.instagram.com/explore/tags/minifan/
https://www.instagram.com/explore/tags/smartebike/


La història mil·lenaria de Barcelona a 
l’abast de tothom en aquesta 
passejada, tant pels carrers del barri 
antinc, com des de la torre de la 
basílica de Santa Maria del Pi. Per 
combinar cultura i gastronomia res 
millor que una visita a l’emblemàtic 
Mercat de la Boqueria, a La Rambla, 
mentre es degusten “tapes”, 
“pintxos”, vins locals o cervesa. 

#boqueria   
#ramblasbarcelona    
#esglesiaPi

Passejant per 
Ciutat Vella i 
els seus mercats

4 h 12 / 60 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/explore/tags/boqueria/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesrambles/
https://www.instagram.com/explore/locations/455998343/iglesia-de-santa-maria-del-pino/


Per descobrir Barcelona d’una manera 
sostenible, saludable, propera i divertida 
pots caminar, o pots pujar a una bicicleta. 
Diversos guies multilingües t’acompanyen 
per diversos recorreguts per gaudir de la 
història, la cultura, l’art i la natura de la 
ciutat comtal. 

@bornbiketoursbarcelona   
#bornbike   
#barcelonabikes

barcelona bike tours

3 h 4 min Tot 
l'any

Born Bike Tours Barcelona
+34 933 190 020 
Ernest Torquet Fuertes  (Director)
info@bornbikebarcelona.com
www.bornbikebarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=_1hJHRM7Wt4
https://www.instagram.com/explore/tags/bornbike/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonabikes/
https://www.instagram.com/bornbiketoursbarcelona/


Voleu fer fotografies divertides? 
Convertir-vos en artistes? Ballar 
sardanes? Aixecar castells? Trobar 
llegendes i símbols que s’amaguen en 
alguns dels edificis més emblemàtics de 
la ciutat? Elaborar i conèixer els 
ingredients dels Pinxos? Fer un 
trencadís? Gaudir de l’esport? Endinsar-
vos a la natura? “Barcelona a la carta” es 
la millor opció per descobrir la ciutat 
d’una manera interactiva, autònoma i 
lliure.

#BarcelonaHighlights
@ObrintVia

Barcelona a la carta

3/4 h 10 / 200 Tot 
l'any

Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/ 

TORNAR

4 Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=xSqOG3PnD9E&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelonahighlights/
https://www.instagram.com/obrintvia/


Una activitat d’equip amb doble vessant 
social: d’una banda es reciclen residus 
de plàstic, cartró i metall per donar una 
segona vida a aquests materials i 
convertir-los en joguines. D’altra banda, 
les joguines es regalen al casal dels 
infants, entitat de referència que treballa 
per als nens i joves amb més necessitats 
socials. 

@ObrintVia
#CSR

Taller de construcció 
de Joguines -  RSC

2/3 h 20 / 100 Tot 
l'any

Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/ 

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.youtube.com/watch?v=kDK0527R0bU&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/obrintvia/
https://www.instagram.com/explore/tags/csr/


Solidaritat, compromís i treball en equip per 
fer accions que suposin un canvi real en 
educació ambiental, millora de les 
condicions de vida de les persones i en el 
medi ambient. Mitjançant diferents 
projectes, incorporem accions de 
responsabilitat social corporativa a la teva 
companyia. Petits esforços col·lectius que 
aconsegueixen grans metes. 

@Exploramas
#CSR 

Projectes rsc

3 h 6 / 200 Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/csr/
https://www.instagram.com/exploramas/


Guiats per un iPad, els equips afronten una 
gimcana urbana que els permetrà descobrir 
indrets sorprenents mentre van resolent 
enigmes, superant proves i descobrir 
sorpreses ocultes. Una divertida competició 
per transportar-te en el temps i conèixer 
Barcelona, i el teu equip. 

@Exploramas
#Barcelona

Enigma iPad

2 h 8 / 400 Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://vimeo.com/109576720
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Una activitat sostenible que proposa 
aprendre i practicar un sistema de cultiu 
alternatiu, basat en una filosofia de vida 
oriental, per ajudar a la repoblació vegetal 
d’espais naturals. Un taller per connectar 
amb la natura i sentir l’olor de terra a les 
mans, mentre planteu llavors formant una 
petites boles d’argila, aigua i fertilitzant. 

@Exploramas
#Reforestationproject

Indoor Reforestation

1 h 20 min Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/reforestationproject/


Un repte mediterrani que convida tothom a 
participar, independentment de la forma 
física. Volley platja, curses de canoes o 
persecucions. Un circuit de divertits beach 
games per unir, motivar i connectar equips. 

@Exploramas
#CatalanBeaches
#mediterraneamente

Mediterranean Challenge

2 h 50 / 500 .. r-
Oct

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Platges de Catalunya

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanbeaches/
https://www.instagram.com/explore/tags/mediterraneamente/


El joc en equip, sens dubte, reforça els 
vincles. Amb aquest conjunt de divertits 
jocs de teambuilding pensareu, 
reflexionareu, us comunicareu i prendreu 
decisions que us faran superar-vos com a 
equip i divertir-vos en grup. 

@Exploramas
#Mindgames

Mindgames

2 h 20 min Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/mindgames/


Una aventura que posa a prova la capacitat 
d’un equip per resoldre enigmes mitjançant 
un divertit i atrevit repte d’escapament. 
Coneixereu personatges històrics, 
localitzacions de pel·lícula i llegendes de 
Barcelona, i haureu de mostrar les vostres 
millors armes per orientar-vos per la ciutat i 
aconseguir escapar-ne. 

@Exploramas
#Barcelona

Ningú escapa 
de Barcelona

3 - 4 h 20 - 200 Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Un emocionant treball en equip que et farà 
viure l’esperit olímpic de Barcelona:  
l’arribada a l’estadi, la cerimònia 
d’inauguració, el repte de cada prova. Fareu 
salts, llançaments, jugareu a hoquei, a futbol 
i reviureu alguns dels moments més 
emocionants dels Jocs. Activitat ideal per 
fomentar el treball en equip mitjançant 
l’esforç, i enfortir l’esperit guanyador. 

@Exploramas
#Barcelona

Olympic Games

3 h 20 - 200 Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/163171412
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Si tu i el teu equip naufraga a una illa, com 
ho feu per sortir-ne? Teniu barrils, fusta i 
corda per construir el vostre propi vaixell, i 
tres reptes: aconseguir una embarcació 
sòlida i fiable, fer-ho en el mínim temps, i 
superar la resta d’equips. Qui arribarà primer 
a la riba? Posa a prova la cooperació, 
imaginació i creativitat per aconseguir 
superar aquesta divertida regata. 

@Exploramas 
#Barcelona
#PlayasBarcelona

Raft Building

3 h 20 - 200 Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/120044305
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/playasbarcelona/


Una original i divertida experiència que et 
proposa recrear, en equip, la teva visió d’una 
destinació, o dels valors de la companyia, 
sobre un mur de caixes a través del grafiti. 
Perfecte per alliberar la creativitat i el talent, 
i enfortir lligams amb l’equip a partir d’un 
exercici d’expressió personal.

@Exploramas
#Barcelona
#StreetArt

Street Art Experience

1 - 2 h 20 min Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://vimeo.com/202030349
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/streetart/


Barcelona és un gran plató cinematogràfic, i 
aquesta activitat proposa que aprofitis tots 
els seus racons per crear la teva pròpia 
pel·lícula en grup. Equipats amb un iPad i 
diferents elements d’atrezzo, creareu una 
narració per alliberar la vostra creativitat i 
crear la vostra Òpera Prima

@Exploramas
#Barcelona
#IpadCinema

iPad Cinema Barcelona

3 h 8 / 400 Tot 
l'any

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/133961226
https://www.instagram.com/exploramas/
https://www.instagram.com/explore/tags/ipadcinema/
https://www.instagram.com/explore/tags/barcelona/


Una experiència VIP única a La Roca Village, a 
on a més de trobar el shopping més 
interessant també es pot gaudir d’altres 
experiències, com una sessió privada amb un 
asessor d’imatge, coctails i àpats en sales VIP 
i, fins i tot, descomptes especials per a cada 
convidat. 

La Roca Village
+34 938 423 939
Teresa Ibañez (Business Tourism Manager)
Tibanez@valueretail.com
larocavillage.com

#larocavillage 
@larocavillage  

VIP Shopping 
experience with style

2/4 h 12 / 60 ppl Tot l'any

TORNAR

https://www.instagram.com/explore/tags/larocavillage/
https://www.instagram.com/larocavillage/
https://www.youtube.com/watch?v=xK1PE2vthuI&feature=youtu.be


La rumba catalana és un gènere musical que 
desenvolupa la comunitat gitana catalana 
de la ciutat a mitjans dels 60. Amb guitarres, 
caixes flamenques i el so de les “palmes”, al 
U Play Rumba els participants interactuen 
entre ells per formar un combo rumber de 
ritmes alegres, divertits, i entretinguts, sota 
la direcció d’un coach. 

#Highfidelitycollective  

U·play·rumba

1,30 h 10 / 60 Tot 
l'any

High Fidelity Collective
+34 627 914 689
Daniel Teixidó (project manager)
events@highfidelitycollective.co
www.highfidelitycollective.co

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.youtube.com/watch?v=KO5CuGAUgUA&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/explore/tags/highfidelitycollective/


La Muntanya de Sal de Cardona és un 
fenòmen natural únic al món que encara 
avui segueix creixent a mesura que la pluja 
l’erosiona. Amb aquesta experiència, 
diferents estímuls sensorials i una selecció 
musical marcaran el recorregut per la 
Muntanya, que esdevé un espectacular 
altaveu i, a la vegada, un espai de calma i 
tranquil·litat. El recorregut acabarà amb un 
aperitiu a l’exterior, per contemplar el perfil 
de la Muntanaya sota el cel de Cardona. 

#muntanyadesal   
@cardonaturisme    
#cardona

una muntanya 
de sensacions 

1,30 h 20 / 40 Tot 
l'any

Fundació Cardona Històrica
+34 938 692 475
Mercè Jané
info@auditoricardona.com 
www.cardonaturisme.cat

TORNAR

4 Cardona (Barcelona)

https://www.instagram.com/explore/tags/muntanyadesal/
https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.instagram.com/explore/locations/241480370/cardona-cataluna-spain/


Una aventura tecnológica ideal per als 
grans amants de la història descobrint la 
Girona medieval, el barri jueu i les cases de 
colors del barri vell de la ciutat. A més, els 
equips passen pel que va ser escenari de 
moltes de les escenes de la sisena 
temporada de la sèrie Games of Thrones. 

@humanside0
#gironagameofthrones

GAME OF THRONES 
GIRONA IPAD QUEST 

2/3 h 8 / 300 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Girona

https://www.instagram.com/explore/tags/gironagameofthrones/
https://www.instagram.com/humanside0/


Descobrir el territori a dues rodes amb un 
iPad i una bicicleta eléctrica. Una divertida 
aventura que uneix tecnologia i aventura 
al ritme d’una gimcana en equip que 
genera activitat i participación mentre 
passant per bonics paratges.

@humanside0 
#burricleta

Burricleta 
RURAL ELECTRIC BICYCLE 
IPAD QUEST   

2/3 h 15 / 120 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://vimeo.com/188791179
https://www.instagram.com/explore/tags/burricleta/
https://www.instagram.com/humanside0/


Esdevenir una estrella del rock és un 
somni per a molts que es pot dur a 
terme de forma ben divertida. Una 
fantástica oportunitat per comunicar 
missatges corporatius amb música dels 
clàssics i generar record. Possibilitat de 
personalitzar l’experiència pel que fa a 
durada, localització, contingut i agenda. 

@humanside0 

Rock Star BanD
One, two, one, two, three…

2 h 10 / 180 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/humanside0/


Des de reptes purament estratègics 
fins a desafiament esportius. La 
platja és l’escenari perfecte per 
gaudir d’unes olimpíades de treball 
en equip amb originals i divertits 
exercicis de team building.  

@humanside0 

Beach Olympic Games

2/3 h 14 / 250 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 (Platja) Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/humanside0/


Que pari atenció tothom qui passi pel carrer 
perquè aquesta flash mob es farà en directe 
a un lloc públic. Això sí, abans tots els 
participants hauran d’assajar, tenir-ho tot a 
punt i després… a descarregar adrenalina. 
Possibilitat de personalitzat l’activitat per a 
fer-la més útil encara com a eina de 
comunicación i de cohesió d’equip. 

@humanside0   

Flash mob

3 h 30 / 400 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/humanside0/


Exercici de team building i aventura amb 
activitats a la recerca d’un tresor amb 
l’ajuda d’un iPad, habilitat, forma física i 
ganes de passar-ho bé. Es combinen 
activitats aquàtiques com el caiac o el 
paddle surf (que es poden substituir per 
unes altres a l’hivern) amb una prova 
d’orientació i trekking. Un equip en marxa 
per aconseguir un objectiu comú.

@humanside0   

Ipad Duatlon

3,30 h 14 / 100 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/humanside0/


Un recorregut en Segway per la 
part antiga de Girona i els seus 
voltants, visitant també
la vall de Sant i gaudint de les 
millors panoràmiques de la ciutat, 
Sant Feliu i la catedral
gironina des de la muntanya de 
Montjuïc.

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89 
Ivan Sancho Triviño (Coordinador) 
info@gironaway.com
www.gironaway.com

#gironamedieval   
#MontjuicGirona    
#GironaCatedral
@gironaway

Girona medieval 
LANDSCAPES

1,5 h 1 / 10 Tot 
l'any

TORNAR

4 Girona

https://www.instagram.com/explore/tags/gironamedieval/
https://www.instagram.com/explore/locations/417448499/zona-montjuic-girona/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironacatedral/
https://www.instagram.com/gironaway/


Recorrem a fons el nucli monumental del 
Barri Vell de Girona, en un sol itinerari que 
combina art, història, arqueologia i 
paisatge. Les vistes del riu Onyar des del 
Pont de Pedra, els carrers del Call Jueu, les 
impressionants muralles medievals o el 
monestir de Sant Pere de Galligants. Una 
passejada al llarg del temps amb segways. 

#gironamedieval   
#MontjuicGirona    
#GironaCatedral
@gironaway

GIRONA CITY WAY 

1,5 h 1 / 10 Tot 
l'any

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89 
Ivan Sancho Triviño (Coordinador) 
info@gironaway.com
www.gironaway.com

TORNAR

4 Girona

https://www.instagram.com/explore/tags/gironamedieval/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironacatedral/
https://www.instagram.com/gironaway/


Explicacions expertes i vídeos a través de la 
sisena temporada de l’exitosa Game of 
Thrones, amb escenes filmades a Girona. En 
un recorregut pels carrers del Barri Vell es 
passa per totes les localitzacions que HBO va 
decidir com a perfectes escenaris de la sèrie 
mentre es descobreix la història i el 
patrimoni de la ciutat amb segway.  

#gironamedieval   
#gironagameofthrones   
#GironaCatedral
@gironaway

Way of Thrones 

1,5 h 1 / 10 Tot 
l'any

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89 
Ivan Sancho Triviño (Coordinador) 
info@gironaway.com
www.gironaway.com

TORNAR

4 Girona

https://www.instagram.com/explore/tags/gironamedieval/
https://www.instagram.com/explore/locations/321357789/girona-catedralcasco-viejo/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironagameofthrones/
https://www.instagram.com/gironaway/


Girona esdevé l’escenari ideal per 
produir una pel·lícula propia. Fent 
servir iPads, trípode, un micròfon i 
un flash LED i després de rebre 
instruccions en diferents
disciplines, tot a punt per crear una 
petita producció cinematográfica 
que després es podrá visionar i 
gaudir en grup. 

#gironacatedral  
#gironacalljueu   
#gironagameofthrones

Girona Film Fest

4 h 12 / 100 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Girona

https://www.instagram.com/explore/tags/gironacatedral/
https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/gironagameofthrones/


Estratègia, habilitat, tecnologia i cultura per 
descobrir el Lloret de Mar més autèntic i la 
cultura indiana de la vila. Amb el mapa de 
l’aplicació s’hauran de planificar els reptes 
disponibles i, a mida que els equips 
s’apropen als punts establerts, els reptes es 
desbloquegen i es plantegen preguntes, 
exercicis i jocs.  

#LloretdeMar 
#mylloret

INDIANS IPAD QUEST 

2 h 100 / 150 Tot 
l'any

TORNAR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB) 
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/


Masterclass i torneig de póquer, black Jack o 
ruleta americana al Gran Casino Costa Brava 
per posar en pràctica valors i habilitats 
fonamentals per als objectius d’empresa i 
equip. Una oportunitat fantàstica per gaudir 
del glamour més autèntic que envolta 
l’agent 007, James Bond.

#lloretdemar  
#mylloret   
#grancasinocostabrava

MASTERCLASS CASINo 
Sentir-se James 
Bond per un dia 

2 h 150 max Tot 
l'any

TORNAR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/
https://www.instagram.com/explore/tags/grancasinocostabrava/


Tot tipus de sortides en catamarà amb 
Catamarán Sensation. Itineraris i programes 
a mida per gaudir del fantàstic litoral i les 
cales més boniques de Lloret de Mar. 
Possibilitat de càtering, tallers, 
degustacions, música en directe a bord, 
showcooking a la platja… Un sensació 100% 
mediterrània amb el mar com a gran 
protagonista. 

#lloretdemar  
#mylloret   
#catamaransensation

CATAMARAN 
El plaer de 
sentir el mar

2/4 h 120 max Tot 
l'any

TORNAR

4 Lloret de Mar (Girona)

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

https://www.instagram.com/explore/tags/lloretdemar/
https://www.instagram.com/explore/tags/mylloret/
https://www.instagram.com/explore/tags/catamaransensation/


El conegut com a geni de 
Figueres, Salvador Dalí, és el fil 
conductor d’aquesta activitat que 
pretén ser una font inspiradora 
per alliberar la creativitat que 
tots portem dins. Dalí va 
aprendre com auto-motivar-se, 
fer sacrificis i millorar, dia rere 
dia. Amb aquesta xerrada, els 
equips de la teva companyia 
rebran eines per motivar la seva 
creativitat.

Girona Booking
+34 619 335 848
info@gironabooking.com
www.gironabooking.com

#SalvadorDali   
#DaliMuseum   
#SalvadorDali_Art

Sensacions 
de Dalí

1 h 10 / 
300

Tot 
l'any

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/salvadordali/
https://www.instagram.com/explore/tags/dalimuseum/
https://www.instagram.com/salvadordali_art/


Una autèntica aventura a bord d’un 
vaixell pirata (amb vestits corsaris 
inclosos) per trobar el tresor amagat 
a les cales verges que envolten el 
massís del Montgrí, a L’Estartit. No 
será del tot fácil. Abans s’hauran de 
superar uns reptes mentals i físics 
que seran tot un desafiament, 
divertit i interessant, per al grup. 

Medaqua
+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com

#montgri 
#costabrava    
#estartit

Mediterranean 
pirates and corsairs

4 h 8 / 50 Tot 
l'any

TORNAR

4 L’Estartit (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/montgri/
https://www.instagram.com/explore/tags/costabrava/
https://www.instagram.com/explore/tags/estartit/


Anima els equips de la teva empresa a 
treballar les seves habilitats creatives,
comunicatiques i la cooperació. El repte és 
constuir una reacció en cadena gegant,
amb una fase de planificació, una altra de 
construcció i prova-error i la fase final en
què podreu posar a prova l’acció-reacció. 
Una desafiant activitat per equips per
desenvolupar excel·lents habilitats aplicables 
al dia a dia. 

@dreamsandadventures

CHAIN REACTION

3 h 50 / 400 Tot 
l'any

Dream & Adventures
+34 619 561 011
Andreu Mateu (Socio y Fundador)
amateu@dreamsandadventures.com
www.dreamsandadventures.com

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.youtube.com/watch?v=x-_KTbYwLLM&t=6s
https://www.facebook.com/teambuildinginspain


La Vall de Boí té un tresor, i no està 
amagat: es tracta de 8 esglèsies i una 
ermita romànica declarades Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO.  Guies 
especialistes en la interpretació del 
patrimoni t’acompanyen a descobrir 
aquestes construccions realitzades entre els 
segles XI i XII, magníficament convervades i 
sorprenentment concentrades en un espai 
reduït. Durant la visita es podrà admirar un 
vídeo mapping espectacular. 

Centre del Romànic de la Vall de Boí 
+34 973 696 715
info@centreromanic.com 
www.centreromanic.com

#romanicvalldeboi
#valldeboi    
#aralleida

Visites guiades a les 
esglésies romàniques 
de la Vall de Boí

4/8 h 1 / 50 Tot 
l'any

TORNAR

4 La Vall de Boí (Lleida)

https://www.instagram.com/romanicvalldeboi/
https://www.instagram.com/explore/tags/valldeboi/
https://www.instagram.com/explore/tags/aralleida/


© We Barcelona

TRADició 
cultura 
art 
disseny



© We Barcelona

Catalunya és una terra de modernitat que ha 
avançat mantenint les seves tradicions. 
Costum mil·lenaris i una cultura pròpia que 
esdevé universal amb figures eternes com 
Antoni Gaudí, Pau Casals o Salvador Dalí, 
per esmentar només uns noms d’una llarga 
llista. La tradició dels castellers, torres 
humanes que fascinen arreu del món, és el 
símbol de la cohesió, l’esforç i la feina en 
equip. La cultura catalana, històrica i 
creativa, té molt més a oferir. Gents 
acollidores, valors i paratges i monuments 
únics quehan triat Catalunya per mostrar-se 
al món.   

TRADició 
cultura 
art 
disseny



Castellers Human Towers 
Cultura i superació personal... 
Girona

2 / 3h 15 / 100 p. Tot l'any

The Dalí Code, seduïts pel geni 
Misteris i desafiaments surrealistes a 
Figueres...
Figueres (Girona)

2 / 3h 12 / 300 p. Tot l'any

tradició - cultura - art - disseny

Catalan traditions
Cultura catalana a l’aire lliure... 
Barcelona

2 / 3h 60 p. min Tot l'any

Art Connection
El repte de reproduir en equip una obra 
mestra... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min Tot l'any

La nit de les tradicions 
Cançons i beures mariners... 
Girona

2 / 3h 12 / 80 p. Tot l'any

Taller de Castellers
Els Castellers, molt més 
que una tradició... 
Barcelona

4h 12 / 60 p. Tot l'any

The Game of Thrones 
Salta la pantalla fins al món 
del Set Regnes...
Girona

3h 6 / 20 p. Tot l'any

Gaudi Trencadís 
Imitant al geni Gaudí... 
Barcelona

2 / 3h 20 p. min Tot l'any

Fem pinya 
Fent tradició en equip... 
Disponible a tot arreu

1,5 / 3h 15 / 400 p. Tot l'any

Exhibició castellera 
Forma part de sorprenents 
"Castells"... 
Disponible a tot arreu

15 / 45m free p. Tot l'any

Correfoc
Un costat diferentde Catalunya en una 
vetllada 'correfoc...
Disponible a tot arreu

10m/2h 10 / 200 p. Tot l'any

Show de la cultura catalana
Descobriu la cultura popular 
catalana ...
Disponible a tot arreu

10m/2h free p. Tot l'any



tradició - cultura - art - disseny

Templers per un dia,
Templers per una nit
Reviu un dia a l'ordre dels Templers...
Lleida

2h 10 / 35 p. Tot l'any

Paisatges i sabor 
de l’oli  
Un passeig entre oliveres...
La Pobla de Cérvoles (Lleida)

4h 4 / 18 p. Nov-Des

Pastor per un dia
Natura, cura dels animals 
I degustació de vi... 
Riudaura (Girona)

2h 2 / 15 p. Tot l'any



“La inspiració existeix, però ens ha de 
trobar treballant”. Fem nostra aquesta 
cèlebrefrase de Pablo Picasso per plantejar 
tot un repte en equip: la reproducció 
d’una obra mestra. Una experiència 
col·laborativa que demana estrategia i 
comunicación en grup
per arribar a l’èxit.

#picasso   
#artconnection    

art connection

2/3 h 20 min Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/120580645
https://www.instagram.com/explore/tags/picasso/
https://www.instagram.com/explore/tags/artconnection/


Un taller creatiu que, a més de potenciar la 
identitat d’equip, farà que tots els
participants aprenguin una de les tècniques 
artístiques més famoses del geni català
Antoni Gaudí: el trencadís. El Parc Güell de 
Barcelona és un dels espais que millor
mostra aquesta técnica de formes i colors. 
Ara és el moment d’experimentar-la. 

#trencadisgaudi   
#parkguell    
#trencadis

Gaudi Trencadís

2/3 h 20 min Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/119745433
https://www.instagram.com/explore/tags/trencadisgaudi/
https://www.instagram.com/explore/tags/parkguell/
https://www.instagram.com/explore/tags/trencadis/


Moltes de les tradicions catalanes més 
arrelades es gaudeixen a l’aire lliure. 
Amb aquestes activitats es poden viure 
en equip i en primera persona, i totes 
tenen un factor comú: la necessitat de 
gaudir-les en equip. Els Castellers o 
torres humanes, la técnica del trencadís 
de Gaudí, el Ball de Bastons i la sardana, 
les bitlles catalanes, el vi… Catalunya en 
estat pur. 

#trencadis   
#castellers    
#bitllescatalanes

tradicions catalanes

2/3 h 60 min Tot 
l'any

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co

TORNAR

4 Barcelona

https://vimeo.com/161292243
https://www.instagram.com/explore/tags/trencadis/
https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/
https://www.instagram.com/explore/tags/bitllescatalanes/


Els Castellers van ser declarats Patrimoni 
Cultural Inmaterial per la UNESCO l’any 
2010. Les famoses torres humanes 
tradició de Catalunya són molt més que 
una manifestació cultural. Signifiquen 
fortalessa, equilibri, confiança, valentía i 
sentit comú. Amb aquest taller es 
reforça la cooperació, la superació 
personal i el coneixement de fins a on 
podem arribar treballant en equip. 

#castellers      
#catalanhumantower

Taller de castellers

4 h 12 / 60 Tot 
l'any

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com

TORNAR

4 Barcelona

https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanhumantower/


L’arrelada tradició dels castellers és 
l’excusa perfecte per organitzar aquest 
taller en equip. Els participants s’apropen 
a les bones pràctiques del món casteller, 
analitzen i descobreixen les competències 
necessàries i, al final, entenen i fan seu el 
sentiment que s’assoleix quan l’objectiu 
és aconseguit. 

#castellers      
#catalanhumantower

 FEM PINYA

1,5/3 h 15 / 400 Tot 
l'any

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/
https://www.instagram.com/explore/tags/catalanhumantower/


Forma part de sorprenents "Castells".
Colla de castellers construint de diferents 
Castells deixaran al públic bocabadat. El 
procés de pujar el castell sempre és 
acompanyat de música tal com es 
requereix per informar el públic i els 
intèrprets de la fase de construcció.
Viure una veritable tradició local! 
Descobrint tots els secrets sobre aquesta 
tradició catalana d'honor, catalogada com 
a un patrimoni cultural immaterial de la 
UNESCO. 

#castellers      
#catalanhumantower

Exhibició 
castellera

15/45 m free Tot 
l'any

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/catalanhumantower/
https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/


Descobriu la cultura popular catalana 
amb aquest show de danses tradicionals, 
folklore, música i figures màgiques. 
Coneix als gegants (amb les seves danses 
elegants), Capgrossos (que interactuen 
amb l'audiència, animant la zona, portant 
somriures tothom), músics (amb músiques 
tradicionals), envaeix l'espai i convida els 
personatges a ballar junts), Falcons 
Constructors amb el vestit tradicional 
català i el ball de bastons (el ball prové 
d'una evolució de l'antiga Dansa 
d'espases).

#gegants     
#balldebastons
#floklo ecatala

Show de 
cultura catalana

10m/2h free Tot 
l'any

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/floklorecatala/
https://www.instagram.com/explore/tags/balldebastons/
https://www.instagram.com/explore/tags/gegants/


A Catalunya, l'arribada de l'estiu 
coincideix amb la celebració de les 
tradicionals.
Festes populars al'aire lliure, on el foc és 
l'actor principal. Vegeu un costat diferent
de Catalunya en una vetllada 'correfoc'. 
Mireu els vilatans vestits com diables i 
ballant al so dels tambors i de música 
tradicional i tornant l'espai en un calder 
de llum i ardents focs artificials. El 
“correfoc" està liderat per un grup de 
diables autèntics (colla de Diables i els 
seus percussionistes) representant la lluita 
del bé en contra el dimoni.

#diables   
#correfoc
#floklo ecatala

correfoc

10m/2h 10 / 200 Tot 
l'any

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat

TORNAR

4 Disponible a tot arreu

https://www.instagram.com/explore/tags/floklorecatala/
https://www.instagram.com/explore/tags/correfoc/
https://www.instagram.com/explore/tags/diables/


Després d’aprendre en què 
consisteix la singular tradició 
catalana de les torres humanes, o 
Castellers, l’activitat se centra en 
reproduir aquesta manifestació 
cultural: com posar-se la clàssica 
“faixa”, com triar un líder per al 
grup i com construir una torre 
humana decidint qui és la persona 
més adient per a cada rol. 

#castellers   
#castellersgirona    

Castellers 
torres humanes

2/3 h 15 / 100 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Girona

https://www.instagram.com/explore/tags/castellersgirona/
https://www.instagram.com/explore/tags/castellers/


Una forma única d’apropar-se a la vida i 
l’obra de l’universal artista surrealista 
Salvador Dalí. Un recorregut per Figueres, 
la ciutat a on va créixer, amb l’opció 
d’incloure Púbol i Portlligat, enclaus 
fonamentals a la seva vida, a través de 
pistes i desafiaments fent servir la 
tecnologia iPad i Moove. 

#portlligat   
#dalí    
#CastilloPubol

The Dalí Code 
seduïts pel geni

2/3 h 12 / 300 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Figueres (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/portlligat/
https://www.instagram.com/explore/tags/dal%C3%AD/
https://www.instagram.com/explore/locations/372969293/castillo-de-pubol/


L’havanera és una de les músiques que 
més emocions provoca a Catalunya. 
L’objectiu és fer-ne una propia, amb una 
lletra relacionada amb els objectiu de 
l’equip, a més de degustar el típic 
“cremat”, una beguda de café (o un 
daiquiri si s’està gaudint a Lloret de Mar). 

#havaneres  
#romcremat    
#daikiri

La nit de les 
tradicions, havaneres 
i cremat o daiquiri

2/3 h 12 / 80 Tot 
l'any

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz 
www.humanside.biz

TORNAR

4 Girona

https://www.instagram.com/explore/tags/havaneres/
https://www.instagram.com/explore/tags/romcremat/
.instagram.com/explore/tags/daikiri/


La ciutat de Girona ha estat una de les 
localitzacions on s’han filmat moltes de les 
escenes de la sisena temporada de 
“Games of Thrones”, amb milions 
d’espectadors arreu del món. Ideal per 
descobrir decorats, anècdotes de la sèrie, 
indrets del casc antic gironí on es va filmar 
i molts secrets que no arriben als ulls de 
tothom.

Girona Booking
+34 619 335 848
info@gironabooking.com
www.gironabooking.com

#juegodetronosgirona   
#escenarisojuegodetronos   
#gameofthronesgirona

The Game of Thrones, 
GIRONA experience

3 h 6 / 20 Tot 
l'any

TORNAR

4 Girona

https://www.youtube.com/watch?v=ICa7LKPUVOw
https://www.instagram.com/explore/tags/juegodetronosgirona/
https://www.instagram.com/explore/tags/escenariosjuegodetronos/
https://www.instagram.com/explore/tags/gameofthronesgirona/


El pastoreig és una activitat milenària que 
permet el contacte amb la natura i els 
animals. I com totes les tradicions també té 
els seus secrets. Durant un dia s’aprèn a 
munyir cabres i el·laborar formatge, a més 
de degustar-lo acompanyat amb vi originari 
de la zona, sobre la vall de Riudaura, mentre 
sona música d’acordió. 

Nit i Vol, incoming travel agency
+34 972 680 255 / +34 689 471 872 
Núria Planagumà (comercial)
comercial@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat  /  www.nitivol.cat

#pastorporundia  
#shepherdforaday  
#elpastorderidaura

Pastor per un dia

2 h 2 / 15 Tot 
l'any

TORNAR

4 Ridaura (Girona)

https://www.instagram.com/explore/tags/pastorporundia/
https://www.instagram.com/explore/tags/shepherdforaday/
https://www.instagram.com/explore/tags/elpastorderiudaura/


Una antiga casa de pastor de ramats és 
l’inici d’una passejada per un conreu 
d’oliveres que et permet descobrir la 
història de les construccions de pedra 
seca, fer un recorregut per l’Ecomuseu 
de l’Oli i fins i tot fer un taller de 
reciclatge d’oli usat fent sabó de casa. 
Tot el procés de l’elaboració de l’oli des 
del s.XVIII fins avui que inclou un tast 
d’aquest líquid conegut com a or líquid.

#oleoturisme  
#calpastor   
#turismelesgarrigues

Paisatges 
i sabor de l’oli  

3 h 4 / 18 Nov-
Des

Cal Pastor
+34 973 290 721
Anton
calpastor@calpastor.cat
www.calpastor.cat

TORNAR

4 La Pobla de Cérvoles (Lleida)

https://www.instagram.com/explore/tags/oleoturisme/
https://www.instagram.com/explore/tags/calpastor/
https://www.instagram.com/turismelesgarrigues/


La imponent fortalesa de l’antiga Comanda 
de Gardeny, dels segles XII-XIII, convida a 
recórrer les seves estances per reviure com 
era el dia a dia de l’ordre dels templers. Qui 
podia ser-ho?, què menjaven o com es 
vestien? Un viatge al passat per divertir-se i 
aprendre que acaba amb degustació de coca 
de recapte i una copa de vi DO Costers del 
Segre.

#gardenycastle  
#docostersdelsegre   
#seulleida

Templers per un dia / 
Templers per una nit

2 h 10 / 35 Tot 
l'any

Turisme de Lleida
+34 973 700 402
Núria Rauret
nrauret@paeria.es
turismedelleida.cat

TORNAR

4 Lleida

https://www.instagram.com/explore/tags/seulleida/


Catalunya és l’experiència. D’una banda perquè la seva tradició mediterrània i 
diversa fa que sigui una terra experta a acollir  tothom qui busca un indret 
autèntic i universal. D’altra banda perquè descobrir Catalunya i els seus indrets 
és viure una experiència total i enriquidora que permet envoltar-se de cultura i 
benestar.
Espais únics que trasmeten una història mil·lenària, des de teatres a recintes firals o 
de congressos, palaus i castells, enormes estadis o petits cellers… Arquitectura 
medieval, icones modernistes, edificis d’avantguarda amb l’última tecnologia… el 
pas del temps és la millor i més valuosa garantia de que passat, present i futur 
conviuen avui a Catalunya, una terra oberta al món capaç de convertir qualsevol 
ocasió és un esdeveniment únic.

CATALUNYA 
És la experiència



Venues City Meeting  Largest meeting Total meeting
   rooms room capacity capacity 

Casa Convalescència Barcelona 20 200 700

Cellers Torres Vilafranca del Penedès 11 118 148 

Bodega Torre del Veguer Vilanova i la Geltrú 6 250     400

Casa Batlló  Barcelona 2 200 150

Casa de les Punxes Barcelona 1 250 250 

Caves Bohigas Òdena 3 200 300

Casa Llotja de Mar Barcelona 8 537 1662 

Espai Provença Barcelona  2 80 110 

6 FC Barcelona- Camp Nou Barcelona   23 1200 3490

6 Gran Teatre del Liceu Barcelona 8 2286 3078

La Pedrera  Barcelona 3 250 560 

Museu d’Arqueologia de Catalunya Barcelona 5 300 470

Museu d’Història de Catalunya Barcelona 6 300 600

Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona 8 1400 2360

6 Sant Pau Recinte Modernista Barcelona 8 300 2000 

Montserrat Montserrat  7 600 1480 

6 Món Sant Benet Sant Fruitós de Bages 18 734 2236 

6 The Imperial Barcelona 3 350 750

Fundació Joan Miró  Barcelona 9 270 600 

6 Poble Espanyol Barcelona 8 2800 7700

6 Aquarium       Barcelona 3 150 350



Venues City Meeting  Largest meeting Total meeting
  rooms room capacity capacity 

La Roca Village Lounge  La Roca del Vallès  5 130 280

La Boella La Canonja   6 900 1400

Mas Bonvilar Terrassa 4 650 1110 

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa Terrassa  10 750 1160

6 Mas Cabanyes Argentona 3 1000 1450

Mas de Sant Lleí Vilanova del Vallès  5 530 1240 

Reial Monestir de Santes Creus Santes Creus  5 500 1420 

Sala Polivalent Costa Brava - Gran Casino Lloret de Mar 9 1000 3345 

Vallformosa Winery Convention Center Vilafranca del Penedès 10 180 325

Sant Pere de Galligants Girona 3 500 750 

6 Masia Mas Coll Alella  9 - - 

6 Castell de Peralada Peralada 6 1200 1850 

Hostatgeria de Poblet  Vimbodí i Poblet  7 150 570

Caves Codorniu Sant Sadurni d’Anoia 6 1200 2644

Finca Mas Solers Sant Pere de Ribes 9 1200 2800 

Illa Fantasia   Vilassar de Dalt 4 1410 1410 

6 Cava & Hotel MasTinell Vilafranca del Penedès 5 200 365 

Segura Viudas Winery Torrelavit 1 80 - 

Freixenet Sant Sadurni d’Anoia 5 328 1420 

6 Torre dels Lleons Esplugues  

Circuit de Barcelona - Catalunya Montmeló 10 630 1300 



Convention Bureaux - Iniciatives locals

Territori Ciutat            

Aran Natura Convention Bureau Val d’Aran  Vielha

Baix Llobregat. Convention Bureau  Costa Barcelona  Sant Feliu de Llobregat 

Barcelona Convention Bureau Barcelona    Barcelona   

Costa Brava Girona Convention Bureau Costa Brava · Pirineus Girona  

Tarragona Convention Bureau Costa Daurada Tarragona 
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Girona City Convention Bureau Girona  Girona

Costa Daurada Convention Bureau  Costa Daurada/Terres de l’Ebre  Tarragona 

Lleida Convention Bureau Terres de Lleida         Lleida       

Sitges Convention Bureau Costa Barcelona  Sitges  
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Reunions entre volcans Pirineus Olot 

Lloret Convention Bureau Costa Brava   Lloret de Mar  



directori CCB membRES

Palau de Congressos la Llotja 

Espais i Serveis Universitaris- 
UAB Campus

Meeting facilities

Auditori Palau de Congressos 
de Girona 

Auditori municipal de Vilafranca 
del Penedès

Congress Centre 
Gran Hotel Rey Don Jaime   

Firareus, Centre de Fires i Convencions

Portaventura Convention Centre 

6 Palacio de Congresos Olympic
& Evenia Hotels    

Centre de Convencions Internacional 
de Barcelona

Venues

Casa Convalescència 

6 FC Barcelona- Camp Nou 

6 Gran Teatre del Liceu 

Casa Batlló 

Casa de les Punxes

Caves Bohigas 

Casa Llotja de Mar

Espai Provença

La Pedrera 

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Museu d’Història de Catalunya

Museu Nacional d’Art de Catalunya

6 Sant Pau Recinte Modernista  

6 The Imperial 

Fundació Joan Miró 

6 Poble Espanyol

6 Aquarium       

Cellers Torres  

Bodega Torre del Veguer  

Montserrat

6 Món Sant Benet

La Roca Village Lounge 

Mas Bonvilar  

Museu de la Ciència i la Tècnica 
de Terrassa

6 Mas Cabanyes

Mas de Sant Lleí

6 Masia Mas Coll

Caves Codorniu

Finca Mas Solers  

Freixenet

Circuit de Barcelona - Catalunya



La Boella

Reial Monestir de Santes Creus

Sala Polivalent Costa Brava - Gran Casino

Vallformosa Winery Convention Center 

Sant Pere de Galligants

6 Castell de Peralada  

Hostatgeria de Poblet 

Illa Fantasia 

6 Cava & Hotel MasTinell

Segura Viudas Winery

6 Torre dels Lleons  

Hotels

Crown Plaza Barcelona Fira Center

Gallery Hotel  

6 Catalonia Barcelona Plaza

6 H10 Marina Barcelona 

Hotel 1898  

Atenea Barcelona Aparthotel 

Hotel Tryp Barcelona Apolo 

Hotel Omm  

Hotel Evenia Rosselló 

Hotel 4 Barcelona  

Hotel Front Marítim  

6 Attica 21 Hotels 

Hotel HCC Sant Moritz

Hotel Ilunion Barcelona

Hotel Alexandra Barcelona a Doubletree 
by Hilton

6 Hotel Pullman Barcelona Skipper 

6 Hotel Alimara Barcelona

Hotel Barcelona Catedral 

Grand Hotel Central 

Barcelona Princess Hotel 

Hotel Miramar Barcelona 

Majestic Hotel & Spa 

Ibai Osteria  

Hotel Can Cuch 

Hotel Bel Air

Hotel Front Air Congress  

6 MiM Sitges Hotel Boutique & Spa 

6 HCC Ciutat de Berga 

6 Vilar Rural de Cardona 

Parador de Cardona 

Hotel Playafels

Montanyà Hotel & Lodge  

Sercotel Ciutat de Montcada

Hotel Ciutat de Granollers 

Hotel Sant Cugat  

Can Puig 

Hotel Blancafort Spa Termal 

Mas Terrats

Parc Samà 



Hotel Estela Barcelona - Hotel del arte 

Monestir de les Avellanes M&E 

Hotel Termes Montbrió 

Premier Gran Hotel Reymar Spa 

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi 

Hotel Vall de Núria

Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm

6 Le Meridien Ra Beach Hotel Spa  

6 Hotel Gran Claustre  

Gran Palas Hotel

6 Aparthotel Mercure Atenea Aventura 

Hotel Peralada Wine Spa & Golf 

Hotel La Costa Golf & Beach Resort

Hotel Guitart Gold Central Park Resort 

PGA Catalunya Resort

Hotel Mas Salagros Eco Resort 

Double Tree by Hilton La Mola 

Hotel Melià Sitges 

Giverola Resort 

Specialised Agencies OPC

Top Congress   

Bocemtium 

Grupo Congrés 

Reunions i Ciència

Grupo Pacífico  

Specialised Agencies DMC

Across Spain  

+34 Spain DMC 

E&TB GROUP

Incentives Barcelona

LifestyleDMC

ECIS

In Out Travel & Events

Pacific orld

Sit Events

Sol-Vip Travel    

About Events  

Alo Spain DMC

6

Cutting Edge Events

AMEX Barcelo DMC

Liberty Iberian Leisure & Events 

GP Destination Management

Mediterranean Incoming Services 

BCN Travel Solutions

Tarannà Club de Viatges 

Passion Events

Fil Mediterranean Travel Designers 

6 Hotel Tryp Port Cambrils  

Hotel Calípolis 

Hotel Dolce Sitges

Ocio Vital 



Event Organizer

Abile Events 

Creative Spirit

Intracon

Complementary services / 
Outdoors & Tours Bornbike Tours Barcelona

Aborígens

Amfivia Outdoor Event Managemen  

Barcelona Guide Bureau

Business Yachtclub Barcelona 

Kon Tiki  

Obrint Via

La Roca Village 

MotoGp Vip Village

Dreams & Adventures 

6 El Corte Inglés 

Icono Serveis Culturals

Roc Roi 

World Experience Barcelona 

Complementary services / Transport

Avant Grup - Coach & Car Services   

Autocares Julià

Autopullman Padros  

Blai Limousines 

Bus Plus

Calella Moventis 

Sagalés 

MVips 

Spain Luxury Cars 

Autocorb

Complementary services / 
Restaurants & catering

Cook Càtering by Sagardi Group

La Gavina 

Gau Càtering 

Càtering Sensacions

Shôko restaurant & lounge club 

Sibaris Càtering

Auxiliary and technical services

AIB (Agrupació d’Intèrprets de Barcelona) 

Warq Events 

Viap Uniglobe  

Tot Acció Produccions

Barcelona Ciclotour

The Land of the Sky 
Skydive Empuriabrava

Estació Nàutica de Costa Daurada

Eventum

Némesis

Exploramás

Grup Limousines 

Cal Pinxo

Torre de Alta Mar



Green Hat People

Carpeta Abadias 

Fluge Audiovisuales 

WIFIVOX
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Turispad

Open Print 

Soft Congres

6 Tote Vignau 

Wallvideo Audiovisuals per congressos 
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