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Busques un lloc seductor, original, singular amb preus ajustats a la situació actual 

en un dia tan especial com el teu casament amb serveis exclusius com. 

1- Cellers-Masies:  

• Maresme, Vallès..i altres a partir de 800€ + IVA. 

2-Barra lliure: 

• Oferim les begudes a preu de cost. Disposem d’un servei únic i exclusiu de begudes per a la festa. 

• La qualitat la marqueu vosaltres. Nosaltres us assessorem i marquem una mica la quantitat, per a no 

comprar ni pagar quantitats de begudes que no s’arribin a utilitzar. 

• Perquè surt tant be de preu? Vosaltres ens proporcioneu la llista de begudes que desitgeu prendre i 

nosaltres us les aconseguim a preu de cost. Beveu la qualitat que vulgueu a un preu inigualable 

• Com ho fem? El secret està en que les begudes les serveixen 2- 3 cambrers professionals i així no es 

malgasta res de material. Vosaltres sortiu guanyant!   

• La durada de la barra lliure es de 3 hores, però hi ha la possibilitat d’allargar-la (segons el règim interior 

de cada instal·lació).   

3-DJ – Música: 

• Música a la cerimònia, durant l’aperitiu, l’entrega de plats, l’entrega de les postres, en l’entrega de regals i 

acabant amb un ball final de festa (segons horari acordat a la barra lliure). 

• Prèviament, entrevista personal amb els nuvis per seleccionar totes les músiques de la celebració. 

• Aquest preu inclou des de l’inici de la cerimònia fins al final de la festa.  La durada de la festa és de 3 

hores. Això pot variar segons les condicions pactades i de les condicions del règim interior de la masia. 

• Preu: tot per només 495 € (+21 % d’IVA). 

4-Cerimònia civil: 

Possibilitat de celebrar la cerimònia civil en els nostres espais a preu de cost. El preu inclou: 

• 40 cadires plegables de fust color natural (per altres quantitats consultar preus). 

• 1 banqueta nupcial o cadires Napoleó amb els seus coixins  per els nuvis. 

• 1 taula amb estovalles per a la cerimònia. 

• 1 muntatge i desmuntatge de la cerimònia. 

• Inclou l’equip de so, servei de DJ, amb les músiques escollides pels nuvis. 

• Preu: 450 € (+21% d’IVA). 

5-Serveis i assessorament Wedding Planner (col·laboradora de la pròpia masia): 

 

• Assessorament amb la decoració més personalitzada de la cerimònia, dels espais interiors i del banquet 

donant un serví integral en el dia de la boda. 

• Permet donar un caire més festiu amb minutes i centres de taula segons las últimes tendències del sector 
(consultar preus). 

• Coordinació amb el Maitre i altres professionals  per el desenvolupament del banquet. 

• Assessorament d’un Candy Bar, un Photocall... i altres serveis. 

• Preu: des de 300 € (+21% d’IVA).  


