
Entra a Casa Vicens abans que ningú! 

Obrim la casa en exclusiva per a tu.  

Gaudeix de la sortida del sol des 

d’aquest oasi de tranquil·litat i bellesa i 

visita Casa Vicens amb la primera llum 

del matí.

    

 

De dilluns a diumenge   

    

Obsequi de Casa Vicens   

    

Mínim 10 pax o equivalent,   

màxim 40 pax    

    

Amb guia propi (20€/pax)    

o amb guia de Casa Vicens (32€/pax)

Sunrise

Visita la Casa Vicens d’una manera

especial: obrim per a tu en exclusiva.

Gaudeix de la sortida del sol des

d’aquest oasi de tranquil·litat i bellesa

gaudint d’un esmorzar amb la primera

llum del dia.

    

De dilluns a diumenge   

     

Obsequi de Casa Vicens    

i esmorzar Hofmann*   

    

Mínim 10 pax o equivalent,   

màxim 40 pax    

    

Amb guia propi (40€/pax)    

o amb guia de Casa Vicens (52€/pax)

Sunrise  
Premium

Experiències 
privades 
a Casa Vicens

1/2      Experiències privades Casa Vicens.  Més informació: Marc Vilà sales@casavicens.org

Descobreix un Gaudí sense presses, amb les nostres 

visites i experiències en exclusiva.

Més informació:  

Marc Vilà sales@casavicens.org

Sunrise Casa Vicens: 08:30 a 10:00h

*L’esmorzar inclou: café/caput-

xino/te/copa de cava + dos 

croissants (un de mantega i un 

farcit).



Visita la Casa Vicens al capvespre, amb 

la tranquil·litat que mereix la primera 

Casa de Gaudí. Finalitza la teva experi-

ència amb una copa de cava i un còctel 

aperitiu servit per Hofmann.

    

 

De dilluns a diumenge  

 

Obsequi de Casa Vicens i còctel  

aperitiu* més copa de cava

    

Mínim 10 pax o equivalent,    

màxim 40 pax 

    

Amb guia propi (55€/pax) o amb guia de 

Casa Vicens (67€/pax)

Sunset 
Premium

El capvespre és una ocasió immillorable 

per gaudir de la Casa Vicens i admirar 

els seus colors. Aquesta experiència in-

clou una barra de begudes i un exclusiu 

còctel aperitiu servit per Hofmann.  

    

 

De dilluns a diumenge

    

Obsequi de Casa Vicens, barra de begu-

des i còctel aperitiu*

    

Mínim 10 pax o equivalent,   

màxim 40 pax   

    

Amb guia propi (120€/pax) o amb guia 

de Casa Vicens (132€/pax)

Sunset  
Gastronomic

In Depth  
Casa Vicens 
by Ruben 
Montblant

2/2      Experiències privades Casa Vicens.  Més informació: Marc Vilà sales@casavicens.org

Sunset Casa Vicens: Oct-Març (19:30 a 21:00h) / Abr-Set (20:30 a 22:00h)

Descobreix Casa Vicens en profunditat 

acompanyat d’un arquitecte*. En acabar 

la visita gaudeix d’una copa de cava 

acompanyada per snacks**.   

     

     

 

De dilluns a diumenge   

    

Obsequi de Casa Vicens i copa de cava 

amb snacks**    

    

Mínim 2 pax, màxim 10 pax  

    

175€ las dues primeres persones, a partir 

de la tercera 84€ per persona

*El nostre arquitecte podrà anar 

a recollir els clients a l’hotel, 

sempre que estiguin allotjats a 

Barcelona ciutat. Transport no 

inclòs al preu.

**Snacks: bastonets d’herbes 

i formatge parmesà, avellanes 

garrapinyades al curry.

Els colors de la Casa Vicens canvien 

amb la llum del capvespre. Una ocasió 

inmmillorable per apreciar-ho. Quan 

tot el món ha marxat aquest espai es 

converteix de nou en un oasi de  

tranquil·litat.    

 

De dilluns a diumenge  

 

Obsequi de Casa Vicens i copa de cava

    

Mínim 10 pax o equivalent,    

màxim 40 pax 

    

Amb guia propi (26€/pax) o amb guia de 

Casa Vicens (38€/pax)

Sunset 

*Referències del còctel: buffet 

de formatges, macarons de 

crema, bombó de foie amb 

geleé de figues, ceviche de lla-

gostins amb escuma d’alvocat, 

arròs amb ceps i salsa d’Oporto, 

assortiment de tartaletes, mini 

Sacher cruixent.

*Aperitiu: hilda (oliva i anxova, 

tartaleta escalivada amb for-

matge de cabra, mini focaccia 

d’hummus i xips).


