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PRESENTACIÓ
Restaurant Masia Can Ametller és un 
establiment singular situat a la població de 
Sant Cugat del Vallès. La finca, una antiga 
casa de Masoveria i avui rehabilitada per al seu 
ús, disposa de grans espais per a la celebració 
de qualsevol tipus d’esdeveniment.

La Masia està ubicada a un punt excepcional. La 
seva proximitat de Barcelona, capital catalana, 
l’eix de la B-30 i l’estació dels FGC a tan sols 5 
minuts, li atorguen una fantàstica combinació 
per a arribar-hi des de qualsevol indret.

Les seves vistes sobre la serralada de Collserola, 
la tranquil·litat d’estar apartada del centre 
del poble, fan de la seva situació un espai 
extraordinari.

Interiorment, la Masia Can Ametller disposa 
de sis Salons Privats, amb capacitats de 4 a 12 
persones, i cinc Grans Salons amb capacitats 
que van des de les 18 i fins a les 300 persones. 
També disposa d’Espais Exteriors i Jardins, 
així com un Pàrquing privat gratuït amb 
capacitat per 300 cotxes.
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REUNIONS I 
CONVENCIONS
Si estàs pensant en fer un esdeveniment per a la teva empresa, una reunió de 
treball, llançament d’un nou producte ... hi ha diverses coses que has de tenir 
en compte.

A masia Can Ametller ens agrada personalitzar els esdeveniments, fer-los a 
mida, i que cap sigui igual que l’anterior, però sobretot volem que se sentin 
com a casa seva.

Creiem en el valor personal de l’equip, els petits detalls, una exquisida 
gastronomia envoltats d’un espai únic com és la nostra masia.

Totes les nostres sales 
disposen de connexió 

wi-fi gratuïta.
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SALONS

AMETLLER
L’Ametller és l’escència de la Masia. 
El saló gran de l’ interior de la Masia. 
Ocupa l’espai del que antigament 
havia sigut la cavallerissa de la finca. 
Té l’encís de les antigues Masies 
catalanes, decorat amb elegància 
però sense perdre el seu punt més 
acollidor i emblemàtic de la Masia 
Can Ametller.

COLLSEROLA
Un espai únic, diàfan i polivalent, 
on realitzar els seus millors 
esdeveniments. La seva gran 
capacitat així com les seves 
magnífiques vistes exteriors a la 
serralada de Collserola, el fan un 
espai únic.

ERMITA
Un saló modern a la segona planta 
de la masia. Disposa d’una terrassa 
privada amb vistes a Collserola.

Dimensions 19x10m

Capacitats
Banquet 150 persones
Cabaret 90 persones
Cóctel 200 persones
Escola 100 persones
Imperial 100 persones (en 2 taules)

Teatre 200 persones
U 100 persones

Tarifes
Mitja Jornada 500€
Jornada Completa 800€

Dimensions 15x15m

Capacitats
Banquet 220 persones
Cabaret 120 persones
Cóctel 350 persones
Escola 100 persones
Imperial 300 persones (en 5 taules)

Teatre 250 persones
U 100 persones

Tarifes
Mitja Jornada 500€
Jornada Completa 800€

Dimensions 11x6,5m

Capacitats
Banquet 60 persones
Cabaret 36 persones
Cóctel 80 persones
Escola 45 persones
Imperial 35 persones
Teatre 70 persones
U -

Tarifes
Mitja Jornada 300€
Jornada Completa 500€
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SALONS

MIRASOL
El Mirasol té l’encant dels petits 
racons, l’encís de les estances 
tradicionals d’una Masia catalana.

PRIVATS
Els 6 espais més petits de la masia 
ideals per a reunions per a grups 
reduïts. Tots ells amb llum natural.

TIBIDABO
Can Ametller presenta la seva carpa 
petita. Envoltada dels jardins de la 
Masia, la sala Tibidabo disposa de 
jardí privat.

Dimensions 11x6,5m

Capacitats
Banquet 60 persones
Cabaret 36 persones
Cóctel 80 persones
Escola 15 persones
Imperial 30 persones
Teatre -
U -

Tarifa 200€

Capacitats

PRIVAT 1 16 persones en taula imperial

PRIVAT 2 8 persones en taula quadrada

PRIVAT 3 10 persones en taula rodona

PRIVAT 4 6 persones en taula ovalada

PRIVAT 5 12 persones en taula imperial

PRIVAT 7 10 persones en taula quadrada

Dimensions 8x12m

Capacitats
Banquet 70 persones
Cabaret 42 persones
Cóctel 90 persones
Escola 40 persones
Imperial 90 persones (en 3 taules)

Teatre 80 persones
U -

Tarifes
Mitja Jornada 300€
Jornada Completa 500€

MIRASOL
El Mirasol té l’encant dels petits 
racons, l’encís de les estances 
tradicionals d’una Masia catalana.
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COFFEE BREAKS
La cuina de la Masia de Can Ametller és una cuina 
creativa mediterrània que sempre ofereix delicioses 
propostes. Consulta els nostres coffee-breaks, No 
et decepcionaran!

GASTRONOMIA
Un bon escenari, un ambient agradable… i una 
bona cuina.  Aquests són els ingredients necessaris 
per a l’èxit d’una bona trobada.

Els nostres Xefs han preparat per a tots vosaltres 
una gran proposta gastronòmica basada en la 
cuina tradicional mediterrània però amb els punts 
distintius necessaris per a convertir-la en una cuina 
d’excepció. Consulta els nostres lunch o els menús.
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AL SERVEI DE LES EMPRESES
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SERVEIS

AUDIOVISUALS
Pack audiovisual Masia (inclou pantalla 2x2, projector 2500 l., so 1 altaveu) = 165€ IVA inclòs

Pantalla 4x3 = 210€ IVA inclòs 
Pantalla Led 4x3 = 1.800€ IVA inclòs 
Pantalla interactiva = 170€ IVA inclòs

Projector 5500 lumens = 150€ IVA inclòs 
Ordinador = 160€ IVA inclòs 
Passador de diapositives = 45€ IVA inclòs 
Pack 2 altaveus = 125€ IVA inclòs

Microfonia inalàmbrica = 80€/u IVA inclòs 
Microfon sobre taula = 60€/u IVA inclòs

ALTRES
Tarima 2x6 = 150€ IVA inclòs 
Tarima 2x6 folrada = 180€ IVA inclòs 
Atril = 100€ IVA inclòs 
Flipchard = 25€ IVA inclòs

Tècnic de so mitja jornada = 220€ IVA inclòs 
Tècnic de so jornada completa = 300€ IVA inclòs 
Hores extres = 35€/hora IVA inclòs

Material d’escriptura = inclòs en el lloguer de la sala

Activitats Team Building = Segons pressupost
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CONDICIONS 
GENERALS
Els preus inclouen l´Iva, que és d´un 10%.

La reserva es considerarà efectiva a l´entrega de la paga i senyal 
per una quantitat de 200€ pels salons Privats i Mirasol, 300€ pels 
salons Ermita i Tibidabo, 500€ pels salons Ametller i Collserola.

La resta de l´import de l´esdeveniment s´abonarà 7 dies abans de 
l’esdeveniment.

El nombre de comensals només podrà variar en un 15% menys del 
nombre inicial al firmar el contracte, si la variació és superior al 15% 
se cobrarà el 50% del preu del menú seleccionat per comensal que 
falti.

En cas d’anul·lació, les quantitats entregades no es retornaran. Si la 
celebració s´aplaça, tampoc es retornarà la paga i senyal, ni quedarà 
a compte per la nova data.

El preu del lloguer de sala inclou material d’escriptura i servei 
d’aigües.

És necessari confirmar el nombre de comensals definitiu amb una 
antelació de 7 dies. Es facturarà en base al nombre de comensals 
confirmats 7 dies abans de l´esdeveniment.

Formes de pagament: Efectiu (quantitats menors a 2.500,- €), Taló 
conformat pel banc, Transferència Bancària o Targeta de Crèdit.

Els horaris es consideraran de mitja jornada fins a 4h i jornada 
completa fins a 8h. L’horari de la masia és de 9h a 01h. Es podrà 
modificar tan l´horari de sortida com el d´entrada, pactant amb el 
restaurant aquesta modificació, aplicant el suplement establert de 
150€ per hora.

Les activitats o aperitius contractats a l´exterior, en cas de mal 
temps, es celebraran a la mateixa sala de l´esdeveniment.

L´empresa es reserva el dret de variar la Sala de l´esdeveniment per 
causes de força major, o per variació del nombre de comensals.

L´empresa disposa d´una assegurança de responsabilitat Civil, que 
cobreix totes les instal·lacions, amb excepció del pàrquing.

La contractació de l´esdeveniment al nostre restaurant, implica 
l´acceptació d´aquestes condicions.



Camí de Can Ametller s/n
08195 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

T.: 93 674 91 51
www.canametller.com
info@canametller.com


