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EL TERRENY DE JOC ES TRANSFORMA 
PER ACOLLIR SOPARS INOBLIDABLES 
AL CAMP NOU



CELEBRI ELS SEUS 
ESDEVENIMENTS A LA 
GESPA DEL CAMP NOU
Espectacular espai situat a l’aire lliure, al cor d’un dels 
estadis més emblemàtics del món.

Gaudeixi d’una experiència perdurable i experimenti 
l’emoció de sentir-se protagonista d’un moment únic.

L’equip de Meetings & Events del FC Barcelona es posa 
a la seva disposició per donar resposta a qualsevol 
necessitat, amb un seguiment i assessorament 
personalitzat i així garantir que la celebració del seu 
esdeveniment al Camp Nou es converteixi en un record 
inesborrable per als seus convidats.
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ENTRADA EXCLUSIVA 
AL CAMP NOU PER ALS 
SEUS CONVIDATS

Accés dels convidats per l’escalinata principal de 
Tribuna amb opció de catifa vermella.

Façana de vidre amb estàtues de gran mida 
il·luminades i possibilitat de personalització de 
l’entrada amb diferents elements de ‘branding’.

Lona personalitzada amb elements retroil·luminats 
i projeccions de llum decorativa.

Baixada a la gespa des de la Zona Presidencial a 
traves del túnel de vestidors.
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UN ESPACI ÚNIC, SITUAT 
AL COR DEL CAMP NOU
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SOPARS A LA GESPA DEL CAMP NOU:
CONSULTI LES DIFERENTS MODALITATS
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SOPARS A LA GESPA – 
ÀREA BANQUETES

En banquet En imperial Observacions

Observacions

150 
persones

80
persones

50 
persones

125 
persones

Situada al 
nivell -2

Situada al 
nivell 0

En còctelEn banquetEspais annexos 

Avantllotja 
Presidencial 

Sala 
Fundació 

Àrea 
Banquetes 

Avantllotja 
d’Honor

FCBMuseu- 
Audiovisuals 

Disponibilitat: S’habilita durant tota la temporada, subjecte al calendari esportiu. 
Consulteu les dates disponibles per fer la reserva. Possibilitat de contractar altres 
espais: a consultar.

110 
persones

70 
persones

200 
persones

160 
persones 

100 
persones

500 
persones

Situada al 
nivell -1

Situada al 
nivell -1

situada al 
nivel +1

CAPACITAT D’ESPAIS

En còctel

200 
persones

07 | SOPARS A LA GESPA DEL CAMP NOU

Situada a la zona de l’àrea tècnica dels entrenadors del terreny de joc, 
al costat de les banquetes i a la sortida dels jugadors a la gespa del 
Camp Nou.



Presentació - Teatre 

320
persones

350 
persones

1.500 
persones

En còctelEn banquetEspais annexos 

Platea 
Camp Nou 

Zona 
Presidencial 

Auditori 
1899

FCB  
Museu 

350 
persones

300
persones

A consultar 

450 
persones 

500 
persones

1.600 
persones

500 
persones

Espai     
de 100 m2 

Espai     
de 400 m2 

Espai de    
1.000 m2

Sopars per a més 
de 700 persones

Tarifa fixa per a grups fins a un màxim de 70 persones

Tarifa fixa per a grups fins a un màxim de 300 persones  

Tarifa fixa per a grups fins a un màxim de 700 persones

Tarifa adaptada segons la tipologia de l’esdeveniment

Disponibilitat: L’espai ‘Sopars a la gespa - Premium’ s’habilita exclusivament als mesos 
d’estiu, de finals de maig a començament d’agost, segons el calendari de competició.
Consulteu les dates disponibles per a fer la reserva.

Hall 
Tribuna 

750
persones

1.000
persones

SOPARS A LA GESPA - PREMIUM
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CAPACITAT D’ESPAIS



Espai fins 
a 70 persones  

Espai fins 
a 150 persones  

13.500 + IVA

22.500 + IVA

SOPARS A LA GESPA - ÀREA TÈCNICA

TARIFES

Lloguer i habilitació de l’espai. 

Il·luminació decorativa Àrea de Banquetes.

Ús dels videomarcadors de l’Estadi per mostrar 
una imatge corporativa sense so.

Opció d’espai complementari.

Bloqueig d’espai alternatiu en cas d’inclemències 
meteorològiques.

Serveis inclosos:
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SOPARS A LA GESPA - PREMIUM

TARIFES

Lloguer i habilitació de l’espai (protecció gespa + 
tarima).

Il·luminació decorativa localitzada de l’espai 
contractat.

Ús dels videomarcadors de l’Estadi per exhibir una 
imatge corporativa sense so.

Opció d’espai complementari.

Bloqueig d’espai alternatiu en cas d’inclemències 
meteorològiques.

Las tarifes inclouen:

Espai fins 
a 70 persones  

Espai fins 
a 300 persones

Espai fins 
a 700 persones 

Espai per a més 
de 700 persones  

50.000 + IVA 

A consultar

17.000 + IVA

28.000 + IVA
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SERVEIS ADDICIONALS
Preu serveis extra: a consultar

Audiovisuals:

Lot d’il·luminació “Camp Nou Plus”: muntatge 
espectacular d’il·luminació decorativa dinàmica 
distribuïda per tota la graderia del Camp Nou.

Lot de sonorització localitzada de l’espai per a música 
ambient i discursos de benvinguda.

Lot Mapping 3D Camp Nou: projecció mapping 
tridimensional, de grans dimensions, amb possibilitat 
de personalització del tram final amb un missatge o 
logo corporatiu. Gaudeixi del servei més espectacular 
i sofisticat que es pot disposar al Camp Nou. Consulti 
les diferents modalitats de projecció.

Servei de càtering:

Banquets de gala.
Aperitius de benvinguda.
Còctels bufet.
Sopars temàtics.

Consulti’n les diferents opcions.

Serveis exclusius FCB:

Hostesses.
Branding i possibilittat de personalització  
dels espais.
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CÀTERING
Una gran varietat d’opcions per obsequiar els seus 
convidats amb els sabors més exquisits.

Gastronomia servida per les empreses de càtering 
més reputades de Barcelona.

Consulti les empreses de càtering homologades per 
treballar amb el FC Barcelona.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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DADES TÈCNIQUES
La contractació de l’espai ‘Sopars a la gespa’ inclou 
el muntatge d’un sistema de protecció de la gespa 
així com d’una tarima anivelladora decorativa, de 
dimensions adaptades a les seves necessitats segons 
el volum del grup.

Situat a l’aire lliure, és un espai idoni per a recepcions 
tipus còctel o sopars de gala en un marc incomparable 
durant els mesos d’estiu. En el transcurs de la 
temporada futbolística existeix la possibilitat de 
contractar la modalitat de ‘Sopars a la gespa: Àrea 
de banquetes’.

Possibilitat de complementar el muntatge amb una 
àmplia varietat de carpes de diferents formats per 
garantir el desenvolupament de l’esdeveniment en 
qualsevol situació meteorològica, i fins i tot amb la 
possibilitat d’incorporar elegants calefactors amb 
els quals es pot gaudir de l’espai un cop avançada la 
primavera o la tardor (segons la modalitat de producte 
contractada). 

El muntatge bàsic inclou un sistema d’il·luminació 
decorativa localitzada de l’espai, creant un ambient 
de gran calidesa en un entorn de llegenda.
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events@fcbarcelona.cat
93 496 37 94 • 93 496 36 35

 www.fcbevents.cat
902 189 900


