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Quan l´entorn marca la diferència

Una boda és un moment únic, ple d´emocions. És un dia
en el que estareu envoltats de les persones que més us
estimeu i serà sens dubte un dels dies més especials de
la vostra vida. Per això és important escollir bé no tan
sols l´espai sinó també els detalls que faran que el
vostre casament sigui especial.
Mas Bonvilar és un espai únic, una masia del segle XVII
envoltada de jardins, situada en un entorn natural,
tranquil i acollidor amb múltiples opcions per a que
podeu escollir les que millor s´adaptin a vosaltres.
Una boda implica molts serveis i decisions importants a
prendre i per a que aquestes decisions siguin més fàcils
de prendre posem a la vostra disposició una cuidada
selecció de proveïdors que coneixen a la perfecció Mas
Bonvilar i que us aportaran tota la seva experiència i
rigor per a que tot surti tal i com vosaltres ho heu
somiat.
Mas Bonvilar disposa de set espais a on podreu
celebrar els diferents moments del vostre casament. Es
tracta d´espais interiors i exteriors amb una gran
capacitat i plens d´encant que us presentem a
continuació.

L´ERMITA

L´Ermita està situada a l´entrada de la finca, amb accés directe des del
pàrquing i al costat del jardí principal. És un espai íntim i acollidor a on
celebrar una ceremònia religiosa o com a magnífic pla alternatiu en cas de
mal temps per les ceremònies civils celebrades al jardí.
L´entrada té un porxo de pedra a on podreu rebre als vostres convidats i

Superfície: 100m2
Asseguts: 140 Persones
De peu: 35 Persones

oferir-los una copa de benvinguda mentre esperen el gran moment.
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EL
GRAN
JARDÍ

El jardí principal de Mas Bonvilar és un espai molt ampli i pla a on es poden
celebrar aperitius i sopars a l´aire lliure sota els llums de muntatges d´
il.luminació creatius i espectaculars.

Superfície: 1000 m2
Banquet: 700 Persones

S´accedeix a ell des de la zona de l´ Ermita o des del jardí a on s´acostumen
a celebrar les ceremònies i té accés directe a la zona de l´interior a on
trobareu els serveis y el guardadoria.

Còctel: 1.000 Persones

EL
SA LZE

El Salze és el jardí que els nuvis utilitzen habitualment per celebrar les
ceremònies civils però també és l´espai escollit per moltes parelles per a
celebrar l´aperitiu i fins i tot algun sopar.
A més, el Salze compta amb un conjunt d´arbres a l´ entrada que juntament
amb l´ Ermita el converteixen en un jardí molt acollidor.

Superfície: 450 m2
Ceremònia: 400 Persones
Banquet: 300 Persones
Còctel: 450 Persones
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L´ERA

L´ era és l´espai de major capacitat de Mas Bonvilar. En aquest espai es
celebren habitualment els banquets de boda a l´estiu i els aperitius durant
les altres èpoques de l´any. Les seves dimensions li permeten albergar
muntatges espectaculars.
Disposa d´ un muntatge d´ il.luminació amb guirlandes i una cortina de led
espectacular de 14 metres que aporta un fons càlid i agradable a la taula
presidencial.

Superfície: 800m2
Banquet: 600 Persones
Còctel: 800 Persones

EL
PATI

El pati és l´espai que acull la masia i que gaudeix d´un entorn

rústic i

acollidor. En funció del nombre de convidats podreu celebrar els diferents
moments del vostre casament, però el que sens dubte ho distingueix dels
altres espais són els aperitius i sobre tot les discoteques chillout.
Sens dubte l´opció de ballar a l´aire lliure i que tots els vostres convidats
comparteixin un únic espai durant tota la boda és un punt molt bó a tenir

Superfície: 150 m2
Banquet: 90 Persones
Còctel: 200 Persones
Discoteca: 250 Persones

en compte a l´hora de valorar-nos com a opció pel vostre casament.
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EL
GRAN
SALÓ

El saló és l´espai interior a on celebrar els banquets, la seva gran capacitat
i l´altura que té permet realitzar muntatges decoratius molt originals i
creatius. A nivell audiovisual també permet jugar amb una il.luminació
espectacular per fer la vostra entrada.

Superfície: 450 m2
Banquet: 325 Persones

Té vistes al jardí i al pati amb lo que, tot i ser un espai interior, gaudeix d
´una llum i unes vistes magnífiques. A l´entrada del saló es troba el pòrtic,
una zona exterior coberta i habilitada per a fumadors. Els serveis i el
guardadoria es troben just devant.

Còctel: 450 Persones

EL
PORXO

El porxo té la missió de realitzar les discoteques quan l´època de l´any no
ens permit fer-les en el pati o bé necessitem un pla alternatiu per a
qualsevol moment de la boda.

Superfície: 300 m2
Còctel: 300 Persones

Les seves dimensions i els seus grans finestrals que danen a l´era, al pati i
al gran jardí, ho converteixen en un espaci interior amb grans vistes. La

Discoteca: 300 Persones

il.luminació de l´era i el pati penetren en el porxo aportant molta calidesa.
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TARIFES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
•

Temporada Alta: Juny · Juliol · Setembre · Octubre - Dissabtes o Vigílies de Festius: 8.470€ Iva Inclòs

•

Temporada Mitja: Abril · Maig · Agost - Dissabtes o Vigílies de Festius: 6.655€ Iva Inclòs

•

Temporada Baixa: Gener· Febrer · Març · Novembre · Desembre - Dissabtes o Vigílies de Festius: 5.565€ Iva Inclòs

•

Horari bodes de nit: tancament música a les 04:00, tancament de portes a les 04:30

•

Horari bodes de dia: tancament música a les 00:00, tancament de portes a les 00:30

•

Per confirmar la reserva és necessari el pagament de 2.500€ en concepte de paga i senyal la resta 30 dies abans de la boda

•

Ceremònia: 150 Cadires Nogal, dues banquetes pels nuvis i altar: 726€ Iva Inclòs

•

SGAE: Fins 75 persones 145€, a partir de 75 persones 0,60€ per persona

•

Per un número superior de 250 persones s´aplicarà un suplement de 8€ per persona

SERVEIS INCLOSOS
•

Exclusivitat de la finca per a la celebració de la boda

•

Pàrquing interior vigilat amb capacitat per 250 cotxes.

•

Servei de neteja

•

Responsable de coordinació durant tota la boda

•

Guardadoria sense personal (possibilitat de contractar personal de guardadoria)

SO & DJ’S

•

Els equips de so han de ser contractats a Splendid Events, empresa responsable del suministrament i muntatge
dels equips en les ubicacions estipulades a tal efecte.

•

Podeu contractar el vostre Dj lliurement sempre i quan sigui un professional acreditat.

•

Els marges de volum a cada zona i els horaris de música estan marcats per Mas Bonvilar i la seva supervisió
correspòn a Splendid Events.

•

Les festes al pati es munten utilitzant la zona frontal de la casa com a pista de ball i el lateral esquerra per a la
cabina del dj. El volum serà controlat per Splendid Events des d´una taula de so auxiliar.

•

Les festes interiors utilitzan de zona Dj la zona frontal de la barra quedant com a pista de ball l´espai entre les
dues zones.

•

Les actuacions de música han de ser consultades prèviament per a la seva autorització i per comprobar els seus
requeriments tècnics així com el seu horari d´actuació i ubicació en el recinte.

COL·LABORADORS I PROVEÏDORS DE SERVEIS

•

Mas Bonvilar recomana treballar amb els caterings recomanats

•

Els demés proveïdors, fotògrafs, vídeo, decoració floral, etc són de lliure elecció però hauran de ser presentats
prèviament a Splendid Events per a la seva validació com proveïdors pel vostre casament.

•

La instal.lació de carpes o elements estructurals especials requereix l´autorització prèvia i serà Splendid Events qui
porti directament aquesta contractació amb els proveïdors escollits a tal efecte.

•

Les actuacions de música han de ser consultades prèviament per a la serva autorització i per comprovar els seus
requeriments tècnics així com el seu horari d´actuació i ubicació en el recinte.

•

Abans de contractar qualsevol servei ens podeu consultar. Nosaltres coneixem bé l´espai i les seves característiques
i us ajudarem a trobar sempre les millors opcions.

Telèfon: 638.392.505

Oficina

Mas Bonvilar

ferran@masbonvilar.com

Ronda Guinardó 15 Local

Camí dels Plans de Can Mas Bonvilar s/n

www.masbonvilar.com

08024 Barcelona

0808227 Terrassa

