Li obrim les portes de Vil·la Casals
Un espai únic
per a les seves reunions
i celebracions

Li oferim els espais i jardins de Vil·la Casals per a les
seves reunions i celebracions particulars o corporatives
a la casa on el mestre Pau Casals convidava els seus
amics músics i artistes de tot el món.

Sala polivalent

Jardins

Sala de música*

La sala polivalent és un espai
complementari al museu que
es troba al bell mig dels jardins
de la Vil·la Casals. Ideal per a
reunions de treball, conferències,
dinars i sopars d’empresa o
casaments civils.

Els jardins de la Vil·la Museu
Pau Casals és un espai magnífic
amb un mirador amb vistes al
mar, i una galeria d’escultures
amb obres de Martí Llaurador,
Josep Llimona i Josep Clarà,
entre d’altres.

Superfície
137 m2

Superf ície
800 m2 + terrasses i galeria

Pau Casals va fer construir
aquesta sala el 1935 i va
instal·lar un conjunt de pintures
del segle xviii realitzat per l’artista
Francesc Plà “El Vigatà”. En
aquesta sala Pau Casals solia
fer concerts íntims per als
amics. L’espai gaudeix d’una
bona acústica i d’unes vistes
espectaculars al mar.

Aforament
Banquet: 90
Còctel: 120
Teatre: 100
Escola: 60

Aforament
Banquet: 150
Còctel: 350
Teatre: 300

Usos recomanats
Reunions d’empresa
Presentacions
Rodes de premsa
Juntes d’accionistes
Sessions fotogràfiques
Sopars de gal·la
Cerimònies civils

Superf ície
98 m2
Aforament
Teatre: 60

Usos recomanats
Presentacions
Concerts
Sessions fotogràfiques
Rodes de premsa
Sopars de gal·la
Banquets
Còctels
Cerimònies civils

Usos recomanats
Reunions d’empresa
Presentacions
Rodes de premsa
Juntes d’accionistes
Sessions fotogràfiques
Cerimònies civils
* Horaris concertats

Vil·la Museu Casals disposa d’uns espais per a reunions i
celebracions situats a la casa que Pau Casals va construir
el 1910 a la platja de Sant Salvador (El Vendrell).
Els jardins noucentistes i la magnífica terrassa a primera
línia de mar fan de Vil·la Casals un lloc excepcional
carregat de simbolisme, només a 45 min. de Barcelona
i a 25 min. de Reus i de Tarragona.

Sala polivalent

Sala de música

Sala polivalent

Un espai polivalent que pot adaptar-se a les seves necessitats.

Sala polivalent

Jardins

Jardins

Per a més informació i reserves:
Tel. +34 977 684 276
espais@paucasals.org
Avinguda Palfuriana, 67
Sant Salvador, 43880 El Vendrell
www.paucasals.org

