
MÉS 
ENLLÀ 

DEL 
FUTBOL



El programa Hospitality del FC Barcelona és 
una experiència que va més enllà del mateix 
espectacle. És gaudir d’un lloc amb les millors 
vistes de tot l’Estadi. D’un servei exclusiu. 
D’una atenció personalitzada.

És una experiència que comença amb futbol, 
però que pot arribar a significar alguna cosa 
encara més important.

EL FUTBOL 
POT SER L’INICI 

D’ALGUNA 
COSA 

ENCARA MÉS 
IMPORTANT

FCBARCELONA HOSPITALITY
ON TENEN LLOC ELS NEGOCIS



LLOTGES
VIP
Dues zones de llotges VIP per viure 
el partit amb totes les comoditats i 
serveis que et puguis imaginar.

LOCALITATS 
VIP

Quatre tipus de localitats VIP per 
viure l’espectacle des dels seients 

més exclusius de l’Estadi.

GAUDEIX DE 
L’ESPECTACLE 

DE MANERA 
EXCLUSIVA

VIU EL PARTIT 
DES DEL COR 
DE L’ESTADI

DUES MANERES DIFERENTS
DE VIURE EL MILLOR ESPECTACLE



LLOTGES  
VIP



LLOTGES VIP

BUSINESS 
BOXES

Comparteix una experiència inoblidable des 
d’una localitat privilegiada de l’Estadi.

- Capacitat d’entre 6 i 16 localitats.

- Ubicades a Tribuna o Lateral.

- Accés a sales VIP Roma o Berlín.

El futbol pot ser 
l’inici d’alguna 
cosa molt més 
important.



LLOTGES VIP

SKY
BOXES

Viu el partit de la millor manera possible.

- Capacitat d’entre 14 i 16 localitats.

-  Vistes des del punt més alt de la 2a graderia.

- Servei de càtering durant tot el partit.

El millor 
espectacle del 
món des d’un lloc 
immillorable. 



LOCALITATS 
VIP



LOCALITATS VIP

PLAYERS 
ZONE

Accés a la Sala VIP Avantllotja d’Honor.

Converteix-te en el 
jugador número 12 i 
descobreix tots els 
detalls del partit al 
costat de la banqueta 
de l’equip a la 
1a Graderia de Tribuna.



LOCALITATS VIP

BALCONY

Accés a les sales VIP Roma, Gol 
Nord o Berlín, segons ubicació.

Anima el teu equip 
des de la 2a Graderia 
a les localitats amb 
les millors vistes 
de l’Estadi.



LOCALITATS VIP

BUSINESS 
SEATS

Accés a la Sala VIP Roma.

Asseu-te amb 
l’afició més exclusiva 
i viu una experiència 
immillorable des 
de la 2a Graderia 
de Tribuna. 



Accés a les sales VIP Roma o París.

LOCALITATS VIP

PANORAMIC

Anima al teu equip 
des del punt més 
alt de l’Estadi, 
la 3a Graderia 
de Tribuna.



BÀSQUET
VIP



BÀSQUET VIP

MÉS 
ENLLÀ 

DEL 
BÀSQUET

Gaudeix de les localitats VIP Pista, 
ubicades en un lloc excepcional 
al costat de la pista. Amb accés 
a la Llotja Presidencial i a la zona 
mixta, i servei de càtering exclusiu.

Viu la màgia 
del bàsquet 
al Palau.



FCB  
HOSPITALITY

Serveis inclosos:

- Welcome Pack.

-  Assistència per part d’hostesses del FC 
Barcelona.

-  Accés a una sala VIP amb servei de 
càtering i bar des de 90 minuts abans 
del partit i fins a una hora després.

- Pàrquing a les instal·lacions del Camp Nou.

-  Logo de l’empresa als tiquets VIP, accés 
a la sala i entrada de la Llotja o localitats. 

- Invitacions per al Museu i Tour pel Camp Nou.

-  Descomptes en productes del FC 
Barcelona.

FCBARCELONA HOSPITALITY
ON TENEN LLOC ELS NEGOCIS
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vip@fcbarcelona.cat - fcbhospitality.es


