El programa Barcelona Province Convention Bureau promou la demarcació de Barcelona
com a seu de congressos, convencions, viatges d’incentius i esdeveniments diversos, i proposa
idees noves i originals per preparar un programa que s’ajusti a les necessitats i expectatives de
cada empresa o organització. Posa a l’abast dels organitzadors diferents opcions on celebrar el
seu esdeveniments: palaus firals, auditoris, masies, castells i espais singulars amb la tecnologia
més avançada i tota la infraestructura necessària. A banda, el territori ofereix una extensa varietat
d’allotjaments i serveis complementaris de tota mena, com ara lloguer d’equips audiovisuals, serveis
d’hostesses i guies, transport amb autocars i limusines, així com l’organització d’espectacles, visites
guiades propostes de shopping, etc.

TURISME DE REUNIONS

Trobaràs tota la informació per a les empreses a la Guia professional, una eina de treball pràctica
per conèixer els espais i serveis destinats a les trobades de feina de les comarques barcelonines.
Aquesta guia inclou les dades de contacte i les descripcions de les empreses associades, i està
disponible tant en versió impresa com en versió digital al web del Barcelona Province Convention
Bureau: www.barcelonaprovincecb.cat.
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Per a un assessorament més personalitzat, el programa Barcelona Province Convention Bureau
ofereix un servei de consultes gratuït, a mida i eficient per orientar les empreses a l’hora de trobar els
millors espais i serveis per als seus esdeveniments.

BARCELONA PROVINCE CONVENTION BUREAU

TURISME DE REUNIONS A PROP DE BARCELONA

DESCOBREIX LES COMARQUES DE BARCELONA

Molt a prop de Barcelona trobem moltes empreses i organitzacions que disposen d’una gran varietat
d’instal·lacions i serveis destinats a la celebració de congressos, convencions i viatges d’incentius.

Situades al centre de Catalunya, entre la Mediterrània i els Pirineus, les comarques barcelonines
agrupen la ciutat de Barcelona i 310 municipis, tots amb un caràcter marcadament mediterrani
i amb una gran diversitat d’ambients i paisatges. Disposar d’un entorn privilegiat per visitar, amb
un ampli programa d’activitats, fa més agradable l’estada i n’afavoreix, doncs, la celebració de
congressos, reunions i convencions.

Una completa infraestructura d’autopistes, autovies, carreteres i vies ferroviàries facilita la
comunicació i permet arribar a qualsevol punt de la demarcació de Barcelona en poc més d’una
hora. Així doncs, les comarques de Barcelona se’ns presenten com una destinació de turisme de
reunions de primer ordre.
L’aeroport de Barcelona-El Prat, a 12 km de la capital catalana, l’aeroport de Reus al sud i el de
Girona-Costa Brava al nord, juntament amb el port marítim de Barcelona —un dels més importants
d’Europa amb connexions per tota la Mediterrània—, i l’AVE són una bona garantia de comunicació
amb tot el món. A més, el programa Barcelona Province Convention Bureau compta amb prop de
100 empreses associades a la marca distribuïdes en set categories: activitats outdoor, allotjament,
catering, espais de fires i congressos, espais singulars, organitzadors i serveis complementaris.
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El visitant podrà escollir entre el turisme cultural, amb la celebració d’esdeveniments i festivals de
música, teatre i dansa; el turisme esportiu, amb més de 10 camps de golf; les activitats a la natura; el
turisme de salut i benestar; les compres, i una destacable oferta d’oci diürn i nocturn, que s’afegeix
a una excel·lent cuina tradicional i creativa, amb una important oferta d’enoturisme, amb visites a
cellers i tasts de vins i caves, com a complements ideals per a qualsevol trobada.
I a l’hora de buscar allotjament de qualitat podem escollir entre una extensa oferta d’establiments,
on trobem des de petits hotels amb encant, fins a magnífics complexos de cinc estrelles.

