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Barcelona, Tarragona i Peralada, tres casinos amb encant per a disfrutar del millor  poker, ru-
letes, black-jack, slots, restaurants i sales de festa.  I cellers, museus, discoteques i un festival 
d’estiu.

Grup Peralada, tota una experiència!



Peralada, situada a 10 minuts de Figueres i a 25 minuts de la frontera francesa, configura un paisatge únic amb el 

Castell de Peralada com a protagonista. Hi trobem el casino, els museus i els jardins del castell, així com diferents 

esdeveniments com el Festival de Música Castell de Peralada i diversos actes eno-gastronòmics al més alt nivell; i a 

només 5 minuts del castell, l`Hotel Peralada Wine Spa & Golf, una oferta d’allotjament en un enclavament únic.

Webs d’interès:
www.experienciaperalada.com / www.peralada.org  / www.costabrava.org

PERALADA



CASTELL de PERALADA

El Castell de Peralada combina la majestuositat d’un palau medieval amb la comoditat de les noves instal.lacions. La 

privilegiada ubicació, la diversitat de salons, els espais excepcionals i un servei excel.lent, fan del Castell de Peralada 

un espai únic per a celebrar-hi reunions de treball i actes socials. Amb un equip de cuina amb més de trenta anys 

d’experiència, pot proposar-vos tot tipus de propostes gastronòmiques.

El Casino els ofereix emocionants partides de poker, ruletes, black-jack i també podran disfrutar d’una copa amb 

bona música en l’exclusiva Sala Cotton Club.

PERSONA DE CONTACTE: Marta Oliva

Tel. 972 53 81 25 / marta.oliva@grupperalada.com
www.castelldeperalada.com



EL MIRADOR   

ESPAI BLANC

PAVELLÓ DEL JARDÍ   

RESTAURANT DEL CASTELL  

- E S P A I S -

Espai ideal per a dinars i sopars en grup. Un racó acollidor 
per a les celebracions més íntimes. La seva ubicació ofereix 
vistes a la part frontal del Castell i als jardins. Capacitat 
màxima de 80 persones. 

Ampli espai de moderna decoració, és el lloc adequat per a 
bodes, celebracions i banquets d’empresa. Aquest espai té 
una capacitat de fins a  200 persones. 
Saló 400 m2.

El trobem als Jardins del Castell i permet celebrar tot tipus 
d’actes. De l’acurada decoració, destaquem les tres grans làm-
pades de Murano que il.luminen l´espai. Saló de 1.125 m2 
amb capacitat per a 1.000 persones.

Situat a l’interior del Casino, disposa de menjador ampli 
amb carta i menú per  escollir. Per a grups de menys de 15 
persones, podran sopar en una de les torres, que serà el seu 
espai privat.

CASTELL de PERALADA



LA PARRILLA 

LA TERRASSA DEL LLAC

EL GRILL DEL CELLER    

- E S P A I S -

Situat davant del Castell, gaudirà d’un sopar buffet a l’aire 
lliure mentre escolta música en viu. Obert els mesos de juliol 
i agost.

Amb capacitat fins a 44 persones, és un espai únic ideal per 
sopar a l’aire lliure en un ambient íntim, ideal per a les càli-
des nits d’estiu amb vistes al llac i als jardins del castell.

Situat davant del Castell de Peralada. Menú diari, de cap de 
setmana i per a grups. Especialitat en carns a la brasa  i cuina 
empordanesa. 

 

CASTELL de PERALADA



HOTEL PERALADA
W I N E  S PA  &  G O L F

Un singular i exclusiu Hotel al cor de l’Alt Empordà, en ple camp de golf, i a 15 minuts de les millors platges de la 

Costa Brava. L’Hotel Peralada disposa de 2 suites i 53 habitacions de luxe, dos restaurants, amplis espais per a con-

vencions de primer nivell, fitness center totalment equipat, dues piscines (interior i exterior), pistes de pàdel, tennis 

i el Wine Spa, amb una línia cosmètica exclusiva i una àmplia oferta de tractaments facials i corporals amb vi i altres 

derivats del raïm. Camp de golf  de recorregut de 18 forats par 71.

PERSONA DE CONTACTE: Max Huguet

Tel. 972 53 88 30 / maxhuguet@golfperalada.com
www.hotelperalada.com



SALA ALT EMPORDÀ 

SALA RAMON MUNTANER

SALA DALÍ 

SALA GOLF  

- E S P A I S -

Sala sense columnes amb una capacitat màxima per a 350 
persones. Pot dividir-se en 3 salons (Requesens, Albera i Ca-
nigó). Disposa de llum natural i sortida al jardí-terrassa amb 
magnífiques vistes de Peralada i dels Pirineus.

Sala de petites dimensions ideal per a grups reduïts de fins a 
30 persones, amb llum natural i vistes al camp de golf.

Sala espaiosa, elegant i polivalent, amb capacitat fins a 200 
persones, equipada amb pista de ball, cabina per a Dj, bar i 
equip de llums que la transforma en una sala ideal per a con-
vencions, presentacions, bodes i tot tipus de celebracions.

 

Magnífic espai al costat de la “Casa Club” i en el mateix 
camp de pràctiques de golf, amb llum natural i vistes al Parc 
Natural de l’Albera. Amb capacitat de fins a  400 persones 
per a coctels, és apta per a celebracions de grans dimensions, 
i per a entregues de premis de tornejos de golf.

HOTEL PERALADA
W I N E  S PA  &  G O L F



SALA DE TAST

TERRASSA DELS SALONS

- E S P A I S -

Sala totalment tematitzada entorn al vi, és ideal per a realit-
zar-hi activitats orientades a la introducció al món de l’ eno-
logia. Sala sense columnes, amb llum natural, accés directe a 
la terrassa i capacitat de fins a 50 persones.

Terrassa principal de 300 m2 amb capacitat per a 400 perso-
nes en el primer pis i que comunica amb els salons Reque-
sens, Albera i Canigó. Ideal per a coctels i aperitius a l’aire 
lliure. Ofereix fantàstiques vistes a Peralada i als Pirineus, i 
un accés directe des de l’entrada de l’hotel. L’hotel disposa 
igualment d’una terrassa adicional en el primer pis amb vis-
tes a l’entrada de l’hotel, ideal per a celebraciones de petites 
dimensions.

HOTEL PERALADA
W I N E  S PA  &  G O L F



ENOLOGIA

OCIO

LA BODEGA DEL CELLER
SALA DE TASTS

-OFERTA COMPLEMENTÀRIA A L’ESDEVENIMENT-

CASINO PERALADA 

COTTON-CLUB   

Entre les dues torres del castell, es troba l’entrada
principal del casino. Organitzem emocionants partides de 
poker, ruletes, black- jack, … i disposem de la sala de màqui-
nes d’ atzar.

Sota les torres del s. XIV podran disfrutar d’una copa amb 
bona música en l’exclusiva Sala Cotton Club. Es un espai po-
livalent que pot ser utilitzat pels seus clients per a organitzar 
festes particulars.

Li oferim l’oportunitat d’organitzar un tast per als seus 
clients amb els Vins i Caves Perelada. La sala elegant i ex-
clusiva es troba davant de l’entrada de la sala americana del 
casino, amb capacitat de fins a 15 persones.

PERALADA



CULTURA

FESTIVAL DE PERALADA

MUSEU DEL CASTELL

JARDINS DEL CASTELL

-OFERTA COMPLEMENTÀRIA A L’ ESDEVENIMENT-

Cada estiu, durant els mesos de juliol i agost, es celebra el 
Festival Internacional de Música Castell de Peralada. Aquest 
té lloc dins dels jardins del castell, i és una oferta única cen-
trada en les grans veus, concerts simfònics-corals, òperes i 
espectacles interdisciplinars de música, teatre, dansa, jazz i 
concerts de cambra, familiars i pop.

El museu es troba a l’edifici adjacent al castell, formant part 
del conjunt històric. Tindran l’oportunitat de visitar la bi-
blioteca privada més gran d’Espanya amb més de 100.000 
volums, el claustre, el museu del vidre i del vi i l’església. Vi-
sites guiades. A la biblioteca i a l’església es celebren bodes 
civils i religioses respectivament.

Les visites als jardins també són guiades i podran descobrir 
com i qui els va dissenyar el 1877 per ordre dels germans 
Rocabertí. Als jardins trobaran espècies animals i naturals 
molt especials, com la colònia de cigonyes amb els seus 
nius a les copes dels arbres.

PERALADA



L’ antic Gran Casino de Barcelona, ara Finca Mas Solers, és un marc incomparable a 25 minuts de Barcelona que posa 

a la seva disposició els seus Jardins, Salons i instal.lacions per a Banquets així com el seu equip de professionals per a 

ajudar-los a que la seva celebració sigui un èxit.

SANT PERE DE RIBES

PERSONA DE CONTACTE: Cristina Muñoz

Tel. 93 893 36 66 / cristina.munoz@grupperalada.com
www.fincamassolers.com



GRAN SALÓ 
HISPANO-SUIZA  

GRACE

EL CELLER

La Hispano-Suiza: 1.216m2 lliures de columnes amb capa-
citat per a 950 persones. El millor espai per als grans esde-
veniments.

És el nou espai cool de la Finca. Un ambient modern en 
tons neutres, dotat d’un sistema d’il.luminació novedós i un 
ampli escenari. Un espai obert, amb vistes als jardins. Capa-
citat  de 600 persones tipus banquet en 783 m2

Emparat per la seva gran xemeneia blanca, l’antiga bode-
ga de la Finca és un espai diàfan. Disposa d’una avantsala 
ideal per a separar conceptes en un mateix esdeveniment. 
Capacitat 350 persones tipus banquet. Superfície: 432 m2 
+ avantsala 187 m2

 

- E S P A I S -
FINCA MAS SOLERS



SALA BACCARÀ

ANFITEATRE

Anteriorment fou el saló principal del Palauet, mantenint  
l’ambient càlid i majestuós. Ideal per a celebracions privades 
de 20 a 50 persones.
Superfície de 75 m2.

Ampli espai natural, adaptat a les necessitats del gran especta-
cle, forma un veritable teatre a l’aire lliure construït a imatge 
del Ballet Tropicana de Cuba.
És un marc privilegiat per a grans festes i convencions, amb 
una capacitat per a 1.400 persones.  

JARDINS DE LES FONTS
Més de 2.000 m2 de Jardins composen l’entrada al Palauet, 
amb una gran font central i arcades laterals. Un conjunt 
ideal per a la celebració d’esdeveniments a l’aire lliure.

 

- E S P A I S -
FINCA MAS SOLERS



JARDINS MòNACO
El suau micro-clima de la zona, permet durant una gran part 

de l’any utilitzar els Jardins Mònaco per acollir els actes com-

plementaris de qualsevol celebració. 

 

- E S P A I S -
FINCA MAS SOLERS



CASINO BARCELONA

Al cor del Port Olímpic, sota la luxosa silueta de l’Hotel Arts, s’obre un univers lúdic sorprenent. El Casino s’ha 

convertit en un dels referents europeus més importants del poker, amb tornejos diaris, competicions nacionals 

i internacionals i una variada i innovadora oferta en màquines d’atzar i taules de joc.

L’oferta gastronòmica és igual d’àmplia que la de joc: La Brasserie, gran buffet de temporada amenitzat amb música 

en viu; Restaurant Exquisit, cuina mediterrània amb especialitats italianes i el Restaurant Ají: cuina de fusió nikkei.  

La Vinoteca ofereix fins la matinada, una àmplia i variada carta de tapes. 

Per a una diversió sense límits la Sala BSpace, un espai on organitzar festes i reunions privades o disfrutar dels nostres 

originals i divertits sopars i espectacle.

PERSONA DE CONTACTE:  Alejandro Ros

Tel. 93 225 78 78/alejandro.ros@grupperalada.com
www.casino-barcelona.com



BSPACE

LA BRASSERIE

RESTAURANT EXQUISIT

LA VINOTECA

RESTAURANT AJÍ

Menús per a esdeveniments privats tots els dies de la setmana.
Per a grups de migdia i nit (màxim 180 persones).
Preus a partir de 45€ (IVA inclòs).

La Brasserie Buffet temàtic amb música en directe tots els 
dijous, divendres i dissabtes. Obert de 21 a 01h, preus a 
partir de 30€. 

Restaurant d’alta gastronomia en el que podrà degustar la 
millor cuina mediterrània, internacional i les especialitats 
italianes, productes de primera qualitat, receptes tradicionals 
i innovadores. Obert cada dia de la setmana de 21 a 01 h.

Un espai dinàmic on gaudir d’una àmplia selecció de grans 
vins per copes, ideal pear a degustar petites delícies i conti-
nuar amb l’experiència de joc. Saborosos entrants, combinats 
freds i calents, carns a la parrilla, entrepans i postres. Obert 
cada dia de 16h a 3:30h.

Cuina fusió japonesa i peruana. 
Obert de dimarts a dissabte al migdia i a la nit

- E S P A I S -
CASINO BARCELONA



CASINO TARRAGONA

ESTEM D’ESTRENA!
Ubicat en el centre històric i monumental de Tarragona, el Casino Tarragona s’ha renovat totalment per oferir als 
ciutadans una combinació de sensacions úniques en cinc nous espais on es combina música en directe, gastronomia, 
espectacles, esports, tornejos, ruletes, black-jack i molta diversió.

Tot això en un entorn modern, atractiu i acollidor que es converteix en el marc perfecte per a unes nits màgiques de 
gastronomia, joc i diversió, i l’atenció personalitzada d’un equip humà que farà realitat els vostres somnis.

PERSONA DE CONTACTE: Anna Villada

Tel. 977 789 000 / anna.villada@grupperalada.com
www.casino-tarragona.com



TSPORTS

RESTAURANT DIANA

TSPACE

POKER

JOC

Un nou espai per als apassionats dels actes esportius de tota 
classe, amb possibilitat d’apostar en temps real i viure l’esport 
en directe. Presidit per una espectacular terrassa de fusta flo-
tant, la TSPORTS  és l’espai ideal on refrescar-se amb una copa 
i contemplar de forma única les vistes al circ Romà.

Renovada selecció de tapes, la incorporació de les hamburgue-
ses, com verdaderes protagonistes, i els vins més exclusius de 
Perelada, fan del restaurant una aposta segura i sempre exitosa.

Sala multidisciplinar, que es transforma a diari per a ballar sal-
sa, tango, swing, i sentir música en directe de reputats artistes 
locals i nacionals. Actes i festes privades, presentacions, shows,  
i tot el que representi la cultura té un lloc especial en aquest 
espai.

Cash i nous tornejos per a triar els millors jugadors de poker 
de la província i disfrutar al màxim l’essència del poker en viu.

Una àmplia oferta de màquines d’atzar, ruletes electròniques, 
ruleta americana i black-jack. La vida és un joc, i a Tarragona 
es viu al màxim.

5  E S P A I S ,  5  S E N S A C I O N S
CASINO TARRAGONA




