
MASIA CAN CANAL
HOTEL RURAL AMB ENCANT

El lloc idoni per a famílies, grups, celebracions i trobades d’empresa

TURISME RURAL DE QUALITAT

LLINARS DEL VALLÈS



Masia Can Canal, un petit hotel rural amb encant amb totes 
les comoditats i a prop de Barcelona i Girona. Parking gratuït



Una masia per a turisme familiar els caps de setmana
i les vacances on podeu venir amb la vostra mascota



Amb uns espais interiors càlids i sorprenents, còmodes i amb
molt d’estil



Can Canal té cinc habitacions àmplies i elegants, amb dues
suites familiars i tres habitacions dobles.



Els serveis de les habitacions són amplis, moderns i 
funcionals, i una de les habitacions és adaptada



El lloc ideal per trobar-se amb la familia i els amics per 
descansar o per realizar activitats a la muntanya. 



Amb sopars especials per a grups o per a taules individuals, 

segons es prefereixi



Amb un espai exterior que permet respirar, relaxar-se, 

prendre el sol o donar-se una remullada.



WIFI a tota la casa, a totes les sales i habitacions i un ambient
tranquil i relaxat per poder desconnectar.



L’entorn de la masia és un lloc ideal per fer celebracions

de grups, casaments o aniversaris



Petits detalls i grans espais per a celebrar casaments que 

resultaran inoblidables



Es pot posar una carpa al Prat i aprofitar la Terrassa per 

als diferents escenaris de la celebració. 



Les parelles que han celebrat el seu enllaç a Masia

Can Canal han gaudit molt del seu dia.



En un entorn natural, les festes es converteixen en 

veritables esdeveniments.



Els espais ofereixen moltes possibilitats per fer cada 

festa personalitzada



Festes familiars dins i fora de la casa.



Aniversaris i casaments originals perquè l’espai ho permet.



Can Canal està molt ben comunicada per tren i per 

autopista amb Barcelona, Girona i els seus aeroports.



Masia Can Canal, un hotel amb encant, sobri i elegant, 

amb un tracte familiar al servei de les persones que 

cerquen celebracions especials i diferents.



Masia Can Canal
Camí de Can Canal s/n

Tel. 938 412 579 / 638 267 034

masiacancanal@gmail.com

www.masiacancanal.com

Apartat de correus 85

08450 Llinars del Vallès


