
Lloguer
d’espais



El temps s’atura mentre la cera cobra vida en aquest

recorregut per la historia del coneixement i la humanitat, a

través de les seves époques i figures més representatites.

El Museu de Cera és un espai perfecte per a celebrar tot

tipus d’esdeveniments: convencions, rodatges, sessions

fotogràfiques, sopars, presentacions, concerts…

Posem a la seva disposición les sales i estances més

singulars del museu, en un entorn ideal dedicat a l’oci i la

celebración d’esdeveniments socials.

MUSEU DE CERA



40 45 cocktail

Situada a l’entrada del museu, la Sala

Barcelona és l’espai idoni per a preparar un

còctel previ a l’esdeveniment principal, que

es realitzaria posteriorment a la nostra sala

més gran, la Sala Magna.

Un lloc on començar la vetllada, per a que els

assistents es relaxin i conversin,

acompanyats, entre d’altres, d’una rèplica del

drac del Park Güell.

SALA BARCELONA



Un espai ampli i diàfan; l’espai més adequat

per acollir sopars, presentacions de

producte, etc.

També s’hi poden organitzar festes,

concerts, i totes aquelles activitats que

requereixin d’un entorn més ampli amb

l’assistència d’un públic nombrós.

* La sala disposa de 35m2 addicionals a

l’escenari, així com en les sales adjacents,

separades per una cortina.

SALA MAGNA

110 70120



SALA MAGNA



SALA MAGNA – Àudio, vídeo i so

● Videowall 3x3 – Format 16:9 - (5760px X 3240px)

○ 9 monitors Samsung 55”

○ 1 entrada HDMI

● Sistema de microfonia

○ 2ut. Micròfon diadema

○ 1ut. Micròfon de mà

● Sistema de sonorització per a concerts

○ Control de so: Yamaha TF-RACk + TIO 1608 Stage

Rack

■ 8u Columna passiva 12x3" 

■ 2u Subgreu auto-amplificats 18”

● Sistema de sonorització per a música ambient

○ 8u Altaveu passiu 5"

● Sistema d’il·luminació espectacle 

○ Control llum: Light Shark LS CORE + NODE 4

■ 4 barres Led Chauvet DJ Color Band T3-BT

■ 8 Par LED Chauvet DJ SlimPar PRo QZ12 

Zoom 12*10wts

■ 3 Retall Mark Multiprofile Zoom Led 17º-50º, 

200W

■ 4 Chauvet mòbils Dj Intimidator Spot 475Z

■ 2 Elan MiniStrobeLED RGB 400

■ 6 Par LED Elan PSD-63 3*12w

● So i llum controlable amb una tablet (consultar el preu) 



Sala ubicada a la segona planta del Museu,

perfecte per a celebracions més íntimes.

El seu joc de miralls permet la simulació

d’una volta que transporta directament a

l'època medieval i augmenta

considerablement la sensació d’amplitud de

la sala.

GEL I FOC

50 3555



Sala situada a la primera planta del Museu.

Aquest espai és ideal per a esdeveniments

de petit format tipus reunions, còctels,

workshops, etc.

MESTRES DE LA PARAULA

20 2040



L’abril de 1973 va obrir les seves portes el Bosc de les

Fades, un espai ambientat en un bosc encantat on la

màgia juga un paper important.

El local disposa de dues sales més, decorades de forma

diferent, i especials cadascuna d’elles per a diferents tipus

de celebracions.

BOSC DE LES FADES



Oferim el nostre original café-bar per a

l’organització de diferents tipus

d’esdeveniments: networking,

trobades, presentacions, sopars, etc.

Sorprèn als teus assistents amb tota la

màgia i encant del Bosc de les Fades i

gaudeix amb nosaltres d’una vetllada

inoblidable.

SALA PRINCIPAL

140 115150



BOSC DE LES FADES



La tercera i més lluminosa sala de

totes és el Passatge del temps; un

espai polivalent on poder celebrar amb

exclusivitat una festa privada,

presentació, conferència, etc.

PASSATGE DEL TEMPS

45 3550



PASSATGE DEL TEMPS



El Ribot, el nostre antic taller de creació de figures de cera,

és un espai polivalent que admet mútiples disposicions de

públic.

Aquest espai permet la realització d’activitats tan diverses

com tallers, presentacions de producte, experiències de

realitat virtual, projeccions, etc.

EL RIBOT



EL RIBOT

80 4060



MUSEU DE CERA DE BARCELONA

Capacitat ½ dia

Sala Barcelona 1.000 €

Sala Magna 2.000 €

Gel i foc 1.000 €

Mestres de les 
paraules

1.000 €

+ de 5 hores→ tot el museu 4.000 €

CAPACITATS I TARIFES

40 45 cocktail

20 30 20

110 120 70

50 55 35

BOSC DE LES FADES

Capacitat ½ dia Tot dia

Bosc de les fades 
(tot el local)

3.500€ 5.000€

Passatge del 
temps

500€ 1.000€

140 150 cocktail115

45 50 35

RIBOT

Capacitat ½ dia Tot dia

Ribot (sala 
principal)

500€ 800€80 60 cocktail40

* En tots els nostres espais podem oferir un servei complert de catering, material audiovisual, dinamització, etc. Consulta disponibilitat i preus 
* Els preus poden variar depenent del calendar i/o l’hora de l’esdeveniment 
* IVA no inclòs



Contacta’ns!
eventos@museocerabcn.com


