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Meetings
Es planifiquen i organitzen tot tipus de reunions de treball, ja es tracti d'una gran trobada o de petits
comitès, amb la màxima eficiència per la seva empresa o presentació del seu projecte, en el marc d'una
Masia del Segle XV que ofereix sales dotades de les últimes tecnologies, a més a més de disposar d'una
sala polivalent amb capacitat per 300 persones.

Incentius
Es realitzen tot tipus d'actes d'incentiu per la seva empresa o organització, així com activitats de training,
out&indoor. Compta amb equipaments realment espectaculars en un entorn inigualable en plena
naturalesa. Des d'un circuit de velocitat, passant per un circuit de karts, un aeròdrom, una empresa de vols
en globus i una bodega que, a més de la possibilitat de ser visitada, ofereix tota una amplia gama
d'activitats, que van des del TEAMBUILDING i/o activitats MULTIAVENTURA, PAINTBALL,
ORIENTACIÓ AMB REPTES, RUTES GUIADES O ORIENTACIONS PER LA FINCA DE CAN
MACIÀ, ACTIVITATS COM PODEN SER ANAR EN SEGWAY, BTT O BICICLETES
ELÈCTRIQUES, GEOCACHING AMB IPADS, IOGA EN PLENA NATURALESA...

Convencions
Posa a la seva disposició tota una àmplia experiència, saber fer i especialització en la gestió i organització
dels seus congressos. Disposa de sales amb capacitat d'entre 15 i 300 persones, perfectament equipades
per tot tipus de conferències, xerrades, presentacions...

Esdeveniments
Des d'un petit còctel fins una gran celebració, passant per tot tipus de presentacions multimèdia, Caves
Bohigas farà que el seu esdeveniment sigui únic i inoblidable. Disposa del seu propi servei de restauració,
a càrrec d'Espai Gastronomia, capaç d'elaborar exquisits menús amb productes de proximitat o organitzar
un showcooking on els propis participants elaboraran els plats que després degustaran en el restaurant
capaç d'acollir fins a 300 comensals, o bé en els amplis jardins, les zones porxades o sales de la Casa
Pairal.

