Convention Bureau

Lloret de Mar
Costa Brava meeting point

DOSSIER DE CONGRESSOS

Lloret
de Mar

Lloret de Mar amb més de 30.000 places hoteleres, 3 centres de convencions i congressos i més de 80 sales de
reunions amb llum natural i vistes al mar Mediterrani, s’ha convertit en una de les destinacions de turisme de
reunions més atractives del sud d’Europa. A una hora de Barcelona i de la frontera amb França, l’entorn natural i
les infraestructures existents fan de Lloret la seu ideal per a congressos, convencions, presentacions de producte i
esdeveniments corporatius.

El Lloret Convention Bureau, com a ens encarregat de la
promoció de Lloret de Mar com a destinació destacada a
la Costa Brava per a la realització de tot tipus de reunions,

Aeroport Girona Costa Brava

Aeroport Barcelona El Prat Girona

posa a disposició d’organitzadors i professionals del
sector els següents serveis:
•

Coneixement exhaustiu del municipi i els seus
recursos.

•

Assessoria imparcial, gratuïta i rigorosa per a
professionals i sector associatiu sobre hotels,
centres congressuals, sales de reunió, espais
singulars, instal·lacions municipals, programes
socials i activitats post-reunió.

•

Contacte i interlocució amb les empreses associades
i organismes públics locals.

•

Pack del Congressista i benvinguda de les autoritats
locals per a tots aquells congressos i esdeveniments
amb seu a Lloret de Mar que ho sol·licitin.

•

Col·laboració, elaboració i presentació de
candidatures.

27 km

95 km

Figueres

(estació TAV-TGV)

(estació TAV-TGV)

36 km

78 km
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accessos i
comunicacions

PALAU DE CONGRESSOS
OLYMPIC

 https://youtu.be/evTrIOlEiLY

Lloret de Mar 17310

El Palau de Congressos Olympic disposa de més de

 	Alçada

4.900 m2 de sales de reunions, de 40 a 800 m2, per

 	Amplada

a congressos, convencions i banquets. Inclou un nou

m2	Superfície (metres quadrats)

auditori amb capacitat per a 770 persones. Equipat amb



sistemes d’àudio, vídeo i WiFi, està integrat dins l’Evenia

 	Escola

Olympic Resort, amb 793 habitacions, 330 de les quals



Banquet

són suites.



Còctel



Llum natural

Nom sala

www.palaudecongressosolympic.com

Teatre





m2











Imperial Park

3,5

15

448

500

200

250

500



Imperial Suites

3,15

40,2

833

805

600

430

805



Saló Royal

3,15

12,8

202

200

150

130

200



Saló Palace

3,15

13,8

228

230

150

170

230



Saló Majestic

3,15

13,3

184

185

150

130

185



Pèrgola

3,41

5,71

529

510

210

260

510



Còrsega

2,5

-

35,4

-

-

-

-



Costa Brava

2,5

-

36,75

-

-

-

-



Montecarlo

2,5

-

76

-

60

30

65



Mónaco

2,5

-

76

-

60

30

65



Montmeló

2,5

-

76

-

60

30

65



Auditorium

3,5

32,2

605

770

770

370

700



Àtrium

3,5

6,1

100

110

40

70

90



Àgora

3,5

6,8

100

110

40

70

90



Coliseum

3,5

9,5

140

130

56

100

115



Fòrum

3,5

9,5

140

130

56

100

115



Micrum

3,5

-

45

40

16

30

45



Minum

3,5

-

80

75

30

60

80



-

-

4000

-

-

1000

1500



Tropical (ext.)

Avinguda del Rieral, 55-57

congress@eveniahotels.com
T. +34 972 370 947
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 https://youtu.be/jYyZC9vLsoY

PALAU DE
CONGRESSOS COSTA BRAVA

 https://youtu.be/WxAghVCUaeA

El Palau de Congressos Costa Brava està situat a la planta
superior de l’edifici del Gran Casino Costa Brava. És un

m2	Superfície (metres quadrats)

espai diàfan de gran capacitat que permet realitzar

 	Amplada

reunions i esdeveniments de fins a 1.000 persones.



Annexa al Palau hi ha una terrassa coberta que és ideal

 	Escola

per a la celebració de cocktails. La polivalència dels dos



Banquet

Lloret de Mar 17310

espais permet fer: congressos, convencions, activitats



Còctel

www.gccb.com/reunions.html

d’incentiu i activitats de team building.



Llum natural

mice@gccb.com

Teatre
Avinguda Vila de Tossa, 27-43

Nom sala

m2













Ball Room

980

35

1000

750

700

1200



Terrassa

715

65

840

630

350

800



Sala privada

120

15

60

40

60

80
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T. +34 972 361 166

teatre
de lloret

 https://youtu.be/Px_t_7-HKl0

Saragossa, proper a l’Hotel Guitart Monterrey i al Palau

m2	Superfície (metres quadrats)

de Congressos Costa Brava. El teatre té un aforament



de 370 persones, tres sales d’assaig amb entrades

 	Escola

independents i un escenari de 274 m2. A l’exterior hi



Banquet

ha unes graderies i un escenari per a realitzar actes a



Còctel

l’aire lliure.



Llum natural

Teatre

Nom sala

m2











Sala gran

--

370

370

180

300



Sala 1

120

110

50

60

100



Sala 2

62

55

30

30

60



Sala 3

63

55

30

30

60



Avinguda Vila de Tossa (Parc de Can
Saragossa)
Lloret de Mar 17310
www.teatredelloret.cat
lloretcb@lloret.org
T. +34 972 365 788
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El Teatre Municipal està ubicat al parc de Can

capacitat
hotelera

Lloret de Mar disposa d’una capacitat total de
30.000 places hoteleres, de les quals més de 6.000
es concentren en hotels de quatre i cinc estrelles. El
municipi compta amb una àmplia selecció d’hotels que
poden allotjar més de 800 congressistes en el mateix
establiment. La proximitat de cada establiment als
Oferta d’allotjament especialitzada: www.lloretcb.org

principals punts de la ciutat fa que els desplaçaments
siguin fàcils i ràpids, proporcionant així una comoditat



Categoria











4

460

920





7

1560

3120

 	Places hoteleres



1

870

1740

Total

12

2890

5780

 	Nº d’establiments
Nº d’habitacions
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i un confort excepcionals.



Teatre: 200



Banquet: 80




espai singular:
Ermita de
Santa Cristina



Teatre: 300



Banquet: 200

Còctel: 250



Còctel: 400

Llum natural 



Llum natural 

Jardins noucentistes amb un amfiteatre natural ideal

Un entorn privilegiat amb magnífiques vistes, apte per

per a presentacions de producte, rodes de premsa,

Paratge de Santa Clotilde, s/n

a celebrar actes culturals, repertoris musicals, còctels

Paratge de Santa Cristina, s/n

còctels, rodatges, espots publicitaris, petits concerts…

www.lloretcb.org/servei/jardins-de-santa-clotilde

i aperitius, presentacions de producte, etc.

www.lloretcb.org/servei/ermita-de-santa-cristina
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lloretcb@lloret.org
La seva construcció en forma de terrasses i la seva

T. +34 972 365 788

lloretcb@lloret.org
La Plaça del Pi, amb una extensió de 200 m2 i situada

situació sobre un penyasegat fan dels Jardins de Santa

a la part posterior de l’ermita, es converteix en l’espai

Clotilde un excel·lent mirador de la Costa Brava i de les

ideal per a esdeveniments corporatius i actes oficials.

platges de Lloret de Mar.
Els jardins, amb una extensió de 26.830 m2, han estat
l’escenari de nombrosos rodatges cinematogràfics i
esdeveniments oficials i corporatius.
Els Jardins de Santa Clotilde van ser declarats per la
Generalitat de Catalunya Bé Cultural d’Interès Nacional
l’any 1995 i el 2005 van rebre el premi al millor Espai
Singular atorgat pel Girona Convention Bureau.

T. +34 972 365 788
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espai singular:
Jardins de
Santa Clotilde

altres
espais singulars
L’extens patrimoni cultural i natural proporciona a
Lloret de Mar excepcionals espais singulars com les
conserva els principals atractius naturals de la Costa
Brava,l’antic monestir de Sant Pere del Bosc que data
del segle X, l’espai Singular Cala Gran o la propietat
que l’Hotel Santa Marta té a peu de la platja de Santa
Cristina, on la sorra i el mar es fonen amb la vegetació
mediterrània.
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seves cèlebres platges, situades en un entorn que

Marxa nòrdica pel camí de ronda
i descoberta del patrimoni cultural
Es tracta de combinar una activitat saludable i
cardiovascular amb la descoberta d’un entorn
incomparable com són els boscos i rutes de
senderisme de Lloret de Mar. Especialment del camí
de ronda, que recorre els més d’11 km de costa de la

Activitats
complementàries

nostra vila.
S’escollirà la longitud, la durada i zona del recorregut
per tal que sigui apta per a tots els públics i
exigències. L’activitat s’iniciarà amb unes breus
instruccions sobre la tècnica del Nordic Walking i a
continuació es proveirà als congressistes de tot el
material necessari per al desenvolupament del repte.

Costa Brava
Clàssic

La ruta permetrà també visitar alguns dels elements
del MOLL (Museu Obert de Lloret) com, per exemple,
el Museu del Mar, el Castell de Sant Joan o els Jardins
de Santa Clotilde.

Cultura i natura, un passeig pel litoral de la Costa Brava que s’inicia als Jardins de Santa Clotilde i acaba amb un

Nombre de persones (màxim pel grup): 100

dinar o sopar a davant del mar.

Horaris: 1:30 – 2h

Als Jardins de Santa Clotilde, els guies professionals els donaran la benvinguda i els acompanyaran en un passeig

Idiomes: Català / Castellà / Anglès i Francès

per la història d’aquests jardins d’estil italià situats en un indret privilegiat de la Costa Brava.
En finalitzar, un vaixell els estarà esperant a la platja de Fenals per fer-los descobrir el litoral rocós i ple de penyasegats de Lloret de Mar i la Costa Brava.
El vaixell els deixarà en una de les cinc platges principals de Lloret de Mar on podran finalitzar la visita amb un
dinar o sopar.

Taller de Daiquiri - el passat indià de Lloret de mar
“L’any 1914 serà l’any en què Constantí Ribalaigua

Nombre de persones (màxim pel grup): 250

arribarà a Cuba. Nascut a Lloret de Mar, la seva inquietud

Horaris: 2h + sopar

el porta a emigrar a Amèrica com tants altres lloretencs.

Idiomes: Català / Castellà / Anglès i Francès

D’aquests, molts van tornar sent indians rics, d’altres van
deixar les seves il·lusions en terres caribenyes i alguns,
entre ells Constantí, es van quedar a Cuba, presos per
sempre de la dolçor del Carib... On va fer història i on va
compartir amistat amb el gran Ernst Hemingway.”
A través del Daiquiri podrem d’introduir als congressistes
en el passat indià de la nostra vila de la mà d’un dels
nostres més reconeguts coctelers.
Aquest taller combina cultura, història i diversió i es pot
realitzar en qualsevol dels nostres espais singulars, amb
vistes al mar, al mateix centre congressual, a l’hotel o on
l’organitzador consideri més adient.
Nombre de persones (màxim pel grup): 100 pax
Horaris: 1h - 01:30h
Idiomes: Català / Castellà / Anglès i Francès
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Entre el mar i la muntanya, un passeig per la Costa Brava.

REFERÈNCIES DE CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS CELEBRATS
Nom del Congrés

Societat/Associació

Congrés nacional de l'Associació de Caps

Associació de Caps i Comandaments de la

i Comandaments de la Policia Local de

Policia Local de Catalunya

Any celebrat
2011

Catalunya

pack del
congressista

XVIII Congrés Nacional Català d'Urgències

Societat Catalana de Medicina d'Urgències

i Emergències

i Emergències

XVIII Congrés Arxivística de Catalunya

Associació d’Arxivers - Gestors de

2011

2011

Documents de Catalunya
XIII Congrés Ecoplayas

Asociación Técnica para la Gestión de

2011

Residuos y Medio Ambiente

Visita guiada (en qualsevol idioma) als Jardins de

Unidad Progresista ONCE

2011

Trobada Europea de Famílies LGTB

Associació de Famílies Lesbianes i Gais

2012

Santa Clotilde o Museu del Mar
2.

Marxandatge per a la sala de reunió (lanyards,

Congrés de la Societat Catalana d'Angiologia

Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia

Informació de Lloret de Mar per a cada assistent

i Cirurgia Cardiovascular i Endovascular

Vascular i Endovascular

(mapa i guia de patrimoni cultural)

1eres Jornades tècniques de Bombers

Asociación Profesional de Bomberos de

d'Empresa

Empresa

Congrés de la Gent Gran

Fundació Campus Arnau

2012

Congrés internacional de parcs d'aventura

International Association of Amusement

2012
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carpetes i blocs de notes)
3.

(FLG)

4. Benvinguda / representació institucional per part de

2012

2012

les autoritats locals

Parks and Attractions (IAAPA)
Congrés Associació Espanyola de Fotògrafs

Asociación Española de Fotógrafos de

de natura

naturaleza (AEFONA)

Fòrum

del

Patrimoni

Marítim

del

Associació de Museus Marítims del

Mediterrani

Mediterrani

XI Congrés Català d'Alcohòlics Rehabilitats

Federació Catalana d'Alcohòlics

2012

2013

2013

Rehabilitats (FCAR)
Jornades científiques de Tècnics superiors

Federació Estatal de Tècnics Superiors

Sanitaris

Sanitaris (FETESS)

Congrés mundial de blocaires de viatges

Travel Bloggers Exchange (EE.UU.)

(TBEX)

2013 i 2015

2015
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1.

XXIII Jornades de Convivència UP ONCE

Convention Bureau

Lloret Convention Bureau
Av. Alegries, 3. E 17310 - Lloret de Mar
T. +34 972 365 788 F. +34 972 367 750
lloretcb@lloret.org
 @LloretCB
 Lloret Convention Bureau
 www.lloretcb.org

