
ENTRADES VIP PER PARTIT



Localitats exclusives situades a diferents punts de l’Estadi, que ofereixen una visió privilegiada del terreny de joc. 
Aquestes localitats, a més, donen accés a una sala VIP, on vostè podrà gaudir de diversos serveis que s’hi ofereixen, 

com el càtering.

Des de la primera graderia fins a la tercera, podrà triar la localitat que més s’ajusti al seu interès, tot considerant 
també la millor sala per a les seves necessitats.

Serveis inclosos:

· Accés a una de les 4 sales VIP segons les entrades seleccionades
(les llotges de 2a graderia disposen de tot el servei de càtering al seu interior, sense accés a la sala VIP).

 · Servei de càtering tipus còctel-bufet i bar amb refrescos, sucs, cervesa, vi i cava.
(Alcohol no permès a les sales VIP a partir de 15 minuts abans de l’inici del partit i fins al final).

El servei varia lleugerament en funció de l’horari del partit però en general se serveix de la manera següent: 

–‘Snacks’, aperitius abans de l’inici del partit
–Plats calents/freds a la mitja part

–Postres postpartit

· Sofàs i pantalles de televisió a cadascuna de les sales. 

· Assistència d’hostesses FCB.

· Lliurament d’alineacions prepartit.

· Sala operativa des d’una hora i mitja abans del partit i fins a una hora després del final, ininterrompudament.

Recomanacions i normes d’accés a la sala VIP

· Dress Code: Es recomana indumentària formal. Estan permeses les bufandes de l’equip local així com calçat 
esportiu elegant. Les banderes o altres elements no estan permesos, igual que vestir pantalons curts, samarretes 

sense mànigues o indumentària esportiva.

· Indispensable una entrada per persona, inclosos els nens. 

Altres

· L’horari del partit pot variar. Uns 10 dies abans del partit es confirma aquest horari, i tot i que al web es fixa per 
defecte en diumenge, pot variar a dissabte o altres dies.Per a més informació sobre les dates pot consultar

www.fcbarcelona.cat 

· Una vegada efectuada la compra no s’admeten canvis ni devolucions.



LLOTGES DE 2a GRADERIA
Aquestes Llotges estan ubicades a la segona graderia, al llarg de tot el 

Lateral i als Gols. Gràcies a la seva elevada posició es pot gaudir d’una visió 
espectacular del terreny de joc. Compten amb un accés directe independent. 

Ubicació: Lateral i Gols 2a Graderia.
 Capacitat: 14 o 16 places. 
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LLOTGES DE LATERAL
Aquests espais exclusius estan situats al llarg de tot el Lateral de primera 

graderia. La porta 68 del Camp Nou dóna entrada a la sala VIP Avantllotja 
Lateral, des de la qual hi ha accés directe a aquestes Llotges. La seva 

proximitat amb el terreny de joc fa que des dels seus seients, els partits 
es visquin amb tot luxe de detalls.

Ubicació: Lateral 1a Graderia.
 Capacitat:  6, 7, 10, 12, 15 o 16 places.
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ELS SEIENTS VIP GOLD
Aquestes localitats estan ubicades a primera graderia de Tribuna, tot just  

al voltant de les banquetes i del túnel de vestidors. Estan pràcticament 
arran del terreny de joc.

A través de la porta 15 del Camp Nou s’accedeix a l’Avantllotja d’Honor, la sala 
VIP corresponent als seients esmentats i des de la qual es pot accedir a aquests.
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SEIENTS VIP  
PLATINUM F0 DE TRIBUNA

Aquests són els seients més propers a la Llotja Presidencial. 
Estan situats a la fila 0 de la segona graderia de Tribuna, estan 

coberts i ofereixen una perspectiva ideal de l’Estadi. 

La porta 15 dóna la benvinguda als clients VIP que tenen aquestes 
localitats, els quals tenen accés a la sala VIP Avantllotja d’Honor.
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SEIENTS VIP PLATINUM 
SALA ROMA

Ubicades a la part alta de segona graderia de Tribuna, aquestes localitats 
brinden al client privacitat i confort per gaudir del partit, alhora que una 

visió excepcional del terreny de joc.

Tenen accés a la Sala VIP Roma 09, la qual acull també els clients VIP de 
les Llotges més selectes del Camp Nou.
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ELS SEIENTS 
VIP PALLADIUM

Són seients coberts situats a tercera graderia de Tribuna, amb una vista 
panoràmica excepcional del terreny de joc i de les graderies. Des 

d’aquí es contempla la immensitat del Camp Nou i els partits es viuen 
amb la màxima intensitat.

Tenen accés a la Sala Roma 09, un espai ampli, modern i ideal pel 
networking, on s’hi troben professionals de diverses disciplines.
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ELS SEIENTS 
VIP SILVER

Situats al lateral i als gols de la fila 0 de segona graderia, aquestes 
localitats ofereixen una visió privilegiada del partit, gràcies a la seva 
proximitat al terreny de joc i la seva posició elevada respecte a aquest.

Segons la seva ubicació, tenen accés a la sala VIP Mediapro 
o a l’Avantllotja  Lateral.
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SALES HOSPITALITY
El Club posa a la seva disposició un total de 4 sales HOSPITALITY perquè 
els convidats de la seva empresa visquin totes les emocions en una atmosfera 

totalment exclusiva. 

SALA ROMA 09

Disposa d’una abundant llum natural i unes vistes impressionants gràcies a la 
seva àmplia vidriera i elevada posició sobre la Tribuna principal.

Seients i Llotges corresponents: VIP Platinum de Sala Roma,  
VIP  Palladium i Llotges de Sala Roma.

SALA AVANTLLOTJA D’HONOR

Està situada al nivell inferior de la zona presidencial. La seva moderna 
decoració amb fustes fosques i materials nobles, sota una claraboia inclinada, 

li confereix un aspecte de distinció.

Seients i Llotges corresponents: VIP Platinum de Fila 0 
de Tribuna i VIP Gold.



SALA MEDIAPRO

Ubicada a la zona de Gol Nord, té una gran vidriera a través de 
la qual s’observen la Masia i el Tibidabo. Combina una decoració 
elegant de fusta amb fotografies de gran format dels jugadors del 

FC Barcelona en accions de joc.

Seients i Llotges corresponents: VIP Silver de Lateral i Gol Nord.

SALA AVANTLLOTJA LATERAL

Està situada al Lateral de l’Estadi, decorada amb fusta de tons vius i diferents obres 
d’art de temàtica esportiva. Té pantalles de plasma que retransmeten el partit.  

Seients i Llotges corresponents: VIP Silver de Lateral i 
Gol Sud i Llotges de Lateral.



PROGRAMA HOSPITALITY

SERVEIS INCLOSOS PER A TOTES LES LLOTGES I SEIENTS VIP

• Places de pàrquing a l’interior del recinte (en funció de les localitats contractades).
• Servei de càtering i begudes.
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vip@fcbarcelona.cat
93 496 36 44 • 93 496 37 42 

www.fcbhospitality.cat


