
CASAMENTS



US DONEM LA BENVINGUDA

D’estil neoclàssic i senyorial, inspirada en models del renaixement italià, la
Masia d’en Cabanyes és un edifici emblemàtic que ofereix l’elegància del segle XIX en un
entorn privilegiat.

Adquirida la finca per Llorenç de Cabanyes, comerciant de vins i aiguardents, aquest encarregà
el disseny de la mansió a l'arquitecte italià Domenico Bagutti, autor del conegut Laberint
d'Horta de Barcelona, essent construida l'any 1798. El 1975 la família Cabanyes la cedí a
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i actualment és gestionada pel Consell Comarcal del
Garraf.

Actualment acull activitats i visites al museu, el Centre d'Interpretació del Romanticisme
Manuel de Cabanyes, lloc on va viure el poeta romàntic Manuel de Cabanyes, on a més s'hi
pot descobrir el ric llegat familiar: unes estances originals del segle XIX amb col·lecció
pictòrica, mobiliari, objectes i decoració d'epoca.

La Masia d'en Cabanyes també disposa de diferents espais per a celebrar esdeveniments,
oferint un marc excepcional i singular.
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MASIA D'EN CABANYES

Una casa singular, un llegat arquitectònic únic on pots organitzar el teu casament, un lloc
històric amb un entorn que inspira.

Situada als afores de Vilanova i la Geltrú, en un entorn rural mirant al mar, la Masia d'en
Cabanyes permet crear celebracions molt especials. De fàcil accés des de l'autopista i la
C-15, ofereix a més una gran zona d'aparcament pels convidats.

En el moment en que et trobes davant la Masia, l'impacte és immediat. Un cop a dins, oferim
dos espais diferenciats: la planta baixa, amb la SALA DE LES VOLTES, i la planta noble, al
primer pis, amb la SALA ALEXANDRE DE CABANYES i una encantadora GALERIA PORTICADA,
espais que permeten acollir fins a 180 comensals.

Pots gaudir igualment dels espais oberts, com els JARDINS, que ofereixen diferents racons
per a la cerimònia, recepció, aperitiu, o pels sopars de gala. També la terrassa de la planta
noble, la galeria porticada, un espai singular que permet crear muntatges ben diferents. A
més, pots complementar el teu esdeveniment amb una visita guiada o teatralitzada al museu
i les col·leccions, o inclús fer-hi el reportatge forogràfic.

GAUDEIX D'AQUEST ESPAI MÀGIC



LES CERIMÒNIES

A la Masia d'en Cabanyes pots celebrar oficialment la cerimònia civil del teu casament, doncs
forma part de l'oferta d'equipaments municipals que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
ofereix a la ciutadania per a poder realitzar enllaços civils.

ELS REPORTATGES FOTOGRÀFICS

Gaudeix de la planta noble i els jardins per al

reportatge fotogràfic del casament. A la planta

noble s'hi troben les estances antigues de la

Masia, amb mobiliari, col·lecció pictòrica,

instruments i  decoració del segle XIX.

T'oferim diferents espais on celebrar la
cerimònia. El Jardí Romàntic és perfecte
per a cerimònies de petit format. El Jardí
del porxo o la Sala de les Voltes permeten
acollir un gran nombre de convidats.
I si busques un espai cobert diferent,
descobreix la GALERIA PORTICADA, que
ofereix un entorn únic i molt especial.



Els JARDINS, versàtils, rodegen la masia, oferint
diferents ambients per a acollir als convidats,
per al còctel de benvinguda, o per fer el banquet
i el ball.

A les nits d'estiu, els jardins de la Masia es
converteixen en un espai ple de màgia. Sopars
a la fresca, amb música i ball ofereixen un marc
excepcional, amb la posta de sol com a perfecte
teló de fons.

ELS JARDINS
O

ffi
ce
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La Sala de les Voltes, antic celler actualment convertit en sala polivalent, manté el sostre
de volta catalana originari que la converteix en un espai amb caràcter i arquitectònicament
singular.

Ubicada a la planta baixa amb accés directe al jardí, compta amb 250 m² i un vestíbul de 50
m². Un espai ideal per a celebrar-hi banquets, amb capacitat de fins a 180 comensals.

La sala compta amb panells que permeten separar espais més petits, així com climatització,
equipament audiovisual i wi-fi.

LA SALA DE LES VOLTES
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La Sala Alexandre de Cabanyes, de 92 m², sense columnes i amb llum natural,
ofere ix  l 'e legància  del  seg le  X IX,  amb una decorac ió  i  ambient  d 'època.

Ubicada a la planta noble, es complementa amb una magnífica Galeria Porticada (205 m²),
que l'envolta i li confereix unes característiques úniques, amb el jardí romàntic de fons que
transmet pau i exclusivitat. La galeria porticada és d’accés exclusiu des de la Sala Alexandre
de Cabanyes. Un espai ideal per a grups de fins a 65 persones.

Equipament de la sala: Climatització, megafonia, tarima, projector, pantalla.
Accés wi-fi a Internet.

LA SALA ALEXANDRE DE CABANYES
I GALERIA PORTICADA
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A la Masia d'en Cabanyes t'oferim la possibilitat de que triis el càtering que més s'ajusti al
teu estil, tant si desitges un àpat formal com informal, des d'un pica pica, una barbacoa al
jardí o un banquet més elaborat.

A la zona hi ha una àmplia selecció de càterings que ofereixen qualitat i que saben adaptar-
se a les necessitats del client. T'oferim l'opció de gestionar-te aquest servei o bé que contractis
directament el teu càtering de confiança. Sabem que un bon àpat és un dels elements clau
de l'èxit dels esdeveniments.

SERVEI DE CÀTERING



FLEXIBILITAT i ADAPTABILITAT són elements clau a la Masia d'en Cabanyes. Podem adaptar
l'espai segons les vostres necessitats i l'estil que desitgeu. Permeteu als i les organitzadors/es
crear una celebració que els vostres convidats no oblidaran mai.
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Decoració floral, música en directe, creació d'ambients, il·luminació... tots aquests elements
acabaran de donar el toc especial al teu casament. Demana'ns informació  per acabar d'organitzar
el casament al teu gust.

Et podem gestionar directament aquests serveis o, si ho prefereixes, deixa't assessorar per
la teva empresa de confiança, que sabrà adaptar-se al teu estil.

ALTRES SERVEIS



UN BON INICI

Celebrar el vostre casament a la Masia d'en Cabanyes és el perfecte començament d'una nova
etapa. Serà un dia especial, ple d'alegries, en un dels espais més emblemàtics del Garraf,
amb valor històric- patrimonial: la casa- museu Masia d'en Cabanyes, un tresor de l'arquitectura
catalana del segle XVIII.



La Masia d'en Cabanyes es troba als
afores de Vilanova i la Geltrú, 25
minuts al sud de Barcelona i a 20
minuts  de l ' aeroport.  Des  de
Barcelona, per la C-32, sortir per
Vilanova Nord i agafar la C-15 en
direcció Vilanova, sortida per la Masia
del Notari. Des de Vilanova, en
direcció Vilafranca del Penedès.

COM ARRIBAR
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