Espais

Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3
08500 – Vic
(34) 938 869 360
www.museuepiscopalvic.com
informacio@museuepiscopalvic.com

lloguer d’espais
Lloguer
d’espais

El Museu Episcopal de vic és un museu d’art medieval d’interès nacional que conserva
una magnífica col·lecció d’obres mestres de pintura i escultura del romànic i del gòtic
català. Les col·leccions d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica ofereixen un complet
recorregut per la història de l’art litúrgic i de les arts decoratives a Catalunya.
Aquest fons de valor excepcional s’exhibeix en un nou edifici situat al costat de la
Catedral i equipat amb unes innovadores instal·lacions museístiques,
museístiques obra dels
arquitectes Federico Correa i Alfonso Milà.
El museu compta amb diversos espais privilegiats per a la celebració dels vostres
esdeveniments, per portar a terme jornades de treball o sessions de diferents formats,
en un entorn únic i singular, que podeu complementar amb la realització de visites
privades a les seves magnífiques col·leccions.

sala
d’actes
sala
d’actes

L’auditori és un espai hàbil per a tot tipus d’activitats de comunicació, presentacions,
seminaris, jornades, congressos i rodes de premsa.
Característiques
Ubicació:
ó planta -1
Superfície: 112 m2
Capacitat: 99 persones, cadires fixes.
Equipaments inclosos: climatització, megafonia, tot tipus de projecció (diapositives, vídeo,
DVD, Pc, etc.), cabina d’interpretació simultània, rac de premsa , connexió a internet i WIFI.
Accés habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Tarifes dintre de l’horari d’obertura del museu
Entitat sense afany de lucre
Ús comercial
Ús comercial
Jornada sencera Mitja jornada Jornada sencera
350€

200€

300€

Entitat sense afany de lucre
Mitja jornada
170€

Despeses extraordinàries fora de l’horari d’obertura del museu*
Ús comercial
Hora

Entitat sense afanyy de lucre
Hora

150€

150€

* Inclou despeses de seguretat, neteja i d’obertura de l’espai. Horari habitual del Museu: de
dimarts a divendres de 10 a 19 h (d’abril a setembre) i de 10 a 13 h i de 15 a 18 h (d’octubre a
març); dissabtes de 10 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 14 h

vestíbul
vestíbul

El vestíbul d’entrada al museu és un espai ideal per a presentacions i recepcions
acompanyades
d d
de còctels
ò l o vernissatges.
i
Característiques
Ubicació: planta 0
Superfície: 117 m2
Capacitat: 100 persones.
Equipaments inclosos: climatització, il·luminació natural, connexió a internet i WIFI.
Accés habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Tarifes lloguer*
Ús comercial
Hora

Entitat sense afany de lucre
Hora

150 €

130€

* Aquest espai només es pot utilitzar fora de l’horari del Museu. Horari habitual del Museu: de
dimarts a divendres de 10 a 19 h (d’abril a setembre) i de 10 a 13 h i de 15 a 18 h (d’octubre a
març); dissabtes de 10 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 14 h. Inclou despeses de seguretat i
d’obertura de l’espai.

àrea
descans
àreadede
descans

Situada a la segona planta, és un espai exclusiu idoni per a còctels, recepcions i rodes de
premsa amb magnífiques vistes al campanar romànic de la catedral i a la ciutat.
Característiques
Ubi
Ubicació:
ió planta
l t 2
Superfície: 166 m2
Capacitat: 100 persones.
Equipaments inclosos: climatització, il·luminació natural, connexió a internet, WIFI etc. Accés
habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Tarifes dintre de l’horari d’obertura del museu
Ús comercial
Ú
i l
Hora

EEntitat
tit t sense afany
f
d lucre
de
l
Hora

120€

100€

Despeses extraordinàries fora de l’horari d’obertura del Museu*
Ús comercial
Entitat sense afany de lucre
Hora
Hora
150€

150€

* Inclou despeses de seguretat, neteja i d’obertura de l’espai. Horari habitual del Museu: de
dimarts a divendres de 10 a 19 h (d’abril a setembre) i de 10 a 13 h i de 15 a 18 h (d’octubre a
març); dissabtes de 10 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 14 h

serveis
complementaris
condicions

Disposem
p
de serveis complementaris
p
per donar suport
p
p als vostres esdeveniments:
Visites guiades privades en diferents idiomes a les sales d’exposició permanent o
temporals
 Servei de càtering
Equipament tècnic de so

Visites corporatives i privades
El Museu Episcopal de Vic disposa d’un programa de visites guiades privades dirigit a
particulars o empreses que vulguin oferir als seus clients o treballadors una oportunitat
per conèixer el museu de forma especial i poder gaudir en privat de les col·leccions del
museu. També es poden realitzar recorreguts temàtics adaptats als interessos del grup.
Més informació Tel (+34) 93 886 93 60 o informacio@museuepiscopalvic.com

condicions
condicions

• L’IVA no està inclòs en els preus
p
• El pagament de la tarifa inclou la neteja bàsica però no la incorporació d’elements
afegits ni durant el muntatge ni el desmuntatge
• El client es fa càrrec de la recepció, atenció al públic i control d’entrada
• Qualsevol servei de càtering haurà de realitzar-se seguint les directrius marcades pel
Museu Episcopal de Vic i en cap cas es podrà entrar menjar a les sales d’exposició
permanent.
• No es podrà enganxar, clavar ni penjar cartells a les parets
• El client es responsabilitza de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es
trobaven abans d’utilitzar-les
• No es pot excedir l’aforament estipulat pel Museu Episcopal de Vic
• El lloguer d’espais no implica l’obertura de les sales d’exposició permanent.
•L’ús del logotip del Museu haurà de fer-se d’acord amb les directrius del departament de
comunicació del Museu,
Museu i no es permet utilitzar el Nom del Museu Episcopal de Vic per
publicitar l’acte sense permís d’aquest.

