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El Circuit de Barcelona-Catalunya s’ha 
consagrat com la seu del motor en el 
sud d’Europa, fet que es reafirma amb 
els més de 30 anys d’història que ja 
suma. 

Tot i que aquest assoliment no ve única-
ment de la mà de la competició esporti-
va. I és que el Circuit de Barcelona-Ca-
talunya és una instal·lació polivalent apta 
per a dur a terme tot tipus d’esdeveni-
ments d’una forma completament única, 
presumint del seu entorn excepcional i 
relacionant-lo amb l’alta competició.

Noves oportunitats comercials i un gran 
impacte publicitari són alguns dels 
avantatges que li ofereix el Circuit, con-
vertint-se en el seu millor aliat en un en-
clavament singular i a només 20 minuts 
de la ciutat de Barcelona.

El vincle amb el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya és també una fusió amb 
la millora contínua del comportament 
mediambiental, sent el primer circuit del 
món a obtenir la certificació ISO 140001. 
Enguany, a més, el traçat ha estat de-
signat com el circuit més sostenible del 
món en un estudi realitzat per l’empresa 
de consultoria italiana Right Hub, la qual 
va prendre mostres de prop de 100 cir-
cuits de diferents continents.

l món del 
motor des de 
la perspectiva 
més exclusiva
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índex calendari
ABRIL

European Le Mans Series (21 – 23 ABRIL)

MAIG

Catalunya WorldSBK Round (5 – 7  MAIG)
6h Barcelona-Espíritu de Montjuïc (20 i 21 MAIG) 

JUNY

Formula 1 Gran Premio de España 2023 (2 – 4 JUNY)
Campionats de Catalunya de Motociclisme i 
Copa d’Espanya de Velocitat  (17 i 18 JUNY)

JULIOL

24 Hores de Catalunya de Motociclisme (30 JUNY – 2 JULIOL)

24 Hores BiCircuit (8 i 9 JULIOL)

Finetwork FIM JuniorGP™ (15 i 16 JULIOL)

SETEMBRE

Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™ 
(1 – 3 SETEMBRE)
24 Hores de Barcelona d’Automobilisme-Trofeu Fermí Vélez (15 – 17 SETEMBRE)

OCTUBRE

FIA ETCR - eTouring Car World Cup i e-Mobility Experience 
(7 i 8 OCTUBRE)
International GT Open (21 i 22 OCTUBRE)

NOVEMBRE

Racing Weekend (11 i 12 NOVEMBRE)

Campionat d’Espanya de Superbike (18 i 19 NOVEMBRE)

DESEMBRE

Campionat d’Espanya de Resistència GT-CER i
Campionats de Catalunya d’Automobilisme  (1 i 2 DESEMBRE)

RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya (16 i 17 DESEMBRE)

*dates subjectes a canvis

Festival de la Velocidad de Barcelona-Fanatec GT World Challenge Europe 
powered by AWS (29 SETEMBRE – 1 OCTUBRE)

INTRO

— Suites

FORMULA 1 ®

CORPORATE HOSPITALITY

— Paddock Club
— Sky View Lounge
— Llotges
— Garden Village
— Heliport Village

INDIVIDUAL HOSPITALITY

— Corporate Lounges
— Suites

MOTOGP ™

CORPORATE HOSPITALITY

— Montjuïc Club
— Sky View  Lounge
— Garden Village 

INDIVIDUAL HOSPITALITY

COMPROMESOS AMB 
EL MEDI AMBIENT

14 - 15

18 - 19

20 – 21

22 – 23

24 – 25

26 – 27

34 - 35

36 - 37  

40 - 41

42 - 43

44 - 45

46 – 47



the spectacle
where

starts









14 15

Amb una panoràmica sobre la recta principal 
del Circuit, aquest espai permet contemplar 
alguns dels moments i espais més rellevants 
durant un Gran Premi, com la sortida, les para-
des a boxs i tota l’acció que es produeix al pit 
lane, així com la cerimònia del podi.

Situades a la primera planta de la Tribuna 
Principal, compten amb grans finestrals incli-
nats que li permetran sentir-se dins de l’asfalt. 
Ideals per a empreses i marques, es tracta 
d’espais privats personalitzables, convertint-se 
en una poderosa eina de fidelització.

uites

Accés a la Suite privada amb vistes a la 
recta principal (mínim 30 persones* els 3 dies).
Seient a la Tribuna Principal (coberta)
el divendres, dissabte i diumenge.

Mobiliari, aire condicionat i TV inclosos.
Pàrquing inclòs (1 per cada 4 convidats).

* Altres quantitats: si us plau consultar.
** Consulti’ns per a més informació.

Divendres: servei amb open bar i snacks.
Dissabte i diumenge: servei complert 
amb open bar i càtering.

Preu per persona 3 dies GP F1: 
1500 € + 21% IVA.
Preu per persona i temporada**: 
1950 € + 21% IVA.

SERVEIS INCLOSOS:
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No hi ha un altre lloc que acosti tant l’ac-
ció com el Paddock Club. Situat a l’edifi-
ci de boxs, sentir l’acció del Mundial de 
prop amb totes les comoditats es pos-
tula com el pla perfecte. Es pot seguir 
tota l’acció a tot just uns metres de les 
escuderies i els pilots, al cor del Circuit, 
amb plenes vistes de tot el que succeeix 
al pit lane. Mentrestant, una selecció de 
les millors propostes gastronòmiques i el 
millor ambient.

El Paddock Club ofereix, a més, visites 
d’antigues llegendes de l’F1, així com de 
pilots actuals, i sota demanda es contem-
plen activitats com el Track Tour o el Pit 
Lane Walk.

Accés al programa d’activitats 
determinades per FOM.
Divendres, dissabte i diumenge: servei 
complert amb open bar i càtering.

Preu per persona 3 dies: 
USD 5.000 + 21% IVA.

Pàrquing Inclòs.
Suplement pàrquing xofer: 
USD 150+ 21%IVA.

addock
club

SERVEIS INCLOSOS:
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L’Sky View Racing Lounge és el somni fet 
realitat per a tots els amants del motor. 

Situat a la tercera planta de la Tribuna Prin-
cipal, no només ofereix vistes a la graella 
de sortida, els pit stop i la cerimònia del 
podi, sinó que inclou entrada amb seient 
numerat en aquesta mateixa Tribuna, des 
d’on a més es pot accedir a la FanZone, 
on gaudir de diverses activacions, així 
com a les botigues oficials de marxan-
datge d’equips i pilots.

Seient a la Tribuna Principal (coberta).

Divendres: Sky View Lounge tancat, 
accés només a Tribuna Principal.
Dissabte i diumenge: servei 
complert amb open bar i càtering.
Aire condicionat, TV.

Preu per persona 3 dies: 
1200 € + 21% IVA.

Suplement pàrquing*:
25 € + 21% IVA per cotxe (possibilitat de 
comprar 1 plaça per cada 4 tiquets comprats).
65 € + 21% IVA per bus.
*Subjecte a disponibilitat.

ky
view 
lounge

SERVEIS INCLOSOS:



22 23

Situades al costat de la Tribuna Principal 
i amb visió directa a la recta del Circuit 
de Barcelona-Catalunya i al moment de 
la sortida, aquest espai ofereix una ex-
periència premium des de la comoditat 
d’una llotja exclusiva i un ambient íntim. 

Amb els monoplaces aconseguint la seva 
velocitat màxima a pocs metres, la zona 
compta també amb una àrea gastronòmi-
ca per gaudir d’un cap de setmana únic 
en un entorn privilegiat.

Seient a les Llotges 
el divendres, dissabte i diumenge.
Benvinguda personalitzada per part 
del nostre personal d’Hospitalitat.

Divendres: espai obert però sense 
servei d’open bar ni càtering.
Dissabte i diumenge: servei 
complert amb open bar i càtering.

*Suplement pàrquing:
25 € + 21% IVA per cotxe (possibilitat de 
comprar 1 plaça per cada 4 tiquets comprats).
65 € + 21% IVA per bus.
*Subjecte a disponibilitat.

Preu per persona 3 dies: 
899 € + 21% IVA.

lotges

SERVEIS INCLOSOS:



24 25

Un espai màgic i temàtic a l’aire lliure, on 
els ritmes se sumen i es respira un am-
bient immillorable. 

D’una banda, el record en la retina del 
pas dels monoplaces per l’últim gir del 
traçat a gran velocitat; i per l’altre una 
zona gastronòmica amb lounge i músi-
ca en viu, per a gaudir de les curses des 
del confort i la tranquil·litat; així com amb 
accés a la Tribuna H del Circuit de Bar-
celona-Catalunya.

Seient a la Tribuna H 
el divendres, dissabte i diumenge.

Divendres: Garden Village club tancat, 
accés només a la Tribuna H.
Dissabte i diumenge: servei complert 
amb open bar i càtering.

Preu per persona 3 dies: 
899 € + 21% IVA.
*Suplement pàrquing:
25 € + 21% IVA per cotxe (possibilitat de 
comprar 1 plaça per cada 4 tiquets comprats).
65 € + 21% IVA per bus.
*Subjecte a disponibilitat.village

arden

SERVEIS INCLOSOS:



26 27

Una combinació d’espais per a dissenyar 
una experiència 360º. 

Una zona gastronòmica coberta acom-
panyada d’una terrassa amb vistes úni-
ques a la pista, per on els monoplaces 
aconsegueixen altes velocitats passant 
per la contra-recta del Circuit. 

A més, un seient complementari a la 
Tribuna B, des d’on es pot apreciar tota 
l’acció de pista que es desenvolupa a 
l’Estadi. Comoditat i adrenalina van de 
la mà en aquest singular espai.

Seient a la Tribuna B 
el divendres, dissabte i diumenge.

Divendres: Heliport Village club tancat, 
accés només a la Tribuna B.
Dissabte i diumenge: servei complert 
amb open bar i càtering.

*Suplement pàrquing:
25 € + 21% IVA per cotxe (possibilitat de 
comprar 1 plaça per cada 4 tiquets comprats).
65 € + 21% IVA per bus.
*Subjecte a disponibilitat.

Preu per persona 3 dies: 
849 € + 21% IVA.eliport

village

SERVEIS INCLOSOS:
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Situat damunt dels boxs, és una de les 
experiències més valorades del Circuit. 
Permet viure l’emoció de les curses, 
l’ambient del pàdoc, la intensitat de la 
graella de sortida i veure com el guan-
yador travessa la línia de meta.

Proporciona confort i distinció perquè 
l’experiència de veure les motos en di-
recte sigui més plaent que mai. A més, 
és un espai idoni per a les organitza-
cions que vulguin enfortir les seves rela-
cions amb els seus clients o col·labora-
dors. Una plataforma de networking que 
permet compartir emocions, estrènyer 
llaços i potenciar el negoci.

Seient a Tribuna VIP.
Divendres: servei amb open bar i snacks.
Dissabte i diumenge: servei complet
amb open bar i càtering.
Mobiliari, aire condicionat i TV inclosos.

660 € per persona + IVA.
Mínim 40 persones.

Pàrquing inclòs (1 per cada 4 convidats).

SERVEIS INCLOSOS:

ORPORate
lounges
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Amb una panoràmica sobre la recta principal 
del Circuit, aquest espai permet contemplar 
alguns dels moments i espais més rellevants 
durant un Gran Premi, com la sortida, les pa-
rades a boxs i tota l’acció que es produeix al 
pit lane, així com la cerimònia del podi.

Situades a la primera planta de la Tribuna 
Principal, compten amb grans finestrals incli-
nats que li permetran sentir-se dins de l’asfalt. 
Ideals per a empreses i marques, es tracta 
d’espais privats personalitzables, convertint-se 
en una poderosa eina de fidelització.

Accés a la Suite privada amb vistes a la 
recta principal (mínim 30 persones* els 3 dies).
Seient a la Tribuna Principal (coberta)
el divendres, dissabte i diumenge.

Mobiliari, aire condicionat i TV inclosos.
Pàrquing inclòs (1 per cada 4 convidats).

* Altres quantitats: si us plau consultar.

Divendres: servei amb open bar i snacks
Dissabte i diumenge: servei complert 
amb open bar i càtering.

Preu per persona 3 dies: 
425 €+ 21% IVA.uites

SERVEIS INCLOSOS:
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Montjuïc Club és el producte d’Hospitali-
tat individual més exclusiu disponible per 
a particulars i empreses. 

La seva ubicació excepcional, damunt 
dels boxs, permet a tots aquells que 
l’ocupin viure de manera única l’emoció 
de les curses des de ben a prop, amb 
vista al pit lane, a la graella de sortida i al 
pàdoc. A més, gaudirà d’una oferta gas-
tronòmica durant tot el dia i tindrà l’opor-
tunitat de compartir aquesta experiència 
al costat d’altres aficionats del motor.

Seient a Tribuna VIP 
el divendres, dissabte i diumenge.
Divendres Montjuïc Club tancat, 
només accés a Tribuna VIP.

Preu per persona 3 dies:
650 € + 21% IVA.

Suplement pàrquing*:
10 € + 21% IVA per cotxe (possibilitat de 
comprar 1 plaça per cada 4 tiquets comprats).
65 € + 21% IVA per bus.
*Subjecte a disponibilitat.

Dissabte i diumenge: servei
complert amb open bar i càtering.

ONTJUïC
CLUB

SERVEIS INCLOSOS:
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L’Sky View Racing Lounge és el somni fet 
realitat per a tots els amants del motor. 

Situat a la tercera planta de la Tribuna 
Principal, no només ofereix vistes a la 
graella de sortida, els pit stop i la ce-
rimònia del podi, sinó que inclou entrada 
amb seient numerat en aquesta mateixa 
Tribuna, des d’on a més es pot accedir 
a la FanZone, on gaudir de diverses ac-
tivacions, així com a les botigues oficials 
de marxandatge d’equips i pilots.

Seient a la Tribuna Principal (coberta) 
el divendres, dissabte i diumenge.

Divendres: Sky View Lounge tancat, 
accés només a Tribuna Principal.
Dissabte i diumenge: servei 
complert amb open bar i càtering.
Aire condicionat, TV.

Preu per persona 3 dies: 
425 € + 21% IVA.

Suplement pàrquing*:
10 € + 21% IVA per cotxe (possibilitat de 
comprar 1 plaça per cada 4 tiquets comprats).
65 € + 21% IVA per bus.
*Subjecte a disponibilitat.

ky
view 
lounge

SERVEIS INCLOSOS:
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Un espai màgic i temàtic a l’aire lliure,     
on els ritmes se sumen i es respira un am-
bient immillorable. 

D’una banda, el record en la retina del pas 
dels monoplaces per l’últim gir del traçat 
a gran velocitat; i per l’altre una zona gas-
tronòmica amb lounge i música en viu, per 
a gaudir de les curses des del confort i 
la tranquil·litat; així com amb accés a la 
Tribuna H del Circuit de Barcelona-Cata-
lunya.

Seient a la Tribuna H 
el divendres, dissabte i diumenge.

Divendres: Garden Village club tancat, 
accés només a la Tribuna H.
Dissabte i diumenge: servei complert 
amb open bar i càtering.

Preu per persona 3 dies: 
375 € + 21% IVA.

*Suplement pàrquing:
10 € + 21% IVA per cotxe (possibilitat de 
comprar 1 plaça per cada 4 tiquets comprats).
65 € + 21% IVA per bus.
*Subjecte a disponibilitat.village

arden

SERVEIS INCLOSOS:
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El vincle amb el Circuit és també un com-
promís amb la millora contínua del com-
portament mediambiental basat en les 3C 
“Consciència, Compromís i Coherència”, 
convertint-se l’any 2008 en el primer circuit 
a obtenir la certificació ISO 14001. La pista 
catalana disposa d’altres certificacions que 
acrediten que la seva gestió contribueix per 
assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l’Agenda de la ONU, 
així com altres reconeixements. 

Ara, el traçat mundialista segueix un full de 
ruta marcat en un nou Pla Estratègic, que 
té com a objectiu fer del Circuit una infraes-
tructura clau per a la indústria del país, amb 
una clara aposta per la innovació, la digita-
lització i la sostenibilitat. 

La seva vinculació amb nosaltres és, per 
tant, la unió de forces en la missió “Driving 
for a better future” per a contribuir activa-
ment en assolir l’equilibri ambiental, social 
i econòmic.

ompromesos 
amb el medi 
ambient
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93 571 97 00

Resellers (Agències de viatges, 
Tour Operadors)

Clients Esportius
(equips de competició)

pau.ruiz@circuitcat.comagencias@circuitcat.com 
severine.avertin@circuitcat.com
noelia.exposito@circuitcat.com

   Clients Corporatius

montse.segura@circuitcat.com
eva.perandres@circuitcat.com


