
Recepcions, esdeveniments, incentius



Les caves ByRRh són un d’aquests llocs 
excepcionals i sorprenents ...

entre mar i munt, al cor dels Aspres, a 15 minuts de perpinyà i a 10 
minuts de la autopista, posem a la vostra disposicio el fantastic 

lloc de les caves ByRRh de tuïr per les vostres reunions, animacions 
team-Building, vetllades de gala i els vostres seminaris…  

doneu als vostres convidats l’oportunitat de descobrir un lloc 
màgic. per a vosaltres, serà la promesa d’una trobada emocional 

en un entorn majestuós

us desitgem la benvinguda a les caves ByRRh. 

Les caves ByRRh, l’organitzador
 dels vostres esdeveniments professionals ...

vol organitzar el vostre esdeveniment d’empresa 
dins un indret unic ?  

Les caves ByRRh us ofereixen un entorn, on l’encant del passat 
s’uneix amb els requisits dels vostres esdeveniments d’empreses. 

el nostre equip de professionals està a la vostra disposició 
i us dóna suport eficaçment en els vostres projectes.

els nostres serveis personalitzats:

• Un interlocutor unic
• Socis locals de qualitat

• Una organització a mida
• Animacions, activitats Team-Building per responder 

perfectament a les vostres necessitats.

us esperem per descobrir les caves ByRRh i per donar 
a les vostres cites  professionals una dimensió excepcional.

Confien en nosaltres :

informació, 
pressupostos i 

reserves

Pablo Crouzet
Oficina de Turisme 

Intercomunal Aspres-TuÏr

Tél : 04.68.53.45.86

      06.59.27.70.69
pablo-cavesbyrrh@aspres-thuir.com



sala del quiosc de degustació Annexe 3 simon violet Annexe 7 Lambert violet

Gran bota sala de projecció

5 espAis  

pels vostres esdeveniments 
d’empresa, 

reunions i seminaris.  



Aera 
50 m2

capacitat d’acollida  
70 persones

ideAL peR  

Reunions
conferències
vetllades d’investigació

sala de projecció Quiosc de degustació

Aera  
100 m2

capacitat d’acollida 
100 persones
 en configuració coctel

ideAL peR  

After work
còctel sopar
Roda de premsa



Gran bota

Aera 
4000 m2

capacitat d’acollida  
500 persones
 en configuració coctel

ideAL peR  

esdeveniments
vetllades còctel

Annexe 7 Lambert violet

Aera 
650 m2

capacitat d’acollida 
200 persones
en configuració apat. 

350 persones 
en configuració coctel

ideAL peR 

Llançament del producte
esdeveniments
vetllades còctel
vetllades d’empresa



Annexe 3 simon violet els altres espais de treball a tuÏr

Aera  
770 m2

capacitat d’acollida 
200 persones 
en configuració coctel

ideAL peR

degustació privada
exposició
vetllada d’investigació
Reunions

també posem a la vostra disposició un 
conjunt de sales de treball equipades al 

costat de les caves ByRRh. 

Aquests espais són perfectament 
complementaris amb els espais de 

les caves i us permetran organitzar 
fàcilment tallers, reunions per les vostres 
plantilles, sigui quina sigui la seva mida.



(consultar nos)

Les nostRes foRmuLes teAm-BuiLdinG i incentius.

eQuipAts de :
Paperboard
Retoladors 
Video projector i pantalla 

el nostre equip us dóna la benvinguda dins les majestuoses caves Byrrh
al voltant d’una oferta àmplia, flexible i a mida pels vostres seminaris,
reunions de treball, congressos, incentius, vetllades d’esdeveniments.

oferir als vostres convidats les caves Byrrh, es la oportunitat per ells de 
descobrir un lloc màgic, promesa d’una trobada rica en emocions dins 

un entorn majestuós.

per això, podreu escollir l’activitat team-building que 
us correspond el millor.  

posem a la disposicio de la nostra clientela de negoci :

* els excepcionals espais de les caves Byrrh per les vostres reunions, 
àpats, seminaris, vetllades i jornades d’incentius.

* Animacions team-Building d’alt nivell:
Les nostres animacions digitals:

-escape Game
-murder party

els nostres tallers:
-taller còctels
-taller cuina

-visites de dansa i música contemporània
-visites de so i llum

-visites teatralitzades
 

un entorn majestuós amb espais de treball equipats i animacions 
team-building modernes, les caves Byrrh són l’indret ideal pels vostres 

esdeveniments de negocis a catalunya nord.Les nostRes AnimAcions són

Personalitzables
Modulables segons les 
vostres  necessitats

No dubteu  contactar nos 
per confiar nos l’organitzacio 
del vostre esdeveniment

els nostres forfets de lloguer dels espais.

Les caves Byrrh 
Quiosc de degustació + sala de projecció ..................
Gran bota .....................................................................................
Annexe 3 i Annexe 7 (modulables) .....................................

pel que fa dels nostres espais de treball a fora de les 
caves Byrrh, gràcies de consultar nos directament. 

500€
1250€

HT

600€
1500€

TTC

eLs nostRes espAis de seminARis i de BAnQuets

noms dels espais Area m2

C
a
ve

s 
By

rr
h espai quiosc de degustació 100 m2 60 - - 100

Annexe 3 / modulable 770 m2 60 60 70 200

Annexe 7 / modulable 4000 m2 50 50 100 500

Gran bota / modulable 650 m2 200 200 350 350

sala de projecció 50 m2 30 30 70 70

Teatre dels Aspres 500 m2 - - 500 100

Sala Jeantet Violet 600 m2 300 400 400 600

Sala Lambert Violet 100 m2 30 50 50 100

Complex Multifuncions 1400 m² - - 1500 -

Apats Reunion teatre còctel 

eLs nostRes espAis de 
confeRències son 



podeu ALLARGAR LA vostRA estAdA dins eLs AspRes ! Les ActivitAts deLs AspRes A descoBRiR…

A pRoXimitAt 

visites de vinyes
visitA de LLocs cLAssificAts

castellnou 
«Més bonics pobles de França»

espoRts A L’AiRe LLiuRe

oenotuRisme

visitA de cAves

Les neus cAtALAnes
font-Romeu

costA RocosA 
cotlliure 



contActes 
oficinA de tuRisme AspRes tuÏR

BouLevARd vioLet
Bp 25

66300 thuiR

correu electrònic : pablo-cavesbyrrh@aspres-thuir.com

Lloc web : www.cavesbyrrh.fr 
www.aspres-thuir.com  

tel : 04.68.53.45.86
       06.59.27.70.69


