Al terreny de joc, hi ha un lloc per tu

Al terreny de joc, hi ha un lloc per a tu

Benvinguts a l’estadi
El Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona és un dels
clubs amb més història del futbol espanyol. Fundat el 28 de
octubre de 1900 per universitaris de Barcelona, és un dels 10
clubs fundadors de la Lliga Espanyola. Jugadors de renom
com Zamora, Di Stefano, Kubala, N’kono o Lauridsen han
lluït els colors del nostre club, fent-lo més universal. A més,
des de 2009 el Club compta amb un dels estadis més avantguardistes del món (designat amb el premi Stadium Business Award 2010 pels prestigiosos premis Guiness), situat a
10 minuts del centre de Barcelona i dissenyat per afavorir la
millor perspectiva del joc.
En aquest estadi sentiràs a la teva pròpia pell com vibra la
grada i podràs formar part del jugador número 12 que mai
falla i amb una força que se sent sobre la gespa. Vine, viu
els partits, gaudeix de la seva excel·lent visió. Descobreixho, emporta’t a casa una experiència que mai oblidaràs. El
nostre jove equip et sorprendrà a cada rematada, a cada
passada, lluitant per la victòria a cada partit

Som més grans cada dia gràcies a tu!

Seients de l’estadi
L’Estadi RCDE compta amb una capacitat de 40.000
espectadors, coberts en un 95%, i està adaptat per l’accés
de discapacitats. El formen tres anelles: inferior, superior i
una zona intermèdia Corporate i VIP. A més, disposa d’un
centre comercial annex on tindràs tots els serveis al teu
abast.

TRIBUNA PRESIDENCIAL
Localitats cobertes ubicades a la planta inferior i superior
de l’Estadi a l’ala est, amb una visió privilegiada del terreny
de joc.

TRIBUNA
Aquesta grada, també coberta, està ubicada davant de la
Tribuna Presidencial i annexa al Centre Comercial Splau!

GENERAL I CÓRNER
Els gols s’ubiquen darrera de les porteries i gaudeixen
també d’una excel·lent visió del terreny de joc gràcies a
unes grades molt verticals, a més de cobertes. Aquesta
magnífica visió també es dóna als córners, però en aquest
cas les localitats són descobertes.

A les butaques i llotges VIP situades a l’anella intermèdia
de l’Estadi, gaudiràs de l’espectacle del futbol d’una forma
exclusiva i elitista des d’una posició privilegiada, amb una
panoràmica espectacular dins d’un ambient exquisit. Et garantim gaudir de l’espectacle amb totes les comoditats que
inclouen aquestes localitats, amb servei de càtering i bar a
les sales VIP o a l’interior d’una llotja, amb assistència d’hostesses, premsa, alineacions, climatització i circuit tancat de
televisió.

l’espai per excel·lència
És un espai concebut i pensat per empreses i VIPS que desitgen compartir un ambient exclusiu, sumat a un bon espectacle, negoci i contactes de primer ordre. Equipat amb
les més modernes infraestructures i serveis on els usuaris
formen part d’un entorn únic amb una excel·lent visió sobre
el terreny de joc. És un enclavament privilegiat per la seva
ubicació i ambient.

distinció i elegància
Entorn perfecte, pensat especialment per gaudir de l’espectacle, futbol, negocis, concerts i tot tipus d’esdeveniments
per accions de RRPP i hospitality.
Són llotges ideals per establir nous contactes d’empresa i
sòlids vincles comercials d’una forma exclusiva i diferencial.
Així mateix, ens permet gaudir d’iniciatives empresarials, dinars de negoci i reunions durant els 365 dies de l’any.

comoditat i confort
Viu amb la màxima comoditat i exclusivitat de serveis, i des
d’una excel·lent ubicació, l’espectacle del futbol! Potencia
i millora el networking de la teva empresa des de la privilegiada zona VIP.

Aquest espai s’utilitza els dies de partit com a restaurant i, a
més, està disponible la resta de l’any. El confortable i exclusiu ambient, unit a una total visió del terreny de joc, fa que
sigui un espai ideal per múltiples actes.

Tour 3D
El RCDE t’ofereix l’oportunitat de viure per primera vegada
l’experiència 3D en un estadi de futbol. Vine a veure en
primera persona l’estadi més innovador d’Europa. Podràs
entrar al vestidor i sala d’aigües del primer equip, a la nostra
sala de premsa, a les llotges privades, sentiràs l’Estadi a peu
de camp i, fins i tot, podràs gaudir dels vídeos 3D, un d’ells
gravat des del mateix terreny de joc en diversos partits.
Descobreix l’Estadi dels Somnis!

HORARIS TOUR 3D
De dilluns a dissabte: de 10h a 18h
Diumenge: de 10.30h a 13h
IMPORTANT: Els dies de partit a casa i el dia laborable posterior a un partit a casa NO es realitzaran tours.

STADIUM PACK
Ara tindràs l’oportunitat de gaudir tant del tour 3D com de
la màgia d’un partit a l’estadi amb aquest increïble pack que
inclou totes dues opcions. Una doble experiència!

l’estadi a fons
Anella Inferior

Anella Intermèdia/VIP

Anella Superior

Tribuna Presidencial Inferior

Executive Club

President Club

Tribuna Inferior

Corporate Club

Tribuna Superior 5 Estrelles

Gols

Suite Corporate Serhs

Tribuna Presidencial Superior

Córner Inferior

Tribuna Superior
Gol Superior
Córner Superior

Localització
Barcelona - Pl. Espanya
Molí Nou - Ciutat Cooperativa

L’estadi del RCD Espanyol es troba situat a deu minuts de
Barcelona i a cinc minuts de l’aeroport i del port de la Ciutat
Comtal.
Està perfectament connectat a nivell de transports públics

Parada de Cornellà-Riera
Distància 700 m (8 min. a peu aprox.)
Parada d’Almeda
Distància 1,50 km (16 min. a peu aprox.)

i amb fàcil accés tant des de la Ronda Litoral com des de
Ronda de Dalt.

Cornellà Centre
Horta
Parada de Cornellà Centre
Distància 1,40 km (16 min. a peu aprox.)
Parada Gavarra
Distància 1,80 km (19 min. a peu aprox.)

Metro L5

Molins de Rei
Mataró / Maçanet
St. Vicenç / Vilafranca - Manresa

Francesc Macià
Bon Viatge

PARADES BUS
57, 67, 68, 95, L52, L82, 153, N13
57, 67, 68, 153

Informació i reserves:
tickets@rcdespanyol.com
+34 93 292 77 00 (ext. 3018)
+34 679 077 417
www.rcdespanyol.com

Comptem amb tu!

