
Sitges Loves Events 
Congressos i Convencions



Per què Sitges

Sitges és una vila mediterrània situada a només 30 minuts de
Barcelona i a 20 del seu Aeroport Internacional. És una destinació que
marca tendències amb personalitat, en un entorn residencial segur.

Sitges és un destí que desborda energia creativa, tradició i singularitat,
amb centenars d'anys de cultura. Estem orgullosos de ser una ciutat
oberta, lliure i acollidora. Aquest principi és i continuarà sent, la base
del treball que fem i el suport que t'oferim. Sitges és una destinació
fascinant per a acollir la teva reunió, el teu congrés o la teva convenció.

Sitges Reunions amb Personalitat

D'un cop d'ull:

✓ 29,500 habitants
✓ 300 dies de sol a l’any - 18,7 ºC / 65,5 F
✓ 3 ports esportius, 26 platges, 1 parc natural
✓ 5 Museus
✓ 1 Centre d’investigació: Institut de Robòtica per la Dependència
✓ 1 Universitat: IAB - Institut de les Arts de Barcelona.
✓ Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació i

Aeronàutica, CIMNE i altres universitats pròximes.



Sitges Ubicació excepcional

Distancies:

✓ 25 min. Aeroport de Barcelona
✓ 45 min. Aeroport de Reus
✓ 35 min. Barcelona estació AVE
✓ 45 min. Tarragona estació AVE
✓ 35 min. Port de Barcelona

Com Arribar

Sitges està ben connectada per terra, mar i aire amb
2 aeroports internacionals i amb l'opció d'arribar al
centre en transport públic. A més, hi ha connexions
cada 15 minuts des de Barcelona, durant tot el dia,
amb només 35 minuts de trajecte.

Tens moltes opcions per a portar el teu
esdeveniment a Sitges.

Sitges a prop teu!



Sitges Smart Friendly

Sitges és una destinació transitable a peu. Totes les infraestructures principals estan
a poca distància, en un entorn relaxat i segur. A més, Sitges ofereix amplis espais
d'estacionament i un sistema de transport públic assequible i equitatiu.

L'Ajuntament de Sitges, com a
principal representant del municipi,
s'ha compromès a impulsar un model
turístic basat en la sostenibilitat
mediambiental, socioeconòmica i
cultural, tenint en compte que tant els
seus habitants com un gran nombre de
visitants i turistes viuen i conviuen a
Sitges.

Sitges compta amb un disseny urbà
sostenible i accessible, que unit a la
sostenibilitat mediambiental, l'ús de la
tecnologia, la cohesió social, l'eficàcia
del sistema sanitari i la seguretat
ciutadana, fan de Sitges una ciutat
Smart Friendly per al teu congrés o la
teva convenció.

Desenvolupament sostenible Sitges Destinació Transitable a peu





Destinació Biosphere

Al desembre de 2022 Sitges va rebre la
certificació Biosphere Gold, com a reconeixement al
treball realitzat conjuntament entre l’administració i les
empreses locals. Biosphere, de la qual Sitges està
reconeguda des de 2016, és una certificació a nivell
internacional, que acredita la sostenibilitat tant de
destinacions com d’empreses, i està avalada per
l’Organització Mundial del Turisme. 32 empreses i actius
turístics de Sitges així com les platges, el Parc del Garraf,
el Port de Sitges – Aiguadolç i Club de Golf Terramar,
entre d’altres, estan actualment adherits al compromís
Biosphere.

Al desembre de 2017 el Parc del Garraf va rebre la Carta
Europea de Turisme Sostenible, incloent altres àrees
protegides del municipi com són Colls i Miralpeix i Costes
del Garraf.

Sitges Turisme Sostenible

Green and Sustainable events

Organitza un esdeveniment inspirador a Sitges i porta'l al següent
nivell. El destí ofereix una gran oferta d'espais per a esdeveniments i
hotels sostenibles. Fomentem el comportament responsable dels
visitants i fem divulgació d'activitats solidàries i accions RSC. Sitges
CB estarà encantada d'ajudar-te.



Sitges Reunions, Congressos, Convencions i Esdeveniments

Destinació líder

Sitges és la segona destinació a Catalunya en acollir turisme de
reunions, un segment que suposa el 40% de les pernoctacions
anuals, segons dades del Gremi d'Hostaleria de Sitges.

Es realitzen una mitjana de 600 reunions a l'any de les quals, el
50% són internacionals. Els principals països que seleccionen
Sitges per als seus esdeveniments són el Regne Unit, Alemanya,
França, Benelux, Escandinàvia, els Estats Units i el Canadà, encara
que també acollim reunions de mercats emergents com Àsia. Les
indústries farmacèutica, informàtica, d’assegurances, automoció,
banca i altres com la tèxtil, l'alimentació i l'esport són els sectors
més rellevants que seleccionen Sitges com el seu destí preferit
per acollir els seus esdeveniments.

D’un cop d’ull:
✓ Auditori fins a 1400 assistents
✓ 2 centres de convencions fins a 900 assistents
✓ 100 sales de reunions fins a 900 assistents
✓ 5717 llits, 4249 en hotels de 5, 4 i 3 *
✓ 15 espais singulars per a reunions fins a 1400 delegats
✓ Restaurants fins a 350 delegats



CATEGORIA HOTELS HABITACIONS LLITS

5* 2 476 949

4* 12 973 2439

3* 11 477 861

Sitges Hotels

Des de cadenes hoteleres internacionals a hotels
boutique independents, Sitges t'ofereix una gran
varietat d'opcions d'allotjament per a tots els gustos,
pressupostos i propòsits.

Sitges Reunions i Convencions

5717 llits, 4249 a hotels de 5, 4 i 3*



Sitges Reunions i Convencions

Els membres de Sitges CB ofereixen tots els aspectes per a la planificació del teu esdeveniment. L'índex de membres és una llista que et
dóna accés a alguns dels proveïdors més professionals de la destinació i és una guia detallada de les capacitats d'allotjament i espais de
Sitges.

Hotels amb sales de reunions

HOTELS***** HABITACIONS LLITS
SALES DE 

REUNIONS

CAPACITAT 

MÀX. TEATRE

CAPACITAT 

MÀX. BANQUET

ESPAIS 

EXTERIORS

ÀREA 

D'EXPOSICIÓ

Eurostars Sitges 263 526 40 475 300 1200 m2 600 m2

ME Sitges Terramar 213 444 8 390 300 2000 m2

TOTAL: 2 H***** 476 970 48 865 600

HOTELS****S

Meliá Sitges 307 609 26 900 720 1000 m2 1500 m2

Meliá Sitges - Auditorium 1 1384

MIM Sitges 77 149 4 150 120 300 m2

Sabàtic Sitges Hotel 65 230 4 56 36 164 m2

TOTAL: 3 HOTELS****S 449 988 35 2490 876

HOTELS****

Calipolis 170 335 8 350 250

AH Sunway Playa Golf 129 387 8 250 250 150 m2

Estela Barcelona - Hotel del Arte 64 102 3 180 80

URH Hotel Sitges Playa 51 102 3 180

TOTAL: 4 HOTELS**** 414 926 22 960 580

HOTELS***

medium sitges park 86 179 2 120 50

TOTAL: 1 HOTEL**** 86 179 2 120 50

TOTAL HOTELS AMB SALES DE REUNIONS 1.425 3.063 107 4.435 2.106



Sitges Reunions i Convencions

Espais Singulars



Sitges Esdeveniments Híbrids

Trobaràs una gran quantitat de sales especialitzades amb capacitat per a
realitzar esdeveniments amb tecnologia d'alta qualitat, algunes amb
estudis de filmació preparats per al lliurament virtual i digital.

Cadascuna de les sales per a esdeveniments, hotels i espais singulars, pot
oferir-te una experiència única, creativa i memorable.



✓ 263 Habitacions (Hotel 5*)
✓ 3 Restaurants i 3 bars
✓ Àrea d'accés al Centre de Convencions separada i 

independent
✓ “Nourishment Hub” (Estació de cafè permanent en 

zona de sales)
✓ Pàrquing gratuït

Centre de Convencions i Hotel 

Serveis

Av. Camí de Miralpeix 12 
Sitges
Tel: + 34 93 810 90 57
https://www.eurostarshotels.
com/eurostars-sitges.html



✓ Centre de Convencions de 2175 m² dedicats a espai de reunions
✓ 40 sales de reunions de 4 a 475 assistents

Centre de Convencions i Hotel 





✓ 307 Habitacions (Hotel 4*S)
✓ 2 Restaurants
✓ 1000 m² de jardí
✓ Espais per serveis de restauració amb

capacitat fins a 1000
✓ Àrea separada i independent al Centre de

Conferències

Auditorium & Hotel

Serveis

Carrer de J. Salvat-Papasseit
38, Sitges
+34 93 811 67 09
www.melia.com/es/hoteles/
espana/sitges/melia-
sitges/index.html



✓ Centre de Convencions: 2000 m²
✓ Zona per a exposicions de 1500 m²
✓ 26 sales de reunions de 4 a 900 persones
✓ Auditori 1384 assistents

Auditorium & Hotel



FLOOR
PLANS



✓ 213 Habitacions (Hotel 5*)
✓ 8 Sales de reunions fins a 390
✓ 2 Restaurants
✓ 3 Bars
✓ Terrassa panoràmica

Sitges Hotels

Serveis

Passeig Marítim, 80
Sitges
+34 93 894 00 50
www.mebymelia.com



✓ 77 Habitacions (Hotel 4*S)
✓ 4 Sales de reunions fins a 150
✓ 1 Restaurant
✓ 1 Bar amb terrassa panoràmica

Sitges Hotels

Serveis

Avinguda Sofia 12
Sitges
+34 93 811 35 00
www.hotelmimsitges.com



✓ 170 Habitacions (Hotel 4*)
✓ 8 Sales de reunions fins a 350
✓ 2 Restaurants fins a 250
✓ 1 Lounge bar

Sitges Hotels

Serveis

Avenida Sofia, 2
Sitges
+34 93 894 15 00
www.hotelcalipolis.com



✓ 64 Habitacions (Hotel 4*)
✓ 3 Sales de reunions fins a 180
✓ 1 Restaurant fins a 80

Sitges Hotels

Serveis
Avda. Port d'Aiguadolç, 8
Sitges
+ 34 93 811 45 45
www.hotelestela.com



✓ 130 Habitacions (Hotel 4*)
✓ 4 Sales de reunions fins a 250
✓ Espai Singular fins a 400
✓ 3 Restaurants fins a 200

Sitges Hotels

Serveis

Passeig Marítim 92-94
Sitges
+34 93 894 18 39
www.sunway.es



✓ 86 habitacions (Hotel 3*)

✓ 2 sales de reunions fins a 120

✓ 1 bar, 1 coffee corner

✓ Edifici modernista S. XIX

Sitges Hotels

Hotel medium sitges park

Serveis

Carrer Jesús, 16 - Sitges

+34 93 8940250

www.mediumhoteles.com/sitg

es/hotel-medium-sitges-park/



✓ 4 Sales de reunions per a 100
✓ 4 Sales per banquets fins a 90
✓ Terrasses còctel 150, banquet 90
✓ Claustre còctel fins a 60

Sitges Espais Singulars

Fonollar s/n
Sitges
+34 93 894 03 64
www.museusdesitges.cat

Museu, visitees guiades



✓ Sales de reunions fins a 850
✓ Banquet fins a 950
✓ Còctel fins a 1400
✓ Jardins 6000 m²

Finca Mas Solers, s/n
Sant Pere de Ribes
+ 34 93 893 36 66
www.fincamassolers.com

Sitges Espais Singulars



✓ 3 Sales de reunions fins a 450
✓ Banquet fins a 400
✓ Jardíns i altres espais exteriors

Carrer de la Masia Nova
Sant Pere de Ribes
+ 34 93 894 03 20
www.masiavilanoveta.com

Sitges Espais Singulars



✓ Sales de reunions fins a 300
✓ Banquet fins a 300
✓ Còctel fins a 380
✓ Jardins 1000 m²

Camí Vell a Vilanova, nº 17
Sant Pere de Ribes
+ 34 93 891 41 52
www.closlaplana.com

Sitges Espais Singulars



✓ 3 Masies
✓ Sales de reunions fins a 35
✓ Còctel fins a 250
✓ Banquets fins a 140

Blades 1, Urb. Los Viñedos
Sant Pere de Ribes
+34 666 556 372 / +34 647 233 512
www.clubhouse27.com/villas-sitges/

Sitges Espais Singulars



✓ Banquet 50, reunió 35

✓ Pati: banquet fins a 50

✓ Vinya urbana

✓ Experiència enològica amb

retorn social directe

Celler, tallers, tastos

Sitges Espais Singulars

Plaça de Joan Duran i Ferret, 
Sitges
+34 933 797 213/672682481
http://www.cellerdelhospital.cat



✓ Auditori fins a 118
✓ Banquet fins a 480
✓ Masia fins a 200
✓ Jardíns 1000 m², altres espais

exteriors 1000 m²

Finca el Maset s/n
Pacs del Penedès
+34 93 817 74 87
www.torres.es

Sitges Espais Singulars



✓ 4 Sales de reunions fins a 115
✓ Banquets fins a 90
✓ Jardins 2000 m²

Urbanització Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes
+34 93 896 31 90

www.torredelveguer.com

Sitges Espais Singulars



Can Laury
Ubicació: Port d’Aiguadolç
Passeig Port d´Aiguadolç 49, Sitges
+ 34 - 93 894 66 34
Capacitat màxima: 270 comensals
Cuina mediterrània marinera, 

arrossos, carns, peixos i mariscos

La Taberna del Puerto
Ubicació: Port d’Aiguadolç
Passeig del Port d’Aiguadolç, 24, Sitges
+34 93 894 20 58
Capacitat màxima: 350 comensals
Cuina mediterrània catalana

Sitges Restaurants per a grups

PicNic
Ubicació: Centre
Passeig de la Ribera, s/n, Sitges
+34 93 811 00 40
Capacitat màxima: 120 comensals
Cuina marinera, arrossos i mariscos



Sitges Serveis Addicionals

Autocars, minibusos i vehicles
privats amb conductor.

info@dotorbus.com 
www.dotorbus.com

Companyia de transport privat
Sedans, minivans i minibusos.

reservas@blailimousines.com
www.blailimousines.com

Lloguer de cotxes amb conductor. Sedans, 
vans, minibusos i vehicles clàssics.

info@gruplimo.com
www.gruplimo.com

Empresa de sonorització, il·luminació,
audiovisuals i discoteques mòbils.

jordi@jmusic-sound.com
www.jmusic-sound.com

Producció audiovisual. 
Vídeo, fotografia i serveis multimèdia.

info@mediambar.com
www.mediambar.com

Comunicació audiovisual. 
Vídeo, fotografía, Streaming.

roccomotionaudiovisual@gmail.com
www.roccomotion.com



Sitges Després de la reunió

Sitges conserva importants referències medievals i altres de l'antic poble
agrícola i pesquer que va ser, ofereix al visitant un impressionant patrimoni
arquitectònic i cultural.

Els seus tresors culturals, la seva gastronomia, les seves instal·lacions lúdiques i
esportives, fan de Sitges una destinació fascinant per al teu esdeveniment.

D’un cop d’ull:

✓ 300 dies de sol, 18.7 °C (mitjana anual)
✓ 3 Ports esportius
✓ 26 Platges
✓ 5 Museus, 2 centres de visites i 13.000 obres d'art
✓ Parc del Garraf (Xarxa de Parcs Naturals)
✓ Vida nocturna
✓ Compres
✓ Esports: golf, vela, tennis, equitació, etc.
✓ Activitats tradicionals
✓ Cellers



Agis Sitges
Visites guiades i activitats

info@agisitges.com
www.agisitges.com

Club Nàutic Sitges
Activitats nàutiques

cns@nauticsitges.com
www.nauticsitges.com

Fun-Accio
Esdeveniments 

corporatius

info@fun-accio.com
www.fun-accio.com

Segway Sitges
Segway and tours

info@segwaysitges.com
www.segwaysitges.com

Sitges Outdoor
Esdeveniments corporatius

info@sitgesoutdoor.com
www.sitgesoutdoor.com

Sitges Local Partners

Highfidelity Collective
Team buiilding, offsite meetings

events@highfidelitycollective.com
www.highfidelitycollective.com

Barcelona Naval Tours
Rutes turístiques marítimes

comercial@bcnavaltours.com
www.barcelonanavaltours.com



Sitges Espais Efímers i no convencionals

Sitges al teu abast, tots els espais disponibles: el
Passeig Marítim, els Jardins del Terramar, l’Hort de Can
Falç els Museus, la Cava del Retiro, l’Autòdrom, les
Bodegues, Idiada, el Museu del Ferrocarril, el Port de
Sitges, les Platges, la explanada de l’Atlantida, el Parc
Natural del Garraf, el Prado, el Retiro, etc.

Porta el teu esdeveniment al següent nivell aprofitant al
màxim l'experiència, la infraestructura, els recursos
naturals i els espais innovadors de la destinació.

Tu imagina i nosaltres t'ajudem a organitzar el

teu esdeveniment a Sitges.



Programa de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sitges,
participat per les empreses més importants especialitzades en
el segment turístic de negocis, es posa a la teva disposició per
oferir-te:

✓ Assessorament sobre hotels, sales per a reunions, espais
singulars, programes socials, activitats postreunió i serveis
complementaris.

✓ Organització de visites d’inspecció.
✓ Contacte amb els professionals del sector a nivel local.
✓ Col•laboració per a la presentació de candidatures.
✓ Col•laboració i assessorament en la tramitació de permisos

i altres gestions municipals.
✓ Provisió de material turístic promocional per a delegats.

Sitges Convention Bureau
Sitges CB, el teu partner local

T'ajudarem brindant-te assessoria 360º gratuïta i imparcial
per a l'organització i logística del teu esdeveniment a Sitges,
amb la finalitat de garantir una experiència memorable per
als teus clients i convidats.

Cartes de suport per a la teva candidatura
pot facilitar cartes de suport del govern local (Ajuntament) així
com d'altres institucions governamentals catalanes.

Les nostres dades de contacte:
Maria Sanchez Quintana

Tel. + 34 93 810 93 10 / + 34 664 398 193
sales@sitgescb.cat / sanchezqmr@sitges.cat

www.sitgescb.cat



Encantades d’ajudar-te!
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