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Benvinguts a
l’hotel Can 
Xiquet 

L’hotel de muntanya amb vistes al mar de 

l’Alt Empordà per a gaudir d’un l’entorn

privilegiat i oferir tota la comoditat que 

necessiten als teus convidats. 
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& 
Can Xiquet 
Events
Centre 

L’espai per a crear i emocionar el dia de la 

teva boda. 

Zona ajardinada per a la cerimònia, espais

verds per a l’apertitiu, sala mirador amb vistes 

a la plana de l’Empordà, la suite nupcial i 9 

habitacions. 
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Posem tots
els espais a 
la teva
disposició
Pots tenir els espais de l’Event

Centre (sala, jardins i 

habitacions) en exclusiva només

per a tu. 



per a que li 
donis el teu
toc i estil 
personal
nosaltres posem l’espai tu escolleixes

el  catering, la música i tots els extres

que vulguis. 



Càterings de 
gran 
qualitat *****
Sempre treballem amb càterings de 

gran qualitat per donar el nivell

d'excel·lència que busquem.

Explica'ns quin casament tens en 

ment i et recomanarem el càtering

que més et convingui.



Extres al teu
gust

Per què sabem que els nuvis necessiteu

aportar la vostra creativitat us donem

llibertat per a fer realitat les vostres

idees. 

Vosaltres decidiu les minutes, la música, 

les flors i tots els detalls. 

Tant si ho organitzeu vosaltres com si 

contracteu a un wedding planner estarem

encantats d’explicar-vos les possibilitats

que teniu. 



Els nostres casaments:
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Opció

Bàsica

Opció

Superior

Opció

Premium

Sala Banquets + Suite nupcial. Esmorzar.Servei neteja.Servei de 

ball fins màxim les 03:00h.Check-out abans de les 13:00h

Sala Banquets + Suite nupcial+ 9 Habitacions una nit. Esmorzar 

pels clients allotjats. Servei de neteja. Servei de ball fins màxim les 

03:00h.Check-out abans de les 13:00h. 

Sala Banquets + Hotel en exclusiva per a uan nit (27 habitacions) 

amb Suite nupcial a escollir + Esmorzar pels clients allotjats. Servei 

neteja.Horari il·limitat. Check-out abans de les 13:00h. . 

TRIA L’OPCIÓ QUE MÉS T’AGRADI:



¿Vols rebre informació sobre les

nostres tarifes?

Contacta amb nosaltres:

lorena@hotelcanxiquet.com

(+34) 972 554 455

www.hotelcanxiquet.com


