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L’escenari
UN ESPAI EXCLUSIU AL COR 

DE LA COSTA BRAVA

Cala Gran és un espai natural de 10.000m2 amb vistes al Mediterrani ideal per 

convertir el vostre esdeveniment en una celebració inoblidable.



Està ubicat al bell mig de la Costa Brava, entre els 

pobles costaners de Tossa i Lloret de Mar. Un indret 

reconegut pel seu patrimoni històric, les seves belles i 

semi ocultes cales, i els seus paisatges privilegiats.



El mar donarà la benvinguda als vostres 

convidats, que accediran a Cala Gran des de 

la terrassa superior, un espai que els permetrà 

gaudir de la visió completa de l’escenari 

dissenyat exclusivament per al vostre enllaç.



La Cerimònia
EL MEDITERRANI US 

CONTEMPLA



Una tarima us conduirà fins al lloc més emblemàtic 

de Cala Gran, un espai situat en el segon nivell, que 

compta amb una àmplia zona enjardinada des d’on 

els convidats gaudiran de la cerimònia del vostre enllaç.



El Còctel
UN APERITIU A LA VORA 

DEL MAR



L’últim nivell de Cala Gran està destinat al còctel. És un 

ampli espai amb grans possibilitats de personalització amb 

capacitat per a 1.000 persones, on els convidats podran 

relacionar-se al voltant de les taules, gaudir de l’entorn 

natural i de les exclusives vistes, mentre els cambrers 

serveixen l’aperitiu.



El Banquet
LA GASTRONOMIA AGAFA 

LA BATUTA

A tan sols uns metres de distància de Cala Gran, les terrasses i salons reservats d’El 

Trull, es convertiran en el següent escenari de la vostra celebració.



Vosaltres i els vostres convidats gaudireu d’una saborosa 

experiència gastronòmica basada en la cuina mediterrània 

de temporada elaborada amb productes de la màxima 

qualitat.



10 salons i espais reservats al voltant de la piscina 

d’entre 65 i 685m2 amb capacitat per a més de 350 

convidats. 



El Ball
LA CULMINACIÓ DEL 

VOSTRE DIA



La celebració seguirà entorn de la piscina i la pèrgola 

d’El Trull, des d’on protagonitzareu el primer ball i 

donareu pas al moment més informal de la celebració. 



El desplaçament / l’allotjament
A PROP I CÒMODE

Els vostres convidats poden comptar amb les diverses opcions d’allotjament d’El 

Trull per tal de gaudir d’una nit en la proximitat del mateix restaurant.



L’autopista AP-7 amb sortida a Maçanet de la Selva, la N-II i els aeroports de Barcelona 

i Girona faciliten la proximitat a l’espai natural de Cala Gran.
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serveis extra:
Ornamentació floral per a la cerimònia i l’àpat

Catifa nupcial

Disponibilitat de serveis externs per a l’ambientació personalitzada

Jutge o actor per a cerimònia civil

Lleure infantil

Jocs de taula a escollir

Impressió de menús

Plànols de distribució de seients i llistats d’assistents

Música i amenització

Fondue de xocolata

Barra lliure



Cala Canyelles. 17310 Lloret de Mar (Girona) Tel.: 972 364 928

www.calagranevents.com


