
Jardí
d’Escultures 

La zona de la cafeteria i còctels està situada als jardins de la 
Fundació. Posa a disposició dels seus clients productes tí-
pics de l’illa i una esplèndida terrassa reservada i silenciosa 
que permet l’organització de tot tipus d’esdeveniments pri-
vats en un ambient únic i excepcional. 

Si se sol·licita amb la suficient antelació, es poden oferir tam-
bé altres serveis: 
Música en directe
Càtering 
Il·luminació específica
Degustació de productes gourmet, de vins i/o xampanys.
Etc.
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Condicions de la reserva:
Plus tarifari per tancament d’espais en horari d’obertura al públic d’un 50% d’increment damunt la tarifa 
de lloguer aplicada.

Plus tarifari en horari de museu tancat d’un 30% d’increment damunt la tarifa de lloguer aplicada. 

La reserva i el lloguer dels espais disponibles a la Fundació Miró Mallorca, s’haurà de realitzar amb un 
mínim de 15 dies d’antelació. 

S’haurà de fer una sol·licitud per escrit especificant: la data de l’esdeveniment, horari, afluència prevista, 
tipus d’acte, necessitats específiques (càtering, il·luminació, música), etc.

Les tarifes no inclouen IVA. Serà necessari abonar el 50% de la tarifa en el moment de la reserva per a 
poder procedir al bloqueig de l’espai i, el 50% restant, s’abonarà abans de l’inici de l’acte. 

Fundació Miró Mallorca

TARIFES DE LLOGUER D’ESPAIS

JARDÍ 
D’ESCULTURES

2 hores ½  dia 1  dia
cada dia 
addicional

cada hora
addicional

400€ 750€ 1000€ 500€ 200€

Informació i reserva:
info@miromallorca.com

(Ref. Lloguer espais)
Telèfon 971 70 14 20

Lloguer d’Espais 



SUPERFICÍE EXTERIOR

CAPACITAT MÀXIMA

ACCCÉS PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

HORARI

EQUIPAMENT DISPONIBLE

UBICACIÓ

434 m²      

250 - 350 assistents     

Sí

En cas que la celebració de l’acte tingui lloc fora dels horaris habituals 
d’obertura al públic de la Fundació, s’aplicarà el cost extra addicional que 
pugui suposar la contractació del personal necessari per a garantir la se-
guretat i l’èxit de l’esdeveniment.

Corrent elèctric 220 V

Es poden instal·lar banys auxiliars amb un cost addicional.

A la zona superior dels jardins s’hi troba la cafeteria, explotada mitjançant 
una concessió administrativa.
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Fitxa Tècnica
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Art, cultura i un entorn únic i privilegiat al teu abast

La Fundació Miró Mallorca proporciona un conjunt d’espais únics i idonis per a 
diferents actes i esdeveniments privats.
 
A continuació es presenta un breu catàleg dels espais disponibles tant a l’interior 
com a l’exterior de la Fundació.

Condicions:
La reserva i el lloguer dels espais disponibles a la Fundació Miró Mallorca, s’haurà 
de realitzar amb un mínim de 15 dies d’antelació (2 mesos en el cas de l’espai 
estrella). 

S’haurà de fer una sol·licitud per escrit especificant: la data de l’esdeveniment, 
horari, afluència prevista, tipus d’acte, necessitats específiques (càtering, 
il·luminació, música), etc.

Les tarifes no inclouen IVA. Serà necessari abonar el 50% de la tarifa en el mo-
ment de la reserva per a poder procedir al bloqueig de l’espai i, el 50% restant, 
s’abonarà abans de l’inici de l’acte. 

Horaris d’obertura de la Fundació Miró Mallorca:
Horario d’estiu: del 16 de maig al 15 de setembre. 
De dimarts a dissabte de 10 a 19 h. Diumenges i festius de 10 a 15 h. 
Dilluns tancat.

Horari d’hivern: del 16 de setembre al 15 de maig.
De dimarts a dissabte de 10 a 18 h. Diumenges i festius de 10 a 15 h. 
Dilluns tancat.

Informació i reserva:
info@miromallorca.com

(Ref. Lloguer espais)
Telèfon 971 70 14 20

Fundació Miró Mallorca
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