
 

Fundació Miró Mallorca 

Lloguer d'espais 

Son Boter 
 

Informació i reserva: 
info@miromallorca.com (Ref. Lloguer espais) 
 

Departament de Comunicació i Màrqueting 
Tel. 971 701 420 / 616 694 603 

roser.salmoral@miromallorca.com 
nuria.sureda@miromallorca.com 

 

 
 
 

És una possessió típica mallorquina construïda al segle XVIII 
que Joan Miró va comprar l’any 1959 gràcies al premi en 

metàl·lic que li va suposar rebre, un any abans, 
el Guggenheim International Award de Nova York.  

 
Son Boter permet a Miró ampliar el seu espai de treball 

i és per a ell un lloc d’aïllament.  
En aquest espai,  l’artista va crear algunes 

de les seves obres més importants en format gran. 
 

Actualment els espais exteriors de Son Boter 
es poden llogar per a celebrar-hi actes o  

esdeveniments privats, tant de dia com de nit. 
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TARIFES DE LLOGUER D'ESPAIS 

 ½ dia 1 dia 

SON BOTER 1.400 € 2.450 € 

 

Condicions de la reserva: 

Plus tarifari per tancament d’espais en horari d’obertura al públic 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. 
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Fitxa tècnica 

Ubicació 

 

 

SUPERFÍCIE EXTERIOR 

 540 m
2 

 

CAPACITAT MÀXIMA 

 200 - 300  assistents 

 

ACCÉS PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

 No 

 

HORARI 

 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 
seguretat i l'èxit de l'esdeveniment. 

 

EQUIPAMENT TÈCNIC DISPONIBLE 

 Corrent elèctric 220V 

 

Internet: 
Xarxa sense fils de 30 MB d’amplada de banda. 
 
Es poden habilitar banys auxiliars amb un cost addicional. 
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ALTRES TARIFES 

 ½ dia 1 dia 

SON BOTER + AUDITORI 1.800 € 3.150 € 

SON BOTER + PORXO 1.500 € 2.600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris d’obertura de la Fundació Miró Mallorca: 

 

Horari 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. 
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