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Mas Vinyoles és una masia amb orígens documentats en el segle XIII, recentment

rehabilitada amb criteris de respecte històric, funcionalitat i sostenibilitat.

 

Situada a Sant Pere de Torelló (Barcelona) , la finca té una extensió de 60 hectàrees

i es pot considerar un oasi de naturalesa, amb superfícies de cultiu (herbes

aromàtiques, farratges i vinya) rouredes, zones de marga i un frondós bosc de ribera

al voltant del Torrent de Vinyoles que travessa la finca.

 

 

La sostenibilitat mediambiental i energètica és un fort distintiu de Mas Vinyoles

Hub. Una planta de biomassa proporciona la calefacció, l'aigua calenta i la

climatització de la piscina coberta, a través d'una xarxa de calor i sòl radiant.

L'energia elèctrica es produeix per mitjà d'una planta fotovoltaica semiautònoma

de 32 kW amb bateries. Així mateix disposa de dos punts de recàrrega (semi ràpida)

per a vehicles elèctrics.

 

Mas Vinyoles Hub combina la seva activitat com a incubadora de negocis i

coworking, allotjament rural i centre d'esdeveniments d'empreses, en un

enclavament únic i ben comunicat, situat a una hora del Nus de la Trinitat a

Barcelona i 45 minuts del Vallès o l'aeroport de Girona.

La Masia



Sales per a
esdeveniments

  

- Mobiliari

- Wifi per fibra òptica

- Aseos

- Projector

Aula "Corral de les ovelles"

Superfície : 
Sala  100 m2 - Jardí 60 m2

Capacitat 60 persones

- Pantalla

- Flipchart

- Calefacció sòl radiant

- Espai jardí entrada

 Inclou:

Tarifa

Mitja jornada: 250€ + IVA
Jornada completa: 400€ + IVA

Preu per hora: 50€ + IVA 



  

- Mobiliari

- Wifi per fibra òptica

- Projector

- Pantalla

 - Flipchart

          "Espai Quadres"
Sales per a
esdeveniments

Superfície : 
Sala 90 m2 - Portxo 90m2

 

Capacitat 40 persones

- Calefacció 

- Aseo

- Cuina equipada

- Portxo / Terrassa

- Zona chill out

 Inclou:

Tarifa

Mitja jornada: 200€ + IVA
Jornada completa: 300€ + IVA

Preu per hora: 50€ + IVA 



  

- Mobiliari

- Wifi per fibra òptica

- Pantalla Smart TV 60"

- Impressora / fotocopiadora

 - Flipchart

 Sales per a reunions           Sala "Cap de casa"

Superfície : 
Sala 40 m2 - Portxo 56 m2

 

Capacitat 20 persones

- Calefacció sòl radiant

- Aseo

- Hall entrada i office

- Espai coworking anex

- Portxo / Terrassa

 Inclou:

Tarifa

Mitja jornada: 75€ + IVA
Jornada completa: 140€ + IVA

Preu per hora: 20€ + IVA 



  

- Mobiliari

- Wifi per fibra òptica

- Pantalla Smart TV 60"

- Impressora / fotocopiadora

 - Flipchart

 Sales per a reunions           Sala "Bellmunt"

Superfície : 
Sala 20 m2 - Portxo 56 m2

 

Capacitat 8 persones

- Calefacció sòl radiant

- Aseo

- Hall entrada i office

- Espai coworking anex

- Portxo / Terrassa

 Inclou:

Tarifa

Mitja jornada: 35€ + IVA
Jornada completa: 60€ + IVA

Preu per hora: 12€ + IVA 



         Espais lúdics

Oberta tot l'any a una temperatura
de 28°

Vestuaris y zona solarium

Taula i bancs picnic

Hamaques

Caseta a l 'arbre

Camp de futbol 5

Superfície 500m2 (34x16 metres)

Gespa artificial

Superfície 30 hectàrees

Flora i fauna autòctona

Torrent de Vinyoles

PISCINA CLIMATITZADA

ZONA PICNIC

CAMP DE FUTBOL 5

BOSC PRIVAT



      Allotjament rural

Llit doble de 160 cm

Sofà llit  160 cm

Plegatin individual (llit infantil)

Banyera d'hidromassatge per a 2 persones

  Cuina menjador totalment equipada

  Un bany complet  

  Calefacció sòl radiant   

   Aire acondicionat   

  Estufa de llenya

Wifi i fibra òptica

Taula de treball

Pantalla Smart TV 48 "  

Pati privat amb barbacoa   ⠀

   

   ⠀

⠀

⠀

   

       Suite   
      "El Rebastral"

Superficie 80 m2  -  Capacitat 4 persones

                 Des de 145€/nit



     Allotjament rural

Dues habitacions amb bany privat

Habitació Rustic:

Habitació Urban:

Cuina menjador totalment equipat

 Estada de xemeneia i "escons" 

Calefacció sòl radiant 

 Wifi i fibra òptica⠀

Taula de treball

3 Smart TV 48 "  

Pati privat amb barbacoa

   - Dos llits dobles 

   - Un llit individual amb opció de 

     llit supletori

   - Dos llits individuals

       tradicionals 

⠀

 ⠀

⠀

⠀

         
         "La Masoveria "

Superfície 135 m2  - Capacitat 8-10 persones

                 Des de 255€/nit



www.masvinyoleshub.com

Mas Vinyoles Hub,
08572 Sant Pere de Torelló,

Barcelona
 

Tlf: 663.110 423
comunicacio@vinyolesfactory.com

https://www.masvinyoleshub.com/

