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Grup Jardí Gastronomia us convida a formar part del nostre Club, un

projecte pensat per a vosaltres on us oferim un ampli ventall de serveis

professionals per fer-vos costat en aquest moment tant especial.

Pensant en vosaltres, i en tot el que podeu necessitar, hem reunit

professionals d'experiència i prestigi reconegut perquè us facin un tracte

especial.

Durant tot l'any del vostre casament, podreu gaudir de tot el que us

ofereixen en exclusiva per ser del Club de Nuvis Grup Jardí. Només cal

que presenteu la targeta del Club.

Aprofitem per recordar-vos que en el nostre blog, trobareu consells i

idees pel vostre casament així com un fòrum per resoldre tots els dubtes

que tingueu.

hola nuvis!

Entreu i mireu tot el que us hem preparat!

Només per a vosaltres… només per a tu!

Grup Jardí Gastronomia

Camí Ral 4-10. Urb. Sant Jaume Sesoliveres. 08700 Igualada

Tel. 93 804 91 64. info@grupjardi.com  www.sesoliveres.net



una imatge...



...val més que mil paraules



A principis de cada any, celebrem la Festa dels Nuvis, una dia per viure

en viu i en directe un dels nostres banquets de noces. Hi estan convidats

tots els nostres nuvis i hi poden degustar la infinita carta d'aperitius, veure

la finca amb tot el parament d'un casament, la cerimònia, la decoració de

la sala, les minutes, els jardins…

També és una ocasió per conèixer personalment tots els nostres professionals

col·laboradors del Club de Nuvis (fotògrafs, viatges, estilisme, interiorisme,

flors, detalls, …) i un munt de sorpreses!

festa dels nuvis



A continuació us presentem tots els professionals

que formen part del Club de Nuvis i els quals

us han preparat unes condicions especials i

exclusives per a vosaltres i us ajudaran en tot

el que necessiteu perquè el vostre dia sigui únic

i especial.

Si voleu saber més sobre ells, no dubteu en

contactar-hi o fer-los una visita.

I si voleu consells per a preparar el vostre

casament, us recordem que en el nostre blog

trobareu recomanacions i articles així com un

fòrum on resoldre tots els vostres dubtes.

>

els col·laboradors
del Club de Nuvis







C/ Dames, 2 (Born) Barcelona, Tel: (+34) 651.94.54.30, mvbarrueco@gmail.com
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LLUCIÀ

LLUCIÀ
J O I E R S

G E M M Ò L E G S

DES DE 1948

L’amor
no és només un sentiment,

és també un art…

PROMOCIÓ PELS NUVIS DE CLUB JARDÍ
Al comprar la teva parella d’aliances,

et regalem el diamant per ella.

Agrega’t a la nostra pàgina de facebook
www.facebook.com/lluciajoiers

Estaràs al dia de totes les novetats

Òdena 3-5 · 08700 Igualada (Barcelona) · Telf/Fax.: 93 803 16 99
www.lluciajoiers.com















onon  podempodem  dormir ?



DESCRIPCIÓ DELS NOSTRES SERVEIS:

Àmplies habitacions, totes amb bany privat.

Terrasses i porxos, 2 salons TV i 3 menjadors; amb vista.

Sala de treball de 90 mts2, totalment equipada per a cada
ocasió.

Piscina d'estiu, jardí i 2 barbacoes cobertes.

Pàrquing cobert per 9 places.

Calefacció central a l'hivern.

Internet WiFi gratuït.

Condicions especials per a l'admissió d'animals domèstics.

No s'admeten targetes de credit.

La pensió alimentària basada
en una dieta mediterrània i equilibrada.
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T. 630 664 406
info@masamigo.com
www.masamigo.com
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T. 938 096 920 / 628 150 892  ·  08712 Sant Martí de Tous (Barcelona)  ·  info@masiacalmestre.com  ·  www.masiacalmestre.com



Un arbre centenari dóna
la benvinguda als visitants
que arriben a Can Alemany.

També nosaltres, us deixem
les portes obertes perquè
ens vingueu a visitar.

Can Alemany és una antiga
masia catalana totalment
reformada que consta de
5 apartaments familiars
(4 persones), 5 apartaments
dobles i una habitació doble.
Espais grans i pensats
principalment per a llarga
estança amb cuina 100%
equipada, bany complet
i terrassa privada.

El nostre desig és oferir
una experiència única
de benestar rural on gaudir
de l'entorn i el contacte
amb la natura amb el màxim
confort i qualitat.

CAN ALEMANY ÉS
L'ESPAI IDONI

PER PERDRE'S,
DESCONNECTAR,

SOMNIAR I RELAXAR-SE.
Tel. +34 607 160 270
hola@canalemany.com
www.canalemany.com



Les Muntades 08719 Jorba (Barcelona)  ·  Tel. 620 20 47 72  ·  lesmuntades@gmail.com  ·  www.lesmuntades.com



Allotjament Rural

Plaça Manel M. Girona, 3  ·  08712 Sant Martí de Tous  ·  Tel. 93 809 64 28  ·  fuster@calfusterdetous.com  ·  www.calfusterdetous.com



ACTOR CEREMONIA

Bussiart

FOTOMATON

Click fotomaton 

JOIERIA

Llucià Joiers

INTERIORISME

Bc 80

FLORS I DECORACIÓ

Flor Alba

FOTOGRAFIA

Carles Aguilera fotografia

Clic Fotografia

Jenviva

The Fotoshop

MODA CERIMÒNIA MASCULINA

OMM'O 

AGENGIA DE VIATGE

PSP Travel

ANIMACIÓ INFANTIL 

Anima's 

MAQUILLATGE

Mary Kay

MODA STREET STYLE

Victoria Barrueco

TRANSPORT PASSATGERS

Montferri

PERRUQUERIA

Ana Estapé

col·laboradors
ALLOTJAMENTS

Cal Mestre

Cal Fuster de la plaça

Les Muntades

Mas Amigó

Ca l’Alemany

on dormir





www.sesoliveres.net


