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Fundat el 1979, Altaïr és el multiespai de 
cultura viatgera més gran d’Europa. 

Comptem amb espais que poden allotjar els 
seus actes, públics o privats, que encaixin 
amb els valors i la filosofia d’Altaïr.

Altaïr Altaïr
Fundado en 1979, Altaïr es el multiespacio de 
cultura viajera más grande de Europa.

Contamos con espacios que pueden dar cabida a 
sus actos, públicos o privados, que encajen con 
los valores y la filosofía de Altaïr.



Fòrum Altaïr
L’espai Fòrum acull presentacions de llibres, 
col·loquis, tallers i rodes de premsa, entre molts 
altres actes. És un espai versàtil, envoltat 
d’estanteries plenes de llibres que destil·len 
humanisme i passió pels viatges. 
Compta amb micròfons, projector fullHD, 
pantalla, altaveus i ordinador. 

Capacitat

En forma de teatre 70 persones

En forma d’amfiteatre 25 - 40 persones

El espacio Fórum acoge presentaciones de libros, 
coloquios, talleres, yruedas de prensa, entre 
muchos otros actos. Es de un espacio versatil, 
rodeado de estanterías repletas de libros que 
destilan humanismo y pasión por el viaje. 
Cuenta con micrófonos, proyector fullHD, 
pantalla, altavoces y ordinador.  

Capacidad

En forma de teatro 70 personas

En forma de anfiteatro 25 - 40 personas

Fórum Altaïr



Cafè d’Altaïr
El Cafè d’Altaïr és un espai tranquil i acollidor, una 
petita joia a dins de la llibreria per relaxar-se i 
viatjar amb la imaginació a tots els racons del món. 
Acull activitats variades diàriament , des de reunions 
i intercanvis lingüístics fins a rodatges televisius.

Capacitat

Taula gran 8 persones

Espai sencer
- Format còctel 80 persones 
- Format cafè 40 persones
(esdeveniments que requereixin taules i cadires)

El Cafè d’Altaïr es un espacio tranquilo y acogedor, 
una pequeña joya dentro de la librería para relajar-
se y viajar con la imaginación a todos los rincones 
del mundo. Acoge diariamente actividades variadas, 
desde reuniones e intercambios lingüísticos hasta 
rodajes televisivos. 

Capacidad

Mesa grande 8 personas

Espacio general
- Formato cocktail 80 personas
- Formato café 40 personas

(eventos que requieran mesas y sillas)

Cafè d’Altaïr



PICA-PICA CRUIXENT
Patates xip, Cacauets de Wasabi, Olives Artesanes
Aigua mineral, Sucs exòtics, Cervesa, Vi blanc o negre

CÀTERING COMPLET
Xips de verdures, Fruits secs amb llimona i cúrcuma, Olives
artesanes, Taula d’embotits i formatge (llonganissa,
porchetta, formatge manxec) amb acompanyament

Aigua Mineral, Sucs exòtics, Cervesa Damm, Vi blanc o negre

CÀTERING ALTAÏR:

Xips de verdures, Fruits secs amb llimona i cúrcuma, Coca
d’escalivada, Torrada de salmó amb formatge cremós i
alvocat, Taula d’embotits i formatge (porchetta, formatge
scamorza, llonganissa, pernil ibèric) amb acompanyament

Sucs exòtics, Cervesa Damm, Vi blanc o negre

Serveis de càtering Servicios de cátering
PICA-PICA CRUJIENTE
Patatas chips, Cacahuetes de Wasabi, Aceitunas artesanas,
Agua mineral, Zumos exóticos, Cerveza, Vino tinto o blanco

CÁTERING COMPLETO
Chips de verduras, Frutos secos con limón y cúrcuma,
Aceitunas artesanas, mesa de embutidos y quesos (longaniza,
porchetta, queso manchego) con acompañamiento, Agua
mineral, Zumos exóticos, Cerveza Damm, Vino blanco o tinto

CÁTERING ALTAÏR
Chips de verduras, frutos secos con limón y cúrcuma, Coca
de escalivada, Tostada de salmón con queso cremoso y
aguacate, Mesa de embutidos y queso (porchetta, queso
scamorza, longaniza, jamón ibérico) con acompañamiento,
Zumos exóticos, Cerveza Damm, Vino blanco o tinto



BREAK DOLÇ
- Cafè o te
- Sucs
- Aigua mineral
- Croissant de mantega
- Brioix de xocolata

BREAK SALAT
- Cafè o te
- Sucs
- Aigua mineral
- Mini entrepà de formatge manxec o llonganissa
- Mini croissant de mantega

Serveis de càtering Servicios de cátering
BREAK DULCE
- Café o té
- Zumos
- Agua mineral
- Croissant de mantequilla
- Brioche de chocolate

BREAK SALAT
- Café o té
- Zumos
- Agua mineral
- Mini bocadillo de queso manchego o longaniza
- Mini croissant de mantequilla



Beguda

OPCIÓ VI:
- Livor negre Rioja
- José Galo Verdejo Blanc

OPCIÓ CERVESA
- Cervesa Estrella Damm

OPCIÓ VERMUT
- Vermut casolà

OPCIÓ CAVA
- Cava Montjuïc

Totes les opcions inclouen Aigua i Suc de fruita sense 
càrrec.

Serveis de càtering Servicios de cátering
Bebida

OPCIÓN VINO
- Livor negro Rioja
- José Galo Verdejo Blanco

OPCIÓN CERVEZA
- Cerveza Estrella Damm

OPCIÓN VERMUT
- Vermut casero

OPCIÓN CAVA
- Cava Montjuïc

Todas las opciones incluyen Agua y Zumo de frutas sin 
cargo. 
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