
Un espai d’acollida, 
silenci i harmonia

al bell mig de Barcelona

Allotjament • Lloguer d’espais

Nena Casas, 37-47   08017 Barcelona

(parada Tres Torres de Ferrocarrils de la Generalitat)

Tel.: 686076732

info@casaespiritualitatsfneri.com

www.casaespiritualitatsfneri.com

 Casa Sant Felip Neri

 Casa Sant Felip Neri

Descobriu  
un espai únic 
a Barcelona

La Casa Sant Felip Neri ofereix un entorn privilegiat per 

a aquelles persones que busquen tranquil·litat, silenci i 

un ambient agradable dins de la sempre activa ciutat de 

Barcelona.

La Casa d’Espiritualitat també vol ser un espai d’acollida 

per als qui, des de l’experiència interior, senten la 

necessitat de trobar respostes a les seves vides, i un 

punt de referència per contribuir al bé comú i a la 

transformació social.



allotjament

Descans i tranquil·litat 
en un edifici emblemàtic 
de Barcelona

Per als que fugen de les multituds, del turisme de masses, 

dels hotels convencionals.

Per a qui busca un lloc tranquil on descansar, estudiar, 

treballar o relaxar-se, la Casa Sant Felip Neri ofereix 

allotjament de curta, mitjana i llarga estada en 

habitacions dobles i individuals.

lloguer d’espais

Per conversar, compartir,  
aprendre o gaudir 
de la música en un  
ambient harmoniós

La Casa Sant Felip Neri ofereix tres espais polivalents 

equipats amb tot el necessari per dur a terme 

conferències, cursos, reunions, convencions, concerts 

o altres celebracions en un ambient sobri, tranquil i 

harmoniós.

Totes les sales compten amb llum natural i vistes al jardí.

Sala Castanyer
Superfície: 141 m2   Capacitat: 150 persones

Sala Neri
Superfície: 40 m2   Capacitat: 30 persones

Biblioteca
Superfície: 30 m2   Capacitat: 25 persones

Serveis
Instal·lacions i serveis: Jardí  |  Wi-fi

Calefacció  |  Accés minusvàlids  |  Biblioteca

Sala TV  |  Ascensor  |  Neteja 

Serveis opcionals: Servei de restauració 

Aparcament  | Neteja diària  |  Bugaderia

Per a més informació de la casa i tarifes
Tel.: 686076732

info@casaespiritualitatsfneri.com
www.casaespiritualitatsfneri.com

Serveis
Instal·lacions i serveis:  
Jardí  |  Wifi   |  Biblioteca  |  Ascensor

Serveis extra:  Servei de restauració personalitzat   

Acompanyament musical en viu  |  Aparcament 

Lloguer d’equip tècnic |  Servei de personal auxiliar

activitats

Cursos de meditació,  
de formació, conferències, 
celebracions, concerts


