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Des del 1989, LA FÀBRICA Reus ha estat un referent 
important a la Província de Tarragona, donant vida a les 

Nits de moltes generacions que han gaudit, temporada 

rere temporada, de les millors tendències del mercat en 

quant a OCI Nocturn es refereix. 

 

Al 2017  LA FÀBRICA rep la seva darrera actualització 

per estar a l'última i marcar una nova trajectòria plena 

de novetats, oci i espectacles de qualitat! 
 

Arran d'aquesta actualització neix LA FÀBRICA EVENTS, 

una nova branca on et podrem oferir serveis per a que 

puguis dur a terme la teva celebració, reunió o allò que 

desitgis amb nosaltres en un marc incomparable i atés 

pels millor professionals del sector. 

Benvinguts a La Fàbrica Reus.



 

 

Amb LA FÀBRICA EVENTS donem cobertura a tots els 

tipus de celebracions possibles, donant Garantia i 
compromís de Qualitat tant en el Servei, l'assessorament 

i la discreció, acompanyat d'un servei de Càtering 

elaborat al moment pel Restaurant "BELLA ITALIA da 

Gino", ubicat al costat mateix de LA FÀBRICA. 

Un dels nostres serveis destacats és el fet de Gaudir 
d'intimitat, ja que l'espai seleccionat estarà reservat 
únicament per a un grup en concret, podent garantir 
d'aquesta manera una atenció totalment adequada i 

adaptada a les necessitats de l'esdeveniment.

Les nostres instal·lacions estan completament equipades 

amb equips de so professional, pantalles per visualitzar 
qualsevol contingut multimèdia, "KARAOKE" professional 
per amenitzar la vetllada, Terrassa CHILL OUT sonoritzada 

i tot el necessari per a que el teu esdeveniment sigui un 

èxit.

Que et podem oferir amb La Fàbrica Events? 



Tipus D'esdeveniments que pots realitzar.

ANIVERSARIS: 

Fer anys d'una manera especial ja és possible amb LA 

FÀBRICA EVENTS. 

Organitza el teu "cumple" en unes instal·lacions de última 

generació, on podràs decorar, fer activitats, i preparar allò que 

necessitis per a un dia tan especial. 
Vols veure un Vídeo que heu preparat? portan's un "pendrive" 

i el podràs visualitzar amb un so espectacular. 
Voleu fer una tanda de Karaoke abans o després de sopar? I 
tant, la festa estarà servida a la nostra Sala "el Xalet" de LA 

FÀBRICA Reus. 

Si vols una celebració diferent, aquesta és la teva opció 

preferent, quedaràs content/a sens dubte. 

COMIATS de SOLTER/A: 

El lloc ideal per fer el teu Comiat és més a prop del que mai 
havies imaginat. Sopar, fer activitats, Karaoke, tot el que vulguis 

organitzar té lloc a LA FÀBRICA Reus, un 

establiment espectacular per a fer que aquest dia sigui millor 
del que haguessis imaginat. 

 

Consulta els nostres espectacles, des d'una Risoteràpia, un 

Tuppersex, un Mag o el clàssic "Striper", tot ho podràs 

combinar amb nosaltres. I a més, sortirà genial! 



I que menjarem?

Consta d'un menú Pica-Pica de primera qualitat elaborat 
pel Restaurant Bella Italia da Gino, fet al moment, que 

consta dels següents plats: 

 

Patates Braves. 

Croquetes Cassolanes 

Pernil amb Pa amb tomàquet 

Mini Chesse-Burguers 

Pizzes Variades da Gino al forn de Pedra 

Safata de fruita 

 

Dispossem de plats específics per intolerants. 

 



I Beurem....

Quant a la Beguda, comptarem amb Sangria, Refresc o 

Cervesa. 

També podem servir Vi de la casa ( Blanc i Negre ), encara 

que aquest tindrà un cost afegit de 3€ per persona. 

I quant em costarà?

· CATERING BÀSIC + 3 CONSUMICIONS* = 16 € per persona 

 

· CATERING BÀSIC + BARRA LLIURE= 20 € per persona 

 

· CATERING BÀSIC + FIDEUÀ + 3 CONSUMICIONS= 18 € p.p. 

 

· CATERING BÀSIC + FIDEUÀ + BARRA LLIURE= 22 € P.P. 

 

 

 

 

Reserva mínima 
 15 persones



I com reservo?

Per a reservar el teu esdeveniment has de 

trucar al 636 045 577 i consultar si hi ha 

data disponible així com qualsevol dubte 

que hi hagi respecte a les possibilitats de la 

teva celebració. 

 

Si es més cómode, també es pot contactar 
via "WHATSAPP" o per Mail enviant 

missatge al correu: 

 

info@lafabricareus.com  

 

Us esperem!!

La Fàbrica
EVENTS

Passeig Mata, 34. Reus


