
Preu des de 85€* 
 
Punt de trobada: L’Ambiteca 
 
Durada: Dia complert   
 
Autèntic: immersió  a la natura i història 
de Sant Cugat del Vallès 

SERVEIS INCLOSOS: Visita guiada sobre la bio-
diversitat i ocells de Sant Cugat. Dinar. Visita 
guiada al Monestir de Sant Cugat. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats. Prismàtics. 

(*)Preu per persona. Mínim 6 Adults 
Preu nens/es des de: 20€  
 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat que forma part del mo-
viment Viles Florides i posseeix una gran riquesa natural i 
paisatgística. Els seus espais verds, amb grans miradors i 
parcs on respirar natura són la seva principal senya d’i-
dentitat i un dels nombrosos motius pels qual us mereixe-
rà molt la pena passar un o varis dies a la ciutat. 

 

En Jordi us espera per descobrir l’entorn de la ciutat i 
aprendre la importància de la biodiversitat al món i a Sant 
Cugat. No us oblideu els prismàtics! Distingireu i observa-
reu junts les espècies que es troben entre la vila i el Parc 
Natural de Collserola i aprendreu el perquè s’han de pro-
tegir. Com autèntics exploradors, agafareu els prismàtics, 
descobrireu l’extensa fauna i la flora i sereu capaços d’ob-
servar ben de prop tots els detalls dels ocells que troba-
reu. A continuació, assaborireu un menú de cuina moder-
na de plats mediterranis al restaurant de l’Àlex. 

 

A la tarda, us trobareu amb l’Eva, amb qui passejareu per 
la joia arquitectònica de l'època medieval de la ciutat: el 
Monestir de Sant Cugat, que forma part de la Ruta taronja 
dels museus per a famílies explorades. Recorrereu el seu 
admirable claustre i coneixereu la seva història i els se-
crets millor guardats. Un recorregut ple d'història i tradi-
ció que no us deixarà indiferents. 

 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat  

*Activitat disponible de dimarts a diumenge 

Sant Cugat, 
valors naturals 
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Soc en Jordi, us 
espero per 

 endinsar-nos a la 
biodiversitat de 

Sant Cugat a través 
del seus ocells. 
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