
Preu des de 72€* 
 
Punt de trobada: L’Ambiteca 
 
Durada: Mig dia 
 
Autèntic: Aprendre a valorar i tenir cura 
del medi ambient 
 

SERVEIS INCLOSOS: Taller caixes niu. Dinar. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats.  
(*)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 rebrà a Sant Cugat per ensenyar-vos una caixa-
niu, un objecte que permet als ocells niar-hi dins i protegir 
a les seves cries. Comprendreu el seu funcionament i la 
seva importància per a la supervivència dels ocells. A con-
tinuació, explorareu l’entorn de Sant Cugat, les zones 
agrícoles i forestals per veure com estan col·locades les 
caixes i com les utilitzen els ocells. Depenent de l’època 
de l’any, tindreu la possibilitat de col·locar noves caixes 
nius! A continuació, l’Àlex us espera per dinar al seu mo-
dern restaurant, on podreu comentar tot el que heu 
après. 

 

A la tarda no us podeu perdre l’emblemàtic comerç de la 
ciutat, caminar pels singulars carrerons, visitar el seu Mer-
cat Vell o fer una parada dolça a la pastisseria del Yann 
per tastar el seu premiat panettone, catalogat com ‘Millor 
Panettone Artesà’ del país. 

 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible del 15/04 al 15/07 

La importància de les 
caixes niu 

Telèfon +34 936 57 12 21 · reservas@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com 

Soc en Jordi, us  
espero a Sant Cugat 

per divertir-nos 
aprenent sobre les 
caixes-niu i el medi 

ambient.  
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