
Preu des de 99€* 
 
Punt de trobada: Masia de Can Rabella, al 
Parc de Can Mates 
 
Durada: Mig dia 
 
Autèntic: Gaudir dels espais verds de Sant 
Cugat i aprendre sobre la importància de 
la biodiversitat a la ciutat 
 

SERVEIS INCLOSOS: Visita guiada Biodiversi-
tat. Dinar. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats.  

(*)Preu per persona. Mínim 4 Adults 
Preu nens/es des de: 20€  
 

Biodiversitat  
a Sant Cugat 
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. 
 

El nostre amic Jaume, especialista en Ciència i Tecnologia 
Ambiental, us rebrà a Sant Cugat per gaudir de la Ruta 
turquesa per a famílies exploradores amb una peculiar 
visita pels seus espais verds. Coneixereu la rellevància d’a-
quests espais a la ciutat i perquè son un factor de benes-
tar pels seus habitants. Us introduireu a les classificacions 
de la biodiversitat i de la flora que hi habita als parcs; ob-
servareu què mengen les aus i de quina manera això fa 
augmentar la biodiversitat de la flora. Sens dubte, un re-
corregut sostenible i conscienciat amb el medi ambient 
pels parcs. A continuació, gaudireu de la gastronomia lo-
cal al Celler d’en Robert situat al centre de la ciutat.  
 

Després de carregar piles, us recomanem passejar per 
Sant Cugat, observar les emblemàtiques cases modernis-
tes, descobrir els seus comerços i sentir-vos com un local 
més, fent una parada dolça a la pastisseria d’en Ricard per 
tastar els seus tradicionals torrons i pastissos artesans. 
Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

 

 

*Disponible dissabtes i diumenges 

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

Soc en Jaume, us 
espero a Sant 

Cugat per conèixer 
junts la seva 

 biodiversitat. 
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