
Preu des de 93€* 
 
Punt de trobada: Plaça de Barcelona  
 
Durada: Mig dia 
 
Autèntic: Viure una experiència floral a 
Sant Cugat 

SERVEIS INCLOSOS: Taller de flors. Dinar. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats. 

 

(*)Preu per persona. Mínim 2 Adults 
 

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 merei-
xerà molt la pena passar un o varis dies a la ciutat. Avui us 
hem preparat una jornada molt sostenible i enriquidora.   

 

La nostra amiga Lourdes està dedicada a la seva passió: 
les flors. Avui, us transmetrà la seva adoració pels arranja-
ments florals al seu taller situat al centre de la ciutat. 
Gaudireu d’un taller de flors de km.0 que la nostra amfi-
triona haurà seleccionat prèviament. En un ambient molt 
relaxant, aprendreu a fer decoracions amb flors: rams,  
centres de taula o cistelles decoratives que després us 
podreu endur a casa. Sens dubte, tota una experiència 
innovadora on combinarem la imaginació, l’aprenentatge 
i la desconnexió. A continuació, gaudirem d’un fantàstic 
dinar i un aperitiu a la vermuteria d’en Gonçal.  

 

Per la tarda, us proposem fer una visita pel centre de Sant 
Cugat, recórrer els seus espais verds com el Parc de l’Ar-
boretum, un indret molt agradable per passejar entre 
pins, roures, avets i d’altres especies molt importants per 
a la biodiversitat de la ciutat. Si voleu fer un tast de cultu-
ra un recomanem endinsar-vos a la historia medieval del 
majestuós Monestir de Sant Cugat.  

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

Disseny floral al centre  
de la ciutat 
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Soc la Lourdes, us 
espero al meu  

taller de flors per 
viure una jornada 

inoblidable. 


