
Preu des de 105€* 
 
Punt de trobada: Mercantic 
 
Durada: Mig dia 
 
Autèntic: Creació de plantes japoneses 
Kokedama 

SERVEIS INCLOSOS: Taller de Kokedama. Di-
nar. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats. 

(*)Preu per persona. Mínim 10 adults 
 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat diversa i molt respec-
tuosa tant amb el seu passat històric com amb el seu en-
torn natural. Una ciutat moderna, amb una gran qualitat 
de vida que compta amb una atractiva proposta cultural 
per a tots els públics, des dels seus espais verds, als seus 
edificis més històrics com és el Monestir de Sant Cugat. 
Avui visitareu un dels espais més icònics de la ciutat, el 
seu gran mercat d’artesania i decoració: el Mercantic.  

 

El nostre artesà Joan us ha preparat un original i divertit 
taller, ideal per fer en grup i compartir la creativitat de 
cadascú. Us rebrà a la seva botiga del Mercantic de Sant 
Cugat, un espai ple d’art, disseny, decoració i interioris-
me. Creareu coquetes Kokedames, una tècnica de cultiu 
de plantes amb molsa original del Japó amb més de 500 
anys d'antiguitat. Deixareu volar la vostra imaginació i 
confeccionareu Kokedames que us podreu endur a la vos-
tra llar. A continuació, gaudireu de la gastronomia local 
del Mercantic al restaurant d’en Nacho, on assaborireu 
una carta basada en cuina de producte local, amb una 
àmplia varietat de suggeriments. 

 

A la tarda, us convidem a seguir passejant pels racons del 
Mercantic, comprar alguna peça única o visitar la Sala El 
Siglo on trobareu la llibreria de segona mà més gran de 
l’estat.   

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible de dimarts a diumenge 

Crea la teva Kokedama 
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Soc en Joan, us  
espero a Sant 

Cugat  per deixar 
volar la imaginació 
i crear junts plantes 

Kokedama. 


