
Preu des de 50€* 
 
Punt de trobada: Parc Natural de la Serra 
de Collserola 
 
Durada: Mig dia 
 
Autèntic: Viure Sant Cugat en família a 
través de l’apicultura 

SERVEIS INCLOSOS: Visita guiada a un apiari, 
tastet de mel i taller d’espelma amb cera de 
les abelles.  Dinar. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats. 

(*)Preu per persona. Mínim 4 Adults 
Preu nens/es des de: 36€  
 

Experiència apícola 
en família 

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

Soc l’Èric, us espero 
al Parc Natural de 

Collserola per 
aprendre i  

divertir-nos amb 
l’apicultura. 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat activa, amb regust de 
poble i envoltada d’una natura extraordinària. Una desti-
nació molt propera a Barcelona, amb una gran qualitat de 
vida, un espai ideal on viure, treballar i veure créixer la 
família.  

 

A la jornada d’avui visitareu un autèntic apiari. L’Eric us 
rebrà al Parc Natural de Collserola per endinsar-vos al 
món de les abelles i l’activitat dels abellaires, així com la 
importància de les abelles per la fauna i la flora. Us posa-
reu un EPI d’abellaire i agafareu les eines necessàries per 
fer l’activitat de manera segura. Observareu les abelles de 
ben a prop! Per finalitzar, fareu un taller d’espelmes amb 
cera produïda per les abelles que us podreu endur a casa. 
Durant l’activitat tastareu la mel més pura de les abelles. 
Us recuperareu d’aquesta emocionant experiència gau-
dint d’un menú gastronòmic al restaurant de l’Àlex. 

 

A continuació, us proposem seguir captivats per la natura 
de Sant Cugat, visitant els seus espais verds com el Parc 
Ramón Barnils o el Can Vernet, amb el seu aqüeducte em-
pedrat. També disposeu d’una variada oferta cultural, 
com el Museu del Còmic i la Il·lustració, que us convidem 
a visitar, o  el Centre Grau-Garriga, el primer centre d’art 
tèxtil contemporani de tot el país on podreu gaudir  d’una 
gran varietat d’obres, o fer una parada dolça a la pastisse-
ria familiar d’en Carles, que ja va per la tercera generació 
de pastissers. 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible tots el dies, del 15/03 al 15/08 i del 15/09 al 01/11  


