
Preu des de 80€* 
 
Punt de trobada: Museu del Còmic 
 
Durada: Dia complert   
 
Autèntic: Viure l’experiència de fer un cò-
mic i visitar una llibreria amb molta histò-
ria 

SERVEIS INCLOSOS: Visita guiada pel Museu 
del Còmic. Taller de còmic. Dinar. Visita gui-
ada al Mercantic i la seva llibreria de segona 
mà. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats.  

(*)Preu per persona. Mínim 4 Adults 
Preu nens/es des de: 42€  
 

Immersió artística i  
cultural  

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

Soc en Jorge, us 
espero a Sant  

Cugat per descobrir 
el món de les  

lletres. 
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DIVERSIÓ PER A TOTA LA FAMÍLIA 

Voleu viure una jornada plena d’inspiració i de coneixe-
ment? Sant Cugat és una vila defensora de la seva cultura 
i tradicions amb una gran qualitat de vida. Una ciutat amb 
regust de poble adaptada sempre a la realitat del ciutadà. 
En aquesta jornada deixareu volar la imaginació i creativi-
tat alhora que descobriu el major espai literari del munici-
pi. 

 

Descobrireu el Sant Cugat més artístic començant per una 
visita al Museu del Còmic i la il·lustració, el primer museu 
nacional dedicat exclusivament a aquest tipus de publica-
cions. Coneixereu la fascinant història i evolució del món 
del còmic des dels seus inicis, al segle XIX, fins a l’actuali-
tat. A continuació, participareu en un divertit taller en el 
que aprendreu tècniques de dibuix i creareu els personat-
ges i els diàlegs del vostre propi còmic. A l’hora de dinar, 
l’Àlex us rebrà al seu restaurant familiar, una antiga nau 
amb voltes de 12 metres d’alçada.  

 

A la tarda, passejareu per l’emblemàtic Mercantic, un es-
pai únic ple d’art, cultura i literatura. De la mà d’en Jorge, 
coneixereu la llibreria de segona mà més gran del país i us 
impregnareu de les seves obres i històries allà viscudes. 
Segur que us endureu un llibre! 

 

 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible de dimarts a diumenge 


