
Preu des de 75€* 
 
Punt de trobada: Plaça d’Octavià 
 
Durada: Mig dia 
 
Autèntic: Crear la teva pròpia cervesa i 
gaudir de la gastronomia local 
 
 

APRÈN A ELABORAR CERVESA

SERVEIS INCLOSOS: Taller d’elaboració de cer-
vesa. Dinar. Entrada a la Casa-Museu Cal 
Gerrer. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats.  

 
(*)Preu per persona. Mínim 6 adults 

 

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

Som l’Ivó i l’Andrés, 
us esperem a la 

nostra cerveseria 
per crear la cervesa 
que més us inspiri. 

Gastronomia de proximitat 
Sant Cugat del Vallès és una localitat innovadora, amb una 
gran qualitat de vida i amb una oferta rica en cultura, tradi-
cions i oci. Si sou uns curiosos de la cervesa artesanal i uns 
apassionats del món gastronòmic amb ganes de fer una acti-
vitat innovadora, la jornada d’avui és per vosaltres.  

 

L’Ivó i l’Andrés us estaran esperant a la seva cerveseria arte-
sanal per mostrar-vos tots els secrets d'elaboració d’aquesta 
popular beguda que aprendreu a fabricar. Escollireu quin 
tipus voleu produir, cervesa belga, amarga, suau... Us diver-
tireu entre amics alhora que esdeveniu tots uns experts de 
la preparació de les maltes, la cocció i el refredament. A 
continuació, us apropareu al singular Mercat Vell, un mercat 
actual que encara conserva els vestigis de la tradició i cultu-
ra del Sant Cugat dels anys 1900. Aquí trobareu una desena 
de propostes gastronòmiques per gaudir d’un saborós dinar.  

 

A la tarda, us recomanem fer una parada dolça a la pastisse-
ria tradicional d’en Jaume, oberta des de 1951 abans de visi-
tar la primera exposició d’Europa dedicada a la Marilyn 
Monroe, situada a la Casa-Museu Cal Gerrer; una col·lecció 
que us permetrà fer un repàs biogràfic de la trajectòria i el 
fascinant univers de la icònica estrella. 

 

 

 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible de dimarts a diumenge 


