
Preu des de 96€* 
 
Punt de trobada: Plaça de la Vila 
 
Durada: Mig dia 
 
Autèntic: Conèixer Sant Cugat a través de 
les seves masies 

SERVEIS INCLOSOS: Ruta guiada de masies. 
Dinar. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats.  

(*)Preu per persona. Mínim 4 Adults 
Preu nens/es des de: 20€  
 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat amb una gran qualitat 
de vida i màgics espais verds. El Parc Natural de Collserola 
és un dels seus tresors i part del seu patrimoni natural. Un 
espai ideal on viure i veure créixer als nostres fills.  

 

En aquesta jornada recorrereu Sant Cugat acompanyats 
del nostre amic Domènec, llicenciat en Història i especia-
litzat en Història Moderna, amb qui descobrireu les masi-
es Can Quitèria, Can Villà, Can Mora, Can Trabal, Can Vila-
llonga, Can Bell i la Torre Blanca, que han estat absorbides 
pel nucli urbà. En el transcurs de la ruta coneixereu com 
s’ha anat transformat l’espai fins a dia d’avui, per donar 
pas a una gran ciutat, moderna, activa i respectuosa amb 
el seu passat històric. A continuació, dinareu en l’acollidor 
restaurant d’en Robert, on gaudireu de delicioses tapes, 
coques salades ben originals i un gran assortiment d’em-
botits. 

 

Desprès de carregar piles, us recomanem passejar pel 
centre de la ciutat, observar les emblemàtiques cases mo-
dernistes, descobrir els seus comerços i sentir-vos com un 
local més, fent una parada dolça a l’emblemàtica pastisse-
ria familiar d’en Carles, on trobareu productes artesans 
elaborats amb productes de proximitat km.0.  

 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible dissabtes i diumenges, excepte a l’agost 

Ciutat moderna i respec-
tuosa amb el seu passat 

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

Soc en Domènec,  
us espero a Sant 
Cugat per gaudir 

d’una ruta per 
 Collserola  

descobrint les  
seves masies. 
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HISTÒRIA I TRADICIÓ RURAL 


