
Preu des de 75€* 
 
Punt de trobada: Monestir de Sant Cugat 
del Vallès 
 
Durada: Dia complert   
 
Autèntic: Descobrir el Monestir a través 
del teatre 

ELLS HO SABEN TOT! 

SERVEIS INCLOSOS: Visita guiada teatralitzada 
pel Monestir de Sant Cugat del Vallès. Dinar. 
Visita guiada al Mercantic. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllat. Àpats no es-
mentats.  

(*)Preu per persona. Mínim 2 Adults 
Preu nens/es des de: 20€ 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat moderna amb una gran 
qualitat de vida. El seu patrimoni històric, com el Mones-
tir, és un dels seus grans tresors. Un espai ideal on viure, 
treballar i, sobretot, veure créixer els nostres fills i filles.  

 

La jornada començarà descobrint els capitells del Mones-
tir de Sant Cugat, una de les grans obres de l’escultor Ar-
nau Cadell. Gaudireu d’una visita teatralitzada on els nos-
tres amfitrions us traslladaran a l’època medieval caracte-
ritzats en les quatre figures més representatives del Mo-
nestir de Sant Cugat: el propi Arnau Cadell, el Pare Prior, 
el monjo del Monestir i el batlle. Ells seran qui us explica-
ran la història del claustre i alguns dels seus 144 capitells. 
A continuació, gaudireu de la gastronomia local al restau-
rant que regenta el nostre amic Jordi. 

 

Dedicareu la tarda a passejar per les botigues d’artesania i 
comerç d’un dels espais més emblemàtics de la ciutat: el 
Mercantic. El nostre acompanyant local us explicarà la 
història del mercat mentre saludeu als artesans i visiteu la 
llibreria de segona mà més gran de l’estat. 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible el primer dissabte de cada mes 

Coneix la història a través 
dels seus protagonistes 

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

Soc en Jorge, us 
espero a Sant  

Cugat per conèixer 
junts la seva  

història.  
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