
Història, comerç, diversió 
i natura, t’enamorarà! 

Preu des de 300€* 
 
Punt de trobada:  A l’allotjament 
 
Durada: 3 dies 2 nits 
 
Autèntic: Conèixer l’entorn natural i la 
història de la ciutat en família 

SERVEIS INCLOSOS: Estada de 3 dies i 2 nits amb 
esmorzar inclòs. Entrada a la Casa Museu—Cal 
Gerrer. Taller de flors. Dinar al Mercantic. Passe-
jada a cavall pel Parc Natural de la Serra de Coll-
serola.  

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllat. Àpats no esmen-
tats. 

(*) Preu per Adult.  Mínim 4 adults 

Preu per nens/es des de 250  

Sant Cugat del Vallès és una ciutat activa i familiar amb el 
Parc Natural de Collserola a tocar. Un indret màgic on 
veure créixer els nostres fills i filles, una ciutat amb una 
gran qualitat de vida on gaudir dels espais verds i la desti-
nació ideal per escapar de la rutina, connectar amb la his-
tòria o adquirir alguna obra única al seu gran mercat arte-
sanal. Cultura, natura i tradicions en una escapada singu-
lar per a tots els membres de la família. 

 

Dia 1. Un cop instal·lats a l’hotel, us recomanem passejar 
per les places i edificis més singulars fins arribar a la Casa-
Museu Cal Gerrer. Us endinsareu als seus espais i gaudi-
reu dels detalls arquitectònics que encara es conserven.  

Dia 2. Al matí, la Susana us donarà la benvinguda al seu 
taller situat al Mercantic, un espai màgic de venda d’anti-
guitats i productes artesanals. Acompanyats d’un esmor-
zar, aprendreu l’art de la decoració floral a través d´un 
taller creatiu de rams, per decorar casa vostra. La música 
sonarà en un espai únic, és l’hora del vermut i en Mauri-
cio us ha preparat uns aperitius; seran l’antesala del me-
nú gastronòmic que gaudireu al restaurant de l’Emmanu-
elle. Tarda lliure per passejar pels espais verds de la ciu-
tat, observar les emblemàtiques cases modernistes, des-
cobrir els seus comerços i sentir-vos com un local més. 

Dia 3. La noblesa dels cavalls s’unirà a la quietud del Parc 
Natural de Collserola, on gaudireu d’un matí molt enriqui-
dor tot passejant a cavall entre camins i natura. 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

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

Soc la Susana, us 
espero al meu 

 taller de flors a 
l’espai Mercantic 

de Sant Cugat. 
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