
Preu des de 285€* 
 
Punt de trobada: A l’allotjament 
 
Durada: 3 dies i 2 nits 
 
Autèntic: Viure Sant Cugat a través dels 
seus productors locals 

SERVEIS INCLOSOS: Estada de 3 dies i 2 nits 
amb esmorzar inclòs. Visita guiada per Sant 
Cugat i el Monestir. Visita i degustació a un 
apiari. 1 Dinar. Entrada a la Casa-Museu Ca 
Gerrer. Visita hort ecològic amb degustació. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats. 
(*)Preu per Adult. Mínim reserva 4 adults 

Preu per nens/es: 80€ 

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

Soc la Maria, us  
espero al meu hort 

ecològic per  
conèixer les 

 plantacions i tastar 
els productes locals. 
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Sant Cugat del Vallès és una ciutat model en qualitat de 
vida i un espai ideal on veure créixer la família. El seu pa-
trimoni històric i els seus impressionants espais verds fan 
del municipi una destinació perfecte per escapar de la ru-
tina i descobrir la seva oferta cultural i innovadora.  

 

Dia 1. Desprès d’instal·lar-vos a l’hotel, us reunireu amb 
en Jorge per recórrer junts la ciutat de Sant Cugat. Conei-
xereu el seu centre històric i el seu comerç local abans 
d’arribar al mil·lenari Monestir de Sant Cugat, la joia ar-
quitectònica de la ciutat amb 144 capitells únics. A conti-
nuació, us recomanem fer una parada dolça a la pastisse-
ria d’en Guillem, especialista en productes ecològics i ve-
gans.  

Dia 2. L’Èric us rebrà al seu apiari situat al Parc Natural de 
la Serra de Collserola per aprendre junts la importància de 
les abelles a l’entorn. Us posareu l’EPI d’abellaire i viureu 
l’experiència d’apropar-vos a un rusc d’abelles. Visitareu 
un camp d’herbes aromàtiques, prendreu una llimonada 
fresca amb mel elaborada per les abelles i gaudireu d’un 
taller d’espelmes artesanes que us endureu a casa. Dina-
reu un deliciós àpat al restaurant de l’Àlex abans de visitar 
l’extensa i enlluernadora exposició de la icònica Marilyn 
Monroe a la Casa-Museu Cal Gerrer.  

Dia 3. Us trobareu amb la Maria per visitar un hort ecolò-
gic a la natura de Can Monmany. Coneixereu la feina dels 
pagesos i degustareu un vermut amb productes locals. 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible tots el dies, del 15/03 al 15/08 i del 15/09 al 01/11  

Endinsa’t a una ciutat  
moderna a la vora de Barcelona 


