
Preu des de 370 * 
 
Punt de trobada: A l’allotjament 
 
Durada: 3 dies i 2 nits 
 
Autèntic: Submergir-se a la natura de 
Sant Cugat  

SERVEIS INCLOSOS: Estada de 3 dies i 2 nits amb 
esmorzar inclòs. Lloguer d’e-bikes. 1 Dinar. Ruta 
guiada per les masies de Collserola. Visita guiada 
pels espais verds de Sant Cugat. Visita Hort eco-
lògic amb degustació. 

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

(*)Preu per persona. Mínim 4 Adults 

Preu nens/es des de: 190€  

Sant Cugat del Vallès és una ciutat que forma part del mo-
viment Viles Florides i ens ofereix una amplia oferta natu-
ral i cultural. Un indret tradicional i alhora modern on des-
connectar de la rutina amb la natura del Parc Natural de la 
Serra Collserola i descobrir el seu ric patrimoni històric. 
Una destinació que us sorprendrà per la cura del seu en-
torn i de les seves tradicions. Gaudireu d’una escapada 
ideal per a tota la família.  

 

Dia 1. Desprès d’instal·lar-vos a l’hotel, recollireu les vos-
tres e-bikes a la botiga d’en Jordi i gaudireu d’una passeja-
da pels increïbles parcs de la ciutat, una Ruta turquesa per 
a famílies exploradores.  

Dia 2. Us trobareu amb el Domènec per gaudir junts la ruta 
de les masies; visitareu el territori a peu a través de les 
masies absorbides pel nucli urbà. Veureu diferents masies, 
una d’elles del segle X, i coneixereu com s'ha anat transfor-
mant l'espai  fins al dia d’avui. A continuació, assaborireu 
la diversa gastronomia local al Mercat Vell. A la tarda, en 
Jaume us acompanyarà a conèixer els espais verds de la 
ciutat. Us explicarà la seva importància, les classificacions 
de la biodiversitat, la flora dels parcs visitats, i els seus 
usos.  

Dia 3. Avui visitareu un hort ecològic. Coneixereu la histò-
ria de la finca, la manera de treballar i els cultius de tem-
porada. Acabareu la visita amb un vermut de productes 
ecològics.  

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible de divendres a diumenges o de dissabtes a dilluns, excepte a l’a-
gost 

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

Soc en Jaume, us 
espero a Sant  

Cugat per viure 48h 
d’immersió a la 

natura.  

Desconnecta de la rutina 
i connecta amb la natura ©
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