
SERVEIS INCLOSOS: Estada de 3 dies i 2 nits 
amb esmorzar inclòs. Visita guiada Mercan-
tic. Taller de còmic. 2 dinars en restaurants 
locals. Passejada en cavall per Collserola.  

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllat. Àpats no es-
mentats. Entrades pel festival ‘Petit Camale-
ons’. 
(*) Preu per Adult. Mínim reserva  adults. 

Preu per nens/es des de; .  

 

 

 

Escapada musical  
en família 
Sant Cugat del Vallès és una vila activa e innovadora situa-
da a tan sols 15 minuts de Barcelona. La ciutat va ser pio-
nera l’any 2011 creant el primer festival musical infantil, 
anomenat ‘Petits Camaleons’. Us convidem a viure aques-
ta escapada familiar on, a més de gaudir de la música, 
descobrireu el passat rural i històric de Sant Cugat, el seu 
entorn natural i els seus espais més singulars. 

 

Dia 1. Desprès d’instal·lar-vos a l’hotel us trobareu al 
Mercantic amb en Jorge, qui us ensenyarà aquest espai 
únic d’art, disseny i decoració, on trobareu infinitat de 
tallers i curiositats per gaudir de la tarda en família.  

Dia 2. Durant el matí, us endinsareu al món del còmic i la 
seva tècnica en un taller especial organitzat en el marc del 
Festival Petits Camaleons. Creareu el vostre propi còmic 
envoltats d’un ambient festiu i familiar. A continuació, 
gaudireu d’un bon vermut i d’un deliciós àpat a la ver-
muteria d’en Gonçal abans de preparar-vos per l’emocio-
nant concert que el Festival ha preparat per la tarda. 

Dia 3. En David us rebrà a la seva finca familiar per gaudir 
d’una passejada a cavall pel Parc Natural de la Serra de 
Collserola. Descobrireu els indrets més singulars del parc i 
us acomiadareu d’aquesta escapada relaxats i amb nous 
records en família.  

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible durant les dates del Festival, entre setembre i octubre 

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

Soc en David, us 
espero a Sant  

Cugat per passejar 
junts a cavall pel 
Parc Natural de 

Collserola. 

Preu des de 290€* 
 
Punt de trobada: A l’allotjament 
 
Durada: 3 dies i 2 nits 
 
Autèntic: Viure Sant Cugat del Vallès en fa-
mília 

SERVEIS INCLOSOS: Visita guiada a Mercantic. 
Taller de còmic. 1 Dinar. Passejada a cavall 
per Collserola.  

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats. Entrades pel Festival Petits Ca-
maleons. 

(*)Preu per persona. Mínim 4 Adults 
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