
Preu des de 390€* 
 
Punt de trobada: A l’allotjament 
 
Durada: 4 dies i 3 nits 
 
Autèntic: Diversió i cultura entre amics  

SERVEIS INCLOSOS: Estada de 4 dies i 3 nits amb 
esmorzar inclòs. Entrada a la Casa-Museu Cal 
Gerrer. Taller d'elaboració de cervesa. 2 Dinars. 
Visita guiada al Monestir. Visita guiada a Mercan-
tic. Vermut musical. Visita hort ecològic amb 
degustació. 

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

(*)Preu per Adult. Mínim reserva 4 adults. 
 

Oci, cultura i natura a 
Sant Cugat 

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

Soc l’Eva, us espero 
per recórrer junts 

Sant Cugat i endin-
sar-nos a la seva 

història i  
cultura. 

 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat dinàmica i acollidora 
situada al costat del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
Una ciutat amb essència de poble, sempre adaptada a la 
realitat del ciutadà i amb una amplia oferta cultural, patri-
monial i natural que la converteixen en la destinació ideal 
per gaudir d’uns dies de desconnexió. En aquesta escapa-
da us mostrarem algunes de les seves icones i activitats 
que podreu compartir entre amics. 

 

De la mà dels nostres amfitrions locals, descobrireu totes 
les curiositats sobre la icònica Marilyn Monroe, creareu la 
vostra pròpia cervesa artesana en un taller on no faltarà 
la diversió, i coneixereu la història que es troba darrere 
del majestuós Monestir de Sant Cugat Visitareu un espai 
d'art, disseny i decoració molt peculiar, on els artistes 
mostren i venen les seves obres. No faltarà la bona gas-
tronomia; assaborireu un tradicional menú acompanyats 
de música en directe i visitareu un hort ecològic amb un 
deliciós esmorzar de productes locals. 
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Dia 1. Desprès d’instal·lar-vos a l’hotel visita-
reu la primera exposició d’Europa dedicada 
a la Marilyn Monroe, situada a la Casa-
Museu Cal Gerrer. Una col·lecció que us per-
metrà fer un perfecte repàs biogràfic de la 
trajectòria i el fascinant univers de la icònica 
estrella. A l’hora de sopar us recomanem 
visitar el restaurant japonès d’en Jan i en 
José Miguel, un espai gastronòmic que us 
farà viatjar a Àsia a través dels seus sabors.  

 

Dia 2. Segur que en alguna ocasió heu pen-
sat en la idea de poder crear la vostra pròpia 
cervesa. I què tal si fos avui? L’Ivó us rebrà a 
la seva cerveseria artesanal per crear junts 
un lot de cervesa artesana de 50 litres. Us 
fareu experts en la preparació de les maltes, 
molturat, cocció i refredament, i viureu una 
experiència única amb amics. Us recoma-
nem dinar al singular espai gastronòmic 
Mercat Vell, amb una gran varietat i produc-
te km.0. A la tarda coneixereu la història 
dels monjos que van habitar el Monestir de 
Sant Cugat. L’Eva us acompanyarà durant 
aquesta visita a una de les icones més sim-
bòliques de la ciutat. 

 

Dia 3. Acompanyats de l’Eva, passejareu pel 
Mercantic, un espai on viatjareu en el temps 
a través de la decoració, l’art i el disseny; un 
còctel perfecte d’antiguitats i món modern 
que fan d’aquest un ambient singular que no 
us deixarà indiferents. Visitareu la sala musi-
cal d’en Mauricio per fer el vermut mentre 
gaudiu de la música en directe abans de de-
lectar el vostre paladar al restaurant francès 
de l’Emmanuelle. Tarda lliure per recórrer 
els carrers del centre de la ciutat, fotografiar 
les seves cases modernistes, assistir a l’expo-
sició artística de l’espai cultural L’Ateneu, 
visitar els espais verds de la ciutat o conèixer 
la Casa Armet per completar la Ruta blava 
per a famílies exploradores! 

 

Dia 4. Al matí, coneixereu en Víctor al seu 
hort ecològic, qui us ensenyarà com és la 
vida d’un pagès a una zona periurbana, 
quins avantatges i desavantatges es troben i 
quina és la importància de la sostenibilitat 
per a la seva conservació.  En acabar, com-
partireu junts un vermut amb productes lo-
cals de proximitat. 

 

Descobreix Sant Cugat a: 
www.visitsantcugat.cat 
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