
Preu des de 385€* 
 
Punt de trobada: A l’allotjament 
 
Durada: 4 dies i 3 nits 
 
Autèntic: Gaudir de dues ciutats històri-
ques a través de la figura de l’Arnau Ca-
dell 

SERVEIS INCLOSOS: Estada d’1 nit amb esmorzar inclòs a 
Girona i estada de 2 nits amb esmorzar inclòs a Sant 
Cugat. Visita guiada al Monestir de Sant Pere de Galli-
gants, Banys Àrabs i Catedral de Girona. Entrades inclo-
ses. Ruta guiada pel Camí de Sant Jaume. Visita guiada 
al Monestir de Sant Cugat del Vallès. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no esmentats. 

(*)Preu per Adult.  Mínim reserva 4 adults 

Un tàndem històric 
i patrimonial 
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Soc en Jorge, us  
espero a Sant Cugat 
per descobrir junts 

l’art de l’Arnau  

Cadell. 

L’Arnau Cadell va ser un escultor del segle XII i XIII, autor 
dels capitells de la Catedral de Girona i del Monestir de 
Sant Cugat. Us proposem una escapada única a dos in-
drets màgics de Catalunya, units pel camí i història del 
mestre Cadell.  

 

Una escapada on descobrireu la històrica ciutat de Girona 
amb més de 2.000 anys d'antiguitat. De la mà dels amfitri-
ons locals, coneixereu la seva part medieval i la seva ar-
quitectura, com l’antic Monestir de Sant Pere de Galli-
gants, la imperial Catedral amb els seus 122 capitells cre-
ats per l’Arnau Cadell o els tradicionals Banys Àrabs. A 
més, gaudireu d’unes meravelloses vistes pujant a les se-
ves muralles.  

 

A Sant Cugat del Vallès, us endinsareu al majestuós Mo-
nestir amb els seus 144 capitells, també obres del mestre 
Arnau Cadell. Us relaxareu al Parc Natural de la Serra de 
Collserola seguint el Camí de Sant Jaume i passejareu pels 
màgics espais verds de la ciutat. 
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Dia 1. L’escapada començarà a Girona. Des-
prés d’instal·lar-vos a l’hotel, gaudireu d’una 
primera passejada per la històrica ciutat i 
descobrireu la gastronomia local.  

 

Dia 2. La Rosa us acompanyarà en una ruta 
per la ciutat que començarà visitant la famo-
sa Catedral de Santa María de Girona, una 
exquisida combinació d’estils arquitectònics 
que va començar al romànic del segle XI i on 
el mestre Arnau Cadell va participar constru-
int els seus 122 capitells. La ruta seguirà per 
altres icones de la ciutat com els Banys 
Àrabs, les Muralles i el Monestir de Sant 
Pere de Galligants, també d’estil romànic. 
Temps lliure per dinar a la ciutat abans de 
posar rumb a Sant Cugat del Vallès.  

 

Dia 3. Us unireu al nostre amfitrió local Do-
mènec per iniciar un tram del Camí de Sant 
Jaume, endinsant-vos al Parc Natural de 
Collserola on passareu pel famós Pi d’en 
Xandri, Can Borrell i el Monestir de Sant Cu-
gat. Per dinar, trobareu una gran oferta gas-
tronòmica al centre de la ciutat. Tarda lliure 
per recórrer els espais verds de Sant Cugat, 
com el parc Can Mates, perdre's entre els 
carrerons de la vila o visitar l’espai de dis-
seny i art Mercantic.  

 

Dia 4. Al matí us trobareu amb en Jorge, 
amb qui descobrireu tots els detalls del 
mil·lenari Monestir de Sant Cugat i les escul-
tures de l’Arnau Cadell. Una visita plena 
d’història, tradicions i cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobreix Sant Cugat a: 
www.visitsantcugat.cat 
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