
Preu des de 580€* 
 
Punt de trobada: A l’allotjament 
 
Durada: 5 dies i 4 nits 
 
Autèntic: Gaudir de la gastronomia i cul-
tura a través dels amfitrions locals 

SERVEIS INCLOSOS: Estada de 2 nits amb esmorzar 
inclòs a Girona i estada de 3 nits amb esmorzar inclòs a 
Sant Cugat. Visita guiada al Monestir de Sant Pere de 
Galligants, Banys Àrabs, Catedral de Girona i ruta jueva 
per la ciutat. Entrades incloses. Visita guiada al Mones-
tir de Sant Cugat. Degustació de 5 tipus de cerveses 
artesanes. 1 Dinar a Sant Cugat. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no esmentats. 

(*)Preu per Adult.  Mínim reserva 4 adults 
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Soc en Jorge, us 
espero a Sant Cu-
gat per descobrir 
junts l’art de l’Ar-

nau Cadell. 

Descobriu la connexió entre Girona i Sant Cugat del Vallès 
en una escapada màgica. Us enamorareu de la història i 
cultura de la ‘Ciutat dels quatre rius’ alhora que viureu la 
qualitat de vida moderna i els espais verds de Sant Cugat.  

 

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 i els 122 capitells creats per 
l’Arnau Cadell, o els tradicionals Banys Àrabs. A més, gau-
direu d’unes meravelloses vistes pujant a les seves mura-
lles. També hi haurà temps per descobrir el seu barri Ju-
eu, molt present encara entre els seus patis i carrerons. 

 

A Sant Cugat del Vallès, us endinsareu al seu majestuós 
Monestir i els 144 capitells, també obres del mestre Ar-
nau Cadell. Us divertireu gaudint d’una visita amb degus-
tació de cerveses artesanes al centre de la ciutat i podreu 
observar les emblemàtiques cases modernistes, descobrir 
els seus comerços i sentir-vos com un local més. 
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Un escapada vivencial, 
dues ciutats 

Soc l’Eva,  
us espero a  

Sant Cugat per  
descobrir junts l’art 
de l’Arnau Cadell. 



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 descobrir el comerç local de 
la ciutat.  

 

Dia 3. La Rosa us recollirà per gaudir junts de 
la història i els secrets de l’etapa jueva de 
Girona. Viatjareu en el temps a l’època Me-
dieval de la ciutat, i visitareu els monuments 
arquitectònics que es conserven avui dia. A 
la tarda, posareu rumb a la ciutat de Sant 
Cugat. 

 

Dia 4. Al matí, us trobareu amb l’Eva per 
descobrir tots els detalls del Monestir de 
Sant Cugat i de les escultures de l’Arnau Ca-
dell. Assaborireu la gastronomia local al 
celler d’en Robert i tindreu temps lliure per 
recórrer els parcs i comerços de la ciutat. A 
continuació, visitareu l’obrador artesà de 
cervesa d’en Tori, on podreu degustar 5 vari-
etats abans de gaudir d’un sopar on la bona 
cervesa serà la protagonista. 

 

Dia 5. Abans de tornar a casa, recomanem 
visitar l’espai d’art i disseny més peculiar de 
la zona, el Mercantic. Un indret on el passat i 
el present es troben a través de l’art. 

 

 

 

 

 

 

 

Descobreix Sant Cugat a: 
www.visitsantcugat.cat 
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Vista General Catedral 
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