
SERVEIS INCLOSOS: Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno. Ruta con anfitrión  
privado por el entorno natural de Montserrat. 
Visita Monasterio de Montserrat. Billete ida 
funicular Sant Joan. 

 SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 

 
Monestir singular ubicat en  

un escenari idílic 

ITINERARI DESCRIPCIO 

Montserrat és un espai sagrat únic. Un 
centre cultural i espiritual situat en un em-
plaçament espectacular en el cor de Cata-
lunya. T'hem preparat una escapada on 
descobriràs la màgica de la Muntanya de 
Montserrat. Recorrerem els seus espais 
naturals i veurem el monestir d’una mane-
ra diferent, obert al paisatge que l’envol-
ta i realitzant el camí d'accés que realitza-
ven els pelegrins entre els segles XII i 
XVII. Gaudirem plenament d'un dia per-
duts entre roques. 

 
Passejarem pels exteriors del monestir 
descobrint la seva història i patrimoni ar-
tístic. Ens endinsarem al museu, declarat 
museu d'interès nacional en el 2006 on 
destaquen obres com la iconografia de la 
Verge de Montserrat. 

 

Visitarem la basílica i la Moreneta, una 
talla de fusta policromada romànica del 
segle XII. Un objecte històric del culte per 
a milers de pelegrins.  

 

Dia 1,  L'aventura començarà en l'ofi-
cina d'informació del monestir, on us 
espera el nostre amfitrió Ricard per a 
iniciar una autèntica ruta per les mun-
tanyes. Prenent el Funicular de Sant 
Joan fins a Tebes, s'inicia una senzilla 
i agradable excursió per les ermites 
de Sant Joan, Sant Onofre i Santa 
Magdalena. Des del cim de la munta-
nya podreu gaudir d'unes vistes es-
pectaculars sobre el massís. A la tar-
da, acomodar-vos en l'allotjament i 
gaudir de les especialitats a la brasa 
del seu restaurant.  

Dia 2,  Al matí gaudireu d'una ruta 
guiada pel Monestir de Montserrat, 
allí descobrireu el seu mil·lenari patri-
moni espiritual, històric i artístic. Visi-
tareu el Museu i les seves diferents 
col·leccions i també visualitzareu l'ex-
posició “Montserrat, portes endins” 
en l'espai audiovisual abans d'assabo-
rir els licors típics locals. Temps lliure 
per a escoltar el cant dels nens de 
l'escolania sobre les 13:30h.  

Sóc en Ricard,  junts descobrirem la 
màgia de la muntanya de Montserrat 

Preu    230€ (*) 
Min.2 pax 
Estada: 2 dies i 1 nit en règim AD 
Allotjament: allotjament amb encant 
Punt d’arribada: Allotjament 
Autèntic: Sent la natura als teus peus 
des de les arrodonides muntanys de 
Montserrat.  
 
* Preu per persona 

Amfitrió  Allotjament  


