
Preu des de 79€* 
 
Punt de trobada: Mercantic 
 
Durada: Dia complert   
 
Autèntic: Descobrir un autèntic obrador 
artesanal i gaudir del món artístic al Mer-
cantic 

SERVEIS INCLOSOS: Vermut musical al Mer-
cantic. Dinar. Visita guiada i tast de cerveses 
artesanes.  

 SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats.  

(*)Preu per persona. Mínim 4 Adults 
 

Entre llúpols i 
antiguitats 

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

SANT CUGAT ARTESANAL 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat moderna amb un senti-
ment de poble molt lligat a les tradicions, el seu patrimoni 
històric i la seva oferta comercial i cultural. Un espai ideal 
on viure, treballar, i veure créixer als nostres fills i filles. 
Us convidem a viure una jornada gastronòmica en un en-
torn singular i en un ambient acollidor.  

 

Al matí us convidem a recórrer els racons del bucòlic Mer-
cantic, un espai màgic amb més de 100 petites botigues 
que us aproparan al món de l’art, el disseny i la decoració. 
Inspireu-vos en els artesans i les seves creacions, que us 
animaran a adquirir alguna peça única que us  farà recor-
dar la vostra visita a Sant Cugat. A l’hora del vermut en 
Mauricio us rebrà a la seva sala per gaudir junts d’un ape-
ritiu amb música en directe. A continuació, us hem reser-
vat taula a la taverna d’en Josep per assaborir un menú 
tradicional. 

 

El dia continuarà a la cerveseria artesanal dels nostres 
amics Ivó i Andres. Des de l’obrador, us explicarà la im-
portància d’escollir les millors matèries primes, coccions i 
fermentacions per aconseguir cerveses saludables i delici-
oses. Tot seguit tastareu diferents varietats maridades 
amb productes locals. 

 

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible dissabtes i diumenges 

Som l'Ivó i l'Andrés, 
us esperem en la 

nostra cerveseria per 
crear la cervesa que 

més us inspiri.  


