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descobreix
sant cugat
en 2 dies

dia 1:

dia 2:

Activa’t

Relaxa’t

9h

12 h

14 h

Un bon pla per desconnectar és fer un passeig
a cavall, BTT o amb bicicleta elèctrica, o
simplement caminar pel parc. Recordeu que
és un ecosistema fràgil , amb unes ordenances
que cal respectar.

Al bell mig de la ciutat, com un observador
de la història, hi ha la icona de Sant Cugat. El
conjunt monàstic inclou un dels claustres més
importants d’Europa en escultura romànica.

Descobreix sabors, textures, aromes i
colors. Petits plaers per desconnectar, anar
de tapes, delectar-te amb menús gurmet,
tasts tradicionals o cuina de proximitat i
internacional.

Oxigena’t al parc
Natural de Collserola

Monestir
de Sant Cugat

Sabors
i textures

10 h

Mercantic

El mercat permanent de brocanters,
antiguitats i objectes curiosos més gran
de la Península. Un vintage village on té
cabuda l’art, el disseny, l’espectacle i la
gastronomia.

17 h

18 h

21 h

17 h

Sí, Marilyn Monroe és a Sant Cugat. En un
bell edifici premodernista trobaràs l’única
exposició permanent a Europa sobre la vida i
la història d’un dels mites de Hollywood més
importants.

És impossible passejar per Sant Cugat sense
aturar-se als aparadors d’establiments
tradicionals i moderns. Visita els diferents
eixos comercials de la ciutat i no t’oblidis dels
mercats.

Teatre, música, circ, dansa, òpera o un
espectacle de màgia pot ser el colofó d’un
dia rodó. Consulta la programació del
Teatre-Auditori Sant Cugat i compra les
entrades a tasantcugat.cat.

La tarda del diumenge està pensada per
relaxar-se, i no hi ha res millor que practicar
el golf o bé fer una ruta a cavall o en bicicleta
per Collserola. Després ja estarem a punt per
tornar a casa.

Marilyn
Monroe t’espera

Sortir
a comprar

Comença
l’espectacle

Golf, hípica
o bicicleta

