
         Descobreix   
         les visites   
         turístiques   
         de Sant Cugat   
         2018  

Monestir de  
Sant Cugat. 
El més poderós   
del comtat de 
Barcelona 



Amb la col·laboració:

 Dates:  
dissabtes de juny a 
octubre

 Sortida:  
19 h des de l’Oficina de 
Turisme

 Durada:  
1 h 30 minuts

 Preu:  
5 €/persona 
(menors de 7 anys, gratuït)

Visites en català

Els vespres es converteixen 
en una visita exclusiva que et 
permetrà passejar pràcticament 
en solitari per l’interior del 
Monestir i de l’església. 

Descobriràs la història del Monestir 
més poderós del comtat de Barcelona 
i la simbologia del seu magnífic 
claustre romànic. Visitaràs l’església 
i t’endinsaràs en el seu espai més 
desconegut, passejant per sobre dels 
absis. Pujaràs al campanar i observaràs 
el Monestir des d’una altra perspectiva, 
veuràs la gran plaça d’Octavià, els 
estrets carrerons del centre i una 
impressionant panoràmica  de 
Montserrat, el Montcau i Collserola.

Reserva i compra:
Oficina de Turisme:
Pl. d’Octavià, 10
Portal Major del Monestir
Telèfon: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat

Edició 2018.  
Fotos: Mané Espinosa / Ajuntament de Sant Cugat. 

Fes la visita al teu aire  
amb l’audioguia

AUDIOGUIA
Sent la veu del Monestir de Sant Cugat 
Preu:  4 €

Monestir de Sant Cugat. 
El més poderós del comtat de Barcelona

A causa de l’arquitectura original, l’accés  
al campanar no està habilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda



Visites  
de nit  
amb notes  
musicals

         Descobreix   
         les visites   
         turístiques   
         de Sant Cugat   
         2018  



Amb la col·laboració:

 Dates:  
1, 7, 15, 22 de juny

 Sortida:  
20.30 h des de l’Oficina 
de Turisme

 Durada:  
1 h 30 minuts

 Preu:  
15 €/persona 
(menors de 7 anys, gratuït) 

Promoció:  
4 concerts 30 € 
Venda anticipada al maig

Visites en català

Hi ha llocs pensats per gaudir de 
l’art i la música, el Monestir de 
Sant Cugat és un d’aquests indrets. 
Vine a gaudir d’una combinació 
on la història, la simbologia, el 
patrimoni i la música s’abracen. 

Les visites temàtiques combinades amb 
els concerts són:

Divendres 1 de juny  
El dia a dia dels monjos a través del 
Costumari i el concert de Limnos Quartet

Dijous 7 de juny 
Visita als capitells bíblics del claustre  
i el concert La melodia en el temps

Divendres 15 de juny  
L’evolució arquitectònica del claustre 
 i el concert El silenci del violoncel

Divendres 22 de juny 
Iconografia dels capitells del claustre  
i el concert Mozart i l’Octet de vent Reserva i compra:

Oficina de Turisme:
Pl. d’Octavià, 10
Portal Major del Monestir
Telèfon: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat

Edició 2018.  
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Fes la visita al teu aire  
amb l’audioguia

AUDIOGUIA
Sent la veu del Monestir de Sant Cugat 
Preu:  4 €

Visites de nit amb notes musicals



Nit de  
llegendes  
al Monestir de 
Sant Cugat
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Amb la col·laboració:

 Dates:  
4, 11, 18 i 25 d’agost

 Sortida:  
22 h des de l’Oficina de 
Turisme

 Durada:  
1 h 30 minuts

 Preu:  
15 €/persona 
(menors de 7 anys, gratuït)

Visites en català

A porta tancada, de la mà d’un 
monjo benedictí i guiats per la 
llum d’una llàntia, descobriràs la 
història, les llegendes i els éssers 
màgics que amaga el Monestir de 
Sant Cugat.

En una atmosfera de misteri 
parlarem de la vida i la mort, del 
bé i del mal, de la cultura pagana 
i cristiana. Per recuperar-nos 
acabarem la visita amb un tast  
del dolç que feien els monjos.

Reserva i compra:
Oficina de Turisme:
Pl. d’Octavià, 10
Portal Major del Monestir
Telèfon: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
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Fotos: Mané Espinosa / Ajuntament de Sant Cugat. 

Fes la visita al teu aire  
amb l’audioguia

AUDIOGUIA
Sent la veu del Monestir de Sant Cugat 
Preu:  4 €

Nit de llegendes al Monestir de Sant Cugat


