
         Descobreix   
         les visites   
         turístiques   
         de Sant Cugat  
         2019  

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



 Dates:  
Tots els dissabtes

 Sortida:  
10 h des de l’Oficina de 
Turisme

 Durada:  
1 h 30 minuts

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

Visites en català

Els matins es converteixen en una 
visita exclusiva que et permetrà 
passejar per l’interior del claustre 
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 de 
les capelles laterals, sota la coberta 
de la quarta nau. 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.

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

Edició 2019  |  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



         Descobreix   
         les visites   
         turístiques   
         de Sant Cugat   
         2019  

Impro-claustre  
al Monestir 
Crea la teva 
pròpia visita  
i gaudeix-ne



 Dates  
Tots els diumenges

 Sortida  
12 h des del Claustre del 
Monestir de Sant Cugat

 Durada 
1 hora

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

Visites en català

Regala’t una experiència única  
i exclusiva

La visita Impro-claustre del 
Monestir de Sant Cugat no té 
guions previs, només algunes 
regles de joc que, barrejades amb 
l’atzar i la improvisació del guia, 
generen una visita única a través 
de l’eix iconogràfic dels capitells 
del Claustre. És una visita que no 
es tornarà a repetir, serà exclusiva 
pel grup, perquè són els mateixos 
visitants els que marquen els 
temes que explicarà el guia. 

Fes la visita al teu aire  
amb l’audioguia

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

Impro-claustre al Monestir

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

Edició 2019  |  Fotos: Mané Espinosa / Ajuntament de Sant Cugat. 


