Oficina de Turisme:
Plaça d’Octavià, 10
Telèfon: 936 759 952
turisme@santcugat.cat

Edició 2020 | Fotos: Mané Espinosa/Ajuntament de Sant Cugat

visitsantcugat.cat

Els 10
imprescindibles
de Sant Cugat

de Sant Cugat

Els 10 imprescindibles

Monestir de
Sant Cugat

Museus
de la ciutat

Parc Natural de
Collserola

13 parcs
urbans

Exponent fonamental de l’art
medieval a Catalunya, fundat
al segle ix. Amb 144 capitells,
alberga un dels claustres
romànics més excepcionals
d’Europa.

Tres museus públics de
temàtiques diferents; per
conèixer l’arquitectura i vida
monacal al Monestir, el Celler
Modernista i el Centre Grau
Garriga d’Art Tèxtil.

Un dels parcs naturals més
grans de l’àrea metropolitana,
amb una superfície de més
de 8.000 hectàrees d’espai
natural preservat, ideal per
descobrir moltes rutes a peu
i fer esport.

Ciutat verda, amb un arbre
per habitant, s’hi troben
13 parcs urbans que ofereixen
espais que són un regal per
als sentits i amb una gran
oferta de rutes per a tothom.

Teatre-Auditori
Sant Cugat

Espais
gastronòmics

Comerç
de qualitat
i singular

Ruta
modernista
i noucentista

Amb més de 25 anys
d’història, s’hi troben
espectacles de reconegut
prestigi mundial, en camps
tan diversos com el teatre, la
música, la dansa i l’òpera.

Els sabors, les textures,
les aromes, els productes
de proximitat i el bon
clima són els ingredients
de la gastronomia dels
restaurants de Sant Cugat.

Carrers i places plens
d’autenticitat i encís. S’hi
troben les botigues més
modernes, establiments
tradicionals i diferents, i tota
mena de fires i mercats.

L’Eixample de final del segle
xix ens permet descobrir les
residències de la burgesia
barcelonina, la fàbrica
de terrisseria i el Celler
Modernista.

Mercantic

Prop de 125 comerciants
ofereixen un espai original,
únic i ple d’oci, dedicat a la
compra i venda d’antiguitats,
articles vintage, artesania
i decoració més original
d’Espanya.

Esport
a la ciutat

Amb instal·lacions esportives
de primer nivell, un dels
Centres d’Alt Rendiment (CAR)
més importants d’Europa,
amb més de 35 km de carril
bici i una ciutadania molt
activa que estima l’esport.

