
VISITES AL MONESTIR

Experiència medieval
Us proposem un viatge per mil anys 
d’història, on descobrirem les estan-
ces monumentals del monestir, com 
l’església, la cripta, el claustre, el ce-
ller, etc. El passat ens parla a través 
d’hologrames espectaculars, projec-
cions immersives, i efectes sorpre-
nents per conèixer la història d’aquest 
monestir únic.
Preu: 9€ per persona

Experiència modernista
Un recorregut per les estances del 
sobreclaustre que el pintor Ramon 
Casas i la seva família van conver-
tir en residència d’estiueig. Música, 
llum, projeccions... ens guien a través 
dels salons i habitacions per viure una 
experiència plena de suggestió i sen-
sibilitat.
Preu: 7€ per persona

VISITA A LA FUNDACIÓ ALÍCIA

Experiència a la Fundació 
Alícia
Una experiència original per trobar 
l’Homo Alimentarius. Resoldrem di-
verses incògnites i coneixerem què és 
i quina feina fa la Fundació Alícia, un 
centre dedicat a la recerca en la cui-
na que promou la bona alimentació.
Preu: 7€ per persona

MÓN ST BENET
ACTIVITATS ESPECIALS PER A GRUPS

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: www.monstbenet.com · info@monstbenet.com · Tel. 93 875 94 01

Preus per a grups a partir de 20 persones. Cal prèvia reserva. Consulteu els horaris de visites. Si sou una agència us oferim tarifes especials. 

Veniu a passar un dia a Món St Benet amb 
la vostra entitat, grup d’amics o familiars. 
Us proposem un munt d’activitats per gau-
dir del magnífic Monestir de Sant Benet de 
Bages, conèixer la Fundació Alícia o des-
cobrir l’entorn natural únic. Amb la possi-
blitat de combinar-ho amb un bon àpat. 

ACTIVITAT DE VESPRE 

El misteri de Sant Benet
Aprofitant les ombres del crepuscle us 
proposem una experiència de miste-
ri en aquest indret singular carregat 
de llegendes i històries encara per 
explicar. Una activitat que requerirà 
el vostre enginy i que us permetrà 
recórrer alguns dels espais més em-
blemàtics del monestir a la recerca de  
proves clau d’ un assassinat. 
Preu: 13€ per persona

ACTIVITATS FAMILIARS

Experiència medieval familiar
Ens endinsem en el monestir medie-
val amb un guia que ens descobrirà 
els racons, anècdotes i històries que 
s’amaguen entre les seves parets, 
amb explicacions adaptades per a 
tota la família. Una proposta lúdica 
i didàctica que apropa als més petits 
a la història amb una mirada diverti-
da i participativa. Aprendre tot diver-
tint-se! 
Preu: 9€ per persona

Tallers familiars
Us oferim una àmplia proposta de ta-
llers familiars a l’entorn de la gastro-
nomia, el paisatge i la història. Con-
sulteu les propostes.
Preu: 7,50€ per persona


