MÓN SANT BENET
ACTIVITATS ESPECIALS PER A GRUPS
Veniu a passar un dia a Món Sant Benet
amb la vostra entitat, grup d’amics o familiars. Us proposem un munt d’activitats per
gaudir del magnífic Monestir de St Benet de
Bages, conèixer la Fundació Alícia o descobrir l’entorn natural únic. Amb la possiblitat
de combinar-ho amb un bon àpat.

VISITES AL MONESTIR

Experiència medieval
Us proposem un viatge per mil anys
d’història, on descobrirem les estances monumentals del monestir, com
l’església, la cripta, el claustre, el celler, etc. El passat ens parla a través
d’hologrames espectaculars, projeccions immersives, i efectes sorprenents per conèixer la història d’aquest
monestir únic.
Preu: 11€ per persona
Preu Pass Experiència Medieval + Modernista: 16€ per persona

VISITA A LA FUNDACIÓ ALÍCIA

Experiència modernista
Un recorregut per les estances del
sobreclaustre que el pintor Ramon
Casas i la seva família van convertir en residència d’estiueig. Música,
llum, projeccions... ens guien a través
dels salons i habitacions per viure una
experiència plena de suggestió i sensibilitat.

Experiència a la Fundació
Alícia
Una experiència original per trobar
l’Homo Alimentarius. Resoldrem diverses incògnites i coneixerem què és
i quina feina fa la Fundació Alícia, un
centre dedicat a la recerca en la cuina que promou la bona alimentació.
Preu: 9€ per persona

Preu: 9€ per persona
Preu Pass Experiència Medieval + Modernista: 16€ per persona

ACTIVITAT DE VESPRE

ACTIVITATS FAMILIARS

El misteri de Sant Benet
Aprofitant les ombres del crepuscle us
proposem una experiència de misteri 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 emblemàtics del monestir a la recerca de
proves clau d’ un assassinat.

Tallers familiars
Us oferim una àmplia proposta de tallers familiars a l’entorn de la gastronomia, el paisatge i la història.
Consulteu les propostes.
Preu: 7,50€ per persona
Preu Pass Experiència Medieval + taller:
13€ per persona

Preu: 13€ per persona

Preus per a grups a partir de 20 persones, vàlids fins a 31/12/22. Cal prèvia reserva. Consulteu els horaris de visites. Oferim tarifes especials per agències.

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

