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Conjunt Monumental MÓN SANT BENET 
Monestir Medieval  - Espai Modernista 

 
DIJOUS 26 de NOVEMBRE del 2020 

 

 Sortida a les deu  (10.00 h). davant el Hard Rock Cafe, situat a la 
vorera, de mar, de la plaça Catalunya, a la parada oficial d’autocars. 

 Seguidament arribarem a l’antic conjunt monàstic de SANT 
BENET de BAGES, situat al terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages, on començarem la nostra visita amoneda experiència 
medieval, tot un recorregut per mil anys d’història, on descobrirem 
les estances monumentals del monestir. El passat ens parla a través 
d’hologrames espectaculars, projeccions immersives, efectes 
sorprenents... per conèixer la història del monestir, però també mil 
anys d’història de Catalunya. Una de les propostes més atrevides i 
espectaculars fetes sobre el patrimoni històric, que converteixen el 
monument en una experiència emocional. 

 Dinar: al restaurant  LA FONDA, situat dins del conjunt Món St. 
Benet.  

Menú: coca de verdures escalivades amb formatge d’abadia cruixent – Bacallà 
amb crema de porros dels horts de Sant Benet – Postres: mel i mató a la 

Santbenetana – Pa, aigua, vi negre Terracota i Xarrup de St. Benet, cafè o 
infusió. 

 Després de dinar, ens endinsarem en les antigues dependències del 
monestir que, durant l’última època, es varen convertir en residència 
d’estiu de la família del pintor modernista RAMON CASAS. En 
aquest indret idíl·lic, gaudirem d’una rica col·lecció de peces que 
evoquen una atmosfera d’inspiració romàntica i burgesa de 
començament del segle XX, mitjançant   
música, llum, projeccions, olors i altres efectes sorprenents que ens 
durant, a través dels salons i habitacions,  a viure una experiència 
plena de suggestió i sensibilitat. 

 Tot seguit, retorn a Barcelona.  
PREU: 89 €   EUROS 

Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 
14.00h.  Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  
DILLUNS 23 de novembre al número de compte següent: 

CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
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 NOTES: cal dir que tant la nostra Cia. d’Autocars com les instal·lacions de 
Món Sant Benet, estan al corrent de les normatives que les autoritats 
competents en matèria sanitària i  han pres per garantir que puguem gaudir 
de la visita amb la màxima tranquil·litat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones  
 


