Compreu les entrades per a la visita especial
«El temps de les ànimes» a

www.monstbenet.com

El temps
de les ànimes
Del 12 d’octubre al 24 de novembre

La tardor, a Món Sant Benet,
és el temps de les ànimes.
En els països anglosaxons se celebra el Halloween.
A Catalunya celebrem Tots Sants. I a Món Sant Benet
és «El temps de les ànimes»: una proposta suggestiva
que combina el misteri i la festa, la força de les històries
i la màgia de la tardor. Una manera diferent de viure la
tardor a Catalunya, arrelada en la nostra tradició, però
que busca divertir tota la família gràcies a una àmplia
oferta d’activitats.

Durant tot «El temps de les
ànimes», Món Sant Benet ofereix
un menú especial al restaurant
La Fonda.

Gaudiu al màxim de Món Sant
Benet i quedeu-vos a dormir
a l’Hotel Món 4****!
Pack especial «El temps
de les ànimes» (1 nit amb
esmorzar, dinar al restaurant
La Fonda, sopar al restaurant
Món i visita especial «Misteris,
enigmes i històries de por»
al monestir).

Pack especial
«El temps
de les ànimes»

93 € adults / 47 € nens de 2 a 12 anys (IVA inclòs)

Una visita que us posarà els pèls de punta...
Un mercat d’olors, colors i festa
Activitats i tallers per a tota la família
I un menú tematitzat per gaudir de la tardor

Per viure intensament la tardor!
Més informació i reserves
93 875 94 01
info@monstbenet.com
Camí de Sant Benet de Bages, s/n
08272 – Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Activitats «El temps
de les ànimes»

Visita especial
Misteris, enigmes i històries de por
Tots els racons del monestir recorden històries enigmàtiques.
Històries que ens parlen d’antics passadissos secrets, ànimes
que ens visiten en nits de tempesta, estranyes presències
que recorren les estances del monestir... Recorrerem diversos
espais de Sant Benet per reviure aquestes històries llegendàries, en una visita singular especialment pensada per a tota
la família. I al final de la visita: castanyes i vi dolç!
Tots els dissabtes, del 12 d’octubre al 24 de novembre,
i el divendres 1 de novembre.
A les 18 h.

Una programació especial d’activitats per a grans i petits.
Tallers familiars especials per gaudir de la tardor i tastos
especials per conèixer diferents vessants del món del vi i la
verema realitzats amb la col·laboració dels cellers de la DO
Pla de Bages.

12 € adults i 6 € nens.
Imprescindible reserva prèvia.
Podeu comprar la vostra entrada a www.monstbenet.com

Mercat de Tots Sants
Gran celebració de Tots Sants a Món Sant Benet. Un cap
de setmana ple d’activitats, parades, degustacions...
• Parades de productes de temporada a la plaça.
• Demostracions d’oficis.
• Degustacions de productes.
• Activitats en col·laboració amb la DO Pla de Bages.
• Animació musical i contes musicats a càrrec
dels Ministrers de l’Aixada.
• Tallers familiars especials: «El camí de les ànimes»
i «Dolços de tardor».
• Menú especial al restaurant La Fonda.
Dies 1, 2 i 3 de novembre.
Parades: divendres i dissabte, de 10 a 18 h,
i diumenge, de 10 a 15 h.

Consulteu el programa complet
d’activitats a www.monstbenet.com

Tallers familiars especials:
• Dolços de tardor. Taller familiar de cuina de tardor
(12, 13, 19 i 20 d’octubre, i 2, 3, 16 i 17 de novembre).
• Carmanyola i entrepà. Taller familiar de cuina fàcil, sana
i divertida (26 i 27 d’octubre).
• El camí de les ànimes. Gimcana familiar pel camí de
ribera (1, 9 i 10 de novembre).
• Llepolies de Sant Benet. Taller familiar de cuina de tardor
(23 i 24 de novembre).
Tastos i activitats a l’entorn
del món del vi realitzats pels cellers
de la DO Pla de Bages (12, 19 i 26
d’octubre). Consulteu la programació al web.
Exposició «Bótes d’art», de la DO
Pla de Bages, del 12 d’octubre al
24 de novembre.
Imprescindible reserva prèvia per als tallers familiars
i les activitats de la DO Pla de Bages.

