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Al finalitzar el passeig o la visitar, podreu gaudir d’un tastet d’embotits de la 

Cooperativa la Plana de Vic, tots d’elaboració pròpia i fets de manera artesanal. 

 

 
   

 (l’entrada a la plaça no es possible amb el trenet els dimarts i dissabtes matí , per motius del Mercat Setmanal) 

 

Inaugurat el 1996,aplega la col·lecció  de 

l'industrial vigatà Andreu Colomer i Montmany , 

el qual va tenir cura durant mes de 50 anys de 

reunir més d’un miler de peces elaborades total o 

parcialment amb peces de pell. 

  

Visita a la Catedral de Vic                              

A la catedral actual,d’estil neoclàssic, s’hi pot 

admirar la cripta romànica del segle XI  i el 

claustre gòtic del segle XIV. El retaule d’alabastre 

de Pere Oller i la decoració mural de la nau 

central, l’obra de més magnitud de Josep M.Sert. 
  

Visita al Museu Episcopal de Vic 

Inaugurat l’any 1891,conserva una magnífica 

col·lecció d’art medieval amb obres mestres de 

pintures i escultura romànic i del gòtic català, 

considerada de les més importants del món. 

  
Visita al Museu d’Art de la Pell de Vic 

Preu 6 €  

(Recorregut amb trenet+visita catedral)  
 

Temps:  1h i 30’...aprox.  

Per grups inferiors a 30 persones      

(consultar preus) 

  

Preu 8 € 
(Recorregut amb trenet+visita 

Museu Episcopal)  

 
Temps:  1h i 30’...aprox.  

Per grups inferiors a 30 persones 

(consultar preus) 

  

Preu 6 € 
(Recorregut amb trenet+visita 

Museu d’Art de la Pell) 
 

Temps:  1h i 30’...aprox. 

Per grups inferiors a 30 persones 

(consultar preus) 

  

Gaudeix d’aquest 
passeig amb el 
Trenet turístic per 
la Ciutat de Vic 

Es tracta de realitzar una excursió amb 

el trenet pels diferents punts més 

emblemàtics de la ciutat de Vic. 

Recorregut amb trenet entorn i part del 

centre històric de la ciutat, amb entrada 

a la plaça. 

Preu 4 € 
 (Recorregut amb trenet+Degustació)  

 
Temps:..45’..aprox.  

Per grups inferiors a 30 persones 

(consultar preus) 

  

Amb totes les sortides hi ha l’opció de poder Esmorzar o Dinar  amb ofertes per grups. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres 

sol·licitant mes informació. Buscarem la millor solució perquè la vostre excursió sigui un èxit.  

 

 

Amb  el suport de:  

       OFERTA :     Museu Episcopal+Passeig amb trenet+Nau Central Catedral i Tastet .....................   8€ 

                               Museu Art de la Pell+Passeig amb trenet+Nau Central Catedral i Tastet ...............   7€ 

      Museu episcopal+Passeig amb trenet+Museu Art de la Pell+Nau Central Catedral i Tastet .........  11€ 
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Descobreix 

Osona 

Serveis Turístics Vic S.L 

Visitar Al Petit Zoo d’en Pere. 

Una fàbrica i una colònia del S.XIX unides pel 

riu Ter i el tren. 

Veniu a conèixer dos espais singulars a Manlleu, la 

capital del Ter. Al Museu del Ter  podreu veure com 

la força de el procés de la filatura, mogudes per una 

Turbina Fontaine  del S.XIX.  A bord d’un  tren 

turístic recorrereu el passeig del Ter, prop de 3km 

de cultura i natura a la vora del riu. 

  

EL TER, PAISATGE,  

  CULTURA I INDÙSTRIA  A   MANLLEU  

Preu: ...... € 

 (Passeig amb trenet+visita Museu)  

 
Temps:  ..aprox.  

 

Per grups inferiors a 30 persones (consultar preus) 

  

Visita entorn Sant Bartomeu del Grau amb el tren turístic. 

On veurem l’església antiga, la nova , la fàbrica   tèxtil i anirem 

fins el Mirador de la Plana. 

Per poder contemplar unes vistes extraordinàries de la comarca 

d’Osona. 

Visita guiada al Zoo on podran contemplar   animals com, 

La trigesa “La Rita” ,El Lléo, Cocodril, Macacos , i molt més. 

  

LA RUTA DE L’AIGUA DE TONA AMB 

TRENET. 

Puja al tren i gaudeix del paisatge de les aigües de Tona, 

des del romans,  

amb la  visita al jaciment al museu del Camp de les 

Lloses, als forns ibèrics, també amb els  monuments 

medievals situats al Pla del Castell de Tona, i amb la 

visita al Santuari de Lurdes de Tona.  

  

Preu :...... € 

 (Passeig amb trenet+visita Museu)  

 
Temps:  ..aprox.  

 

Per grups inferiors a 30 persones (consultar preus) 

  

Preu : ..... € 

 (Passeig amb trenet+visita Petit Zoo)  

 
Temps:  ..aprox.  

 

Per grups inferiors a 35persones (consultar preus) 

  

VISITAR AL MÀGIC MON DEL TREN. 
Quan puguis mirar amb il·lusió, quan siguis capaç d'imaginar, 

quan els teus ulls retrobin la mirada d'infant, només llavors 

descobriràs.. màgic món del tren. 

I desprès de la Visitar al Màgic mon del Tren a Sta Euènia de 

Berga. 

Recorregut amb trenet entorn ciutat de  Vic  amb  entrada  a  la 

plaça. 

 

  

Preu: ..... € 

 (Passeig amb trenet+visita Màgic mon del tren)  

 
Temps:  ..aprox.  

 

Per grups inferiors a 35 persones (consultar preus) 

  

Visitar a la granja Cal Rei. 
Us oferim una visita guiada per les instal·lacions de  Cal Rei de Santa 

Eugenia de Berga,  una granja de vaques de llet amb una llarga 

experiència en el món ramader.  

Consta de tres parts molt importants: 

Benestar animal i medi ambient. 

I desprès de la Visitar : 

Recorregut amb trenet entorn ciutat de  Vic  amb  entrada  a  la plaça. 

 

  

Preu: ..... € 

 (Passeig amb trenet+visita Granja)  

 
Temps:  ..aprox.  

 

Per grups inferiors a 35 persones (consultar preus) 
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Amb totes les sortides hi ha l’opció de poder Esmorzar o Dinar  amb ofertes per grups. No dubteu en posar-se en contacte amb 

nosaltres sol·licitant mes informació, buscarem la millor solució perquè la vostre excursió sigui un èxit.  
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