El Penedès és terra de vins i és per això que us presentem alguns dels
cellers que podreu visitar fàcilment durant la vostra estada a l’Illot Gran
duent a terme la visita i tast de vins en una de les bodegues de la zona. El
preu pot variar en funció de l’experiència i són confirmats alhora de
realitzar la reserva. Per interessats, contactar amb nosaltres per a més
informació sobre preus.
En cas de voler contractar més d’una experiència en una mateixa estada
només cal que envieu un correu a reserves@illotgran.cat. Realitzem
diferents combinacions per fer de la vostra estada uns dies inoblidables.
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1

MAS SURIOL

Suriol és una família de pagesos que produeix el
seu propi raïm, elaboren el vi i l’embotellen pel
gaudiment de tots/es. Viuen al castell de Grabuac,
una masia del s.XV on hi tenen el celler envoltat de
les vinyes. Totes les instal·lacions són visitables: des
de la vinya, el celler, la masia o la cava.
Les visites són amb una capacitat mínima de 8
persones. L’horari és de dissabtes i diumenges de
12h a 14h. La visita inclou tast de dos vins.

2

SENSACIONS 1+1= 3

1+1=3 us proposa venir a descobrir en un ambient distès i relaxat de les olors, les
textures i els fruits de la nostra terra reflectides en una selecció dels seus vins i/o
caves acompanyats d’un piscolabis.

La durada de la visita i el tast és
d’aproximadament 2h. No es realitzen
visites per menys de 4 persones.



Visita

i

tast

de

3

productes

especials a escollir amb pa amb
tomàquet, formatge i fuet

El preu de la visita és de 8€/persona mentre que pels menors de 18 anys la visita és
gratuïta. Cal reservar amb una setmana d’antelació.
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3

CAVES BALDÚS

Els visitants de Jané Santacana queden impressionats tot just arribar a les
instal·lacions situades a la masia Baldús. La visita a les caves es caracteritza per
l'ambient familiar i casolà. Un típic baluard (pati interior) dóna accés al recorregut.
L'itinerari és breu i senzill, i recorre tot el procés del cava, incloses la moderna línia
de degollament i la cava subterrània, totalment mecanitzada.
En època de verema també es pot veure el
celler de vinificació en plena activitat. Al voltant
del pati interior hi ha la sala de degustació, on
acaba el recorregut de la visita i on es poden
provar sense presses els caves, gairebé tots
brut nature, els vins blancs i els negres. Moltes
famílies amb nens van els caps de setmana per
comprar cava i gaudir de tranquil·litat.
Les visites es poden reservar amb antelació de dilluns a dissabte de 9:00h a
20:00h i els diumenges de 9:00h a 14:00h. El preu de la visita és de 5€/persona.
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RIBÓ GIROT

Descobreix el celler Ribó Girot, situat en un entorn
privilegiat entre vinyes!
Gaudeix d’un dia al celler situat al cor del Penedès,
un entorn privilegiat entre les vinyes i varietats
autòctones, a mig camí entre Garraf i Montserrat.
Us ofereixen una visita guiada a les instal·lacions del
celler, coneixent el mètode d’elaboració del vi i les
caves.
Els horaris son: de dilluns a divendres a partir de les
10h, i dissabtes, diumenges i festius a partir de 12h, i
el preu és de 8€ per persona.

5

FERRER CATASÚS

La Masia Gustems és un reflex de tradició i
modernitat, tant la Masia com el seu contingut.
La Masia recupera l'estil modernista que
desprenia originalment amb un resultat fresc i
atractiu on hi troben el celler Ferré i Catasús i
el Restaurant Sumoll.
Pots gaudir d’una visita guiada i el tast d’un vi
durant 1 hora, de dimecres a diumenge de
10.30h a 13h per un preu de 10€/persona
(gratuït per menors de 15 anys acompanyats
pels

pares).

També

us

ofereixen

altres

experiències de maridatge, tallers, cursos, etc.
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6

NADAL

La Finca de Nadal de la Boadella està situada al bell mig de la plana del Penedès
en un punt privilegiat on la bellesa del paisatge captiva el visitant.
Ofereixen diferent tipus de visites: des de la visita al
celler, rutes amb bicicleta per la finca, realització de la
verema,

maridatges,

etc.

Totes

elles

amb

el

corresponent tast de vins i caves. A més, els més
petits de la família (de 4 a 12 anys) podran participar
en un joc de pistes pel celler i les vinyes de Can Nadal
i gaudir d’un maridatge de xocolata i most procedent
de les vinyes que han trepitjat. Tot això acompanyat
d’un monitor especialitzat.
El preu de les activitats varia en funció del tipus de visita que es vol realitzar. Totes les
visites s’han de concertar prèviament.
El preu de la visita guiada és de 10€/persona. Cal reservar prèviament i és necessari
un mínim de 4 persones i un màxim de 15.

Tan les visites guiades com els

maridatges s’ofereixen de dilluns a divendres a les 10:30h, 12:00h i 16:00h i dissabtes
i diumenges a les 10:30h i a les 12:00h
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7

GUST A TERRA

Et durem a conèixer les viles i pobles del Penedès, us explicarem la nostra història
plena d’anècdotes i llegendes. Descobriu el nostre territori que va ser, un dia, terra
de frontera i de castells que defensaven la seva terra.
LA VILAFRANCA ANECDÒTICA. Durant 1 hora i mitja podreu conèixer els orígens
i llocs de la ciutat envoltada del que varen ser les muralles d’una vila medieval.


Dimarts i dijous a les 19:00h – 5€ per
persona. Es pot fer l’activitat per grup tancat.
Comporta variació de preu segons el nombre
de participants.

Afegiu-hi un tast de VINS I FORMATGES al final!


Dissabtes a les 17:00h – 15€ per persona
(màxim de 12). a les 17:00h – 15€ per
persona (màxim de 12).

EL SANT SADURNÍ ANECDÒTIC. 50 minuts de viatge al llarg del temps per
descobrir com la ciutat es va convertir en la Capital del Cava.


Dissabtes i diumenges a les 11:15h i 12:30h – 8€ per persona. Es pot fer
l’activitat per grup tancat. Comporta variació de preu segons el nombre de
participants.

PASSEIG PER LA HISTÒRIA DEL COMERÇ A VILAFRANCA. Durant mitja hora
coneixerem els orígens de Vilafranca i la importància al llarg dels anys de les fires,
mercat i comerç de proximitat.


Horari a concretar amb el client – 50€ per grup. Grups de 8 a 25 persones.

CONTE “TUPINAMBURGA, LA REMEIERA” + TALLER. Els personatges ens
ajudaran a descobrir el món de les plantes remeieres durant 1 hora que acabarà
amb un taller de manualitats.


Horari a concretar amb el client – 150€ per grup.
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+ MÉS BODEGUES PER VISITAR
CAVES CODORNIU
Un viatge apassionant als orígens del cava.
Codorníu és sinònim de la història d’una família de
viticultors que es remunta al segle XVI. És
l’empresa familiar més antiga d’Espanya i una de
les més antigues del món. Actualment compta
amb més de 450 anys d’història.

La visita a les Caves Codorníu és guiada i inclou:
 Benvinguda a la Sala Puig “la Catedral del Cava”.
 Audiovisual.
 Passeig

Modernista:

Obra

arquitectònica

de Josep

Puig

i

Cadafalch declarada Monument Històric Artístic en 1976.
 Història i patrimoni de la família Codorníu.
 Jardins de les caves Codorníu.
 Museu i bodega “Celler Gran”: Exposició de maquinària tradicional per al premsat i la
fermentació; Maqueta interactiva de la bodega; Taula dels aromes.
 Primera Cava Codorníu.
 Descens a les caves subterrànies: Exposició de maquinària tradicional per a la
elaboració del cava; Recorregut en tren per les caves.
 La presència dels nostres productes en la història.
 Degustació de dos caves de gamma alta de Codorníu (most per als menors de 18 anys).

La duració de la visita és de 90 minuts
Preu: Adults 12 € / Nens (8-17 anys) 8€ /
Nens (0-7 anys) Gratis / Entrada reduïda* 9 €
(*) Entrada reduïda:
- Amb acreditació prèvia a recepció: Estudiants de 18 anys o
més / Famílies nombroses / Famílies monoparentals / Majors
de 65 anys / Pensionistes / Minusvàlids
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CELLERS TORRES
Des dels Cellers Torres volen transmetre el que va començar ara fa més de 300
anys, i que actualment encara es viu als cellers: la passió per la cultura del vi.

Vi, historia familiar, vinyes, ecologia, cultura i gastronomia són alguns dels valors
que els avalen durant els 20 anys dedicats a l’Enoturisme.

Una visita a Bodegues Torres és una forma diferent de descobrir i experimentar
el fascinant món del vi a través dels sentits, al cor de les vinyes del Penedès.

Ofereixen un gran nombre d’activitats per realitzar a les seves instal·lacions, des de
visites, tallers, maridatges, etc.

De dilluns a dissabte, de 9:15h 16h, Diumenges i festius de 09.15h a 12.00h
(Primer i últim tour).

Preu: a partir de 9.00€ / 7.50€ (socis)

Les sessions de la visita s’ofereixen en tres idiomes:
-

Català: de dilluns a dissabte a les 15.00h i diumenges i festius a les 11.00h

-

Castellà: de dilluns a dissabte a les 12:00h i 16:00h i diumenges i festius a les
12:00h.

-

Anglès: de dilluns a dissabte a les 11:00h, 13:00h i 15:30h i diumenges i festius
a les 11:30h.
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CAVES CUSCÓ BERGA
Ubicades en el petit poble de les Gunyoles d’Avinyonet, situat a la part oriental del
Penedès, trobem les caves de Cuscó Berga. Unes caves de tradició familiar en un
dels paisatges més encantadors de la comarca del Penedès.
Cuscó Berga ofereix una visita guiada al celler d’una hora, on comparteixen la seva
filosofia de treball, els inicis i el procés d'elaboració manual dels seus vins i caves.
La visita acaba amb una degustació dels caves i vins més emblemàtics i selectes
del seu Celler "Cuscó Berga" amb DOCAVA i del Penedès.
I si hi aneu amb temps teniu dues opcions mentrestant us espereu per fer la visita:


Una Escapada al Miravinya "El circells" al Puig de la
Miret. És un Mirador Singular 360º, gaudeix de vistes de
vinyes, muntanyes, neu, mar ... Vine a veure l'espectacle
del paisatge, emociona qui el mira, bevent una copa de
cava.



Passeig pels diferents escenaris del Pessebre Vivent de
Les Gunyoles on milers de persones han gaudit aquest
Nadal.

La duració d’aquestes dues activitats és d’aproximadament 25 minuts cadascuna.
El preu de la visita guiada és a partir de 10€/persona.
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JEAN LEON
Descobreix la personalitat inconfusible dels vins Jean Leon i l'apassionant història
del seu fundador.
Viu una experiència única a Jean Leon i descobreix:
-

Una bodega emmarcada en un entorn exclusiu, únic i paisatgístic

d’on

poder gaudir de l’encant de la regió del Penedès.

-

La sorprenent biografia del fundador de la bodega Jean Leon. Un jove
visionari que després de superar infinitat d’adversitats, va arriba a rodejarse amb la gent més influent de la societat Americana dels anys 50.

-

Els prestigiosos vins de finca de Jean Leon.

Les bodegues Jean Leon ofereixen un gran ventall
d’activitats per poder descobrir i degustar els seus
productes. Des de visites i degustacions a maridatges.
La visita estàndard inclou una visita guiada pel celler i un recorregut per la vinya
Gigi Chardonnay, la vinya Palau Merlot i la vinya Le Havre Cabernet Sauvignon
Reserva. Consulta el preu i les condicions d’altres tipologies de visites.
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MONTESQUIUS
Montesquius és una cava fundada al 1918 al cor de Sant Sadurní d'Anoia que ha
sabut mantenir l'esperit des del seu origen.
Totes les visites inclouen un recorregut per les diferents zones d’elaboració i per
les caves subterrànies excavades a pic i pala al 1918, on s’explica com s’elaboren
els seus caves.
Tenen a la vostra disposició quatre tipus de visita diferents:

Visita Tradicional: 2 Degustacions de Cava acompanyat
per un pica-pica. Aquesta visita es du a terme els
dissabtes a les 11h i les 15h, dura 1h i 15 minuts i té un
cost aproximat de 10€/persona.
Visita amb Tast a Cegues: 2 tastos (dimarts a dissabte a
les 12:30h) o 4 tastos (dimarts a dissabte a les 14h) a
cegues; per a gaudir i aprendre a diferenciar els següents
elements: Reserva Blanc, Reserva Rosé, Gran Reserva
Blanc i Naturlovers Brut nature Blanc reserva. Un cop et
destapes els ulls acabes d'harmonitzar els caves amb un
aperitiu de Pernil ibèric i Formatges. La duració de
l’experiència és de 90 minuts i el preu varia entre
18€/persona i els 29€/persona.

Senderisme entre vinyes: Guia per les vinyes més emblemàtiques del territori i
les nostres bodegues on ofereixen les degustacions dels caves reserva
acompanyats d’un Brunch compost per: embotits regionals, pa amb tomàquet,
pernil i pastes dolces. També ofereixen el Brunch vegetarià o vagà. Amb un mínim
de 4 persones, i un preu a partir de 34€/persona. Reservar amb antelació.

Consultar disponibilitats d’horaris, preus i altres ofertes, en cas d’interès.
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CELLER VALLFORMOSA
Vallformosa, una empresa amb tradició familiar des de 1865, ofereix la possibilitat
de descobrir la cultura del vi i conèixer de forma amena el procés d’elaboració de
vins i caves a través de la visita guiada al celler i la degustació dels seus productes.

Vallformosa ofereix un ampli ventall d’activitats relacionades amb el món del vi que
permeten viure una experiència única.

Visita guiada: en diversos idiomes (català,
castellà, anglès i francès)

Durada de la visita: 1,5 hores, amb degustació
de dos productes

Horari: de dilluns a dissabte de 9:30h a 17:00h i
diumenges i festius de 9:30h a 13:00h, amb
reserva prèvia.

Preu: Adults: 8€ / Nens i joves de 6 a 17 anys /
Jubilats: 6.5€ / Menors de 6 anys: gratuït

A www.enoturismepenedes.cat trobareu
més informació sobre les bodegues i caves.
Preus i horaris actualitzats per últim cop durant el Novembre de 2017
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