LA RUTA DEL VI
TERRA ALTA
CELLERS VISITABLES
20 CELLER FRISACH

21 CELLER PAGOS DE HÍBERA

Av. Terra Alta, 32
43784 Corbera d’Ebre
Tel.: 977 421 215 / 696 023 617

Catedral del vi
C. Pilonet, 8 · 43594 Pinell de Brai
Tel.: 977 426 234

GPS: 41.076359, 0.473974

GPS: 41.016475, 0.512633

www.cellerfrisach.com

Dies de visita

Mín. / Màx. visitants

Cal reserva prèvia

Vins degustació

Visita vinyes

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

set. oct. nov. des.

ds. dg.

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

ag.

09-14 h
17-19 h

Horaris de visita

Tastos exprés

Durada

Vins 100%
garnatxa blanca

Enoturisme actiu

Restaurant

Vins ecològics

Enoturisme entre vinyes

Núm. ampolles

Enoturisme per
apassionats del vi

08 09 10

Enoturisme familiar

1 mín.
30 màx.
100%
garnatxa
blanca

01 02 03 04
05 06 07

* Els preus poden estar subjectes a canvis per part dels cellers.

Visita lliure audioguia:
Entre setmana: 10-19h
i dissabte:10-20h
Visita guiada:
caps de setmana i festius:
12 h i a les 17 h

1h 30’

3
+5 €

Tipus d’activitats:

Preu:

1h 30’ / 2h

2 (a)
4 (b)

1 mín.

70.000

set. oct. nov. des.

25-26/12
Dilluns d’hivern

ds. dg.

Enoturisme cultural
Enoturisme gastronòmic

Preu*

dv.

ag.

www.catedraldelvi.com

100%
garnatxa
blanca

60.000
Preu:

Tipus d’activitats:

5,50€

8€

(a: 2 vins+oli+aperitiu)

7,40€

(b: 4 vins+oli+aperitiu)

20

02 CELLER DE BATEA

Ctra. Vilalba dels Arcs, s/n
43786 Batea
Tel.: 977 430 596 / 646 977 454

C. Molí, 30
43786 Batea
Tel.: 977 430 056

GPS: 41.090968, 0.320229

GPS: 41.096687, 0.311075

www.altavins.com

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

ag.

ds. dg.

www.cellerbatea.com

set. oct. nov. des.

gen. febr. març abr. maig juny jul.

25-26/12, 01/01

dl.

09-14 h
16-20 h
2 mín.
30 màx.

dc.

dj.

dv.

-

219.000

+4 €

Tipus d’activitats:

Preu:

ag.

ds. dg.

25/12, 01/01

21

1h 30’

+2 €

Tipus d’activitats:

Preu:

6€

6€

www.herenciaaltes.com

GPS: 41.053013, 0.439156

set. oct. nov. des.

500.000

Finca Lo Grau de l’Inquisidor,
Crta. N-420, km. 798
43780 Gandesa
Tel.: 977 430 681

www.cellerbarbarafores.com

4

100%
garnatxa
blanca

19 HERÈNCIA ALTÉS

C. Santa Anna, 28
43780 Gandesa
Tel.: 977 42 01 60 / 620 130 814

11
12

De dl. a dv.
9-12h / 15 -18h
Dissabte: 11h

1h 30’

3

100%
garnatxa
blanca

dt.

18 BÀRBARA FORÉS

13 14 16
17 18 19

Idea i coordinació: Tourislab·David Esteller / Disseny: Simbolic.cat

01 ALTAVINS VITICULTORS

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

GPS: 41.054538, 0.396778
ag.

set. oct. nov. des.

ds. dg.

dl.

De dl. a ds.
de 10-13h / 16-19h,
amb reserva prèvia
Dg. a convenir

1h 30’

2 (a)
4 (b)

2 mín.
15 màx.
100%
garnatxa
blanca

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dt.

dc.

dj.

dv.

Del 25/03 al 30/09
sense reserva prèvia
Del 01/09 al 24/03
amb reserva prèvia

+8 €

Tipus d’activitats:

Preu:

set. oct. nov. des.

De dl. a dv.
09-17h
Ds i dg.
10-15h

2h

4

1 mín.

60.000

ag.

ds. dg.

100%
garnatxa
blanca

600.000

inclòs

Tipus d’activitats:

Preu:

7€
(b) 10€

(a)

15 €

15

03 CELLER PIÑOL

04 CELLERS TARRONÉ

Av. Aragó, 9
43786 Batea
Tel.: 977 430 505

C. Calvari, 22
43786 Batea
Tel.: 977 43 01 09

GPS: 41.092998, 0.311230

GPS: 41.092409, 0.312818

www.cellerpinol.com

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

www.cellerstarrone.com

ag.

ds. dg.

5

100%
garnatxa
blanca

set. oct. nov. des.

25-26/12, 01/01

09.30-13.30 h
15.30-19.00 h

2 mín.
20 màx.

14 CELLER JOSEP VICENS 15 VINYES DEL CONVENT

Parc Natural
dels Ports

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

2 mín.
30 màx.

400.000

+5 €

Tipus d’activitats:

Preu:

ag.

ds. dg.

100%
garnatxa
blanca

GPS: 41.054038, 0.437477

GPS: 40.975823, 0.332088

GPS: 41.072541, 0.448422

set. oct. nov. des.

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

Tipus d’activitats:

dv.

2 mín.
10 màx.

ag.

Preu:

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

Preu:

08 BERNAVÍ

09 VINS DEL TROS

dt.

dc.

dj.

dv.

set. oct. nov. des.

gen. febr. març abr. maig juny jul.

25-26/12, 01/01

dl.

100.000

inclòs

Tipus d’activitats:

11 CELLER MENESCAL

dc.

dj.

dv.

Preu:

ag.

set. oct. nov. des.

25-26/12,
01-06/01

ds. dg.

De dl. a dv.
de 8-17h.
Ds. i festius
a convenir.

2 mín.
20 màx.

Des de 5 €
fins 16 €

10 CELLER CLUA

dt.

1h 30’ / 2h

3

inclòs
Preu:

ag.

ds. dg.

2 mín.
15 màx.

Tipus d’activitats:

GPS: 41.074724, 0.429796

De dl. a ds.
10-13 h
Dg. i Festius:
10-14 h

1h 30’

5€

07 CELLER ARRUFÍ

25-26/12, 01/01

dl.

30.000

Finca el Mas
Crta. Gandesa-Villalba Km.2
43780 Gandesa
T.: 977 421 534

www.edetaria.com

gen. febr. març abr. maig juny jul.

2-5

17 EDETÀRIA

www.dardell.es

set. oct. nov. des.

De dc. a dg.
9-14 h
16-19 h

1h 15’

50.000

ag.

ds. dg.

consulteu

9€

06 CELLER LA BOTERA

set. oct. nov. des.

ds. dg.

2-3

100%
garnatxa
blanca

consulteu

-

dj.

www.lesvinyesdelconvent.wine

De dl. a ds.
de 10-13h i de 16-19h
Dg. i festius de 11-14h

1h 30’ / 2h

9€

05 LA FOU CELLER

Camí de les Comes d’en Bonet, s/n
43780 Gandesa
Tel.: 678 036 487

25-26/12, 01/01
Tancat també juliol,
agost i setembre

consulteu

2

Ctra. d’Horta de Sant Joan a Arnes, km 0,5
43596 Horta de Sant Joan
Tel.: 977 435 412

www.vinsjosepvicens.com

11-13 h
16-18 h

1h 30’ / 2h

3 vins
5€

dv.

16 COMA D’EN BONET

Avinguda d’Aragó, 20
43780 Gandesa
Tel.: 660 658 667 / 648 130 113

1h 30’ / 2h

3-4

100%
garnatxa
blanca

200.000

inclòs

Tipus d’activitats:

Preu:

5€

12 SANT JOSEP VINS

15 €

13 CELLER COOP. GANDESA

Pl. Catalunya, 34
43786 Batea
Tel.: 646 850 277

Ctra. de Maella, s/n
43786 Batea
Tel.: 977 430 009 / 676 534 609

Polígon Industrial Valldevinyes Parc. 1B
43786 Batea
Tel.: 645 159 066

Finca Mas Vernet
43782 Vilalba dels Arcs
Tel.: 651 031 835 / 619 014 194

C. Major, 13
43782 Vilalba dels Arcs
Tel.: 605 096 447 (Joan Ramon)

Vall de St. Isidre, 41
43782 Vilalba dels Arcs
Tel.: 977 263 069

C. Joan Amades, 2
43875 Bot
Tel.: 977 428 095

Agrícola Sant Josep
C. de l’Estació, 2. 43785 Bot
Tel.: 977 428 352 / 626 516 491

Av. Via Catalunya, 28
43780 Gandesa
Tel.: 977 420 017 / 608 316 881

GPS: 41.094483, 0.311008

GPS: 41.092704, 0.307887

GPS: 41.088433, 0.308068

GPS: 41.152039, 0.394108

GPS: 41.120759, 0.409493

GPS: 41.115366, 0.408972

GPS: 41.009816, 0.385343

GPS: 41.008972, 0.381755

GPS: 41.0548554, 0.440435

www.lafou.es

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

ds. dg.

ag.

set. oct. nov. des.

gen. febr. març abr. maig juny jul.

25-26/12,
01-06/01

dl.

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

2 (a)
3 (b)

dt.

dc.

Divendres
11-13.30h
16-18.30h

dj.

2 mín.
50 màx.

80.000

+4 €
Preu:

10€
(b) 12€
(a)

dv.

ds. dg.

ag.

set. oct. nov. des.

gen. febr. març abr. maig juny jul.

25-26/12,
01-06/01

dl.

De dl. a dv. 09-13h / 15-20h
Dissabtes de 10-13h / 15-19h
Diumenges i festius: 10-13h
(d’abr. a set. tardes fins les
20h, ds. de 10-13h / 16-20h)

1h 30’

10.30-12 h
1 mín.
20 màx.

www.cellerarrufi.com

www.labotera.com

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

dc.

1 mín.
15 màx.

+2 €
Preu:

6€

dj.

dv.

ds. dg.

De dl. a dv.
9-13h / 15 -19h
Cap Set.: 12-14h

1h

2
400.000

dt.

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

ag.

set. oct. nov. des.

gen. febr. març abr. maig juny jul.

25-26/12,
01-06/01

dl.

dt.

dc.

dj.

2 mín.
20 màx.

inclòs
Preu:

dv.

ag.

100%
garnatxa
blanca

www.vinsdeltros.com

set. oct. nov. des.

ds. dg.

3/6
40.000

Tipus d’activitats:

5€

Una zona privilegiada per obtenir un raïm sa, madur i amb caràcter,
amb una viticultura de gran tradició i respectuosa amb el medi ambient,
que provoca en el seu vi una identitat pròpia.

Vine i descobreix la Ruta del vi de la Terra Alta!

dt.

dc.

1h 30’
mín.
4

2 mín.
12 màx.

inclòs
Preu:

6/10 €

La Terra Alta gaudeix d’un paisatge espectacular
on predominen les serres i els boscos d’alzina i pi blanc,
així com els camps d’ametllers, vinya i olivera.
La seva situació geogràfica, amb un alt valor paisatgístic,
l’ha portada a ser reconeguda per la UNESCO
com a Reserva de la Biosfera.
La Terra Alta, com la garnatxa que arrela en terres calcàries i creix amb el sol
del Mediterrani, és treballada amb honestedat i orgull per la seva gent.

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

09-14 h
16-19 h

1h

3
30.000

www.bernavi.com

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

dj.

ag.

www.cellerclua.com

set. oct. nov. des.

ds. dg.

25-26/12, 01/01

10-13 h

1h 30’ / 2h

dv.

dl.

dt.

dc.

+3 €
Preu:

12 €

dj.

dv.

ds. dg.

De adill.
De dl.
ds.a dis.
9-13h // 15-19h
15 -19h
de 9-13h
10-13h
Dg. Dg.:
de 10-13h

2 mín.
25 màx.

3
25.000
27.000

gen. febr. març abr. maig juny jul.

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

www.cellermenescal.com

ag.

set. oct. nov. des.

gen. febr. març abr. maig juny jul.

25-26/12

dl.

dc.

1 mín.
50 màx.

inclòs
Preu:

5€

dj.

dv.

ag.

ds. dg.

set. oct. nov. des.

25/12, 01/01, 03/02

Dl. a ds.
de 09.30-14h / 16-19h
Diumenge de 10-14h

1h 30’

3
95.000

dt.

www.santjosepwines.com

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

6
40.000

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dj.

dv.

ds. dg.

De dl. a ds. 9-13h/15 -19h
Dg. i Festius: 10-13.30h
De l’01/06 al 30/09,
tardes de 16-20h

1h 30’
6
vins

dc.

Preu:

5€

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

set. oct. nov. des.

25-26/12, 01-06/01,
02-03/02

-

gen. febr. març abr. maig juny jul.
dl.

dt.

dc.

2 mín.
60 màx.

inclòs
Preu:

8€
(b) 15€

(a)

dj.

dv.

ds. dg.

De dl. a dg.
10h/12h/16h
Estius: 17h

1h 30’ / 2h

3 (a)
5 (b)

1 mín.
15 màx.

+5 €

ag.

www.coopgandesa.com

100%
garnatxa
blanca

Tipus d’activitats:

ag.

set. oct. nov. des.

25-26/12
01-06/01

1h 30’

3
358.000
Preu:

6€

Terra Alta,

activitats per a tothom

Enoturisme
per als
apassionats
del vi

Secrets de Bernaví

Visita amb enòleg

Visita amb enòleg

Celler Bernaví

Vins de Tros

Celler de Batea

Visita tècnica amb els tres
‘Bernavins’ per descobrir
els secrets que marquen
l’elaboració artesanal i personal
de Bernaví. L’activitat acaba
amb un tast ampliament
comentat.

Visita per als apassionats del vi
que vulguin endinsar-se en el món
de la viticultura i conèixer aspectes
tècnics sobre l’elaboració del vi.

Una mirada tècnica al procés
de producció dels vins del celler
cooperatiu de Batea.
6€

12€

1h 30’ - 2h

1h 30’

15€

Catalunya

mínim 2 persones

2-12 persones

2h
mínim 6 persones
Reserva prèvia

Girona

Curs d’iniciació
al tast de vins

Enòleg per un dia

Menescal

Tast de 6 vins (dipòsit, barrica
i ampolla), per tal d’interpretar
l’estat de les diferents elaboracions
i reconèixer noves sensacions tot
acompanyat amb un aperitiu típic
de la Terra Alta.

Tastos verticals
i de varietats

Coma d’en Bonet

Nocions bàsiques per aprendre
a obrir, servir i tastar els vins.
15€
2h
mínim 4 persones
Reserva prèvia
(mín. 3 dies)

Sant Josep Vins

Lleida

Barcelona

Tarragona

Tastos comentats per aprofundir
en les singularitats dels diferents
vins que elabora el celler.
15€

12€

1h 30’

2h

màx. 25 persones

5-10 persones

Reserva prèvia

Tel. 977 420 018 - www.terra-alta.org - www.doterraalta.com

Reserva prèvia

Aquesta acció està subvencionada pel servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Enoturisme
entre vinyes

Tast a les vinyes
Somdinou

Tast de vins 100%
a les vinyes

Tast de primavera
i tardor

Celler Coop. Gandesa

Celler Piñol

Bàrbara Forès

Sortida en cotxe des del celler fins
arribar a les vinyes, tast de vins
i, per finalitzar l’activitat, visita
guiada al celler modernista.

Oportunitat de tastar vins 100%
garnatxa o morenillo, les varietats
més arrelades al territori,
a les mateixes vinyes d’on es cull
el raïm.

PRIMAVERA
Visita a la finca “la Sendroseta” per
gaudir del paisatge mentre
es tasten 3 vins elaborats amb
la varietat de raïm de la mateixa vinya.
Després es tasten 2 vins més al celler.

15€

15€

3h
5-25 persones
Reserva prèvia

1h 30’ - 2h

abril-maig - Dis. 12h

2-20 persones

18€

Reserva prèvia

2h

No marxeu sense assaborir...

Reserva prèvia

Celler Bernaví
Visita a les vinyes
amb el viticultor i l’elaborador
de Bernaví per endinsar-se
en les varietats protagonistes
del celler, conèixer el cicle
de la vinya i el moment
en què es troba i tastar “in situ”
els vins que en surten.
15€
1h 30’

Paisatge entre vinyes
al Parc Natural dels Ports
Celler Les Vinyes del Convent
Rebuda al claustre de Les Vinyes
del Convent, visita pels Jardins Sol
i Serena, recorregut per les vinyes
fins el Mas de Sotorres (Parc Naturals
dels Ports), on es troba la vinya
situada més al sud de tot Catalunya.
En acabar, tast del vi que s’elabora
en aquesta finca, Mas de Sotorres,
a més d’un altre vi del celler, a escollir.
35€

mínim 6 persones

2-4 persones

Reserva prèvia

Reserva prèvia
(1 setmana d’antel·lació)

Taller de verema
Menescal
Activitat que comença
amb la verema a la vinya, segueix
amb la recepció i aixafada del raïm
al celler i acaba amb tast de raïm,
most i vins.

TARDOR
La visita comença a la Serra
de Pàndols, amb bones vistes per
admirar el paisatge de la Terra
Alta, i segueix a la finca de l’ Obaga
de Tomaset on creixen els vins de
morenillo i garnatxa del vi
“El Templari”. La visita acaba al celler.
Es tasten vins als tres espais.

4h

18€

4-12 persones

2h

Reserva prèvia
(mín. 3 dies)

La cuina de la Terra Alta és una cuina
d'arrels i de tradició que manté
el producte local com a base
del seu receptari.

Un recorregut audioguiat per
les principals zones productores de vi
de la Terra Alta que donen a conèixer
indrets, panoràmiques, edificis
i maneres de fer que ajudaran
a conèixer tot allò relacionat amb
la cultura del vi de la comarca.

I no s’entendria la cuina terraltenca sense
l’oli, un element innegociable
de la cultura gastronòmica de la Terra
Alta. La comarca ofereix diferents
propostes d’oleoturisme per
descobrir-ne tots els seus secrets.

Pont de la Constitució
(altres dates a consultar)

30€

Els paisatges del vi

Carns com el porc, el corder o el conill
o productes costers com els ganyims,
l’abadejo (bacallà) o les sardines
de casco formen part inseparable
de la memòria gastronòmica
de la comarca i de les seves creacions
més genuïnes. La clotxa, tot un clàssic
del pagès de la zona, n’és un clar exemple.

6-15 persones

Bernavinyes

La gastronomia terraltenca

6-15 persones

www.terra-alta.org

Reserva prèvia

Vinoteca de la DO
Botiga de vins amb més de 140 referències.
Ctra. Vilalba, 31 - 43780 Gandesa
www.doterraalta.com

Consulteu el llistat
de tots els restaurants,
allotjaments, serveis
turístics, activitats
i altres actius que us
permetran assaborir
la Terra Alta.

* A les vinyes s’hi accedeix amb cotxe

Turisme Rural
Visita al celler i nucli antic de Batea

Enoturisme
cultural

Experiència per conèixer els orígens d’un poble on el vi sempre
ha tingut alguna cosa a dir. La visita acaba al celler amb un tast
de vins.

Altavins Viticultors

Relats al caliu
del vespre
Celler Menescal (amb Terra Enllà)
Relats verídics de persones que
van participar a la batalla de l’Ebre
acompanyats de la degustació
d’alguns dels millors vins del celler.

Enoturisme
gastronòmic

2h 30’

2-30 persones

2-20 persones

Reserva prèvia

Reserva prèvia (24h)

Vins a les trinxeres
Celler Frisach (amb Terra Enllà)
Visita guiada al poble vell de Corbera
d’Ebre, símbol de la batalla de l’Ebre,
i tast de vins a la Cota 402, espai
de trinxeres museïtzat.

consulteu

Primavera / Tardor

2 - 3h

12€

4-20 persones

2h - 3h

Reserva prèvia (72h)

8-20 persones

www.terraenlla.com

2 dissabtes al mes
(consulteu)
15€
2h - 2h 30’
4-20 persones

Reserva prèvia (72h)

Reserva prèvia (72h)

www.terraenlla.com

www.terraenlla.com

Vins i tapes

Celler de Batea

Bernaví

Activitat que inclou una visita
a les vinyes, al celler i acabar amb
un tast de 5 vins maridat
amb 5 tapes diferents a la sala
de botes del celler.

Visita al celler i dinar maridatge
amb diferents vins del celler
al restaurant Miravall de Batea.

Maridatge de vins i tapes
en un ambient relaxant,
entre vinyes i oliveres,
per descobrir el plaer que suposa
la perfecta combinació de menjar
i beure.

3h

2-20 persones

20€

8-30 persones

Reserva prèvia

2h
6-14 persones

Reserva prèvia

1h 30’

Ruta guiada per alguns
dels paratges on es va dur a terme
la Batalla de l’Ebre. Acaba amb tast
de vins al celler.

Visita i dinar maridatge

3-4h

15€

Celler Menescal (amb Terra Enllà)

Celler de Batea

15€

10€

Biberons a Pàndols

Visita gourmet

30€

La Fou

Reserva prèvia
(1 setmana)

La Catedral
amb 5 sentits
Celler Pagos de Híbera
Catedral del Vi
Activitat que inclou visita al celler
modernista i posterior dinar
al restaurant La Catedral del Vi amb
productes de temporada.
Caps de setmana i festius
30€ (preu aproximat)
3h
mínim 1
Reserva prèvia
(recomanable)

Altavins gastrocultural

Tast de vins i clotxa

Esmorzars entre vinyes

Visita i menú maridatge

Altavins Viticultors

Celler Frisach

Celler la Botera

Sant Josep Vins

Experiència completa al poble
de Batea que comença amb
una visita al celler i tast de vins
seguida d’una ruta pel poble
i un dinar al restaurant Miravall
maridat amb vins del celler.

Dinar típic dels pagesos de la zona
amb degustació comentada
dels vins del celler.

Visita al celler amb tast de vins
complementada amb un esmorzar
de pagès a la vinya per gaudir
de les vistes a les vinyes i al territori.
(Esmorzar de brasa)

Activitat que combina la visita i tast
de tres vins al celler amb un menú
maridatge de temporada
en un restaurant local (dinar o sopar).

35€
Mig dia
2-30 persones
Reserva prèvia

oct.-maig. Cap de setmana
25€

18€

Mig dia

2h 30’

mínim 6

mínim 2

Reserva prèvia
(1 setmana)

Reserva prèvia

Enoturisme
familiar

Més informació:
www.terraaltarural.org

Fires i festes del vi
GENER:
Festa de l’oli nou i el vi novell a Bot
www.bot.altanet.org

AGOST:
Fira del vi de Batea
www.batea.altanet.org

SETMANA SANTA:
El vi de la Passió de Vilalba dels Arcs,
tast comentat i obertura d’àmfores
www.lapassiodevilalba.com

OCTUBRE:
Festa de la verema a Corbera d’Ebre
www.corbera.altanet.org

JUNY:
Eclipsi de la garnatxa blanca
(consulta població, canvia cada any)
www.festadelvi.cat

NOVEMBRE:
Festa del vi de Gandesa
Mostra de vins DO Terra Alta
www.festadelvi.cat
Més informació a:
www.terra-alta.org

Necessites un cop de mà en l’organització?
Contacta amb:

ViOrigen,
Experiències enoturístiques
Tastos entre vinyes, visites guiades
a cellers, enoturisme amb btt,
experiències gastronòmiques, activitats
de verema i molt més!

Tel. 669 060 312 - www.viorigen.com

Sant Josep Vins
Proposta enogastronòmica per
degustar els vins del celler
amb una selecció de tapes.
Tots els dies, matí o tarda

Mig dia

6€

mínim 4

mínim 4

Reserva prèvia

Reserva prèvia

Visita en família
a la Catedral del vi

Pack familiar
a la Catedral del Vi

Celler Coop. de Gandesa

Celler Pagos de Híbera
Catedral del Vi

4€/nen, 6€/adult

dels paisatges que van enamorar
a Picasso o de la història marcada
per la Batalla de l’Ebre.

Degustació de vins
amb tapes

31,50€

Visita guiada al celler modernista
per als adults i tallers vinculats
al món del vi per als nens.
Al final, tast de vins i most per a tots.

La Terra Alta és un autèntic paradís rural
per a tots aquells que vulguin descansar
i desconnectar. S’hi poden trobar
establiments rurals i hotels de qualitat,
a més d’un ampli ventall d’empreses
d’activitats per gaudir de la natura,

Enoturisme
actiu

Activitat que inclou la visita al celler
modernista amb activitats per a nens,
dinar per tots al restaurant La Catedral
del Vi i obsequi per als participants.

1h 30’

Caps de setmana i festius

Mínim 5 nens

35€/adult, 20€/junior, 10€/infant

Reserva prèvia
(1 setmana)

3h
Mínim 1
Reserva prèvia

Descobreix el vi
a través dels sentits

Edetària en família

Bicicleta entre vinyes

Celler Edetària

Celler Arrufí

Celler Arrufí

Visita al celler perquè petits i grans
gaudeixin de tot el que el món del vi
els pot ensenyar. S’aprendrà a
identificar plantes aromàtiques
de la Mediterrània i després
identificar aquestes aromes als vins.

Activitat que comença
amb una ruta en bicicleta
tradicional o elèctrica entre vinyes
i pel nucli antic de Batea i acaba
amb la visita al celler i tast de vins.

Visita guiada al celler per als adults
i taller de pintura amb vi
per als nens. En acabar, tast de vins
i most compartit.
Setmana Santa, Nadal i estiu
15€ (nens gratis fins a 14 anys)

15€/adult, 6€/nen

20€ (bicicleta tradicional)
25€ (bicicleta elèctrica)

1h 30’

2h

1h 30’

5-10 persones

mínim 1 adult/1 nen,
màxim 6 adults/6 nens

Reserva prèvia

4-10 (*Bici elèctrica
màxim 8 pers.)

Reserva prèvia

Reserva prèvia
(1 setmana)

