25, 26 i 27 de setembre
Edició 2020
· Aforament limitat
· Se seguiran els protocols per la lluita contra la Covid-19
· Obligatòria reserva prèvia en totes les activitats

Organitza:

Segueix-nos a:

Amb la col·laboració de:

Adernats
Celler Mas Vicenç
Vinya Janine
Molí de Rué
Celler Pedrola
Celler Mas Bella
Vinyes del Tiet Pere
Cellers Blanch
Vins i Olis Suñer

Activitats lúdiques al voltant de la
verema als cellers de la DO Tarragona

Vinya Janine / Rodonyà (Alt Camp)

Festa de la verema a Vinya Janine

Dissabte 26 a les 17 h (primer torn) i a les 19 h (segon torn)

Adults

20 €

Nens

10 €

vjanine@tinet.org / www.vinyajanine.com / Tel. 696 348 465
Mas Vicenç / Cabra del Camp (Alt Camp)

Festa de la verema en família

Dissabte 26 i diumenge 27 de setembre de 10 a 13.30 h

Endinsa't entre les vinyes per conèixer l'origen del vi, tasta vins ecològics de gran
qualitat i gaudeix d'un berenar a la brasa a l'aire lliure. Menors 5 anys gratuït.
Adults

22 €

Nens

10 €

Maridatge i tast de macabeus i cartoixà vermell

xavier@masvicens.com / www.masvicens.com / Tel. 627 570 075
Verema tradicional, esmorzar de veremador, premsat amb els peus i concurs de
beure amb porró. Inclou visita celler i tast de vins.
Celler Mas Bella / Masmolets-Valls (Alt Camp)

Esmorzar de verema i passeig
en carruatge

Adults

25 €

Celler Vinyes del Tiet Pere / Vilabella (Alt Camp)

Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre a les 18.00 h
vinyesdeltietpere@gmail.com / Tel. 625 408 976

Nens

Tast de vins de les anyades 2018 i 2019 i mostos en fermentació de la collita 2020,
a la vinya i celler del Camí de la Font, a Vilabella. I maridat amb productes de
temporada.

12 €
Vins i Olis Suñer / Ginestar (Ribera d’Ebre)

Dissabte 26 i diumenge 27 de setembre a les 10.30 h
info@cellermasbella.com / www.cellermasbella.com

Wine en kayak especial festa verema

Passeig en carruatge de cavalls per les belles vinyes del Masmolets i els Boscos de
Valls amb tast de vins a peu de vinya i per finalitzar esmorzar de verema al celler.

info@vinsiolisuner.com / www.vinsiolisuner.com / Tel. 626 676 608

Adernats / Nulles (Alt Camp)

Visita especial de verema amb tast
de most i vins

15 €

Adults

15 €

Nens

7,5 €

enoturisme@vinicoladenulles.com / www.adernats.com
Seguirem el recorregut del raïm des de la vinya fins al celler. Descobrirem la feina del
pagès i de l'enòleg. Tastarem diferents mostos i vins amb un petit aperitiu del Forn
de Nulles. Durada de l’activitat: Dues hores i mitja.
Cellers Blanch / Puigpelat (Alt Camp)

Escaperoom + tast festa de la verema
Divendres 25 de setembre a les 16 h, 18 h, 20 h i 22 h

Diumenge 27 de setembre a les 9.30 h

Wine en kayak és una activitat que combina turisme actiu i enoturisme, que ens
permetrà combinar el kayak amb una visita al celler Suñer i tastos dels seus vins en
plena verema.
Celler Pedrola / Miravet (Ribera d’Ebre)

Temps de verema

Dissabte 26 de setembre a les 11.00 h

Grup

60 €

35 €

10 €

Dissabte 26 i diumenge 27 de setembre a les 10 h
10 € (Imprescindible reserva prèvia)
pedrola97@yahoo.es / www.cellerssingulars.cat/celler-pedrola / Tel. 650 093 906
Esmorzar de veremador, trepitjada de raïm i degustació de vins novells.

Molí de Rué / Vinebre (Ribera d’Ebre)

Sopar-maridatge de final de verema

info@cellersblanch.com / www.cellersblanch.com / Tel. 649 993 294 (Roger)

Divendres 25 de setembre a les 20.30 h

Escape room del món del vi per conèixer els detalls de la història del nostre celler.
En acabar, tast de 3 vins a les instal·lacions del celler. Activitat per a grups de màx. 6
persones (infants gratuït).

Us proposem un sopar al nostre celler maridat amb els nostres vins Mims i Sol i
Serena, per celebrar el final de la verema.

info@moliderue.com / www.moliderue.com / Tel. 646 320 946

28 €

