EXPERIÈNCIES AL PENEDÈS AMB CAVA EMOTIONS
Gener 2013

CONDICIONS GENERALS
Punt d’inici, transport i acompanyament
El punt de trobada inicial serà a aqualsevol estació de tren del Penedès:
Martorell, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Sitges, Vilanova i la
Geltrú, Vendrell. El transport des d’altres llocs (com ara Barcelona ciutat) es
pot efectuar amb un càrrec addicional. Vilafranca, al centre geogràfic de la
regió, és a 55 minuts en tren des de Barcelona centre.
Els preus inclouen el transport entre les diferents activitats dins el programa
de cada paquet, un acompanyament personalitzat (pel personal de Cava
Emotions) i la descarrega de l’aplicatiu de la videoguía multimèdia Cava
Emotions (per Android i iOS) amb més de 10 rutes i 300 punts d’interès per
conéixer millor el Penedès.
Els preus inclouen atenció en castellà o anglès. Disposem també de guies en
francés, alemany i rus amb un preu adicional de 120€ per grup.
Preus per intermediaris, paquets a la carta
Els preus indicats inclouen tots els impostos i són vàlids pel mínim de
persones indicat a cada producte. En qualsevol cas, els preus d’aquest
document són tarifes per client final i oferim descontes per agències i
intermediaris.
Podem també personalitzar un paquet a mida dels vostres interessos, i
incloure, si ho preferiu, l’allotjament i els restaurants que trieu per poder oferir
tot a preu tancat.
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1. FENT DE VITICULTOR
(Mínim 4 persones. De dilluns a diumenge, tot l’any)
Vols viure l’essència del Penedès, posant-te a la pell d’un viticultor i participar
de les tasques d’elaboració del vi o el cava des de la vinya fins al mateix
celler, i acabar emportant-te el teu propi cava?
MIG DIA (75€/pers)
Et portarem directament a les vinyes on podràs viure la teva primera
experiència com a viticultor: plantant, empeltant, veremant, podant o fent
altres tasques en funció de l’època de l’any. Contaràs amb l’acompanyament
d’un autèntic especialista.
Acabarem el matí amb una visita a un dels cellers més emblemàtics de la
vitivultura ecològica, i amb un dinar tradicional de pagès a les vinyes, amb
tast de 3 vins inclós.
1 DIA (132€/pers)
Havent dinat, prepara’t per continuar ara amb una activitat d’interior: anirem a
un petit celler on tot està preparat per a que puguis fer-te el teu propi cava.
T’ensenyaran també a tastar els diferents caves, visitaràs el celler i finalment
faràs el teu propi cava. Podràs personalitzar si vols l’etiqueta de la teva
ampolla, que t’enduràs de record.
2 DIES, 1 NIT (251€/pers, inclou totes les activitats del Dia 1)
Passa la nit en un hotel rural 3*. Una masia catalana envoltada de vinyes
just a mig camí entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès.
Habitacions totalment equipades (TV LCD, aire condicionat, wi-fi gratuït,
assecador de cavell...) i amb vistes a les vinyes. Disposa de piscina
descoberta, zona de jocs infantil, bar/cafeteria i restaurant.
A l’endemà, des de l’hotel et portarem a visitar un dels millors productors
de cava. Tria el teu celler preferit entre una carta de cellers que et
recomanem. Ells orgaitzaran per a tu una visita exclusiva i t’explicaran gaire
bé tots els secrets per aconseguir-ne un vi excel·lent. I, per suposat, podràs
tastar-ne uns quants!
A continuació t’oferirem les orientacions i els consells d’un expert per a que
puguis organitzar i mantenir de manera òptima el teu celler personal a casa.
Una xerrada informal completada amb un tast de vins o caves i un aperitiu
complet a una enobotiga amb molt d’història i encant.
Després del dinar podràs passejar per Sant Sadurní d’Anoia, la Capital del
Cava, i sentir les tradicions, els colors i els sons d’aquest vi escumós al nou
Centre d’Interpretació del Cava, o bé descubrir la història de la xocolata i
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assaborir les sensacionals creacions de l’Espai Xocolata de Simón Coll; tot
això al centre del poble.
Extres o complements:





Plus singles (habitació DUI): 22€
Sopar a l’hotel: 28 €
Guia en francès, alemany o rus: 120€ grup i dia
Preu mig dia per a 2 persones: 234€

2. TALLER DE CUINA CATALANA DE TEMPORADA
(Mínim 4 persones. De dilluns a divendres, tot l’any. Caps de setmana a
consultar)
Ferran Adrià o Joan Roca són només alguns exemples amb fama
internacional de l’excel·lent cuina catalana. Aquesta és una activitat única
pels amants de la cuina que acabarà a la taula, degustant i compartint les
vostres pròpies creacions acompanyades d’un bon ví o cava.
1 DIA (110€/pers. Inclou dinar)
Un cuiner d’uns dels millors restaurants del Penedès us guiarà personalment
en la preparació d’alguns plats tradicionals. Abans tindreu ocasió
d’acostar-vos a l’hort per fer-vos amb alguns ingredients que necessitareu.
Un cop a la cuina del restaurant, preparareu vosaltres mateixos un parell de
plats de temporada, típics de la cuina catalana, i participareu de l’ambient de
la cuina del restaurant.
En acabar, podreu descansar fent un aperitiu i, tot seguit, un dinar
degustació amb els plats que heu el·laborat anteriorment i un plat principal a
la llosa que s’acabarà de coure a la taula, sempre acompanyats d’un bon vi o
cava.
I desprès del dinar i reposar una estona, us convidem a entrar en una fàbrica
centenària de xocolates, i conéixer, olorar i tastar les seves delicioses
creacions.
2 DIES, 1 NIT (237€/pers. Inclou totes les activitats del Dia 1)
Passa la nit en un hotel rural 3*. Una masia catalana envoltada de vinyes
just a mig camí entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès.
Habitacions totalment equipades (TV LCD, aire condicionat, wi-fi gratuït,
assecador de cavell...) i amb vistes a les vinyes. Disposa de piscina
descoberta, zona de jocs infantil, bar/cafeteria i restaurant.
A l’endemà, des de l’hotel et portarem a visitar un dels millors productors
de cava. Tria el teu celler preferit entre una carta de cellers que et
recomanem. Ells orgaitzaran per a tu una visita exclusiva i t’explicaran gaire
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bé tots els secrets per aconseguir-ne un vi excel·lent. I, per suposat, podràs
tastar-ne uns quants!
La nostra immersió a la cuina catalana continua amb una visita a una enobotigamolt especial on podrem fer una cata exprés de vins o caves
maridats amb alguns dels productes típics de la nostra regió.
A latarda podràs passejar per Sant Sadurní d’Anoia, la Capital del Cava, i
sentir les tradicions, els colors i els sons d’aquest vi escumós al nou Centre
d’Interpretació del Cava, o bé descubrir la història de la xocolata i assaborir
les sensacionals creacions de l’Espai Xocolata de Simón Coll; tot això al
centre del poble.
Extres o complements:





Plus singles (habitació DUI): 22€
Sopar a l’hotel: 28 €
Guia en francès, alemany o rus: 120€ grup i dia
Preu mig dia per a 2 persones: 430€

3. AIXECANT CASTELLS HUMANS

(Mínim 8 persones. Només dll, dc i dv de març a octubre)
“Fent Pinya” és una expresió que s’utilitza en el món dels castellers (torres
humanes) i simbolitza la importància de l’esforç colectiu per tal d’aconseguir
l’èxit.
MIG DIA (62€ /pers)
L’experiència comença a la tarda, amb una visita guiada pels carrers
històrics de Vilafranca que inclou una copa de cava a dalt del campanar de
l’esglèsia.
Després anirem a sopar a un restaurant molt singular. Un lloc acollidor molt
ben situat al casc antic de Vilafranca que ofereix sopars lleugers en base a
amanides, formatges i embotits, incloent el cava o el vi.
Havent sopat assistirem a un assaig dels Castellers de Vilafranca a la seva
sorprenent seu al centre de la vila. Un d’ells ens explicarà la dinàmica de
l’assaig i veurem l’espectacularitat de centenars de persones aixecant torres
imposibles.
1 DIA, 1 NIT (116€/pers)
Passareu la nit en un hotel de 3* al centre de Vilafranca.
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A l’endemà sereu vosaltres els protagonistes al taller de castellers conduïts
per una o varies persones de la colla que us ensenyaran la tècnica bàsica i
us sorprendrà el que sou capaces de fer amb una bona coordinació d’equip.
Si és dissabte, encara tindreu temps de fer un agradable passeig pel mercat
setmanal de Vilafranca.
Extres o complements:
•
•

Plus singles (habitació DUI): 22€
Assistència amb guia a diada castellera: 40€/pers

4. TOUR PANORÀMIC “PAISATGES DEL PENEDÈS”
(Mínim 4 persones. De dilluns a diumenge, tot l’any)
MIG DIA (65€/adult, 41€/nen)
Un dels nostres guies us portarà en vehicle privat en una ruta de més de 2h i
a descobrir els diferents paissatges del Penedès i tindreu ocasió d’aturarvos en alguns miradors excepcionals de la regió. El guia us parlarà d’història,
tradicions, cultura i, com no, de llegendes i anècdotes ben arrelades.
A mig dia visitarem un celler pioner en viticultura ecológica i gaudirem d’un
dinar de pagès a l’entorn de les vinyes.
Extres o complements:



Guia en francès, alemany o rus: 120€ grup i dia
Preu mig dia per a 2 persones: 195€

5. RAIDS DEL CAVA
(De dilluns a diumenge, tot l’any. No recomanat pels mesos de juliol i agost)
El Penedès és una regió única per practicar el ciclisme (de muntanya o de
carretera) i el senderisme. Paissatges increibles i molt variats (vinyes,
boscos, mar, muntanyes...), circuits amb desnivells i llargades per a tots els
gustos, i tot tipus de serveis complementaris us esperen si preferiu descobrirho a peu o a cop de pedal.
1 DIA (49€/pers)
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Us oferim un circuit adaptat al vostre perfil, per fer a peu, en bicicleta de
carretera o de muntanya, i amb diferents graus de dificultats i llargades (per
un o més d’un dia). Us proporcionem el tracking de la ruta i un full de ruta
amb totes les indicacions necessàries.
Les nostres rutes són:
•
•
•
•

Raid del Cava Lite o Base (rutes BTT de 2 dies i un total de 80 o 120 kms)
Raid Castells de la Marca (ruta BTT de 4 dies i 260 kms)
Tour Castells de la Marca (ruta de bicicleta de carretera de 2 dies i 240 kms)
Trekking Les Traces del Cava (ruta de senderisme de 4 dies i 100 kms)

En acabar la ruta us obsequiem amb una ampolla de cava i un buf amb
disseny exclusiu de Raids del Cava.
MÉS D’1 DIA (Preu a determinar)
Necessitareu però més d’un dia per recórrer els indrets imprescindibles del
Penedès. Digueu-nos quants dies de ruta voleu fer, i si la voleu circular o
preferiu fer servir el mateix allotjament com a base, i us farem una proposta a
mida.
Extres o complements:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allotjament i restaurants, en funció de la ruta triada (consulteu). Inclou
transport de maletes.
Transport de maletes (sense allotjament. Mín 4 pers) 22€/pers
Transfers. Preu en funció de la distància.
Lloguer de GPS: 15€/dia
Lloguer de bicicletes: 25€/dia
Visita a celler. Preu en funció del celler.
Visita al Museu del Cava. 7€/pers
Visita al Museu de la Xocolata. 7€/pers
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6. EL PENEDÈS EN FAMÍLIA
(Tot l’any)
1 DIA (55€/adult – 45€/nens menors de 16a)
Comenceu el dia amb una passejada autoguiada per les vinyes mentre els
petits es diverteixen amb un sorprenent joc de recerca de tresors
geolocalitzats.
En acabar la ruta us esperaran al nou museu de la xocolata, al centre de
Sant Sadurní, on coneixereu a través d’un espectacular muntatge audiovisual
l’orígen de la xocolata veureu en directe el procés d’el·laboració i finalment
tindreu ocasió de fer un tast d’algunes de les seves més delicioses creacions.
Per dinar us oferim un menú de carn a la brasa a un dels restaurants que
millor treballen aquesta especialitat.
Havent dinat, posarem a prova la vostra agilitat i equilibri en un circuit
d’aventura en alçada en un dels indrets més bonics del Penedès i sempre
amb la companyia d’un monitor especialitzat . Del 15 de desembre al 31 de
gener s’ofereix una activitat alternativa al circuit d’aventura, tancat per
vacances.

ALTRES EXPERIÈNCIES EN PREPARACIÓ

7. TOUR ECOLÒGIC
(Tot l’any)
1 DIA
Començareu l’experiència amb una visitta guiada per les vinyes on
coneixereu les tècniques de viticultura orgànica i biodinàmica que es fan
servir en la producció de vins i caves ecològics. Visitareu després el celler
pioner a tota Espanya en aquest tipus de producció.
A la tarda encara tindrem temps per passejar tranquilament per la Capital del
Cava, conéixer alguns edificis modernistes i entrar al nou Museu de la
Xocolata a una fàbrica centenària, per conéixer, olorar i tastar les seves
delicioses creacions.
2 DIES, 1 NIT
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Per definir
8. EL PENEDÈS MARÍTIM
El Mediterrani també ofereix alguns llocs meravellosos al penedès com ara el
poble costaner de Sitges o el port de Vilanova. Embarca’t en un vaixell de
pesca i viu l’atmosfera del mercat del peix. Diverteix-te també navegant en un
tradicional llagut català.
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ALTRES INFORMACIONS
Selecció d’allotjaments Cava Emotions
Allotjamnet

Descripció
Apartament Rural
Apartaments rurals de 2,3,4,6 i 8 pers. Super complets: amb llar de foc, piscina
descuberta i piscina cuberta 24hs. Diferents tamanys. Inclou esmorçar.

Hotel Rural
Masia catalana envoltada de vinyes, en un ambient molt relaxant, amb
habitacions molt exclusives i totalment equipades i amb un servei que vetlla en
tot moment per la sostenibilitat i l’ecologia de tot el que ofereix.

Casa Rural
Allotjament en un entorn singular, rural, ecològic, entre vinyes i animals de
granja, amb les comoditats i el comfort que ofereix un establiment que ha estat
totalment restaurat i rehabilitat. Habitacions molt equipades (AC, calefacció,
TV, fil musical) i amb bany complet. Esmorçar de bufet biològic
Hotel 5*
Próxima inauguració (març de 2013) d’un hotel d’arquitectura espectacular en
mig de les vinyes, d’estil modernista, amb tot tipus de serveis de màxima
qualitat

Hotel 3*
Masia catalana envoltada de vinyes just a mig camí entre Sant Sadurní
d'Anoia i Vilafranca del penedès. Habitacions totalment equipades (TV LCD,
aire condicionat, wi-fi gratuït, assecador de cavell...) i amb vistes a les vinyes.
Disposa de piscina descoberta, zona de jocs infantil, bar/cafeteria i restaurant.

Hotel 3*
Situat al bell mig del poble, tocant al popular Carrer del Pecat, al centre històric
i comercial, just davant del mar i al costat de les principals platjes de Sitges,
aquest hotel ofereix una inmillorable ubicació, confort i ambient familiar.
Habitacions amb lavabo complet, TV satèlit, wifi gratuït, calefacció i aire
condicionat. Posibilitat de guardar bicicletes amb total seguretat al pàrquing
privat de l'hotel.

Falta foto (sense
nom d’hotel)

Hotel 3* (només per Raids del Cava)

Allotjament Rural (només per Raids del Cava)

Experiències al Penedès amb Cava Emotions - Pàg 9

Selecció de restaurants
En tots els cassos es tracta de menús especials per Cava Emotions amb preu
tancat.
Restaurant

Descripció
Cuina d’Autor
Ambient lluminós i acollidor, decorat amb art relacionat amb el món del vi i el
cava. Cuina moderna i creativa que mira de treure el màxim profit dels
productes locals i de temporada. Dos plats, postre, cafè i vi o cava a escollir.

Cuina d’autor
Restaurant petit i acollidor amb una terrassa molt sol·licitada a l'estiu, que
ofereix una gran varietat de plats de cuina mediterrània i de mercat amb una
atenció molt personalitzada. Menú amb entrants pica-pica i de segon a escollir
entre carn i peix. Inlcou postre, vi o cava i cafè.
Cuina tradicional catalana
Restaurant envoltant de vinyes i especialitzat en carns a la llosa fetes a la llar
de foc amb llenya d'alzina. La llosa de pissarra permet cuinar els aliments al
punt desitjat i, un cop servits, mantenir-los calents.
Formatgeria
Un lloc acollidor molt ben situat al casc antic de Vilafranca que ofereix sopars
lleugers en base a amanides, formatges i embotits, incloent el cava o el vi.

Cuina d’autor
Vilafranca.

Dinar entre vinyes
No es tracta de cap restaurant, sinó de l’opció que oferim de combinar algunes
experiències amb un dinar a les mateixes vinyes. Asseguts a l’aire lliure, en un
lloc amb unes vistes magnífiques del Penedès, es serveixen aliments més
tradicionals com ara: pa amb tomàquet, truites diverses, embotits, calçots,
botifarres, etc. amb un cava ben fresc.

En definició

Cuina de mar
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Mapa del Penedès

Calendari d’esdeveniments més importants
Gener
FESTA DEL XATÓ
Vilafranca del Penedès
www.turismevilafranca.com

Juliol
CAIXA PENEDÈS VIJAZZ
Vilafranca del Penedès
www.vijazzpenedes.com

Juny / Juliol / Agost
MERCAT DEL PRÉSSEC D’ORDAL
Sant Pau d’Ordal (Subirats)
www.turismesubirats.cat

Agost
FESTA MAJOR
Vilafranca del Penedès
www.festamajor.info

Agost / Octubre / Novembre
DIADES CASTELLERES DE VILAFRANCA
www.castellersdevilafranca.cat

Setembre
FESTA DE LA FIL·LOXERA
Sant Sadurní d’Anoia
www.fil-loxera.com

Octubre
CAVATAST I SETMANA DEL CAVA
Sant Sadurní d’Anoia
www.cavatast.com

Novembre
MOST. Penedès Festival Internacional del
cinema del Vi i el Cava
Alt penedès
www.mostfestival.cat

Novembre
DIA EUROPEU DE L’ENOTURISME
Penedès
www.enoturismepenedes.cat

Desembre
FIRA DEL GALL
Vilafranca del Penedès
www.firadelgall.cat
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