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Preus especials per a infants i grups!
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INCLOU:
Taller infantil per aprendre a fer xató
Activitats vàries de la Festa del Xató 
per als més petits
Tastet de vi i degustació de xató 
per als adults
Passejada per la Vilafranca 
històrica “De l’edat mitjana al 
modernisme”
Dinar a un restaurant de la Ruta del 
xató
Recorregut pel Camí del Vi

Festa del Xató, 

per a grans i 

petits!

39€

Vine el febrer amb la família i els 
amics per a tastar el millor xató de 
Vilafranca a la Rambla de Sant 
Francesc.
Activitats, jocs i tallers per a la 
canalla. Tast de vins i xató per als 
grans.
Vine i participa-hi!

per persona

Disponible
en xec regal

Gratuït
Menors de 12 anys

sense dinar

Quin guirigall!!!
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INCLOU:
 

95€
Des de

Entrades amb degustació, tant a la 
Mostra Gastronòmica com al 
Superceller
Visita exclusiva a les vinyes i al 
celler de Pinord acompanyats per 
l’enòleg amb maridatge de vins i 
formatges
Allotjament amb esmorzar
Entrada i copa de vi a VINSEUM, 
Museu de les Cultuires del Vi de 
Catalunya
Totes les activitats i espais de la Fira

Vine aquest desembre a la Fira del 
Gall de Vilafranca.
Junts muntarem un bon guirigall!
Tradició, gastronomia, vins i cultura 
popular. Un cap de setmana d’una 
nit per a gaudir de la Fira del gall de 
Vilafranca del Penedès.

per persona

Disponible
en xec regal
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INCLOU:

INCLOU:

INCLOU:

Vilafranca, 

maridatge de 

vi i castells

Vine a descobrir Vilafranca del 
Penedès! Els seus racons i la 
seva gent. Participa a l’assaig 
dels Castellers de Vilafranca, la 
millor colla castellera del món.
Tasta els seus vins, la seva 
gastronomia i visita el seu 
patrimoni medieval i modernista.
Et proposem una visita per la 
capital del Penedès plena 
d’història, cultura, tradició, 
gastronomia i, per suposat, 
castells i vi.

Assaig amb els Castellers de 
Vilafranca
Sopar al local casteller Cal 
Figarot
Allotjament amb esmorzar
Visita i tast al celler Pinord
Dinar a un restaurant de 
“Vilafranca ve de gust”
Passejada per la Vilafranca 
històrica “De l’edat mitjana al 
modernisme”
Entrada i copa de vi a VINSEUM

Posta de sol al campanar de 
Santa Maria amb una copa de 
vi
Recorregut pel Camí del Vi
Visita amb tast o maridatge a 
Cellers Torres o Rovellats

Natura, 

senderisme i 

vinyes

             Vilafranca és paisatge.            
             Envoltada de natura i       
            vinya, cada estació, un 
         color.
És una mostra de mosaic 
mediterrani, important per a 
l’equilibri ecològic de moltes 
espècies, un marc incomparable 
per al cultiu de la vinya i un 
entorn propici per a visitar-lo, ja 
sigui caminant o en bicicleta.

Sopar amb degustació de 
formatges i vins a Xerigots
Allotjament amb esmorzar
Excursió al Parc Natural 
d’Olèrdola
Recorregut pel Camí del Vi
Passejada per la Vilafranca 
històrica “De l’edat mitjana al 
modernisme”

Sopar a un restaurant de 
“Vilafranca ve de gust”
Pujada al Mirador de Sant 
Pau
Visita amb tast o maridatge a  
Cellers Torres o Rovellats

Passejada per la Vilafranca 
històrica “De l’edat mitjana al 
modernisme”
Visita i maridatge de vins i 
catànies al celler Pinord
Dinar a un restaurant de 
“Vilafranca ve de gust”
Entrada i copa de vi a 
VINSEUM, Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya
Visita a Xerigots amb tast de 
formatges i vi

Vilafranca en un 

dia: cultura, 

gastronomia i vi

Vins, catànies i formatges. Cuina 
casolana, passejades pel centre 
històric de Vilafranca i visitar el seu 
Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya...
De tot això i més podràs gaudir en 
un sol dia a Vilafranca del Penedès.

per persona
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140€
Des de

73€

105€
Des de

per persona

per persona

per persona

Disponible
en xec regal

Disponible
en xec regal

Disponible
en xec regal


