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CAVA EXPERIENCE és la proposta d'AGUSTI
TORELLO MATA per descobrir un món de
sensacions: raïm, vi, cava i gastronomia
en una de les caves amb més personalitat
i reconeixement internacional.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i les caves Agustí
Torelló Mata, tast comentat d’un vi, dos
caves i el vinagre de cava.

ATM CAVA
EXPERIENCE
OFERTA
COMBINADA:

15 €

DURADA:

3h

6€

Descomptes per a
col·lectius especials

DURADA:

1,15 h

Descobreix els inicis de la indústria del
cava a l'antiga destil·leria de la Fassina
de Can Guineu, actual Centre
d'Interpretació del Cava. Coneix la
història d'aquest gran vi, els seus
protagonistes i el seu esperit de
celebració, que han fet del cava i
de Sant Sadurní d'Anoia un producte
i una terra únics.

Complementa
la teva experiència
enoturística amb
l'engrescadora

Al CIC Fassina et divertiràs interactuant
amb taules tàctils, impressionants
audiovisuals de gran format i tastant
el cava!

COMBINADES
A LA CAPITAL
DEL CAVA

oferta
de visites

Al bell mig de l’incomparable
enclavament d'Espiells, on es troba
Vilarnau, envoltada de les seves vinyes i
amb les vistes úniques de les muntanyes
de Montserrat, el visitant coneixerà de
primera mà les varietats de raïm que
cultiven en viticultura ecològica 100% i
els seus excel·lents caves.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i les caves
Vilarnau, descoberta del procés
d'elaboració del cava, des de la vinya
fins a la creació de les bombolles,
acabant amb un tast comentat
de 3 caves.

OFERTA
COMBINADA:

ENTRADA:

El restaurant enogastronòmic Cal Blay
Vinticinc, ubicat en un celler modernista
de 1905, et convida a assaborir els caves
de Sant Sadurní i a participar en la
recerca del gust en la seva cuina.
Inclou la visita al Centre d'Interpretació
del Cava, degustació de cava, i menú
especial al restaurant Cal Blay, amb
aperitiu de benvinguda, entrants, segon
plat, postres, copa de vi o cava, aigua i
cafè.

29 €

DURADA:

1,15 h

+ menú especial
al restaurant

CIC FASSINA

+

CAL BLAY
VINTICINC

CIC FASSINA

CIC FASSINA

Les caves Freixenet et mostraran la
tradició i la cultura del magnífic món del
cava. Veuràs el procés d'elaboració dels
seus productes tot recorrent les seves
antigues mines subterrànies i les noves
instal·lacions, on conviuen tradició i
tecnologia punta.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i les caves
Freixenet, recorregut en trenet elèctric
interior i degustació de cava. Descomptes
per a col·lectius especials.

+

CAVES
VILARNAU
OFERTA
COMBINADA:

Saps com s'anomena l'arbre del cacau?
Has tastat alguna vegada el cacau torrat?
A l'Espai Xocolata Simón Coll, centre de
visites de la fàbrica, t'endinsaràs en un
recorregut vivencial pels orígens,
la història i el procés d'elaboració de la
xocolata i experimentaràs amb pinyes i
faves de cacau. Descobreix el món
de la xocolata Simón Coll amb tots els
teus sentits!

+

ESPAI
XOCOLATA
SIMÓN COLL
OFERTA
COMBINADA:

DURADA:

La visita combinada és guiada i inclou el
€
Centre d'Interpretació del Cava i l'Espai
Xocolata Simón Coll, degustació de cava i Visita gratuïta per als
de xocolata, espectacular muntatge
menors de 8 anys
audiovisual, botiga i degustació de
DURADA:
xocolata.

OFERTA
COMBINADA:

OFERTA
COMBINADA:

10 €

Opció visita familiar
9 € / infant

4h

9,95 €

DURADA:

3h

CIC FASSINA

+

CAVES
FREIXENET

7

2,5 h

Assaboreix la cultura del cava,
l'apassionant món de la xocolata i la
cuina tradicional catalana. Una vessant
molt suculenta de Sant Sadurní d'Anoia.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i l'Espai
Xocolata Simón Coll, degustació de cava
i de xocolata, i menú especial Fil·loxera
a l’Hotel Fonda Neus, amb un entrant,
un segon plat, postres, pa i aigua.

29,50 €
DURADA:

2,5 h

+ dinar al Restaurant
Fonda Neus

Departament de Turisme i Comerç
C. de l'Hospital, 23. La Fassina de Can Guineu
08770 Sant Sadurní d'Anoia
T: 93 891 31 88
turisme@santsadurni.cat

Reserva prèvia

ESCAPADA
GASTRONÒMICA

Les visites es duen a terme de dimarts a diumenge prèvia consulta
de les hores d'inici i de la disponibilitat. L'aforament per gaudir de
les activitats és limitat, per tant, es recomana reservar amb
antelació.

Més informació

www.turismesantsadurni.cat

2017 - 93 817 12 79

CIC FASSINA

GAUDEIX LA

CIC FASSINA
Les caves Pere Ventura no et deixen
indiferent. Dissenyades amb elegància i
un toc de modernitat t'acullen en una
atmosfera de sentits, íntima i exclusiva,
que es viu de manera permanent.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i les caves Pere
Ventura, recorregut per les galeries
subterrànies, la zona de producció i de
fermentacions en bóta; i tast comentat
de 4 caves acompanyat d’aperitius.

CIC FASSINA
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CAVES PERE
VENTURA
OFERTA
COMBINADA:

14,90 €

+

Endinsa't en la cultura del cava i tasta'l a
La Tasting Room de Cal Feru.
Inclou la visita al Centre d'Interpretació
del Cava, la visita a l'exposició “75 anys
de comerç amb el vi” de Cal Feru i la
degustació comentada de 3 caves de
diferents elaboradors guiada per Xavi
Roig, finalista al concurs “Millor Sumiller
de Cava d’Espanya”, a La Tasting Room
de Cal Feru.

L'activitat inclou l'itinerari amb bicicleta
elèctrica per camins entre vinyes, visites
al Centre d'Interpretació del Cava i a
l'Espai Xocolata Simón Coll, amb
degustació de cava i de xocolata, dinar de
pícnic a les caves Vilarnau, visita a les
caves amb un guia especialitzat i tast
comentat de caves.

eno-botiga

OFERTA
COMBINADA:

20 €

DURADA:

DURADA:

OFERTA
COMBINADA:

OFERTA
COMBINADA:

3h

3h

Experimenta sensacions extraordinàries
passejant en bicicleta elèctrica entre
vinyes, descobrint la història de la Capital
del Cava de forma interactiva, tastant la
deliciosa xocolata de Simón Coll
Xocolaters i els excel·lents caves de
Vilarnau.

CAL FERU

55,90 €

(A partir de 12
persones)

DURADA:
Tot el dia

CAVA,
XOCOLATA i
BICICLETA
ELÈCTRICA
ENTRE VINYES

Les Caves Codorníu encarnen la història
d'una família de viticultors que es remunta
al segle XVI. Des de 1976 són Monument
Històric Artístic i un dels més
impressionants exemples d'arquitectura
dedicada a l'elaboració i criança de caves.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i les caves
Codorníu, amb benvinguda, audiovisual en
3D sobre el cicle biològic de la vinya i la
història de Codorníu, passejada modernista
en tren, entrada al Celler Gran i a la
primera cava, i degustació de 2 caves de
gamma alta. Descomptes per a col·lectius
especials.

14,50 €
DURADA:

3h

CIC FASSINA
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CAVES
CODORNÍU

Grans Reserves, cuina d’autor i sabor a
xocolata, l'experiència perfecta per als més
exigents.
La visita combinada inclou:
• Visita guiada al Centre d'Interpretació del
Cava i degustació de cava.
• Visita a la cava històrica de Gramona, on
reviuràs en el present les més genuïnes
essències i tradicions del passat vinícola i
descobriràs les pràctiques encara vigents,
com l’ús del tap de suro, la rima i el treball
en pupitres i el degollament manual.
Joc del tast a cegues.
• Menú de tast a Ticus Restaurant maridat
amb els millors vins i caves
de Gramona.
• Visita a l'Espai Xocolata Simón Coll, amb
degustació de xocolata i obsequi.

Montesquius, fundada a l'any 1918, ha
sabut mantenir l'esperit dels seus orígens.
Visita una cava centenària i viu el procés
d'elaboració del cava en viu i en directe!
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i Montesquius,
recorregut per les caves centenàries i la
zona de producció acompanyat d'un guia
que us portarà per la història del celler i de
la beguda més emblemàtica de Catalunya.
Us endinsarà en el món de l'elaboració i de
la degustació de diferents tipus de cava.
Després de la visita fareu un tast a cegues
de 4 caves diferents. Afina els sentits i
descobreix les diferències entre un cava sec
i un dolç, un cava jove i un reserva i entre
un rosat o un blanc. Deixa't emportar i
descobreix el màgic món del Cava en
aquesta Degustació a Cegues!

ESCAPADA
PREMIUM

OFERTA
COMBINADA:

74 €

DURADA:
Tot el dia

Puja al tren i fes un viatge a la capital
del cava.
Celler Vell Cava (Cavatren H0) no et
deixarà indiferent. Gaudeix d'unes vistes
espectaculars de les vinyes del Penedès i
deixa't sorprendre per una maqueta
ferroviària d'escala H0 que reprodueix els
principals trets característics que
distingeixen el nostre paisatge penedesenc.
Et quedaràs bocabadat tant per la seva
mida com pel seu detall.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i Cavatren H0,
explicació del procés d'elaboració del cava
a la planta de Tiratge. Observació de la
maqueta Cavatren H0 en ple moviment.
Tast d'un dels seus caves a la Sala de Tast.

OFERTA
COMBINADA:

20 €

DURADA:

3,5 h

CIC FASSINA
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CAVES
MONTESQUIUS

CIC FASSINA

+

CELLER
VELL CAVA

CAPITAL
DEL
CAVA
AMB L’OFERTA DE
VISITES COMBINADES

OFERTA
COMBINADA:

10 €

DURADA:

2,5 h

OFERTA
COMBINADA:
Situada entremig de les vinyes, les caves
Canals & Munné, t'endinsaran dintre del
món del cava des de la fermentació fins
al degollament.
La visita combinada inclou el Centre
d'Interpretació del Cava i les caves
Canals & Munné, degustació del cava
ADN CANALS Brut Nature-Gran Reserva i
dinar a les caves velles, situades al ben
mig cor del poble, on podreu gaudir d'un
dinar típic català acompanyat dels
millors vins i caves de Canals & Munné.

33,95 €
DURADA:

2,5 h

+ dinar a Caves
Canals & Munné

CIC FASSINA
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CAVES
CANALS &
MUNNÉ

Emprèn un viatge ple
de tradició i cultura a
l'entorn del cava a

Sant Sadurní
d'Anoia

