
SERVEIS INCLOSOS: Estància en règim d’a-
llotjament i esmorzar. Vivències exclusives, 
tastos i àpats amb amfitrió local. Assegurança 
bàsica d'assistència en viatge.  Impostos.  

(*) SERVEIS NO INCLOSOS: trasllats i àpats 
no mencionats. Propines. Qualsevol servei no 
mencionat a l’apartat de serveis inclosos, serà 
considerat com a NO inclòs. 

 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

 
La teva escapada perfecta a la terra 

dels millors vins i caves 

ITINERARI DESCRIPCIO 

A tan sols mitja horeta de casa, ens 
trobem amb el paradís natural que 
envolta tota la zona del Penedès. Te-
nim grans extensions de vinyes de les 
principals varietats: Xarel·lo, Parellada 
i Macabeu que a partir de setembre 
en convertiran en els grans vins i caves 
de la terra. 

Una merescuda escapada que gaudi-
ràs amb la teva parella o amics i on 
t’acompanyarà la nostra experta enò-
loga. Pujats a un autèntic cotxe clàssic 
descapotable coneixereu molts detalls  
sobre els cultius i les cures de la vinya. 

Nosaltres t'assegurem la desconnexió i 
l’autenticitat perquè només t'hagis de 
preocupar d’escollir la data per relaxar
-te i gaudir.  

Dia 1, Gaudiu de la  vostra primera 
nit a les terres del Penedès! 

Dia 2, Després de l’esmorzar a l’allot-
jament us reunireu amb la nostra 
amfitriona Neus amb la que pujats a 
un autèntic Mehari Clàssic, condui-
reu pels camps de vinyes del Pene-
dès, coneixereu les varietats i cures 
dels raïms i visitareu una bodega 
centenària on tastareu diferents vins. 
Per completar la jornada, escolliu un 
bon lloc on estirar les estovalles i 
gaudiu del nostre pícnic amb pro-
ductes de la terra. A la tarda, senzi-
llament, sentiu la natura i la tran-
quil·litat de l’entorn. 

Dia 3, Esmorzar i check-out a l’hotel. 
Avui la Núria us espera al millor 
obrador de xocolata de la comarca 
on aprendreu detalls interessants 
sobre l’origen del cacau, com va arri-
bar a la nostra terra i quines sensaci-
ons ens deixa al paladar en funció de 
les diferents formes d’elaboració. Un 
final d’allò més dolç per la vostra 
escapada al Penedès! 

Sóc la Neus, i t'acompanyaré per les 
vinyes familiars del Penedès 

Preu       260€ (*) 
 
Estància: 3 dies i 2 nits en AD 
Punt d'arribada: directes a l’allotja-
ment 
Autèntic: descobrir racons màgics 
entre vinyes 

Amfitrió Àpat Allotjament 


