
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.

Wine en kayak especial festa verema
Vins i Olis Suñer / Ginestar (Ribera d’Ebre) 

Diumenge 29 de setembre a les 9.30 h
35 €
info@vinsiolisuner.com / www.vinsiolisuner.com
Tel: +34 626 676 608 (Josep)

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

Sopar-maridatge de final de verema
Molí de Rué / Vinebre (Ribera d’Ebre)

Divendres 27 de setembre a les 20.30 h
25 €
npoquet@moliderue.com / www.moliderue.com
Tel: +34 646 320 946 (Noemí)

Visita al celler i vinyes i posteriorment un tast a cegues amb 
pica-pica. Hi haurà activitats pels més petits.

Tast de vins a cegues
Lafarineravins / Rasquera (Ribera d’Ebre)

Diumenge 29 de setembre a les 11.00 h
25 € adult / 10 € infant
celler@lafarineravins.com / www.lafarineravins.com
Tel: +34 618 718 304 (Josep Francesc)

Passeig per la finca i explicació del cultiu ecològic. Tast dels 
mosts al celler. Tasts dels vins acabats amb degustació de 
productes artesanals (embotits i clotxa) típics de la Ribera.

Tast de most i vins ecològics i degustació 
de productes de la Ribera

Celler Biopaumerà / Rasquera (Ribera d’Ebre) 

Dissabte 28 i diumenge 29 de setembre des de les 10.00 h 
18 €
biopaumera@gmail.com / www.biopaumera.com
Tel: +34 647 983 004 (Confirmar assistència a Helga)

Celler Mas del Botó / Celler Mas Bella / 
Mas Vicenç / Vinya Janine / Molí de 
Rué / Lafarineravins / Celler Sanromà / 
Vins i Olis Suñer / Adernats / Estol Verd 
Celler / Celler Vinyes del Tiet Pere / 
Cellers Blanch / Vinaters de la Ribera 
d’Ebre / Celler Biopaumerà / 
Ajuntament de Valls

Organitza:

Amb el suport de:

Patrocinador Oficial :

www.amorimcork.com



Petits i grans veremen raïm que estigui per collir. Es porta el 
raïm al celler i es processa a l’antiga, trepitjant amb els 
peus una vegada ha estat derrapat. Tast dels vins elaborats 
al celler juntament amb degustació de productes locals. 

Verema a l’antiga al celler Mas del Botó
Mas del Botó / Alforja (Baix Camp)

Diumenge 29 de setembre a les 10.00 h
10 € adults / Menors gratuït
pep@masdelboto.cat / www.masdelboto.cat
Tel: +34 630 982 747Passejada en carro per les nostres vinyes del celler Mas Bella 

a Masmolets i els Boscos de Valls i esmorzar de verema amb 
tast de vins.

Esmorzar de verema en carro
Celler Mas Bella / Masmolets (Alt Camp)

Dissabte 28 i diumenge 29 de setembre a les 11.00 h
25 € adult / 12 € nen
info@cellermasbella.com / www.cellermasbella.com  
Tel: +34 600 269 786 (Elisa)

Verema i premsat a l’antiga, tast de most i concurs de beure 
amb porró. Visita al celler amb tast de vins i aperitiu.

Festa de la verema en família
Mas Vicenç / Cabra del Camp (Alt Camp)

Diumenge 29 de setembre de 10.00 a 14.00 h
15 € adult / 10 € nen
vicens@masvicens.com / www.masvicens.com  

Excursió amb carro per les vinyes, visita al celler (en plena 
elaboració), tast de most i vins ecològics i botifarra a la 
brasa.

Passeig amb carro per les vinyes i tast
Vinya Janine / Rodonyà (Alt Camp)

Dissabte 28 i diumenge 29 de setembre des de les 16.00 h
35 €
vjanine@tinet.org / info@ruraljorda.cat / www.vinyajanine.com
Tel: +34 629 014 231

Baixada en kayak de Móra la Nova fins a Miravet on al 
Celler Pedrola es faran una sèrie de tastos dels vins acabats 
d’elaborar per fer el cupatge de la Pocavergonya 2019.

La pocavergonya en kayak
Vinaters de la Ribera d’Ebre / Ginestar (Ribera d’Ebre) 

Dissabte 28 de setembre a les 9.30 h
35 €
info@vinsiolisuner.com / www.vinsiolisuner.com
Tel: +34 626 676 608 (Josep)

Visita al celler i explicació del procés d’elaboració dels vins. 
Trasllat a la vinya i tast amb berenar i explicació de la verema 
amb jocs sensorials per adults. Pels més petits tast de most i 
activitats lúdiques a la mateixa vinya.

Descoberta sensorial de la verema i el vi
Cellers Blanch / Puigpelat (Alt Camp) 

Dissabte 28 de setembre de 16.00 a 19.00 h
20 € adult / Infants gratuït
info@cellersblanch.com / www.cellersblanch.com
Tel: +34 649 993 294 (Roger)

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

Tel: +34 699 607 865 (Vicenç)

Tast al celler de noves anyades, desplaçament a la 
vinya, comentaris sobre el terreny i tast de tots els vins 
amb esmorzar de pa amb tomàquet i embotit.

Tast de vins joves i de l’anyada passada al 
Celler Sanromà

Celler Sanromà / Vila-rodona (Alt Camp)

Dissabte 28 de setembre a les 9.30 h
35 €
cellersanroma@gmail.com / www.calcapblanc.com
Tel: +34 678 048 121 (Edu)

Anirem amb carros de cavalls fins a la vinya, on veremarem a 
mà el raïm que posteriorment trepitjarem per obtenir el preuat 
most. Una vegada el tinguem l’embotellarem i dissenyarem 
l’etiqueta (una ampolla per nen). Després celebrarem la fita 
amb un concert vermut amb els vallencs Fenya Rai.

Festa de la verema centenària + vermut concert
Adernats / Nulles (Alt Camp)

Diumenge 29 de setembre a les 10.00 h
18 € adult / 8 € nen / 3 € només vermut
enoturisme@vinicoladenulles.com / www.adernats.com
Tel: +34 977 602 622

Tast de mostos i vins de macabeu i cartoixà vermell i dinar 
maridatge.

Maridatge macabeu i cartoixà vermell
Celler Vinyes del Tiet Pere / Vilabella (Alt Camp)

Dissabte 28 de setembre a les 12.00 h 
50 € / 18 € menors de 16 anys 
vinyesdeltietpere@gmail.com 
Tel: +34 625 408 976

Esmorzar tradicional de veremador a les nostres vinyes i ruta 
Orien-tast amb verema, tast de diferents vins i visita al celler.

Esmorzar de veremador amb Orien-tast
Estol Verd Celler / Rodonyà (Alt Camp)

Diumenge 29 de setembre a les 9.30 h
22 €  adults (15 € només esmorzar)  
12 €  nens (8 € només esmorzar)
estolverd@gmail.com / www.estolverd.cat
Tel: +34 696 110 074 (Sara)

Esmorzar popular a base de sardines (3 sardines de la costa 
per persona) i vi amb l'actuació musical del grup Bufalodre.

Esmorzar de Veremadors a la Plaça del Blat
Ajuntament de Valls / Valls (Alt Camp)

Dissabte 28 de setembre de 8.30 a 12.00 h
3 €. Punts venda anticipada: Oficina Municipal de Turisme 
Valls (C/ de la Cort, 3), establiments col·laboradors o el mateix 
dissabte a la Plaça del Blat.
Tel: +34 977 636 013 (Regidoria de Comerç i Turisme) 


