
Vins i Olis Suñer / Ginestar (Ribera d’Ebre) 

Wine en kayak especial 
Festa de la Verema
Dissabte 25 i diumenge 26 de setembre, a les 9.30 h 

Wine en kayak és una activitat que combina, turis-
me actiu i enoturisme, que ens permetrà combinar el 
kayak amb una visita al celler Suñer i tastos dels seus 
vins en plena verema.

Tel. 626 676 608 / info@vinsiolisuner.com
www.vinsiolisuner.com 

Edició 2021
25 i 26 de setembre / 3 d’octubre

Més informació:

www.dotarragona.cat
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@dotarragona
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@dotarragona

DOTarragona

A PARTIR DE 35 €PREUS

#obertperverema

Celler Mas del Botó / Alforja (Baix Camp)

Festa de la Verema  
Antiga
Diumenge, 3 d’octubre, a partir de les 11 h 

Verema per part dels assistents. Trepitjada del raïm 
amb els peus en bocois situats al pati del celler, ame- 
nitzat amb grup folk Ellas Music Band amb músiques 
del món relacionades amb la verema. Dinar d’inici 
de verema amb productes d’Alforja ofert per l’Agru- 
pació Manou/Cingle Vermell: clotxa vegetal, medalló 
de cabrit amb reducció de vi dolç Dolça de Ganagot. 
Formatges i mel i mató.

Tel. 630 982 747 / pep@masdelboto.cat
www.masdelboto.cat

30 €PREUS

#obertperverema



Vinya Janine / Rodonyà (Alt Camp)

Final de camí de la verema
Dissabte, 25 de setembre, a les 17 h. Reserva prèvia

Celebrarem el nostre final de verema amb una sortida a 
peu per les vinyes, veremarem, menjarem raïm mentre 
parlem de la màgia de les vinyes de Tarragona. Després 
a l’Agrotast, el nostre espai de winebar, tastarem els 
nostres vins ecològics amb un petit snack per persona.

Tel. 696 348 465 / vjanine@tinet.org
www.vinyajanine.com

Cellers Blanch / Puigpelat (Alt Camp)

Escape room + tast 
Festa de la Verema
Dissabte, 25 de setembre, a les 10, 12, 16, 18 i 20 h 
Diumenge, 26 de setembre, a les 10 i a les 12 h

Escape room del món del vi per conèixer els detalls de  
la història del nostre celler. En acabar, tast de 3 vins 
a les instal·lacions del celler. Activitat per a grups de 
màxim 6 persones (infants gratuït).

Tel. 649 993 294 (Roger) / info@cellersblanch.com
www.cellersblanch.com

Adernats / Vinícola de Nulles (Alt Camp)

Tast entre vinyes i
esmorzar de verema
Dissabte, 25 de setembre, de 10 a 12.30 h
Grups reduïts

Per celebrar el fi d’una nova i exitosa verema, farem una 
ruta amb un tast entre vinyes on neix un nou vi, emble-
ma del celler. Arribant a la Catedral de Nulles, gaudirem 
d’un esmorzar de forquilla de verema elaborat pel res-
taurant Ca l’Àngel de Valls. Tastarem most, vins fermen-
tant i cava (els més petits, most i aigua), tot acompan-
yat amb el pa amb llongonissa i arengada tradicional.

enoturisme@vinicoladenulles.com / www.adernats.com

Celler Mas Bella / Masmolets-Valls (Alt Camp)

Pícnic de verema
Diumenge, 26 de setembre, de 10 a 15 h

Es convida els participants a fer una visita al celler amb un 
pícnic entre les vinyes (fuet i botifarra de Valls, formatge i oli 
km 0, pa amb tomàquet, olives, melmelades i fruits secs) i 
amb el nostre vi del celler. Aigua i most per als més menuts.

info@cellermasbella.com / www.cellermasbella.com

Celler Vinyes del Tiet Pere / Vilabella (Alt Camp)

Esmorzar de verema amb 
Ostró del Delta i maridatge 
amb Macabeu 
Diumenge, 26 de setembre, a les 11 h

La personalitat dels nostres macabeus, acompanyats d’un 
producte d’alta qualitat com és l’Ostró del Delta de l’Ebre 
ens sorprendran en un maridatge matinal molt especial 
enmig de les vinyes de Vilabella.

Tel. 625 408 976 / vinyesdeltietpere@gmail.com

Mas Vicenç / Cabra del Camp (Alt Camp)

Festa de la Verema en família
Dissabte 25 i diumenge 26 de setembre, de 10 a 13 h 

Verema tradicional, esmorzar de pagès, trepitjada de raïm i 
concurs de beure amb porró.

Tel. 627 570 075 / xavier@masvicens.com
www.masvicens.com

Celler Pedrola / Miravet (Ribera d’Ebre)

Temps de verema
Dissabte, 25 de setembre, a les 11 h

Esmorzar de verema amb degustació dels mostos i 
vins de l’anyada. Reserva prèvia.

Tel. 650 093 906 / pedrola97@yahoo.es
www.cellerssingulars.cat/celler-pedrola

ADULTS 25 € / NENS (5 A 15 ANYS) 15 €PREUS

GRUP 60 €PREUS

ADULTS 18 € / NENS 10 €PREUS

12 €PREUS

ADULTS 20 € / NENS 10 €PREUS

15 €PREUS

COPA 2 €PREUS

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

Molí de Rué / Vinebre (Ribera d’Ebre)

Riu i vi
Dissabte, 25 de setembre, a les 17.30 h, des de  
l’embarcador d’Ascó

Navegarem pel riu Ebre amb el Llaüt Lo Roger i tasta- 
rem dos dels nostres vins. Anirem fins al nostre celler 
a Vinebre on degustarem productes de proximitat 
acompanyats de dos vins més dels que elaborem.

Tel. 646 320 946 / info@moliderue.com
www.moliderue.com

ADULTS 26 € / DE 6 A 18 ANYS 18 €PREUS


