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brunch entre vinyes al celler 
Abadal

Endinsar-se en els més de 8 segles d’història, visitant la Masia 
Roqueta (s. XII), seguit d’un passeig cap a la vinya per gau-
dir-hi d’un brunch (aperitius casonals maridats amb vins Aba-
dal). Per finalitzar l’experiència, visitarem el celler d’elaboració 
actual.

L’activitat inclou:
- Visita a la Masia Roqueta – originària del segle XII – amb el seu 
antic celler soterrani, conservat en estat original, una joia de la cul-
tura de la història vinícola d’aquesta zona i que us traslladarà en 
el temps.
- Un passeig cap a la vinya, per gaudir-hi d’un brunch maridat amb 
vins Abadal.
- Visita al celler d’elaboració actual i la sala de criança.

celler abadal
(avinyó)

contacte:
Santa Maria d'Horta d'avinyó 
08279 Barcelona
tel. 666 732 969
visita@abadal.net
abadal.net

INICI: consultar
durada: 120 min.

adults 30€
(nens fins a 12 anys gratuït)€

reserva ara

nota: Sempre amb reserva prèvia. Els 
grups són reduïts. Aquesta activitat s’efec-
tuarà si s’arriba al mínim de 4 persones. 
En cas que no, es contactarà per canviar la 
data. La visita es realitzarà en un dels tres 
idiomes o bilingüe segons el grup.

cellers01
denominació d'origen pla de bages

enoturisme
ESTIu 2020

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
mailto:visita@abadal.net
http://abadal.net
http://abadal.net/ca/producte/brunch-entre-vinyes/
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
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Experiència privada que us permetrà gaudir d’una visita al ce-
ller amb total exclusivitat.
Gaudiu d’un tast dels millors vins del celler, maridat amb ape-
ritius casolans i servit en un espai únic i privilegiat.

L’activitat inclou:
- Visita privada a la Masia Roqueta – originària del segle XII – amb 
el seu antic celler soterrani, conservat en estat original, una joia de 
la cultura de la història vinícola d’aquesta zona i que us traslladarà 
en el temps.
- Una aturada entre vinyes envoltades de bosc, per conèixer el 
paisatge, el clima, el cicle vegetatiu del cep i les varietats locals.
- Visita privada al celler d’elaboració actual i la sala de criança
- Tast dirigit de 4 vins Abadal de gama alta.
- Aperitius casolans en un espai exclusiu

celler abadal
(avinyó)

contacte:
Santa Maria d'Horta d'avinyó 
08279 Barcelona
tel. 666 732 969
visita@abadal.net
abadal.net

INICI: consultar
durada: 120 min.

reserva ara

adults 30€€

nota: Sempre amb reserva prèvia. Els 
grups són reduïts. Aquesta activitat s’efec-
tuarà si s’arriba al mínim de 4 persones. 
En cas que no, es contactarà per canviar la 
data. La visita es realitzarà en un dels tres 
idiomes o bilingüe segons el grup.

cellers

visita Gourmet al celler Abadal
ideal per a wine lovers
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https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
mailto:visita@abadal.net
http://abadal.net
http://abadal.net/ca/producte/visita-gourmet/
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
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celler abadal
(avinyó)

contacte:
Santa Maria d'Horta d'avinyó 
08279 Barcelona
tel. 666 732 969
visita@abadal.net
abadal.net

nota: Sempre amb reserva prèvia. Els 
grups són reduïts. Aquesta activitat s’efec-
tuarà si s’arriba al mínim de 4 persones. 
En cas que no, es contactarà per canviar la 
data. La visita es realitzarà en un dels tres 
idiomes o bilingüe segons el grup.
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Un singular recorregut per camins de terra, vinyes i bosc que 
permet impregnar-se dels aromes del voltant, nodrir-se de la 
naturalesa i apropar-se a la viticultura. Es descobriran algu-
nes de les barraques de vinya de la finca, elements plenament 
identificatius d’Abadal i del paisatge de Pla de Bages: les més 
antigues daten de 300 anys enrere i, les més modernes, de mi-
tjan de segle XIX. Després de la caminada, recuperarem forces 
amb un esmorzar de pagès maridat amb els vins d’Abadal.

L’activitat inclou:
- Un recorregut guiat visitant algunes de les barraques de vinya de 
la finca.
- Esmorzar de pagès, maridat amb vins Abadal.

Es recomana portar calçat còmode. La dificicultat del recorregut és 
baixa (2,5km).

reserva ara

INICI: consultar
durada: 90 min.

adults 20€
(nens fins a 12 anys gratuït)€

ruta de les barraques de vinya al 
celler abadal

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
mailto:visita@abadal.net
http://abadal.net
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
http://abadal.net/ca/producte/ruta-barraques-vinya/
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celler abadal
(avinyó)

contacte:
Santa Maria d'Horta d'avinyó 
08279 Barcelona
tel. 666 732 969
visita@abadal.net
abadal.net

reserva ara

nota: Sempre amb reserva prèvia. Els 
grups són reduïts. Aquesta activitat s’efec-
tuarà si s’arriba al mínim de 4 persones. 
En cas que no, es contactarà per canviar la 
data. La visita es realitzarà en un dels tres 
idiomes o bilingüe segons el grup.

INICI: consultar
durada: lliure

50€ per parella€

No hi ha res més màgic que gaudir del silenci, en un entorn 
únic, natural, ric i ple de vida.
I no hi ha millor testimoni que una copa de vi Abadal. Deixa’t 
portar pel silenci entre les vinyes, i gaudeix de la màxima con-
nexió entre el vi, les persones i la natura. Regala’t temps de 
qualitat.

L’activitat inclou:
- Cistell de pagès.
- El Cistell de pagès conté: dues ampolles de vi, un esmorzar tra-
dicional amb productes locals, el pergamí del silenci i un plànol de 
la finca.
- Durant el recorregut per la finca, a través d’uns codis QR el visi-
tant podrà visualitzar uns vídeos interactius on descobrir històries 
sobre els racons que visita i el vi que tasta.

el silenci entre vinyes al celler 
abadal. ideal per a parelles. 
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https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
mailto:visita@abadal.net
http://abadal.net
http://abadal.net/ca/producte/visita-gourmet/
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
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contacte:
C. Barquera, 40
08271 Artés
Tel. 93 830 50 84
josep@cellersolergibert.com
cellersolergibert.com

reserva ara

adults 9 - 13€
(fins a 17 anys gratuït)€

INICI: consultar 
durada: 60 min.

Visita al celler Solergibert i tast de 2 vins.

L’activitat inclou:
- Les explicacions i el tast de 2 vins.

celler solergibert 
(artés)

experiència i petit tast al celler 
solergibert

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:josep@cellersolergibert.com
http://cellersolergibert.com
mailto:josep%40cellersolergibert.com?subject=
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contacte:

INICI: consultar
durada: 90 min.

celler solergibert 
(artés)

adults 18€
(fins a 17 anys gratuït)

€

Visita al celler i tast de vins a la sala de tast

L’activitat inclou:
- Rebuda al celler i explicació del projecte amb visita al celler d’ela-
boració, criança en bóta i envelliment a l’ampolla.
- Tast de 4 vins característics del celler Solergibert.

experiència i tast complet al ce-
ller solergibert

reserva ara

C. Barquera, 40
08271 Artés
Tel. 93 830 50 84
josep@cellersolergibert.com
cellersolergibert.com

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:%0Djosep%40cellersolergibert.com%0D?subject=
mailto:josep@cellersolergibert.com
http://cellersolergibert.com
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contacte:

celler solergibert 
(artés)

C. Barquera, 40
08271 Artés
Tel. 93 830 50 84
josep@cellersolergibert.com
cellersolergibert.com

reserva ara

adults 25€
(fins a 17 anys gratuït)€

INICI: consultar
durada: 90 min.

Excursió a diferents vinyes pels aficionats al mon del vi que 
vulguin entendre el lligam entre el tipus de sol, de viticultura i 
resultat en el vi acabat.

L’activitat inclou:
- La visita a 3 vinyes diferents amb un tast de vi a cada vinya.

experiència entre vinyes al ce-
ller solergibert
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https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:josep@cellersolergibert.com
http://cellersolergibert.com
mailto:josep%40cellersolergibert.com?subject=
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contacte:

INICI: consultar
durada: 120 min.

Cal Quico, 15
08253 Salelles (Sant Salvador 
de Guardiola)
Tel. 93 835 85 47
celler@fargas-fargas.com
fargas-fargas.com

Un passeig per la vinya amb tast de vins a l’aire lliure. 

L’activitat inclou:
- Benvinguda.
- Visita a la vinya i al celler d’elaboració.
- Tast dirigit de 3 vins.

visita a la vinya amb tast de vins al 
celler fargas-fargas

reserva ara

adults 12€
(fins a 17 anys gratuït)

€

celler fargas - 
fargas (salelles)

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:celler@fargas-fargas.com
http://fargas-fargas.com
mailto:celler%40fargas-fargas.com?subject=
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Coneix la història del Mas de Sant Iscle i del seu celler amb 
una visita guiada, acabant amb aperitiu i tast de vins. 

L’activitat inclou:
- Visita guiada a l’ermita del Mas de Sant Iscle.
- Visita al celler.
- Visita a la botiga.
- Aperitiu amb productes de proximitat. 
- Tast de 3 vins.

carrer sant iscle, s/n
08272 sant fruitós de bages
t 629 892 967
montse@tarin.biz
masdesantiscle.com

INICI: consultar
durada: 45-60 min.

adults 12€
(nens fins a 7 anys gratuït - 
a partir de 7 anys meitat de 
preu )

€

visita guiada amb pica-pica i tast 
de vins al celler mas de sant iscle

celler mond obert 
mas sant iscle (sant 
fruitós de bages)

reserva al 629 892 967

cellers01

https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:montse@tarin.biz
http://masdesantiscle.com
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contacte: Coneix la història del Mas de Sant Iscle i del seu celler.

L’activitat inclou:
- Visita guiada a l’ermita del Mas de Sant Iscle.
- Visita al celler.
- Visita a la botiga.
- Tast de 2 vins.

carrer sant iscle, s/n
08272 sant fruitós de bages
t 629 892 967
montse@tarin.biz
masdesantiscle.com

visita Guiada amb tast de dos vins 
al celler mas de sant iscle

adults 10€
(nens fins a 7 anys gratuït 
- a partir de 7 anys meitat 
de preu )

€

INICI: consultar
durada: 45-60 min.

celler mond obert 
mas sant iscle (sant 
fruitós de bages)

reserva al 629 892 967

dopladebages.com 13
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contacte: Gaudiu de la tranquilitat de la vinya amb el vi que vosaltres 
mateixos hagueu escollit a la botiga i un cistell amb formatges 
i embotits de proximitat que us hem preparat.

L’activitat inclou:
- Cistella d’embotits i formatges de proximitat.
- Taula parada entre vinyes.
- Visita a la botiga per escollir el vi que voleu tastar.

carrer sant iscle, s/n
08272 sant fruitós de bages
t 629 892 967
montse@tarin.biz
masdesantiscle.com

aperitiu entre vinyes al mas de 
sant iscle

adults 8€ vi a part
(nens fins a 7 anys gratuït - a 
partir de 7 anys meitat de preu)

€

INICI: consultar
durada: 45-60 min.

celler mond obert 
mas sant iscle (sant 
fruitós de bages)

reserva al 629 892 967

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:montse@tarin.biz
http://masdesantiscle.com
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contacte:
Finca Les Acàcies – Crta. B-431 
km 56,7 08279 Avinyó
T 933 620 010
info@lesacacies.com
lesacacies.com

reserva ara

adults 25€
(nens fins a 10 anys gra-
tuït)

€

INICI: 10h.
durada: 120 min.

Visita Maridatge és una molt bona proposta per començar una 
jornada turística per la zona. Consisteix en una ruta enoturís-
tica que ofereix una presentació videogràfica del nostre celler, 
un passeig per la vinya, una visita a la bodega i un esmorzar 
amb productes típics del Bages maridats amb els nostres vins.

L’activitat inclou:
- Tast dels vins
- Esmorzar
- Visita al celler 
- Visita a les vinyes

celler les acàcies 
(avinyó)

visita maridatge al celler les acà-
cies

nota: Cita previa imprescindible per fer les 
visites. Un minim de 6 persones i un màxim 
de 14. 

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:info@lesacacies.com
http://lesacacies.com
https://www.lesacacies.com/ca/
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contacte: Coneix el procés d’elaboració del cava i la història de les ca-
ves Gibert. Degustant 2 caves diferents amb un pica-pica de 
productes de proximitat. 

L’activitat inclou:
- Explicació de la història del celler.
- Explicació de la història del cava i el seu procés d’elaboració.
- Tast de 2 caves.
- Pica-pica amb productes de proximitat.

visita guiada amb degustació i pica 
-pica aL celler caves gibert

Doctor Farrer Solervicents, 
10 08271 Artés
T. 93 830 50 08
cavagibert@cavagibert.com
cavagibert.com

adults 11€
(fins a 17 anys gratuït)€

INICI: consultar
durada: 45 min.

caves gibert 
(artés)

reserva al 629 892 967

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:cavagibert@cavagibert.com
http://cavagibert.com
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contacte:

nota: Aquest celler també ofereix turisme 
rural a la masia (fins a 7 persones) i tam-
bé la opció de pernoctar en una yurta. Es 
realitzen experiències gastronòmiques per 
a grups.

Visita Vins Colltor, un petit celler situat en plena natura, amb 
un mètode de treball completament artesanal i sostenible.

L’activitat inclou:
- Visita a les vinyes
- Visita al celler.
- Tast de 2 vins.

visita al celler colltor

Finca Colltor
08273 Santa Maria d'olo
T. 93 838 40 06 - M 687698834
info@vinoscolltor.com
vinoscolltor.com

adults 12€
(fins a 17 anys gratuït)

€

INICI: consultar
durada: 45-60 min.

celler colltor 
(santa maria d'oló)

reserva al 687 698 834

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
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contacte: Gaudeix d’una experiència enoturística lligada als vins ecolò-
gics, descobreix un celler que te cura del medi ambient i que 
preserva el territori.

L’activitat inclou:
- Visita a les vinyes
- Visita al celler
- Tast de vins ecològics

Descobreix l'enoturisme amb EL 
Celler Grau i Grau

Crta. C37 Igualada-Manresa, 
km. 75,5 08255 Maians (Castell-
follit del Boix)
T 93835 60 02
info@cellergrauigrau.com
cellergrauigrau.com

adults 15€
(fins a 17 anys gratuït)€

INICI: 11:30h.
durada: 90 min.

celler grau i 
grau (maians)

reserva ara

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
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mailto:info%40cellergrauigrau.com?subject=
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contacte:

INICI: consultar
durada: 120 min.

visita Guiada amb tast de vins al 
celler cooperatiu d'artés

Coneix la història dels 110 anys de la cooperativa i gaudeix 
d’un tast de vins i productes de proximitat a l’Espai Artium. 

L’activitat inclou:
- Visita a la zona del vi  i baixada als 3 pisos soterrats del cava.
- Tast de 4 vins acompanyats d’embotits i formatges de proximitat.
- Entrega d’un xec amb valor de 10% de descompte per la compra 
de vins a l’agrobotiga al mateix dia.

reserva ara

adults 15€
(nens fins a 12 anys gratuït. de 
12 a 18 anys 3€ amb most)

€

celler cooperatiu 
d'artés (Artés)

c/ rocafort, 44
08271 artés
t 93 830 53 25 - 601 620 220
artium@cavesartium.com
cavesartium.com

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
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http://cavesartium.com
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contacte:

INICI: consultar
durada: 120 min.

nota: Visites dijous, divendres i dissabtes a 
les 11h, altres dies de la setmana sota peti-
ció (excepte diumenges)

reserva ara

experiència paisatge, celler i tast 
al celler collbaix el molí

adults 14€
(nens fins a 10 anys gratuït - 
de 10 a17 anys 7€)

€

celler el molí co-
llbaix (manresa)

A través d’aquesta visita podreu resseguir el procés que fa un 
gra de raïm, des que és collit fins que acaba convertit en vi i és 
curosament embotellat. 

L’activitat inclou:
- Visita 
-Tast de 2 o 3 vins
- Pica-pica

camí de rajadell,  km. 3
08241 manresa
t 93 102 19 65
collbaix@cellerelmoli.com
cellerelmoli.com 

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
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contacte:

reserva ara

Les visites disfruten d’un moment autèntic, amb el productor, 
una experiencia única en termes de cultura, de tipicitat i au-
tenticitat del Bages. 

L’activitat inclou:
- Visita 
-Tast de vi blanc 1018 Macabeu Picapoll

visita el camí del raïm al celler 
sanmartí

Mas Sanmartí de Serrahima
08650 Sallent Barcelona
T 629 52 90 59
info@cellersanmarti.com
cellersanmarti.com

adults 12€
(fins a 17 anys gratuït)€

INICI: consultar
durada: 60 min.

celler sanmartí
(sallent)

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:info%40cellersanmarti.com?subject=
mailto:info@cellersanmarti.com
http://cellersanmarti.com
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reserva ara

Passeig dels 5 Sentits és un recorregut sensorial, lúdic, inte-
ractiu i exclusiu.

L’activitat inclou:
- Visita guiada per els voltants del celler
- Tastet d’oli, formatge, 2 vins (1018 Blanc i 1018 negre), fruits secs 
i sorpreses olfactives.

visita passeig dels 5 sentits al ce-
ller sanmartí

adults 20€
(fins a 17 anys gratuït)€

INICI: consultar
durada: 120 min.

celler sanmartí
(sallent)

Mas Sanmartí de Serrahima
08650 Sallent Barcelona
T 629 52 90 59
info@cellersanmarti.com
cellersanmarti.com

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
http://abadal.net/ca/producte/brunch-entre-vinyes/
mailto:info@cellersanmarti.com
http://cellersanmarti.com
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contacte:

INICI: consultar
durada: 120 min.

reserva ara

adults 20€
(fins a 17 anys gratuït)

€

visita petjada ecològica al celler 
sanmartí

celler sanmartí 
(sallent)

Petjada ecològica, anàlisis del impacte i cicle de vida del nos-
tres productes sobre el medi.

L’activitat inclou:
- Tast de 2 vins (1018 Macabeu/Picapoll – 1018 Garnatxa/Sumoll) 
- Pica-pica de productes locals (pa amb oli, formatge, embotit i vi 
bullit)

Mas Sanmartí de Serrahima
08650 Sallent Barcelona
T 629 52 90 59
info@cellersanmarti.com
cellersanmarti.com

cellers01
denominació d'origen pla de bages

enoturisme
ESTIu 2020

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
http://abadal.net/ca/producte/brunch-entre-vinyes/
mailto:info@cellersanmarti.com
http://cellersanmarti.com
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reserva ara

adults 49,90€
(Nens de 5 a 12 anys a 5€ vi-
sita / menú infantil 18€)

€

vins i gastronomia a oller del 
mas

heretat oller del 
mas (manresa)

Visita al celler i tast amb dinar a l’espai gastronòmic Bages964. 
Coneix històricament la finca i el castell d’Oller del Mas, ori-
ginari del s.X. Passeja per les nostres vinyes, visita el celler 
d’elaboració i també la sala de barriques. El recorregut finalit-
za amb el tast guiat de dos dels nostres vins i del nostre oli. 
Desprès podreu gaudir d’un menú de cuina tradicional, de la 
terra i innovadora a l’espai gastronòmic Bages 964.

L’activitat inclou:
- Visita
- Tast de 2 vins
- Tast d’oli
- Menú de cuina tradicional, de la terra i innovadora 

Crta. Igualada (C-37z) km.91
08241 Manresa
T 93 876 83 15
info@ollerdelmas.com
ollerdelmas.com

cellers01

contacte:

INICI: consultar
durada: visita 90 
min + àpat 120 min

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:%0Denoturisme%40ollerdelmas.com?subject=
mailto:info@ollerdelmas.com
http://ollerdelmas.com
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reserva ara

adults 30€
(fins a 17 anys gratuït)

€

Esmorzar a la vinya a l'oller del 
mas

heretat oller del 
mas (manresa)

Gaudeix d’un esmorzar de pagès entre vinyes amb pa amb 
tomàquet, formatges i embotits de la terra. Ho arrodonirem 
amb el tast de 2 dels nostres vins i el nostre oli d’arbequina i 
corbella. La proposta continua amb la visita del celler.

L’activitat inclou:
- Esmorzar
- Tast 
- Visita al celler

Crta. Igualada (C-37z) km.91
08241 Manresa
T 93 876 83 15
info@ollerdelmas.com
ollerdelmas.com

cellers01

contacte:

INICI: 10h
durada: 120min

nota: Mínim 6 persones. Cal reservar amb 
un mínim de 48h d’antel.lació.

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:%0Denoturisme%40ollerdelmas.com?subject=
mailto:info@ollerdelmas.com
http://ollerdelmas.com
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contacte:

reserva ara

nota: Recomanat per a grups de 2 a 14 
persones.

Una experiència única que combina esport, natura, enoturis-
me i gastronomia.
Et proposem una matinal de running i /o trekking per Mont-
serrat on descobriràs els racons més inhòspits de la mà d’un 
guia de Muntanya. Desprès a només 30’ de Montserrat, a l’Oller 
del Mas gaudiràs d’una visita amb tast al Celler i recuperaràs 
les forces al restaurant Bages 964 amb un menú de cuina ca-
talana de proximitat.

L’activitat inclou: 
- Trekking
- Visita
- Tast
- Dinar

Crta. Igualada (C-37z) km.91
08241 Manresa
T 93 876 83 15
info@ollerdelmas.com
ollerdelmas.com

adults 30€
(desde 73€ per persona)€

INICI: consultar
durada: 6h

Trekking a Montserrat, visita a 
l'oller del mas amb tast i dinar

heretat oller del 
mas (manresa)

cellers01

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
http://abadal.net/ca/producte/brunch-entre-vinyes/
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
mailto:info@ollerdelmas.com
http://ollerdelmas.com
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cellers01

botigues de venda
directa 

horaris 

Abadal
De dilluns a divendres de 10 a 17h

Caves Gibert
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 20h
Dissabtes de 9 a 14h

Celler Cooperatiu d’Artés
De dilluns a divendres de 9h a 13:30h i de 16 a 20h
Dissabtes i diumenges de 10 a 14h

Celler Cooperatiu de Salelles
De dilluns a divendres de
Dissabtes de

Celler Fargas-Fargas
De dimarts a dijous de 10 a 14h
Divendres de 10 a 19h
Dissabte i diumenge de 10 a 14h

Celler Grau i Grau
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 19h

Celler Mond Obert Mas Sant Iscle
De dilluns a divendres de 9 a 13h
Dissabte i diumenge 11 a 14h
Dimecres a dissabte de 17 a 21h

Celler Solergibert
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 20h
Dissabtes de 9 a 13:30h

Collbaix - Celler El Molí
De dilluns a divendres de 9:30 a 14h i de 15 a 18h

Heretat Oller del Mas
De dilluns a divendres de 9 a 19h
Dissabtes i diumenges de 17 a 21h

Abadal
De dilluns a diumenge de 10 a 15h
De dijous a dissabte de 18 a 22h
(els dijous dies 9, 16 i 23 no hi haurà servei Wine 
Bar)

Espai Artium (Celler Cooperatiu d’Artés)
Matins 
De dilluns a divendres de 9h a 13:30h
Dissabtes i diumenges de 10h a 15h
Tardes
De dilluns a dijous de 18 a 22h
Divendres i dissabtes de 18 a 23h

Celler Fargas-Fargas
Dissabte i diumenge de 11 a 14h

Collbaix - Celler El Molí
Dijous i divendres de 18 a 22h

Heretat Oller del Mas 
De dijous a diumenge de 17 a 22h

Celler Mond Obert Mas Sant Iscle
De dilluns a divendres de 17 a 22h
Dissabtes i diumenges d’11 a 15h i de 17 a 23h

wine bar

https://twitter.com/dopladebages?lang=es
https://www.facebook.com/dopladebages/
https://www.instagram.com/dopladebages/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrEHvowJk2g8P3h6Jp7EgxA
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establimentS 
amb do pla
de bages

02

Carretera C16C Manresa a, Carrer de Girona, 10, 
08243 Manresa, Barcelona
T 938 73 25 62 

aligué
Plaça Tomàs Viver, 1, 08278 Mura, Barcelona
T 93 831 70 36 - calcarter.net

cal carter

Carrer Sant Esteve, 38, 08298 Marganell, Barcelona
T 938 35 71 50 - restaurantcaljaume.net

cal jaume
Masia Cal Magre, S/N, 08262 Callús, Barcelona
T 938 36 04 51 - calmagre.cat

cal magre

http://calcarter.net
http://restaurantcaljaume.net


Ctra. C-55, Km 50 (08269) Salo - Barcelona
T 93 869 56 52 - campingcalparadis.com

camping cal paradís
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Carrer manresa, s/n, 08272, barcelona
T 938 75 77 26 - casalagulla.Com

casa l'agulla
Ctra. de Vic, 56, 08272 Sant Fruitós de Bages, Barce-
lona
T 938 760 019 - marisquercanladis.com

can ladis

establimentS 
amb do pla 
de bages

02

Ctra. de Cardona, 4, 08242 Manresa, Barcelona
T 938 72 43 43 - calmanel.com

cal manel

enoturisme

http://campingcalparadis.com
http://marisquercanladis.com
http://calmanel.com
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Passeig de Pere III, 35, 08242 Manresa, Barcelona
T 93 872 21 88 - restaurantkursaal.cat

kursaal
Carrer de Rubió i Ors, 5, 08241 Manresa, Barcelona T 
938 72 33 83 - joviat.com

joviat

02

C. Major, 87, 08250 St. Joan de Vilatorrada - Barcelona
T 93 875 19 07 - hostalsoler.com

hostal soler
Plaça del Carme, 08241 Manresa - Barcelona
T 93 138 77 90 - elgolut@hotmail.com

el golut

enoturisme

http://hostalsoler.com
mailto:elgolut@hotmail.com
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Carrer de l'Església, 53, 08261 Cardona, Barcelona
T 938 69 17 83 - lapremsahotelrural.com

la premsa
C/ Born, 28 08241 Manresa, Barcelona
T 93 872 11 14 - restaurantlasvegas.com

las vegas

establimentS 
amb do pla 
de bages

02

Carrer d'Alfons XII, 18, 08241 Manresa, Barcelona
T 938 72 89 69 -  restaurantlacuina.com

la cuina

enoturisme

Camí de Sant Benet de Bages, s/n | 08272 Sant Fruitós 
de Bages T 938 759 413 - lafonda@monstbenet.com

la fonda - món st benet

http://lapremsahotelrural.com
http://lasvegas.com
http://restaurantlacuina.com
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02

Ctra. C-16, sortida 59, Plans de La Sala
08650 Sallent (Barcelona) 
T 938 370 877 - masdelasala.com

mas de la sala

enoturisme

Camí de Sant Benet de Bages, s/n | 08272 Sant Fruitós 
de Bages T 938 759 414 - restaurantmon@monstbe-
net.com

Món - món st benet

Camí de Sant Benet de Bages, s/n | 08272 Sant Fruitós 
de Bages T 938 759 429 - lo@monstbenet.com

l'ó - món st benet

establimentS 
amb do pla 
de bages

Call de l’Hostal, 6, 08275 Calders - Barcelona
T 938 30 90 02 - soldevila.net

soldevila

http://soldevila.net
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02

Carrer Verge De Juncadella, 1, 08251 Santpedor
T 938 321 625 - Restauranttesi.net

tesi

enoturismeestablimentS 
amb do pla 
de bages

http://Restauranttesi.net


02.02 allotjaments



Ctra. C-55, Km 50 (08269) Salo - Barcelona
T 93 869 56 52 - campingcalparadis.com

Ctra. de Santpedor, 54, 08243 Manresa, Barcelona
T 938 748 216 - 1948hotel.com

camping cal paradís hotel 1948
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Passeig de Pere III, 38, 08242 Manresa, Barcelona
T 938 723 751 - hoteletmanresa.com

l'hotelet casa padró

establimentS 
amb do pla 
de bages

02 enoturisme

http://campingcalparadis.com
http://hoteletmanresa.com


02.03 botigues de vins



Carrer Primer de Maig, 9, 08242 Manresa, Barcelona
T 665 547 161 - araunvimanresa.com

Passeig Pere III, 18 08242, Manresa Barcelona
T 938 749 980 - petitceller.com

ara un vi petit celler
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Ctra. de Vic, 81, 08241 Manresa, Barcelona
T 938 739 214 - setecel.com

setè cel
Muralla del Carme, 9-11, 08241 Manresa, Barcelona
T 935 046 355 - vinaliummanresa.com

vinàlium

establimentS 
amb do pla 
de bages

02 enoturisme

http://araunvimanresa.com
http://petitceller.com
http://setecel.com
http://vinaliummanresa.com


Ctra. de Santpedor, 157, 08242 Manresa, Barcelona
T 938 730 673 - vinsalsina.com

Carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, 20, 08241 
T 938 721 126 - vinstomasa.com

vins alsina vins tomasa
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establimentS 
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de bages

02 enoturisme

http://campingcalparadis.com
http://vinstomasa.com
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itineraris 
i visites 
d'interès

03 enoturisme

històries de vi al monestir de sant 
benet

Sabíeu que el monestir de Sant Benet fou un gran productor del vi? 
Durant segles els monjos elaboraren una gran diversitat de vins, 
alguns d’ells en grans quantitats. Us proposem acompanyar-nos 
en un itinerari per redescobrir el monestir a través d’aquesta apre-
ciada beguda. El vi ha estat en l’esperit del monestir durant segles 
i n’ha conformat el paisatge, però també l’arquitectura, l’economia 
i evidentment l’espiritualitat.
Per això, en col·laboració entre la DO Pla de Bages i Món St Benet 
hem creat aquesta visita que finalitzem amb un maridatge de vins 
amb la presència dels cellers de la DO Pla de Bages.

L’activitat inclou:
- Visita guiada als espais del monestir
- Tast de vins
- Wifi (al monestir)
- El recorregut està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

+ informació i entrades:
Mon sant benet
info@monstbenet.com
t 938 759 401

Durada de la visita: 1h i 30min
Idiomes: Català
Aforament màxim: 20 perso-
nes
Dies: Del 18 de juliol al 29 
d’agost. Dissabtes a les 19h.
Preu: 15€ adult – 7 € nen (Acti-
vitat per a tots els publics)

Es recomana reserva prèvia. 
Consulteu horaris.

https://monstbenet.com/ca/agenda/histories-de-vi-al-monestir
mailto:info@monstbenet.com
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d'interès

03 enoturisme

visita introducció a la do pla de 
bages

Prèvia reserva, cada Dissabte a les 12:00 h i de Dilluns a Diven-
dres a les 11:00 h podeu venir a conèixer una mica d’història expli-
cada des del Mas de la Sala. Sabeu que és un Geoparc Mundial 
Unesco? Voleu conèixer l’evolució de la D.O. Pla de Bages? Voleu 
saber el paper de la finca de la Sala? Sabeu que ens diferencia 
d’altres D.O? Sabeu quin element tenim únic al món?

També farem una introducció als nostres vins per tal de que tingueu 
moltes ganes d’anar a visitar els cellers de la D.O. Pla de Bages. 
Així doncs, tastarem tres vins, de tres cellers diferents de la nostre 
D.O. i un oli de les nostres varietats autòctones.

+ informació:
mas de la sala
info@masdelasala.com
T 938 370 877

Durada de la visita: 1h
Idiomes: Català
Preu: 12€ adult 
Horaris: Dissabtes a les 12h i 
de dilluns a divendres a les 11h

Es recomana reserva prèvia. 

http://www.masdelasala.com/pag/activitats/?id=2790#introduccio-a-la-d-o-pla-de-bages
mailto:info@masdelasala.com


dopladebages.com 44

itineraris 
i visites 
d'interès

03

les casas de matamargó

Les Casas de Matamargó és una casa-museu, un espai d’in-
terès cultural que pretén mostrar al públic les vivències d’una 
casa pairal existent des del 1280, a partir de diferents sales 
d’exposició.

La Casa-Museu consta de 15 sales d’exposció, amb un total de 
700 metres quadrats. El recorregut es realitza acompanyats d’un 
guia que explica les diverses històries i anècdotes que s’han pre-
servat al llarg dels anys, així com el funcionament de les eines i 
instruments que anem trobant. Es complementa la visita amb un 
tast de productes locals a “La Botiga”.

+ informació:
lescasas.com
Tel. 606 436 666 / 973 473 213

http://lescasas.com
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museu del vi de sant fruitós del 
bages

Un recorrregut entorn del món del vi del Pla de Bages en un espai 
dividit en 4 àmbits: una introducció, la vinya, el celler i l’anís. Un 
museu on el visitant deixa de ser un mer espectador per endin-
sar-se en l’ambient, fent que visqui la història en la seva pròpia pell, 
transportant-lo a una època concreta.

+ informació:
ajuntament de sant fruitós 
de bages
santfruitos.cat
t 938 789 700
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la ruta de les tines

Quan fa 150 anys la comarca del Bages estava pràcticament enta-
pissada de vinyes, la llunyania, les dificultats, els riscos i el cost ad-
dicional de transportar la verema fins als masos van provocar que 
es construïssin les tines a les pròpies vinyes. És el cas de la vall del 
Flequer, on un senzill recorregut circular i amb escassos desnivells 
permet descobrir unes construccions espectaculars.

Podeu contactar amb bagesterradevins.cat per fer una visita 
guiada.

Descarregueu-vos un document amb la informació completa.

+ informació:
parc natural de sant llorenç 
del munt i l'obac
ctra. de terrassa a navarcles, 
km 14,8
08230 matadepera
tel. 938317300

Distància: 3 km
Durada: 2h 30min
Altitud mínima: 269 m
Altitud màxima: 348 m
Desnivell acumulat: 153 m
Dificultat: fàcil
Època: Tot l’any
Punt de sortida: Aparcament 
carretera bv-1124, km 4,2. 
Per l’autopista c-16, sortida 
del pont de vilomara. Creu-
ar aquesta població i seguir 
cap a Rocafort, fins a trobar el 
desviament a oristrell, on hi ha 
l’aparcament.

http://bagesterradevins.cat 
https://parcs.diba.cat/documents/75109/15894268/p04d125.pdf/dbba7913-bc10-4855-bfae-d00adcc75c7f
https://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
https://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
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Camí paisatgístic Sant Fruitós – 
Sant Benet

Aquest camí de gran bellesa paisatgística és l’itinerari històric que, 
amb poc més de 3 quilòmetres, uneix el nucli de Sant Fruitós amb 
el Monestir de Sant Benet.

Descarregueu-vos un document amb la informació completa.

+ informació:
ajuntament de sant fruitós 
de bages
santfruitos.cat
t 938 789 700

Distància: 3,25 km
Punt de sortida: El Bosquet

itineraris 
i visites 
d'interès

03

https://dopladebages.com/wp-content/uploads/2020/06/cami-paisatgistic1.pdf
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Itinerari de pedra seca per Monis-
trol de Calders

Interessant itinerari pel patrimoni rural monistrolenc que passa pel 
nucli antic, l’om, el dolmen del Pla de Trullàs, el Mas de Casanova 
i el Codro Gros.

Descarregueu-vos un document amb la informació completa.

+ informació:
ajuntament de monistrol de 
calders
monistroldecalders.cat
t 938 399 000

https://dopladebages.com/wp-content/uploads/2019/12/pedra-seca-monistrol-de-calders.pdf
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itinerari de pedra seca per sant 
joan de vilatorrada

Una curta passejada per la part més meridional del municipi permet 
descobrir un interessant conjunt d’antigues barraques i parets de 
pedra seca testimonis de l’ocupació de la vinya a tot el terme.

Descarregueu-vos un document amb la informació completa.

+ informació:
ajuntament de sant joan de 
vilatorrada 
ajuntament@santjoanvilato-
rrada.cat 
santjoandevilatorrada.cat
t 938 764 040

Distància: 4,600 km
Durada: 1h 5min
Punt de sortida: Mas Llobet

denominació d'origen pla de bages

ESTIu 2020itineraris 
i visites 
d'interès

03 enoturisme

https://dopladebages.com/wp-content/uploads/2019/12/pedra-seca-Sant-Joan-Vilatorrada.pdf
mailto:ajuntament@santjoanvilatorrada.cat
mailto:ajuntament@santjoanvilatorrada.cat


Amb la col·laboració de:

esperem que gaudiu de totes aquestes pro-
postes, del pla de bages i dels seus vins.


