Característiques
de l’activitat
Durada:
3 hores

Descobreix el Penedès:

Cellers Avgsvtvs Forvm
Una ruta per Sant Vicenç i les vinyes dels Cellers
Avgvstvs Forvm, un celler ubicat a només 3km
del Mar Mediterrani, amb unes vinyes carregades
d’història, ja que entre elles s’hi troben els vestigis
del que en el seu dia va ser la Via Augusta, la via
romana que connectava Roma amb les ciutats més
importants de la Mediterrània. Més de 20 anys
de trajectòria garanteixen l’elaboració
d’uns bons vins i vinagres que degustarem
per finalitzar l’experiència.
Serà una passejada agradable on podràs conèixer
i apreciar l’encant de les vinyes, els seus colors,
aromes i gust... L’essència del Penedès.
Gaudeix de la natura i el món rural amb nosaltres.
Descobreix el Baix Penedès amb
Cellers Avgvstvs Forvm!

Punt de trobada:
Aparcament del C/ de la Riba
(Sant Vicenç de Calders)
Nombre participants:
Entre 5 i 20 persones
Sortida al camp:
Caminada senzilla i circular de 1,5h
per Sant Vicenç de Calders i les vinyes
dels Cellers Avgsvtvs Forvm, al Vendrell,
on s’elaboren els vins i vinagres que
degustarem un cop finalitzada la
ruta. Mitjançant aquest recorregut
descobrirem la natura, la història i
el patrimoni rural que amaga aquest
preciós indret del Baix Penedès.
Tast de vins i vinagres:
Visita amb tast de 3 vins i 4 vinagres,
acompanyat amb un petit refrigeri amb
productes de la terra.
Dificultat:
Baixa
Idiomes:
Català, Castellà i Anglès
Cost activitat:
12€ / persona
+ 3€ / persona (transport)
Gratuït menors de 18 anys
Inscripcions:
- Truca al Garrofer 977 157 135
- Escriu a merce@elgarrofer.cat
-Data i horari en funció de disponibilitat:
de dimecres a diumenge.
- Cal fer una reserva prèvia amb un mínim
de 2 dies d’antel·lació.

T’hi esperem!

C/ Àngel Guimerà, 2 - 4, 4t pis
43700 El Vendrell.

Telf. 977 157 135
Mòb. 686 018 860

www.elgarrofer.cat
a/e: merce@elgarrofer.cat

