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Torna La Verema del Cava amb
activitats de petit format
9 cellers del Penedès i Alella s'uneixen per oferir un conjunt d'activitats
enoturístiques amb aforaments reduïts i mesures de seguretat pel COVID19

Codorníu | Cedida

Durant la verema, un grup de cellers elaboradors de cava s'han tornat a unir per oferir activitats
enoturístiques en llocs privilegiats. Agustí Torelló Mata, Alta Alella, Codorníu, Giró del Gorner,
Juvé & Camps, Pagès Entrena, Segura Viudas, Sumarroca i Vilarnau obriran les seves
portes del 29 d'agost al 20 de setembre.
Totes les activitats proposades a La Verema del Cava
(http://www.laveremadelcava.com/portfolio/) tenen lloc a l'aire lliure, en aforaments reduïts i amb
reserva prèvia. Així mateix, tots els cellers compleixen amb la Guia d'especificacions per a cellers
en matèria d'enoturisme davant la COVID19.
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La Verema del Cava a Segura Viudas. Foto: Cedida per Segura Viudas.

Activitats destacades
29 d'agost: visita a les instal·lacions de Codorníu i dinar al seu restaurant Jardins Codorníu,
acabat d'inaugurar.
30 d'agost: Alta Alella oferirà una sessió de ioga i esmorzar a les vinyes del Paratge Qualificat
Vallcirera amb vistes a la mar.
6 de setembre: Vilarnau ens convida a trepitjar raïm i la seva proposta acabarà amb un esmorzardinar entre les vinyes.
12 de setembre: a Juvé & Camps es realitzarà un tast únic de les diferents varietats de raïm així
com un tast dels seus caves monovarietals, tot això acompanyat per un esmorzar a les vinyes.
12 de setembre: des de Segura Viudas proposen una visita que combina verema, natura i
gastronomia.
18 de setembre: a Sumarroca es podrà gaudir d'un passeig amb tast a les seves parcel·les,
acabant amb cava i pica-pica mentre es gaudeix de la posta de sol.
19 de setembre: el celler Pagès Entrena oferirà un maridatge a la banda del riu amb formatges
premium.
19 de setembre: Agustí Torelló Mata celebrarà un sopar especial de verema.
20 de setembre: el celler Giró del Gorner organitzarà un tast de diferents mosts de la collita 2020 i
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tots els assistents podran gaudir d'un esmorzar-dinar sota els arbres amb vistes a les vinyes.
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