
PRIORAT, TERRA D’OLI I VINS

Sortida el 3 de novembre

El Priorat és pau, gent que 
estima la seva terra, gastronomia 
i els millors vins que et pots 
imaginar amb denominacions 
d’origen pròpies. És un d’aquells 
llocs que pots redescobrir mil i 
una vegades i on sempre hi 
voldràs tornar, perquè res com 
una escapada al Priorat per 
sentir-te com a casa. Als seus 
camps neixen alguns dels millors 
vins i olis del nostre territori, 
oferint l’oportunitat de conèixer 
des de zero el procés de 
fabricació visitant els seus cellers 
i molins. Els preciosos pobles de 
Siurana, la Vilella Baixa i la 
Cartoixa d’Escaladei completen 
un viatge d’on marxaràs amb la 
panxa i el cor plens. Sabies que 
s'està treballant perquè el 
paisatge mediterrani i cultural 
del Priorat-Montsant-Siurana 
sigui candidatura a Patrimoni de 
la UNESCO?

Viatge de 3 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant.
Grup reduït.
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ITINERARI

Primer dia
Punts d’origen – Escaladei – Celler de Capçanes – Falset
Sortida a primera hora del matí des dels nostres punts de recollida definits
en direcció a Escaladei. Visitarem la Cartoixa, un paratge singular protegit
per la Serra de Montsant on es van instal·lar monjos cartoixans vinguts de la
Provença, una visita guiada que és imprescindible per conèixer l’origen de
la comarca del Priorat. La cartoixa va subsistir fins el 1835, travessant
èpoques de gran esplendor. Durant set segles, els monjos van fer poblar els
camps, construir molins i van difondre el conreu de les vinyes. El Prior,
d’aquí el nom de la comarca, podia exercir justícia i era el Batlle general
dels pobles de la zona centre de l’actual comarca, que coincideixen
aproximadament amb els de la Denominació d’Origen vinícola
Priorat. Dinar. A la tarda, farem una visita guiada del Celler de Capçanes, un
dels cellers més singulars de la comarca. Fundat al 1933 per unes poques
famílies del poble, va reinventar-se començant a elaborar vi caixer
(kosher) amb el mètode lo Mevushal. Actualment, el 5% de la seva
producció correspon a aquesta gamma que ha creuat fronteres amb molt
d’èxit. Acabada la visita, sortida cap a Falset. Arribada i allotjament a
l’Hostal Sport 4*, un hotel amb encant i amb una historia de més de 90
anys lligada a la comarca del Priorat. Sopar i allotjament.

Segon dia
Falset – La Vilella Alta – La Vilella Baixa – Cooperativa d’Oli de Cabacés –
Siurana – Falset
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a un dels pobles amb més encant de la
comarca, la Vilella Baixa. El seu nucli antic es troba situat dalt d’un turó, on
s’amaguen carrerons amb molt encant. El fort desnivell d’aquest turó va
obligar a construir cases de set o vuit pisos amb l’entrada principal a la
quarta o cinquena planta.
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ITINERARI

Per això, aquesta vila de gratacels elevats sobre el barranc va ser batejada
com la “petita Nova York del Priorat” per l’escriptor Josep Maria Espinàs.
Visitarem també la Vilella Alta, on destaquen l’església de Santa Llúcia del
segle XVIII i el Molí Nou de la Vinícola del Priorat. Continuarem cap a la
Cooperativa d’Oli de Cabacés, on veurem el molí i farem un tast. Aquesta
cooperativa produeix oli d’oliva verge extra emparat sota la DOP
Siurana. Dinar. A continuació, anirem cap a Siurana, un poblet encisador
situat dalt d’un cingle que va ser l’últim reducte de la reconquesta a
Catalunya. Passejarem pel seus carrerons empedrats i veurem les restes de
la fortalesa sarraïna. Descobrirem l’església de Santa Maria, d’estil romànic,
on destaca la seva portalada amb timpà figurat. El poble està envoltat de
llocs interessants i és un punt des d’on es pot gaudir d’unes vistes
magnifiques de la Serra de Montsant, la Gritella i les Muntanyes de Prades.
A l’hora convinguda, retorn a Falset. Sopar i allotjament.

Tercer dia
Falset – Reus – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Reus. Dedicarem el matí a visitar el centre
de Reus, on trobarem una ciutat comercial de magnifiques façanes amb
excel·lents detalls modernistes de Domènech i Montaner, Pere Caselles,
Rubió i Bellver. Durant el nostre recorregut, farem una breu parada per
visitar el famós teatre Fortuny de Reus (subjecte a la disponibilitat de la
sala). El nostre passeig inclourà una visita guiada a la Casa
Navàs projectada per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i
considerada un dels millors exemples del Modernisme a nivell europeu. La
seva magnífica decoració interior (ceràmiques, esgrafiats, vitralls i treballs
en pedra) posa en relleu les millors arts decoratives del Modernisme, així
com el seu mobiliari dissenyat per l’ebenista Gaspar Homar. En acabar,
anirem cap al Museu del Vermut situat en un bonic edifici modernista.
Visitarem una completa col·lecció relacionada amb aquest licor, fruit de
més de tres dècades de recopilació per part de la família Tàpies. Dinar. A
l’hora convinguda, retorn als nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

•Autocar de llarg recorregut.

•Recollida des de diferents poblacions (consulteu punts de recollida).

•Pensió completa durant tot el viatge amb beguda inclosa als àpats.

•Allotjament a l'hotel definit a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Esmorzar en ruta del primer dia.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Punts de recollida

Barcelona, Girona, Manresa, Mataró Tereses, Sabadell, Tarragona i Vic.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT MAJORS DE 60 ANYS

Preu base per persona en 
habitació doble

425€ 415€

Suplement individual 45€.

Opcional
60 o + anys -10€
Porta'ns amics -10€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Majors de 60 anys. Si ja teniu 60 anys o els feu abans de l’inici del
viatge, gaudireu del nostre preu especial.
Porta’ns amics. Si veniu acompanyats d’amics que no hagin viatjat
mai amb nosaltres, gaudireu del nostre preu especial. Us aplicarem el
descompte a tants clients habituals com clients nous ens porteu.

Reserves forma de pagament: Pagament total 30 dies abans de la
sortida del viatge.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
30 dies abans de la sortida..
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