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Horari: De dilluns a diumenge de 13h a 16h
              Dissabte i divendres de 21 h a 23h 
              Dimarts tancat

Horari: De dimarts a diumenge de 13h a 16h
              Nits a consultar

Visita
a Caves Llopart
i Dinar al Mirador de les Caves

o a Cal Blay vinticinc



C AVA  DE S  DE  1 8 8 7

Reserves Caves Llopart:
Tfn: 93 899 31 25 · visita@llopart.com

La visita Reserva ofereix un recorregut per la història de Llopart des dels inicis �ns l’actualitat. 
Li explicarem el cicle vegetatiu de la vinya i la nostra agricultura ecològica davant d’una 
immillorable panoràmica del Penedès i de les muntanyes de Montserrat. 
Continuarem la visita per les instal·lacions on elaborem els nostres vins i caves, �nalitzant 
amb una degustació de 3 caves Reserva acompanyats d’un lleuger aperitiu de productes locals.
 
Durada aproximada: 2h 
Capacitat: mínim 2 persones

La visita gran Reserva li permetrà conèixer la masia privada de la família Llopart heretada per 
Bernardus Leopardi al s. XIV. Amb el pas dels segles, la masia es va convertir en l’indret on el 
1887 s’elaborà la primera ampolla de cava Llopart. Podrà experimentar un viatge al passat amb 
la degustació d’un dels nostres caves més emblemàtics i exclusius en aquest celler tan singular.
La visita continuarà per les actuals instal·lacions on s’elaboren tota la gamma de caves Llopart.
Durant l’experiència s’oferiran 4 degustacions dels diferents caves Gran Reserva mereixedors 
dels més prestigiosos premis acompanyats d’un esmorzar o berenar de productes locals.

Durada aproximada: 3h

Capacitat: mínim 6 persones

Visita GRAN RESERVA

Visita RESERVA

Entre setmana: 57€
Cap de setmana: 67€

Menú Maridatge: 80€

Entre setmana: 39€
Cap de setmana: 49€

Menú Maridatge: 62€


