Viu una experiència
de ciclisme local
Desco��eix el Penedès més enllà del vi, de manera íntima i pr�pera.
Des de Vilafranca ens desplaçarem a la capital del cava, Sant Sadurní d’Anoia, en un recorregut pla fins al Monestir
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs (segle XI i declarat bé d’Interès Nacional), on ens aturarem uns minuts.
Tot seguit pedalarem uns km de pujada per arribar primer a les instal·lacions de les caves Albet i Noya, pioners de la viticultura
ecològica, on descobrirem la seva història i farem un tast dels seus vins. I després al Castell de Subirats, per meravellar-nos una
estona de les espectaculars vistes. A partir d’aquí un descens pel Coll dels Cassots ens portarà a l’impressionant conjunt
modernista de les Caves Codorniu (Monument Històric Artístic), per viure un viatge apassionant als orígens del cava.
En finalitzar, al restaurant Cal Blay 25 ens esperen amb el menú degustació, un recull de plats que volen transmetre l’essència
de la nostra cuina.

INCLÒS AL TOUR GUIAT:
• 1 dia de lloguer de bicicleta de carretera de carbono Specialized
(Tarmac, Roubaix o Amira).
• 2 visites, a les Caves Codorniu i a Albet i Noya (tastos inclosos).
• 1 Dinar al restaurant Cal Blay 25.
• Equipació completa, casc i calçat inclòs.
• Guia d’acompanyament (català, castellà, anglès)
• Assegurança.
• Avituallament en ruta.
• Vehicle d’assistència.
• Transport de productes comprats durant la ruta.
• GPS

TOUR
GUIAT:

• Avituallaments i dinars disponibles per a persones amb intoleràncies

223€ pp

o al·lèrgies.

INCLÒS AL TOUR AUTOGUIAT:
• 1 dia de lloguer de bicicleta de carretera de carbono Specialized
(Tarmac, Roubaix o Amira).
• 2 visites, a les Caves Codorniu i a Albet i Noya (tastos inclosos).
• 1 Dinar al restaurant Cal Blay 25.
• Equipació completa, casc i calçat inclòs .
• Assegurança.
• Assistència en carretera.
• Avituallament a la sortida.
• Transport de productes comprats durant la ruta.
• Tracks dels itineraris.
• Avituallaments i dinars disponibles per a persones amb intoleràncies
o al·lèrgies.

TOUR
AUTOGUIAT: 140€

pp

IVA inclòs. Descomptes per grups

Reserves:

restaurant@calblay.com

(+34) 93 891 41 52

www.calblay.com

