VISITA LEOPARDI I DINAR
La visita LEOPARDI comença amb una breu passejada a peu per la finca visitant diferents vinyes de
diferents edats i sistemes de plantació. Arribarem a 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 al
1887 s’elaborà la primera ampolla de Llopart. Podreu experimentar un viatge al passat amb el
descobriment del vell celler on aquest fet va tenir lloc. En aquesta masia tan autèntica i davant
d´unes vistes espectaculars de la vall del Penedès i les muntanyes de Montserrat, us oferim un
esmorzar de pagès (o berenar si la visita és a la tarda). Durant el recorregut i en diferents espais
privats singulars oferirem el tast d’un vi tranquil i 3 escumosos de la gamma de Llopart: el
Microcosmos, el Panoramic i el Leopardi, l’escumós d’homenatge al primer
Durada aproximada: 3h
Capacitat: mínim 6 persones

Laborable: 59 €
Festius: 71 €
Amb menú Maridatge: 82 €

VISITA RESERVA I DINAR
La visita RESERVA ofereix un recorregut per la història de Llopart des dels inicis fins l’actualitat.
Podreu conèixer de primera mà el cicle vegetatiu del cep i la nostra agricultura ecològica enmig
de vinyes i davant d’una immillorable panoràmica del Penedès i de les muntanyes de Montserrat. Continuarem la visita per la cava, on reposen les nostres llargues criances i acabarem amb
una degustació de 2 escumosos Reserva i un Reserva 5 anys acompanyats d’un lleuger aperitiu
de gastronomia local.
Durada aproximada: 2h
Capacitat: mínim 2 persones

Laborable: 41 €
Festius: 53 €
Amb menú Maridatge: 64 €
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Reserves Caves Llopart:
Tfn: 93 899 31 25 · visita@llopart.com
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Visita
a Caves Llopart
i Dinar al Mirador de les Caves
o a Cal Blay vinticinc

C. Josep rovira 27 · 08770 · St. Sadurní d'Anoia
Tel. 93 891 00 32 · restaurant@calblay.com
Horari: De dilluns a diumenge de 13h a 16h
Dissabte i divendres de 21 h a 23h
Dimarts tancat

Ctra. d'Ordal a Sant Sadurní Km.3.8 · 08739
Els Casots - Subirats ·Tel. 626 030 621
mirador@calblay.com
Horari: De dimarts a diumenge de 13h a 16h
Nits a consultar

