
69€
PER ADULT

IVA INCLÒS

CONSULTAR
PREU PER 

A MENORS 

VISITA A LLOPART

Aquesta és una activitat per a totes aquelles persones que volen

conèixer la bodega i no disposen de massa temps per realitzar una de

les seves visites.

La visita consta d'un passeig guiat per l'exterior i l'interior del celler i

d'un tast.

El tast inclou dos dels seus escumosos reserva i un dels seus vins.

Durada aproximada: 1 h.

MIRADOR DE LES CAVES
I  GAUDEIX  D 'UN MENÚ PICA-PICA*  AL

**Reserva mínima per dues persones.

RESERVES:

Gaudiríeu de la nostra aposta pels productes de proximitat, fruit de la

cerca de diferents proveïdors del territori.

restaruacio@calblay.com

(+34) 93 891 41 52

www.calblay.com

TAST PANORÀMIC

* Suplement de maridatge (R, BN, Leopardí, Nectar) +8€

https://calblay.com/


80€
PER ADULT

IVA INCLÒS

VISITA A LLOPART

L’activitat comença al celler Llopart i tot caminant entre vinyes

arribareu al paratge d’interès natural de Les Flandes.

La visita inclou un tast dels seus escumosos i un vi tranquil,

acompanyat d’un aperitiu individual de gastronomia local (fuet,

formatge, pernil i pa torrat) o una selecció de xocolates locals amb el

seu most pels menuts. 

Durada aproximada: 3  h.

MIRADOR DE LES CAVES
I  GAUDEIX  D 'UN MENÚ PICA-PICA*  AL

**Reserva mínima per dues persones.

RESERVES:

Gaudiríeu de la nostra aposta pels productes de proximitat, fruit de la

cerca de diferents proveïdors del territori.

restaruacio@calblay.com

(+34) 93 891 41 52

www.calblay.com

VISITA CAMINADA

* Suplement de maridatge (R, BN, Leopardí, Nectar) +8€

CONSULTAR
PREU PER 

A MENORS 

https://calblay.com/


77€
PER ADULT

IVA INCLÒS

VISITA A LLOPART

Activitat  ideal per famílies o grup d'amics que busquin una activitat a

l’aire lliure per fer amb la quitxalla.

Visitareu tot passejant,la vinya més petita del món. Un cop arribeu a la

masia veureu el corral de gallines, els tractors dels pagesos i fareu un

tomb per l’interior de la casa, a més de descobrir altres espais i racons.

La visita inclou un tast de dos escumosos i un vi tranquil amb aperitiu

pels adults i un tast de xocolates locals amb most pels menuts.

Durada aproximada: 2 h.

MIRADOR DE LES CAVES
I  GAUDEIX  D 'UN MENÚ PICA-PICA*  AL

**Reserva mínima per dues persones.

RESERVES:

Gaudiríeu de la nostra aposta pels productes de proximitat, fruit de la

cerca de diferents proveïdors del territori.

restaruacio@calblay.com

(+34) 93 891 41 52

www.calblay.com

LA VIDA A L’HERETAT

* Suplement de maridatge (R, BN, Leopardí, Nectar) +8€

CONSULTAR
PREU PER 

A MENORS 

https://calblay.com/


74€
PER ADULT

IVA INCLÒS

VISITA A LLOPART

La visita RESERVA ofereix un recorregut per la història de Llopart des

dels seus  inicis fins a l’actualitat.

En aquesta visita podreu conèixer de primera mà el cicle vegetatiu del

cep i la seva agricultura ecològica.

 Inclou una degustació de 2 escumosos Reserva i un Reserva de 5 anys,

acompanyats d’un lleuger aperitiu de gastronomia local.

Durada aproximada: 2 h.

MIRADOR DE LES CAVES
I  GAUDEIX  D 'UN MENÚ PICA-PICA*  AL

**Reserva mínima per dues persones.

RESERVES:

Gaudiríeu de la nostra aposta pels productes de proximitat, fruit de la

cerca de diferents proveïdors del territori.

restaruacio@calblay.com

(+34) 93 891 41 52

www.calblay.com

VISITA RESERVA

* Suplement de maridatge (R, BN, Leopardí, Nectar) +8€

CONSULTAR
PREU PER 

A MENORS 

https://calblay.com/


89€
PER ADULT

IVA INCLÒS

VISITA A LLOPART

La visita LEOPARDI comença amb una breu passejada a peu per la finca

on arribareu a la masia privada de la família. Allà podreu experimentar

un viatge al passat amb el descobriment del vell celler.

Durant el recorregut i en diferents espais privats singulars t'oferiran el

tast d’un vi tranquil i 3 escumosos de la gamma de Llopart: el

Microcosmos, el Panoramic i el Leopardi, 

Durada aproximada: 2,5 - 3 h.

MIRADOR DE LES CAVES
I  GAUDEIX  D 'UN MENÚ PICA-PICA*  AL

**Reserva mínima per dues persones.

RESERVES:

Gaudiríeu de la nostra aposta pels productes de proximitat, fruit de la

cerca de diferents proveïdors del territori.

restaruacio@calblay.com

(+34) 93 891 41 52

www.calblay.com

VISITA LEOPARDI

* Suplement de maridatge (R, BN, Leopardí, Nectar) +8€

https://calblay.com/

