Imagina que et desperta la llum del sol entrant per la
finestra de l'habitació, sortir a córrer per un bosc paradisíac mentre et preparen un esmorzar amb les delícies locals. En acabar ja tens preparat el teu kayak,
per creuar el pantà i visitar l'únic celler a Espanya al
que es pot arribar en embarcació .
Continua imaginant una sortida en globus per
contemplar el mantell de flors roses i blanques que
formen els arbres fruiters de Lleida a la primavera,
per aterrar a la vinya d'un celler on es barregen les
vinyes i diverses obres d'art.

Et proposem un viatge d’ experiències
úniques que et faran conèixer el millor
de la nostra terra. Un plaer per als teus
sentits. 43 cellers, 7 paisatges i mosaics
de colors absolutament diferents uns dels
altres, amb ceps plantats des dels 200
metres als més de 1000 metres d'alçada
al Pirineu, que es tradueixen en uns vins
absolutament especials, gràcies al fort
contrast tèrmic. Més de 70 empreses, entre restaurants, hotels, empreses d'activitats turístiques, que estan compromeses
en sorprendre’t i fer de la teva estada a les
nostres terres alguna cosa per explicar i
recordar.
Prepara't per gaudir uns dies amb la boca
oberta: degustar uns vins absolutament
diferents, cridar mentre baixes pels barrancs o senders de les nostres muntanyes
amb bici, degustant la nostra fabulosa
cuina, davant la nostra imponent Seu
Vella, volant en avioneta per les nostres

vinyes, escoltant el concert que es fa en un
celler, esmorzant entre vinyes o observant
el generosa que ha estat la naturalesa amb
la nostra terra.
Viatjant per la Ruta del Vi de Lleida, faràs
el que mai has fet, viuràs a Lleida el que
mai has viscut.
Et presentem un viatge pels sentits, ple
d’experiències de les moltes que t’hem preparat a la Ruta del Vi de Lleida. Segella 6
d’aquestes experiències durant els propers
6 mesos* i envia’ns el comprovant a la ruta
del Vi de Lleida per Correu postal. Et farem
arribar un lot de vins de la D.O. Costers del
Segre.
Perquè la vida encara et pot deixar amb la
boca oberta.
*A comptar des de la data de la primera
experiència segellada.

Celler L’Olivera

Assaboreix entre vinyes un esmorzar amb productes de la terra maridat amb els vins i l’oli de
l’Olivera i coneix la col·lecció de Vinyes Trobades, reserva de les varietats antigues de raïm.

Esmorzar entre vinyes. 15€
Visita del veremador (set. - oct.) 15€
El Molí i l’elaboració de l’oli d’oliva ( nov. - des.) 8€
Passeig per la vinya + celler 8€

Reserves Tel. 973330092

Celler Mas Blanch i Jové
La Vinya dels Artistes

Passeig per la Vinya dels Artistes, escultures entre vinyes i oliveres i les obres al celler.
Reserves Tel. 973050018
Preu: 5€ per persona

Cal Soldat
Conjunt Rural

Cap de setmana d’enologia i cultura. Degustació de vins del Pallars. Visita al Castell de Mur.
Reserves Tel. 620415536
Preu: 125€ 2 nits / persona

Hotel Nastasi & Spa
Escapada enogastronòmica

Estada relax i romàntica amb visita al celler Mas Blanch i Jové. Preu: 252€ nit / 2 persones
Estada relax i romàntica amb visita al celler Lagravera. Preu: 209€ nit / 2 persones
Estada relax i romàntica amb visita al celler Raimat. Preu: 219€ nit / 2 persones
Reserves Tel. 934954900

Celler Mas Garcia Muret
Aproximació amb kayak i e-bike

Visita el celler, un dels únics del món al qual s’hi arriba navegant. Preu: 25€ mig dia / persona
Visita al celler gaudint d’un passeig amb e-bike per l’embassament de Terradets. Preu: 30€
mig dia / persona

Reserves Tel. 696 927061

Cal Pastor

Allotjament rural. La tríada mediterrània.

Experiència enogastronòmica: visita guiada al celler, tast i menú (dinar o sopar)
Reserves Tel. 973175124 / 659659578
Preu: 30€ per persona

Vi de Pedra a la Seu Vella
Visita experiencial

Tast d’aquest vi tan especial, provinent d’una varietat de raïm que només es
dóna a la ciutat de Lleida, el Vi de Pedra de la Seu Vella.
Reserves Tel. 973230653
Preu a consultar

Descobreix Lleida
Visites guiades

Castell Templer de Gardeny / Bagul d’històries / La botiga dels secrets / Cobla de Joglars
/ Lleidendes / Màrius Torres
Reserves Tel. 973700319
Preu: 5€ per persona

Museu de Lleida
Visites guiades

Descobreix les restes arqueològiques, pintura, escultura, tapissos… que acompanyen
al visitant en un recorregut des de la Prehistòria i fins als nostres dies.
Reserves Tel. 973283075
Preu a consultar

Hotel Zenit Lleida
Escapada enogastronòmica

Estada i experiència enològica al celler Mas Blanch i Jové. Preu: 89€ nit / 2 persones
Estada i experiència enològica al celler Lagravera. Preu: 125€ nit / 2 persones
Estada i experiència enològica al celler Raimat. Preu: 105€ nit / 2 persones
Reserves Tel. 934954900

Rutes per Lleida

Experiències enoturístiques

Ruta de tast: els vins de la plana de Lleida. Preu: 84€ nit / persona
Cap de setmana enoturístic per tastar vins, descubrir monestirs i dormir en un castell medieval.
Oli&Vi: tresors de les Garrigues. Preu: 115€ nit / persona
Cap de setmana d’experiència gastronómica oleoturística i enoturística.
Lleida ciutat, capital de Ponent. Preu: 92€ nit / persona
Cap de setmana a Lleida per descobrir el magnífic conjunt històric-cultural de la ciutat.
Vine a conèixer el Segrià Rural. Preu: 92€ nit / persona
Cap de setmana al Segrià per gaudir de l’entorn rural i els seus productes.

Celler Castell del Remei
Complex enoturístic

Curs d’iniciació al tast de vins en un dels cellers centenaris de Lleida.
Disposa de restaurant, zona d’esbarjo i capella. Preu 20€
Reserves Tel. 973580200

Celler Tomàs Cusiné
Escapada enoturística

Estada d’una nit en habitació doble al Vilosell Wine Hotel + Visita guiada al celler. Preu:
75€ nit / 2 persones

Reserves Tel. 973176029 / 651971779

Celler Raimat

La Catedral del Vi de Lleida

Visites a les vinyes, celler i tast de vins. Preu: 15€
Curs d’iniciació al tast de vins. *
Tast a cegues. *
Tast amb maridatges. *
Reserves Tel. 973724000 / * Consultar preu

Celler Lagravera
Descobreix la biodinàmica

Descobreix la biodinàmica: Preu: 10€ / persona
Visita amb tast i bbq: Preu 40-50 € / persona
Sobrevola Lleida i les vinyes en avioneta, aterrant al nostre celler. Preu 210-250€ / persones
Reserves: Tel. 973761374

Celler Clos Pons

Celler al cor de les Garrigues

Esmorzar de benvinguda, visita i tast de vins al celler. Preu 10€ / persona
Dissabtes i diumenges 10:15h, 11:30h i 12:45h.

Reserves Tel. 973070737

Hotel Terradets

Escapada enogastronòmica

Estada d’una nit en habitació doble i sopar degustació o estada de dues nits en habitació
doble, sopar degustació, visita guiada, aperitiu i tast en un celler del Pallars
Reserves: Tel. 973651120
Preu: 99€ 1 nit / 2 persones · 179€ 2 nits / 2persones

Monestir de les Avellanes

Menú Astronòmic. Preu 25€ per persona
Sensació Enològica: Estada d’una nit en habitació doble, visita guiada al monestir, visita
guiada a un celler i el Menú Astronòmic del Montsec. Preu 81,50€ persona / nit
Experiència de pesca en barca en un embassament: Experimenta la pesca en aigua dolça
en barca i en un dels embassaments de la comarca de la Noguera acompanyat per un guia
expert. Durada de l’activitat un matí. Preu per persona i dia: 100 €
Reserves Tel. 973438006

Oleum Flumen
OleumExperience

Viatge per les sensacions dolces, salades, picants, fredes, calentes... Amb la vista, el gust
i el tacte. Tot al voltant de l’oli i dels productes que mariden.
Reserves Tel. 619746838
Preu a consultar

Restaurant Celler del Roser
Antic celler

Cuina clàssica típica de Lleida i catalana. Productes de proximitat. Bacallà i caragols com a
plats estrella.

Reserves Tel. 973239070

Vinicia

Tallers i tast de vins

Socis Club Vinicia. Preu: 15€ / persona
No socis. Preu: 20€ / persona

Reserves Tel. 973247554
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Descobreix els cellers de la Ruta del Vi
Costers del Sió

Ctra. Agramunt, Km,4,2

Balaguer

973 424 062

Castell del Remei

Finca Castell del Remei, s/n

Castell del Remei

973 580 200

Castell d’Encús

Crta Tremp-Sta Engràcia, km5

Talarn

973 252 974

Lagravera

Ctra. Tamarite, 9

Alfarràs

973 761 374

Vila Corona

Camí els Nerets, s/n

Vilamitjana-Tremp

973 652 638

Cérvoles

Av. de les Garrigues, 26

La Pobla de Cérvoles

973 176 029

Raimat

Afores s/n

Raimat

973 724 000

L’Olivera SCCL

La Plana, s/n

Vallbona de les Monges

973 330 276

Mas Blanch i Jové

Paratge Llinar, Pol. 9 Parc, 129

La Pobla de Cérvoles

973 050 018

Sauvella

Abadia, 6

Orcau

973 085 015

Tomàs Cusiné

Pl. Sant Sebastià, 13

El Vilosell

973 176 029

Vinya els Vilars

Camí Puig-Gros, s/n

Arbeca

973 149 144

Analec

Carretera a Nalec, s/n.

Nalec

973 303 190

Cercavins

Pl. Jardí, 3 Pol. 8, parc. 17

Verdú

973 348 114

Vall de Baldomar

Ctra. d’Alòs de Balaguer s/n

Baldomar

973 402 205

Matallonga

Raval, 8

Fulleda

973 156 296

Clos Pons

Ctra. LV7011 km. 4,5

L’Albagés

973 070 737

Mas Garcia Muret

Ctra. Masos de Lliminana, s/n

Llimiana

973 651 748

Visites guiades. Més informació i reserves a cada celler

Endinsa’t en el món del vi a les nostres enoteques
Celler del Roser Gastronomia

Major, 84

Lleida

973 275 284

Celler Dalmau

Urgell, 12 baixos

Balaguer

973 445 481

Vinicia

Humbert Torres, 19

Lleida

973 247 554

Sabors

Cristòfol de Boleda, 4

Lleida

627 441 029

LaBodega

Tarragona, 7

Tremp

646 567 707

Bo de Shalom

Ramon Argiles, 7

Lleida

973 221 788

Més informació i reserves a cada establiment

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ

Segella 6 d’aquestes experiències
durant els propers 6 mesos* i envia’ns
el comprovant a la Ruta del Vi de Lleida
per correu postal. Et farem arribar un
lot de vins de la D.O. Costers del Segre.
*A comptar des de la data de la primera experiència segellada.

Dades del participant:
NOM
COGNOMS
TELÈFON
E-MAIL

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, regulada per la Llei Orgànica 15/1999 de “Protecció de Dades de Caràcter
Personal”, us informem que les dades personals que ens proporcioneu s’incorporaran a la base de dades promocional de l’ASSOCIACIÓ DE LA RUTA DEL VI
DE LLEIDA - COSTERS DEL SEGRE. Amb la vostra signatura consentiu la tramesa gratuïta de comunicacions i informació relativa a la Ruta del Vi de Lleida.
Podeu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició via e-mail a info@rutadelvidelleida.com

Segells

1

2

3

4

5

6

Enviar a: Ruta del Vi de Lleida. C/ Major 31 · 25007 · Lleida

www.rutadelvidelleida.com

