Pedalant pels
vins del Bages
Ruta de 2 dies

Turisme - Aventura - Oci - Cultura
www.guiesbtt.cat

El Bages

Persones

Amb
bici propia

LLOGUER BICICLETA BTT
Btt tradicional

Btt elèctrica

4

250 €/p

266 €/p

290 €/p

5

230 €/p

246 €/p

270 €/p

6

218 €/p

234 €/p

258 €/p

7

209 €/p

225 €/p

249 €/p

8

202 €/p

218 €/p

242 €/p

En regim Hab. Doble. / Suplement Hab. Individual: 30 € /pax.
Sortida dilluns, dimarts, dimecres i dijous / Sortida resta de dies: suplement + 10 €/pax.
Opció transport Barcelona - Manresa : 90 € / pax. (fins a 4 persones. Per a grups més nombrosos
consultar preus)
Opció nit extra Manresa (allotjament i esmorzar): 47,5 €

Informació i reserves:
GC-143

Passeig Pere III, 53 - 08242 MANRESA
Tel 938 746 152
info@viatgesconcord.com - www.viatgesconcord.com

GC-143

Veniu a descobrir la D.O. Pla de Bages!.
Amb sortida des de Manresa, gaudiu d’una magnífica
ruta en btt tradicional o elèctrica al voltant de la
D.O. Pla de Bages. Visiteu alguns dels cellers més representatius degustant els millors vins, gaudint dels
allotjaments més acollidors i de l’exquisida gastronomia dels més prestigiosos restaurants de la ruta

www.viatgesconcord.com

Rutes - estades - sortides - btt
Ruta de dos dies
Per fer un bon tast del que és la D.O. Pla de Bages, magnífica ruta de 2 dies i 50,52 km en
total per a fer en Btt o Btt elèctrica (e-bike) molt recomanable si no sou usuaris habituals.
Acompanyats sempre per un guia local -resident al territori- i un vehicle d’assistència, tant
pel transport d’equipatge d’allotjament en allotjament com pel transport de vins o cavesla ruta, ens mostra el passat (barraques, tines...) i el present de la D.O. Pla de Bages amb
2 visites guiades (opcionalment 3) amb degustació inclosa. Amb els allotjaments i àpats
inclosos en el preu, simplement gaudiu del paisatge, de l’entorn i dels millors vins de la
D.O. Pla de Bages!.

GuiesBtt.cat
DIA 1. Manresa – Artés - Horta d’Avinyó (25,83 Km 288 m desnivell acumulat)
Sortint de Manresa (Estació d’Autobusos) la ruta ens condueix per les Tines dels 3 Salts
fins al Monestir de Sant Benet del Bages (fundat l’any 960) on es fa una visita guiada(1)
a les diferents dependències. Aquest monestir va ser propietat del pintor Ramón Casas
i és actualment la seu de la Fundació Alícia, dedicada a la ciència de l’alimentació.
Després de dinar en aquestes magnífiques instal·lacions, la ruta continua cap a les
centenàries vinyes d’un petit i artesanal celler d’Artés, que visitarem tot seguit, amb
degustació dels seus excel·lents productes. El sopar és en un indret excepcional, absolutament vinculat al món de la vinya. Al costa mateix, l’allotjament en una magnífica
masia rural.
(1)

Opcionalment, es pot substituir (prèvia reserva i sense cap sobrecost) la visita al Monestir de Sant

Benet del Bages per una visita guiada a una important cooperativa on es podrà seguir una interessant
exposició de l’elaboració i tast de bona part dels diferents productes que elaboren, des de extraordinaris
negres fins a finíssims rostats, caves o blancs, fins i tot algun de premiats

Informacions generals
LA RUTA INCLOU:
Guia titulat durant tot recorregut Vistes guiades a 2 cellers (opcionalment 3) amb degustació.
Visita a les vinyes a 2 cellers
Vehicle d’assistència durant els 2 dies, amb possibilitat de portar
també els productes adquirits
Transport de l’equipatge dels participants d’allotjament en allotjament
Dinar, sopar i allotjament (Casa de Turisme Rural) del 1r dia; esmorzar, dinar del 2n dia
Assegurança de viatge (accident i responsabilitat civil)
Servei de guia o traducció en anglès /
francès en les visites als cellers, bodegues i a la majoria de llocs d’interès.. En l’opció de bicicleta
tradicional inclou una Btt amb frens de disc i 24 velocitats (Megamo MT2 o similar). En l’opció de
bici elèctrica (e-bike) es tracta d’una bici similar amb assistència al pedaleig. ES RECOMANA BICI
BTT ELÈCTRICA(*) SI NO ÉS UN USUARI DE BTT HABITUAL. (*) Es disposarà de Bici Btt Elèctric, prèvia
reserva de 10 dies.
NOTES:
Cal un mínim de 4 persones i un màxim de 8 persones per a la ruta.
Cal portar calçat adequat (ni xancletes ni sabates de platja) i es recomanable portar la roba adient
per a la realització de l’activitat.
És obligatori l’ús del casc i molt recomanable l’ús de guants (en ambdós casos, l’organització n’hi
pot cedir gratuïtament)

DIA 2. Horta d’Avinyó - Artés – St. Fruitós (25,02 km. 282 m desnivell acumulat)
Després d’un bon esmorzar la ruta continua per Horta d’Avinyó per gaudir d’una extensa visita a les diferents dependències, vinyes i barraques (i un interessant museu
del vi) d’un dels més grans productor de la D.O. Tanmateix, és gràcies a la seva feina
exquisida i acurada que s’ha guanyat els reconeixements arreu del mon. Finalitzada
la degustació, de nou a Artés per dinar un altre cop a un dels selectes restaurants de
la zona.
La Tornada fins a Manresa és un recorregut principalment de baixada i força fàcil fins
a l’Estació de Autobusos / FFCC

