Ruta matinal

Enoturisme per la D.O. Pla de Bages
Gaudeix d’una magnífic tast de vins amb Bici Elèctrica o Tradicional per la D.O. Pla de Bages
Amb sortida des de Manresa, la ruta guiada inclou un esmorzar de pagès a peu de vinyes, a més
d’una interessant visita guiada al celler amb tast de vins de la D.O. Pla de Bages. El recorregut
us mostrarà magnífics paisatges de vinyes, entre la sèquia i el rerefons de Montserrat, en un
entorn privilegiat.
De tornada es pot gaudir, opcionalment, d’un bonic recorregut per la D.O. passant pels
Aiguamolls de la Bòbila i fent una visita guiada a Santpedor.

DESCRIPCIÓ
Fàcil ruta matinal, amb bicicleta tradicional o elèctrica, per descobrir i degustar, amb un bon
esmorzar previ, els vins de la D.O. Pla de Bages.
Amb sortida des de Manresa, la ruta fa un bonic recorregut per un tram de la sèquia, creuant el Parc
de l’Agulla, fins a un dels cellers de la D.O. Pla de Bages. Esmorzar de pagès, al peu de la sèquia,
gaudint d’un magnífic entorn amb les vistes de les vinyes i de Montserrat. La descoberta continua,
passejant entre vinyes, per aprendre i descobrir les particularitats específiques d’aquesta petita D.O.,
les varietats de raïm, els diferents cupatges... Finalment, retorn al celler per seguir el procés
d’elaboració i tast de vins.
Abans de retornar al punt de sortida, opcionalment, es pot fer una planera ruta fins a Santpedor, per
descobrir la bellesa del casc antic o els
Aiguamolls de la Bòbila, petita reserva aquàtica a
les rodalies de la població. Finalment,
retorn a Manresa, punt d’inici de la ruta.

DADES RUTA:

Durada: 4:00 h (10 a 14 h)
Recorregut: 9,98 km
(ampliable a 18,4 km visita
Santpedor) / Desnivell
Acumulat: 72 m.

PREUS:
En Bici Elèctrica: 62 € / persona
En Bici Normal: 47 € / persona
Menors d’edat (no tast vi): 41 € per
persona (excepte cadireta infantil).

Menors amb Cadireta Infantil:
5 € / per persona fins a 23 kg (límit
de la cadireta que es subministra)

INCLOU: Guia local (Català, Castellà, Anglès) / Bicicleta (+ Casc*) / Esmorzar amb embotits i
formatge / Visita guiada a les vinyes i celler / Tast de 3 vins D.O. Pla de Bages / Assegurança
obligatòria (grups entre 4 i 12 persones)
ACTIVITAT: Sortida des de Manresa. 10:00 h. INDISPENSABLE RESERVA PRÈVIA mínim 7 dies.
NOTES: Es recomana portar roba còmoda • No calçat tipus “xancletes”, de platja o similars •
Impermeable (en cas de pluja) • L’organització proporciona cascs si no es disposa de casc propi.
ORGANITZACIÓ I RESERVES: GuiesBtt.cat / Email: info@guiesbtt.cat / Tel. (+ 34) 610 355 736
www.guiesbtt.cat

