
 L’agricultura ecològica i biodinàmica és la nostra filosofia de treball. La cultura de la vinya i el vi
 és una assignatura gratificant per aprendre i mostrar. Les vinyes que rodegen la finca i el celler
 on cuinem els vins i caves, són una escola vitivinícola on es fonen la teoria i la pràctica. Els
vins i caves transmeten la passió amb la que treballem la terra que ens ha vist néixer

 Oferim un ventall de propostes per gaudir i repetir. Les vinyes sempre són espectacle i les
 nostres activitats sempre inclouen agradables sorpreses. A la nostra botiga es poden adquirir tots
 els productes que elaborem, i fer un tast dels diferents caves i vins. Al celler Eudald Massana
Noya, el tracte familiar i l’entorn paisatgístic són la nostra millor targeta de presentació

Estrenem zona MEET & TASTE, la vols descobrir?

DESCOBRIR SENSACIONS

SEGWAY +60€/Persona
El teu moment #EcoFriendly

BICICLETA Des de 24€/Persona
El teu moment #Healthy

CAMINANT
 El teu #EcoMoment

CAVALL: +20€/Persona
El teu moment #Adventure

Afegeix emoció a les teves experiencies enoturistiques!

En les activitats que trobís aquestes icones tindras la possibilitat d'afegir-hi aquests extres: 

BRUNCH: +25€/Persona
El teu moment de #Relax entre vinyes

EcoAperitiu: +5.50€/Persona
El teu moment #Meet&Taste
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L’ESSÈNCIA VITIVINÍCOLA
Passeig lúdic per les vinyes de la propietat, 
per descobrir l’agricultura ecològica i 
biodinàmica que es practica. Al celler, s’aprèn 
pas a pas el procés d’elaboració dels nostres 
vins i caves. La visita acaba amb dos tastos

TOTS ELS COLORS DEL VI

 Ruta guiada per l’entorn de la finca per
 aprendre l’abecé de les feines de la vinya i
 també del celler de forma detallada. Premsat,
 fermentació alcohòlica, segona fermentació
en ampolla, tiratge. Inclou quatre tastos

LA CAVA DEL TRESOR

MASTER CLASS DE VINS

ACTIVITATS ENOTURÍSTIQUESACTIVITATS ENOTURÍSTIQUES

Durada: 1h i 30 min
Preu: 12€/persona.

Disponible  durant  tot l’any.
Inclou: 3 tasts comentats i selecció d'aperitius

Durada: 2h
Preu: 18€/persona

Disponible  durant  tot l’any
 Inclou: 4 tasts comentats i selecció d'aperitius

Durada: 2h i 30min
Preu: 27€/persona

Disponible  durant  tot l’any
Inclou: Diploma d'assistència, tasts, i aperitiu

Durada: 1h i 30min
Preu: 18€/persona

Disponible  durant  tot l’any
Inclou: 4 tasts comentats i selecció d'aperitius

L’ESSÈNCIA VITIVINÍCOLA

Passeig lúdic per les vinyes de la propietat, per 
descobrir l’agricultura ecològica i biodinàmica. 
Al celler, aprendrem el procés d’elaboració dels 
nostres vins i caves. Acabem la visita amb un 
tast comentat.

Ruta guiada per l’entorn de la finca per endinsar-
 se en l'agricultura ecològica i biodinàmica,
 aprendre  les feines de la vinya i del celler de
forma detallada

TOTS ELS COLORS DEL VI

 Descobrir la màgia de les bombolles que alegren
 petits i grans moments irrepetibles. Visita a la
 finca i immersió en la cultura del cava, des de
 la vinya fins a l’ampolla, acabant a la copa,
amb la degustació dels diferents caves del celler

 Master Class per descobrir el món del tast
 de vins, en el marc entranyable de la masia
 familiar. Aprendre les diferèncias entre cada
 varietat i tipus de vi, i descobrir cadascuna de
les sensacions aromàtiques i gustatives



ACTIVITATS ENOTURÍSTIQUES
ROMÀNIC I VINYES

 VISITA TÈCNICA

De la mà de l’Eudald Massana es podrà 
conèixer què vol dir l’agricultura ecològica 
i biodinàmica a fons, amb totes les seves 
particularitats tècniques. Al celler, aprendre 
tots els processos tècnics que segueixen els 
nostres vins i caves. Inclou tast final.

 VISITA SOSTENIBLE
Per respirar la calma de l’entorn vitivinícola 
de Subirats. Ruta en bicicleta des de l’estació 
de Lavern-Subirats fins al celler. Visita a les 
vinyes de la finca, al celler i dos tastos.

Durada: 3h
Preu: 17€/persona  (monestir + visita)

Disponible  primer i tercer dissabte de mes.
Inclou: Visita Monestir + Celler, 2 tasts + aperitiu

Tour en el que maridem cultura i vi. A les 
11 del matí, visita guiada al conjunt romànic 
de Sant Sebastià dels Gorgs, amb possibilitat 
d'arribar al celler pels antics camins de més de 
1.100 anys. A les 12.30h, amb les vistes del 
monestir al fons. visita les vinyes i el celler.

Durada: 2h 30min
Preu: des de 24€/persona fins a 59€/persona

(Bicicleta convencional o elèctrica)
Consulta preus a www.massananoya.com

Disponible  tot  l’any.
Inclou: Lloguer bicicleta, Visita i Tast amb aperitiu 

Consultar preus, horaris i disponibilitat

Durada: 3 hores
Preu: 13€/persona  (monestir + visita)

Disponible  primer i tercer dissabte de mes.

De la mà de l’Eudald Massana Noya podràs 
introduir-te en profunditat a l’agricultura ecològica 
i biodinàmica, i amb totes les seves particularitats 
tècniques. Al celler, aprendràs tot el procés 
tècnic d'elaboració dels nostres vins i caves. 
Inclou tast final.

 VISITA TÈCNICA

 VISITA SOSTENIBLE

Per respirar la calma de l’entorn vitivinícola de 
Subirats. Ruta en bicicleta des de l’estació de 
Lavern-Subirats fins al celler per camins rurals 
plens d'encant. 

TAST VERTICAL

Durada: 2h
Preu: 53€/persona (Tast Avi Ton o La Creueta) 

Màxim: 12 persones (consulta'ns per grups més grans)
Mínim: 6 persones

*Visita al celler opcional

Tast vertical de 4 anyades diferents acompanyat 
d’un maridatge adaptat a la època de l’any. La 
família Massana decideix obrir les portes a la 
seva col·lecció privada de vins en un entorn 
tant especial com la Cava de l’Avi. 



 VITILECTURA

El plaer de llegir en un entorn vitivinícola 
incomparable, tot prenent una copa de vi o 
cava a triar i acompanyat de carquinyolis de 
Sant Quintí i una bona lectura.

VITICULTURA I GASTRONOMIA

& MÉS ACTIVITATS ENOTURÍSTIQUES

PREU: 12€ per taula 
DURADA: màxim 2 hores

Horaris de dilluns a divendres: 
de 9h a 13h i de 15h a 19h 

Caps de setmana i festius: de 10h a 14h 
Cal reserva prèvia

 VITILECTURA

El plaer de llegir en un entorn vitivinícola 
incomparable, tot prenent una copa de vi o 
cava a triar i acompanyat de carquinyolis de 
Sant Quintí i una bona lectura.

PREU: 12€ per taula 
DURADA: màxim 2h

Horaris de dilluns a divendres: 
de 9h a 14h i de 15h a 18h 

Caps de setmana i festius: de 10h a 14h 
Cal reserva prèvia

El plaer de llegir en un incomparable entorn 
vitivinícola, tot prenent una copa de vi o cava 
a escollir, i acompanyat dels típics Carquinyolis 
de Sant Quintí i la teva lectura preferida.

Cal Xim: 36€/persona (de dimecres a divendres)
46€/persona (cap de setmana i festius)

La Botiga Verda: 26€/persona (diumenges tancat)
Disponible durant tot l’any.

Marida la visita de L'Essència Vitivinícola amb 
un dinar al restaurant Cal Xim o a La Botiga 
Verda de Sant Pau d’Ordal.

MÍN: 6 nens
PREUS VISITA: de 3 a 14 anys 6€
 a partir de 15 anys i adults 12€

Inclou: visita + tasts + taller

Visita per tota la família, explicada com un 
conte perquè els petits de la casa també puguin 
gaudir del món vitivinícola, i en acabar, un tast 
amb dos productes pels adults i un petit taller 
amb most per els petits.

VISITA EN FAMÍLIA



REUNIONS

Consultar preus, horaris i disponibilitat

L’ENCANT DE SUBIRATS
Per gaudir de l’entorn vitivinícola de Subirats 
quan es viatja amb autocaravana, es pot 
pernoctar entre vinyes de forma gratuïta. 
Només cal avisar de l’arribada, i respectar 
la tranquil•litat de l’entorn, la casa i el celler. 
El celler no es fa responsable dels possibles 
danys materials o personals.

Màxim: 2 nits, 4 caravanes. 
Disponible  tot  l’any.

Per gaudir de l’entorn vitivinícola de Subirats quan 
es viatja amb autocaravana, es pot pernoctar 
entre vinyes de forma gratuïta. Només cal avisar 
de l’arribada, i respectar la tranquil•litat de 
l’entorn, la casa i el celler. El celler no es fa 
responsable dels possibles danys materials o 
personals.

En un exclusiu espai de la casa pairal, i 
en l’entorn vitivinícola de la finca, posem a 
disposició d’empreses, entitats i particulars, 
una sala per realitzar convencions, reunions 
d’empresa o celebracions. 

& MÉS

Gaudeix d'una experiència d'enoturisme a la 
teva mida, segons els teus gustos i necessitats. 

Contacta amb nosaltres, explica'ns que és el 
que necessites i nosaltres dissenyaren una 
experiència enoturística només per tu!  

WINE PLANNER



& EN TEMPS DE VEREMA 

Si vols estar informat dels esdeveniments temporals que s'organitzen des del 
celler, aquests és publicaran a les xarxes socials, o pots sol.licitar fer-te soci 
d'Eudald Massana Noya i rebre tota la informació al teu email.

TAST DE MOST

Descobrir les primeres sensacions de cada vi 
durant la seva fermentació. Tast de most de 
diferents raïms entre tines. Endinsat en un món 
d'aromes gustos i tonalitats. Tast final de cava 
i vi.

Durada: 1h i 30min
Preu: 25€/persona.

Disponible Setembre i Octubre
*Visita al celler opcional

Ruta guiada per l’Eudald Massana a través de 
les vinyes de la finca per tastar les diferents 
varietats de raïm. L’activitat acabarà amb una 
visita al celler, un esmorzar a la masia familiar 
i un tast final de cava i vi.

Durada: de 8.00 a 12.30.
Preu: 25€/persona.

Disponible  en època de verema: setembre

TAST DE RAÏM A LES VINYES

Ruta guiada per l’Eudald Massana a través de 
les vinyes de la finca per tastar les diferents 
varietats de raïm. L’activitat acabarà amb una 
visita al celler, un esmorzar a la masia familiar 
i un tast final de cava i vi.

Durada: de 8.00h a 12.30h
Preu: 25€/persona.

Disponible Agost i Setembre

Passeja amb l’Eudald Massana a través de les 
vinyes de la finca per descobrir les varietats 
i maduracions del raïm abans de la verema.  
Esmorzar a la masia familiar amb tast de cava i 
vi, visita al celler amb tast de most fermentant.

@EudaldMassanaNoya @EudaldMassanaNoya @EudaldMassana
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