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uea
TURISME

uea
TURISME



uea
TURISME

Un projecte de:

Aquest document és un 
format PDF amb enllaços 
interactius directes als 
whatsapps, webs o mails.

Només amb un clic podràs 
contactar directament amb 
el responsable de l’activitat 
o accedir directament a 
l’experiència per saber-ne 
mès!

L’Anoia és un territori entre muntanyes, turons i planes 
esquitxades de vinyes amb varietats pròpies i arrelades que ens 
regalen vins i caves excepcionals. Un territori amb passat, present 
i futur vitivinícola que us convidem a conèixer de prop i amb 
experiències úniques i inoblidables.

Som terra de cellers, caves, vinyes i bodegues amb tradició i 
història que volem compartir. Us oferim una gran diversitat de 
propostes per a que conegueu, gaudiu, tasteu i sentiu l’Anoia més 
enoturística, propostes  que ens apropen a les arrels i a uns orígens 
viticultors que volem recordar  i posar en valor.

En aquesta guia trobareu els cellers i caves que us obriran les 
portes per deixar al descobert els seus secrets, la seva història, la 
seva manera de treballar la terra i el raïm, tastareu i coneixereu 
els seus productes, el seu procés, caminareu entre els ceps i 
compartireu amb ells la màgia del vi i el cava fet amb l’amor i la 
passió per les coses ben fetes.

Descobreix l’enoturisme de l’Anoia, 
terra de cava i de vi.

Terra, cava i vi 



enoturisme

Trobaràs grans experiències al voltant de 
l’elaboració del vi, el cava i les vinyes

Cellers, vinyes i bodegues amb tradició i història.



Cava Pagès Entrena

Ctra. de Piera a St. Sadurní (BV4222) Km 10'300
08784 - Sant Jaume Sesoliveres (Piera)

pagesentrena.com

Tel. 938183827

cava@pagesentrena.com

Instagram - @pagesentrena

facebook - @pagesentrena

twitter - @pagesentrena

Reserva previa

Dilluns a dissabte de 10 a 14 - 16 a 20 h.

Diumenges de 10 a 14 h.

Pagès Entrena, un celler familiar amb quatre 
generacions d’història, ubicat en un edifici del segle 
XVIII i envoltat d’un paratge de natura i vinyes. 
Referents de l’enoturisme, oferim un ventall 
d’activitats lúdiques, per conèixer el territori, el 
sector del vi i el cava i la seva gent.

Experiències
Descobreix 

el cava 
familiar

Cupatges
Evoluciona 

amb el 
cava

Maridatge 
formatges

Compartint 
taula

Introducció 
al cava

Anem de 
copes

10€/persona

25€/persona 30€/persona 30€/persona

40€/persona

25€/persona 25€/persona

Obert
tot l'any

http://pagesentrena.com
mailto:cava@pagesentrena.com
https://www.instagram.com/pagesentrena/
https://www.facebook.com/pagesentrena
https://twitter.com/pagesentrena
https://www.pagesentrena.com/ca/enoturisme/propostes/descobrir-el-cava-familiar/
https://www.pagesentrena.com/ca/enoturisme/propostes/cupatges/
https://www.pagesentrena.com/ca/enoturisme/propostes/evoluciona-amb-el-cava/
https://www.pagesentrena.com/ca/enoturisme/propostes/maridatge-de-formatges/
https://www.pagesentrena.com/ca/enoturisme/propostes/compartint-taula/
https://www.pagesentrena.com/ca/enoturisme/propostes/reconeixer-el-cava/
https://www.pagesentrena.com/ca/enoturisme/propostes/anem-de-copes/


Caves Bohigas

Reserva prèvia

De dilluns a divendres laborables de 9h a 18h.

Cada últim diumenge de mes a les 11h.

Altres dates només per a grups de mínim 10 pax.

Un celler elaborador de caves i vins amb més 
de 800 anys d’història on cada racó té quelcom 
a narrar.

Experiències

Finca Can Macià s/n
08711 Òdena (Barcelona)

www.fermibohigas.com

Tel. 93 804 81 00

Mòb. 608503486

enoturisme@bohigas.es

Instagram: @cavesbohigas

Facebook: @CavesBohigas

Twitter: @CavesBohigas

Experimenta 
el degorge 

Mínim 10 
persones

Visita express 
els vespres 
d’estiu. De 

dijous a diumenge 
a les 20h, de Juny 

a Setembre.

Racons de 
Can Macià i 

els seus caves
Últim diumenge 
de mes a les 11h

12€/persona 5€/persona35€/persona

https://www.fermibohigas.com/ca/serveis-espais#enoturisme
https://www.fermibohigas.com/ca/serveis-espais#enoturisme
https://www.fermibohigas.com/ca/serveis-espais/enoturisme/degorge
http://www.fermibohigas.com
https://wa.me/34608503486
mailto:enoturisme%40bohigas.es?subject=
https://www.instagram.com/cavesbohigas/
www.facebook.com/CavesBohigas
https://twitter.com/CavesBohigas


Pla de Morei

De dilluns a diumenge 
amb reserva prèvia

Pla de Morei és un celler familiar de producció 
ecològica, situat al municipi de La Torre de 
Claramunt. El nostre objectiu és tornar a posicionar 
l’Anoia com a territori de llarga tradició vitivinícola i 
impulsar-ne el seu coneixement.

Experiències

Terra i Vi
Maridatge 

amb 
formatges

20€/persona 35€/persona 30€/persona

Enòleg per 
un dia

Ctra de La Torre de Claramunt BV2134 Km1    
08789 - La Torre de Claramunt (BCN)

www.plademorei.com

Tel. 93 131 34 54

Mòbil 603013470

enoturisme@plademorei.com

Instagram: @plademorei

Obert
tot l'any

L’hora del vi
divendres i 

dissabtes de 
juny i juliol

https://plademorei.com/experiencia/terra-i-vi/
https://plademorei.com/experiencia/enoleg-per-un-dia/
https://plademorei.com/experiencia/maridatge-amb-formatges/
http://www.plademorei.com
https://wa.me/34603013470
mailto:enoturisme@plademorei.com
https://www.instagram.com/plademorei/
https://plademorei.com/experiencies/


Cava Maria Casanovas

De dimarts a diumenge amb reserva prèvia.

Cupatges originals, innovadors i ecològics que 
representen l’expressió d’una cava familiar arrelats 
a la terra desde 1984.

Et convidem a un món ple de sensacions en un 
paratge únic, a la Vall del riu Anoia.

Vine a descobrir una experiencia plena de 
bombolles.

Experiències

Esmorzars 
amb vistes

Visita i 
tast

20€/persona 15€/persona

Crta. BV2242 km 7,5 St Sadurní d'Anoia a Piera
08784 Sant Jaume Sesoliveres, Piera (BCN)

www.mariacasanovas.com

Tel. 938910812 

Mòbil 616947571 

info@mariacasanovas.com

Instagram: @cavamariacasanovas

El vermut dels 
diumenges 

al nostre chill out 
Juny i Juliol

a partir de 10€

https://www.mariacasanovas.com/contact
https://www.mariacasanovas.com/contact
http://www.mariacasanovas.com
https://wa.me/34616947571
mailto:info@mariacasanovas.com
https://www.instagram.com/cavamariacasanovas/
https://www.mariacasanovas.com/contact


Mas Rodó

De dimarts a diumenge 
amb reserva prèvia

L’enoturisme a Mas Rodó és una experiència única. 
Un paisatge idíl·lic, vins monovarietals singulars, 
de terrer i amb personalitat, una arquitectura 
sostenible i atrevida que et sorprendrà...A què 
esperes?

Experiències
Visita i 

tast
Duració: 1.30h

Setembre - 
Octubre

Viu la verema
Duració: 4h

+Aperitiu 
km0

amb la teva 
experiència

Fitness, vi 
i aperitiu 

entre vinyes
Duració: 2.30h

Ioga, vi i 
aperitiu 

entre vinyes
Duració: 2.30h

14€/persona 20€/persona

10€/extra22€/persona 22€/persona

45€/persona

Espai 
sensorial 

del Vi
Duració: 2h

Carretera Sant Pere Sacarrera a Sant Joan de 
Mediona, Km 2, 08773 Sant Joan de Mediona

www.masrodo.com

649877486

enoturisme@masrodo.com

Instagram: @mas_rodo 

Facebook: @mas_rodo

Twitter: @mas_rodo

Obert
tot l'any

https://www.masrodo.com/enoturismo/?lang=ca
https://www.masrodo.com/enoturismo/?lang=ca
https://www.masrodo.com/enoturismo/?lang=ca
enoturisme@bohigas.es
https://www.masrodo.com/enoturismo/?lang=ca
https://www.masrodo.com/enoturismo/?lang=ca
http://www.masrodo.com
https://wa.me/34649877486
mailto:enoturisme@masrodo.com
https://www.instagram.com/mas_rodo/
https://www.facebook.com/MAS-ROD%C3%93-124151017616712
https://twitter.com/MAS_RODO


Can Feixes - Huguet

Visites concertades de dilluns a diumenge.

Visites personalitzades (màxim grups de 15 pax)

Descobreix l’encant d’un celler familiar que ha passat 
per tres generacions i manté la passió i la tradició 
vitivinícola apostant pel cultiu i el treball 100% 
ecològic.

Experiències

Visita a Can 
Feixes  

Preu a convenir

Finca Can Feixes  08718 Cabrera d’Anoia

www.canfeixes.com

93 771 82 27 

661847475

canfeixes@canfeixes.com

Instagram: @huguetdecanfeixes

https://www.canfeixes.com/
http://www.canfeixes.com
https://wa.me/34661847475
mailto:canfeixes@canfeixes.com
https://www.instagram.com/huguetdecanfeixes/


Celler Can Vich

Cal reserva prèvia

Can Vich és un projecte personal d’una família 
dedicada des de fa dècades a la viticultura. 
Creiem en el respecte pel medi ambient. Treballem 
les nostres vinyes seguint els paràmetres de 
l’agricultura ecològica .

Són vinyes petites, integrades a l’entorn, situades a 
més de 500 metres sobre el nivell del mar, a la zona 
vitivinícola d’Alts d’Ancosa.

Descobreix la Vall de Mediona, la nostra terra i els 
nostres vins.

Experiènciesc/ dels pins 22. 08773. Sant Joan de Mediona

www.cellercanvich.cat

Mòbil 646379850

info@cellercanvich.cat

Instagram: @cellercanvich

Facebook: @cellercanvich

Twitter: @cellercanvich

25€/persona 10€/persona 20€/persona

Caminada i 
tast de vins 
i embotits 

de la zona entre 
barraques de 

pedra seca

Visita guiada 
al celler. Tast 

de vins al 
celler

Visita guiada 
a les vinyes + 
visita al celler 
+ tast de vins 
al celler + tast 
embotits de 

la zona

https://wa.me/34646379850
mailto:info@cellercanvich.cat
https://www.instagram.com/cellercanvich/
https://www.facebook.com/cellercanvich/
https://twitter.com/cellercanvich
https://cellercanvich.cat/enoturisme/
https://cellercanvich.cat/enoturisme/
https://cellercanvich.cat/enoturisme/


Caves Mungust

Cal concertar cita prèvia (Mínim 5 persones)

Cava familiar, lligada a la terra i al celler desde 
1833. Aquesta és la desena generació dedicada a 
l’elaboració de vi, i és per això que enguany volem 
donar a coneixer la nostra tasca. El coupatge és 
predominantment de Xarel·lo, juntament amb 
Macabeu i Parellada fent que cada anyada sigui 
única . Vine i coneix-nos!

ExperiènciesC/ Sant Josep 10-12 Sant Jaume Sesoliveres

Instagram: @cavesmungust

Mòbil 688315423

guillem.mungust@gmail.com

10€/persona

Visita a les 
vinyes i celler 

amb tast

https://www.instagram.com/cavesmungust/
https://wa.me/34688315423
mailto:guillem.mungust@gmail.com
https://www.instagram.com/cavesmungust/


Celler Grau i Grau

Dissabtes i diumenge al mati. Màxim 10 persones.

Celler familiar ubicat a Maians, dins del Pla de 
Bages,  amb història des de 1885 i actualment és 
la cinquena generació de la familia la que està al 
capdavant del celler elaborant vins ecològics de 
qualitat. Tenim 25 hectàreas de vinya ecològica 
pròpia i amb varietats autòctones com la blanca 
Picapoll i el Sumoll. La història , la passió, la 
màxima dedicació caracteritzen la personalitat 
dels nostres vins.

Experiències

Crtra C-37 km 75.5, 08255 Maians (Castellfollit 
del Boix)

www.cellergrauigrau.com

Tel. 93 835 60 02

Mòb. 660385368

info@cellergrauigrau.com

Instagram: @cellergrauigrau

Facebook: @cellergrauigrau

Twitter: @cellergrauigrau

Linkedin: @cellergrauigrau
15€/persona

Visita a les 
vinyes , al celler, 
i tast de 2 vins 
ecològics a la 

vinya.

https://www.cellergrauigrau.com/enoturismo/
http://www.cellergrauigrau.com
https://wa.me/34660385368
mailto:info@cellergrauigrau.com
https://www.instagram.com/cellergrauigrau/
https://www.facebook.com/cellergrauigrau
https://twitter.com/cellergrauigrau
https://www.linkedin.com/company/celler-grau-i-grau/


El Violinista

Terrassa i agrobotiga: 
Divendres i dissabtes de 
19 a 23h i diumenges de 
11 a 14.30h

Per les visites cal reserva 
prèvia

Al 1920 un pagès violinista de Mas Marquet de 
Piera intercanvià música per oliveres, avui els seus 
fruits aconsegueixen emocionar tots els nostres 
sentits. Passeja entre vinyes i oliveres centenàries i 
tasta els nostres vins i olis, treballem amb varietats 
autòctones.

Vine i relaxa’t a la terrassa fent un tast o un vermut 
i visita l’agrobotiga per conèixer els productes de la 
terra.

ExperiènciesMas Marquet, A 200m. de la Ctra. de Piera als 
Hostalets. Piera(Anoia).

www.elviolinista.cat

Tel. 93 835 60 02

Mòb. 618238162

eudald@elviolinista.cat

Instagram: @elviolinista_eudaldplanella

25€/persona

Visita i 
degustació 

de vins, olis i 
embotits de la 

zona
Agost

https://elviolinista.cat/
https://wa.me/34618238162
mailto:eudald@elviolinista.cat
https://www.instagram.com/elviolinista_eudaldplanella/
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