Bike Tour circular a Can Suriol

Fes un dia complet al Penedès amb un bike tour circular amb sortida i arribada a Can Suriol, seguit per
una visita al celler i amb la possibilitat de dinar a l’acabar!

ACTIVITAT (aprox 4h)
-

CONDICIONS


PREU TOUR AUTOGUIAT: 50€ pp, IVA inclòs


+ 18 € per portar i recollir bicicletes (fins a grups de 4), 5

-

Rebuda a l’agrobotiga de Can Suriol, on us
esperarem amb les bicicletes i complements
preparats
Tour autoguiat a través d’una app mòbil entre
vinyes per descobrir el Penedès en bicicleta.
Finalització del tour al mateix lloc on ha començat,
on tornareu les bicicletes i complements.
Breu introducció del celler i de la vida de pagès.
Ens dirigirem cap al Castell de Grabuac i/o la
capella de Can Suriol on us explicarem la història
del Castell i de la família Suriol.
En una de les nostres vinyes us introduirem al
cultiu ecològic de les vinyes, explicant-vos les
singularitats i diferències respecte el cultiu
convencional.
Ens dirigirem cap al Celler d'elaboració, on
coneixereu com s’elaboren els nostres vins i caves
ecològics.
Tornarem cap a la agrobotiga on us explicarem
les diferents activitats enoturístiques que es
poden realitzar en les nostres instal·lacions.
Finalitzarem la visita amb el tast comentat de 2
productes i el nostre oli ecològic.

o més gratuït.


DESCOMPTES PER A GRUPS: 5 a 8 persones 48 € | +
de 8 persones 45 €




Mínim 2 persones.
Inclòs:



Lloguer de bicicleta híbrida Specialized (Casc inclòs).



Visita al celler Can Suriol, tastos inclosos



Track de l’itinerari per App



Distància: 16 km. Desnivell: + 180 m.



Pots millorar el tour amb l’esmorzar de pagès a Can Suriol
(+15€ pp), o dinar al restaurant la Taba (+35€ o segons
menús del web www.lataba.es)
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