Enoturisme

Estiu 2020

Endinsa’t al cor del Parc Natural Serralada de Marina i gaudeix de l’essencial:
natura, paisatge, brisa del mar, bona companyia, tot acompanyat dels nostres vins i caves ecològics i naturals!

Tast

Visita amb degustació

Tast pensat per a les persones que volen comprar vi. Després
d’una breu introducció al projecte familiar, presentarem la
gamma de productes i tastarem 4 vins i/o caves.

La nostra visita més emblemàtica compta amb una passejada
entre vinyes que ens portarà a visitar el celler i la cava, acabarem
al centre de visitants per fer una degustació de 4 vins i/o caves.

DURADA: 30m
PREU: 10€/pers.*

DURADA: 1h 30m
PREU: 20€/pers.

*En compres superiors a 100€/pers., no es cobrarà el tast.

Aperitiu entre vinyes

Visita i maridatge amb pernil ibèric

Per demanda popular, també per la tarda ! Obrim les nostres
terrasses pels #AmicsAltaAlella que volen fer l'aperitiu entre
vinyes amb vistes al mar! Ideal per a les parelles, amics i famílies
que vulguin gaudir d’un aperitiu amb segell Maresme!
TOTS ELS DIES amb reserva prèvia: 13:00 a 14:30h - 16:00 a 18:30h
PREU: 15€/pers (inclou reserva de taula a la terrassa i pack aperitiu per a 2 persones:

Passejada entre vinyes amb visita al celler i la cava; arribarem al
centre de visitants per fer un tast maridatge de pernil ibèric amb
4 dels nostres vins i caves.
DURADA: 1h 30m
PREU: 35€/pers.

1 copa de benvinguda/pers. + 1 producte Espinaler o + 1 bossa de Patates Corominas.)
Les begudes o delícies addicionals s’abonaran in situ.

Visita gourmet

Navegar entre mar i vinyes

Pels amants de la gastronomia oferim un àpat amb tapes
gourmet pensades per a un maridatge exclusiu amb 6 vins
i/o caves. Aquesta visita privada inclou, prèviament, una
passejada entre vinyes i la visita del celler i de la nostra cava.

Gaudeix del Mediterrani amb THIS IS MED i ALTA ALELLA!
Navega per la costa de Barcelona amb un vaixell de xàrter exclusiu i visita Alta Alella!

DURADA: 2h 30m
PREU FINS A 4 PERSONES: 200€
PREU PER A 5 O MÉS PERSONES: 50€/pers.

INCLOU: Sortida en vaixell des de Barcelona a El Masnou + Trasllat en
cotxe des del port de El Masnou al celler i del celler a Barcelona centre +
Visita amb tast a Alta Alella.

(A partir de 10 persones es cotitzarà staff extra necessari: 120€ cada 10 persones)

Reserves
www.altaalella.wine

visita@altaalella.wine

+34 628 624 182

PREU: des de 70€/pers.
Reserves: www.thisismed.com

COMPRAR VAL REGAL

ALTA ALELLA, CAMÍ BAIX DE TIANA S/N, ALELLA 08328, BCN-SPAIN

Activitats · Juliol 2020
IOGA A ALTA ALELLA
Us convidem a gaudir de la nostra activitat emblemàtica d’enoturisme i contacte amb la natura des de 2013: el taller de ioga a un lloc
privilegiat, la nostra terrassa entre vinyes amb vistes al mar, enmig del Parc Natural Serralada de la Marina.
Recordem que “ioga” significa unió. Amb aquesta activitat proposem la recerca de les sinèrgies entre els quatre elements: TERRA
vinyes i sauló, AIRE vent de la serralada, FOC calor del sol i AIGUA marinada de la Mediterrània. Una pausa per connectar-se amb un
mateix, una aproximació a una disciplina mil·lenària i una degustació més conscient, intensa i agraïda dels nostres vins, fruit del
conjunt home, terra, vinya i anyada. Després de la sessió, gaudirem d’un tast de vins i caves ecològics i naturals.
Les encarregades de liderar les quatre sessions programades de juliol seran:
Alejandra Pelayo, professora de Ashtanga Vinyasa Yoga. Formada a l’escola "Sachidananda Ashtanga Yoga" a la Índia. També té formació en Yoga Nidra,
Massatge Ayurvedico, Introyoga, Omnia Reiki i Anatomia Sensitiva. Organitza classes i experiències integrals de ioga a Barcelona.
Paula Fernández, yoguini i dissenyadora. Fugint de l'estrès de la publicitat, ha trobat en aquesta tradicional disciplina mil·lenària equilibri i coherència,
juntament amb la gran passió de compartir tot el que aprèn en aquest camí: Parar, respirar i sentir. Diplomada en Hatha vinyasa Yoga i en Ashtanga
vinyasa yoga, per deixebles directes de Dharma Mitra i Pattabhi Jois, continua estant en constant formació i aprenentatge.

Sessions programades
VINYASA YOGA amb Alejandra Pelayo
Dimecres, 8 i 16 de juliol a les 18:15h
HATHA YOGA amb Paula Fernández
Dijous, 16 i 30 de juliol a les 18:15h

Horari
Arribada 18:15 h
Classe Ioga 18:30 - 19:30 h
Tast de vins i caves 19:30 - 20:00 h
Preu 20€/pers.

RESERVA PRÈVIA IMPRESCINDIBLE: Compra aquí
visita@altaalella.wine +34 628 624 182

Altres experiències per personalitzar
· Enoturisme en desplaçament: el nostre equip de
sommeliers anima tastos a casa teva / empresa
· Tastos virtuals
· Showcooking i tallers de cuina
· Vol amb helicòpter sobre la finca

· Sidecar des de Barcelona
· Ioga i Nordic Walking
· Segway
· Activitats infantils
· Esdeveniments d’empresa

MESURES DE SEGURETAT

Enoturisme
Segur

El Centre d’Enoturisme disposa d’un generador d’ozó per higienitzar l’aire · Posem a disposició
dels clients gel hidroalcohòlic i guants per l’accés a la botiga · Garantim la distancia de
seguretat mínima de 2 metres entre taules · Higiene màxima de les copes i parament
complint la normativa de seguretat en la temperatura de rentat · El nostre personal es titular
del carnet de manipulador d’aliments i vetllarà per la seguretat, higiene i distància social.

Reserves
www.altaalella.wine

visita@altaalella.wine

+34 628 624 182

Pren mesures com a visitant:
Ús de mascareta obligatori durant les visites i a l’nterior del Centre d’Enoturisme.
Demanem màxima puntualitat: el personal farà neteja i desinfecció de totes les
instal·lacions entre torns. Comptem amb el vostre compromís: absteniu-vos de
fer qualsevol activitat al nostre celler si presenteu alguna simptomatologia
relacionada amb el COVID19. En aquest cas, si heu abonat l´activitat prèviament,
us facilitarem el tràmit d´un val regal sense caducitat o bé la devolució de l´import.

COMPRAR VAL REGAL

ALTA ALELLA, CAMÍ BAIX DE TIANA S/N, ALELLA 08328, BCN-SPAIN

