Vitivinicultors des de 1385
Cava des de 1887
Rigorós perfil agronòmic en vinya de muntanya
Genuïna elaboració personal

EX VITE VITA
La vida ve del cep

Ens agradaria donar-li l’oportunitat de poder conèixer la història de la secular i apassionada
dedicació vitivinícola de la família Llopart, plenament arrelada a l´Heretat Can Llopart de
Subirats.
Un emplaçament singular i amb una profunda càrrega històrica.

Benvinguts!

VISITA RESERVA A L’HERETAT CAN LLOPART

La visita Reserva ofereix un recorregut per la història de Llopart des dels inicis fins l’actualitat. Li
explicarem el cicle vegetatiu de la vid i la nostra agricultura ecològica davant d’una immillorable
panoràmica del Penedès i de les muntanyes de Montserrat. Continuarem la visita per les
instal·lacions on elaborem els nostres vins i caves, finalitzant amb una degustació de 3 caves
Reserva acompanyats d’un lleuger aperitiu de productes locals.
Durada aproximada: 1h 30min
Capacitat: mínim 2 persones
Preu adults: 15,00 €
Preu majors de 65 anys: 12,75 €
Preu menors (de 8 a 17 anys): 5,00 €
Preu menors (de 0 a 7 anys): sense cost

VISITA GRAN RESERVA A L’HERETAT CAN LLOPART

La visita Gran Reserva li permetrà conèixer la masia privada de la família Llopart heretada per
Bernardus Leopardi al s. XIV. Amb el pas dels segles, la masia es va convertir en l’indret on el
1887 s’elaborà la primera ampolla de cava Llopart. Podrà experimentar un viatge al passat amb
la degustació d’un dels nostres caves més emblemàtics i exclusius en aquest celler tan singular.
La visita continuarà per les actuals instal·lacions on s’elaboren tota la gamma de caves Llopart.
Durant l’experiència s’oferiran 4 degustacions dels diferents caves Gran Reserva mereixedors
dels més prestigiosos premis acompanyats d’un esmorzar o berenar de productes locals.
Durada aproximada: 2h 30min
Capacitat: mínim 6 persones
Preu adults: 28,00 €
Preu majors de 65 anys: 23,80 €
Nota: per les seves característiques, aquesta visita no es recomana als menors.

SERVEIS COMPLEMENTARIS A LES VISITES
DINAR AL RESTAURANT MIRADOR DE LES CAVES

El restaurant Mirador de les caves es troba dins l’Heretat i gaudeix d’unes vistes immillorables a
les muntanyes de Montserrat. Oferim la possibilitat de realitzar un dinar acompanyat dels vins
i caves Llopart.
Aquest restaurant està situat a escassos metres de les caves Llopart i s’hi pot accedir caminant
entre vinyes.
Preu visita Reserva + dinar: entre setmana 35€ - cap de setmana i festius 45€
Preu visita Gran Reserva + dinar: entre setmana 49€ - cap de setmana i festius 59€

CONDICIONS DE LES VISITES
Reserves:
· La reserva de l’activitat serà efectiva quan el departament de visites ho confirmi.
· Es requereix reserva prèvia per totes les modalitats de visita.
Mínim de persones:
· En cas de no assolir el mínim de participants detallats en cada una de les activitats, el
pagament haurà de ser equivalent a aquest mínim.
Horaris de visita: De dilluns a diumenge
Idiomes: Català, Castellà, Anglès, Francès (Consultar disponibilitat)
· La visita començarà puntualment a l’hora concertada. Es recomana arribar 5-10 minuts
abans del seu inici.
· Preguem ens informin en cas de cancel·lar o modificar la seva visita a través del correu
electrònic a visita@llopart.com o bé per telèfon al 93 899 31 25.
· Persones amb mobilitat reduïda, consultar opcions de visita.
· El recorregut es pot veure afectat segons condicions climatològiques.
· El consum de begudes alcohòliques no està permès als menors de 18 anys. La degustació, en aquest cas, serà de most de collita pròpia.
· Degut al tipus de producte elaborat, no s’accepten animals de companyia.
Formes de pagament: VISA i efectiu.
Detalls del celler:
· Aparcament privat per clients
· Es poden adquirir vins i caves Llopart a la botiga del celler.

CONTACTE / COM ARRIBAR A L’HERETAT CAN LLOPART
Contacte:
· Servei de visites: Cristina Soler - Míriam Escoda
+34.93.899.31.25
visita@llopart.com
www.llopart.com
Des de Barcelona: (45 km.)
· Autopista AP7 direcció Tarragona.
· Sortida 27 (Sant Sadurní d´Anoia / Subirats).
· En la primera rotonda agafar la primera sortida “Els Casots - Subirats”.
· Girar a la dreta al km 4 on s’indica “Llopart”.
Des de Tarragona: (70 km.)
· Autopista AP7 direcció Tarragona.
· Sortida 27 (Sant Sadurní d´Anoia / Subirats).
· En la primera rotonda agafar la primera sortida “Els Casots - Subirats”.
· Girar a la dreta al km 4 on s’indica “Llopart”.
Des de Sant Sadurní d´Anoia: (4 km.)
· Anar en direcció “Els Casots-Subirats”des de la rotonda que es troba a la sortida de la
població al costat de l´accés a l’autopista AP7.
· Girar a la dreta al km 4 on s’indica “Llopart”.
Coordenades GPS: N41º24’29’’ E1º48’12”
Google maps: https://www.google.es/maps/@41.4086786,1.8034224,15.6z
Adreça: carretera de Sant Sadurni a l’Ordal, km.4 - 08739 Els Casots · Subirats(Barcelona)
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