Reserves a:

www.turismesiurana.org

Cap de ruc… i desconnecta!
Cap de setmana wine&love

Escapada romàntica per gaudir en parella d’un
entorn idíl·lic on el vi i la gastronomia seran els
protagonistes.
Inclou:
• 2 nits a la suite Montsant de l’allotjament
rural Cal Giral 2
• Vi i bombons de benvinguda
• Dinar “Petit ” al restaurant La Serra

Estada de cap de setmana per trencar amb la
rutina i endinsar-se a un petit gran país de vins.

Llegendes de passió a Siurana

Cap de setmana rodó

Estada de dos dies per descobrir en BTT i al ritme
de cadascú alguns dels racons més impressionants
de Siurana i el PN de la Serra de Montsant.

Inclou:
• 1 nit a l’allotjament rural Cal Giral 2
• Visita a les vinyes i tast de vins al celler
Ronadelles
• Dinar “Cap de Ruc” al restaurant La Serra
Sopar al bar/restaurant LoRefugi

Inclou:
• Dues nits d’allotjament a LoRefugi
• Dos sopars
• Un pícnic
• Lloguer d’un dia d’una bicicleta tot terreny

Preu: des de 87.50€/persona
Contacte: SiuranaTours 610 178 017

Preu: 67€/persona
Contacte: SiuranaTours 610 178 017

Preu: des de 112.50€/persona
Contacte: SiuranaTours 610 178 017

Un cap de setmana a l’encantador poble de
Siurana per gaudir del plaer de desconnectar amb
la persona que més estimes i descobrir paisatges i
postes de sol de somni.
Inclou:
• Habitació doble a l’Hotel La Siuranella
amb esmorzar
• Ambientació de la habitació amb
espelmes, cava i fruita
• Kit d’amenities sensuals per una nit
inoblidable
• Sopar romàntic “Menú Arrels” al restaurant
els Tallers. Petit menú degustació de 4
plats salats i postres.
Preu: des de 101.25 € per persona
Contacte: Hotel la Siuranella 977 821 144

Camins de conquesta
De siurana
Cap de ruc en família

Escapada per descobrir a peu els Camins de
Conquesta que han marcat la història de Siurana,
un recull de llegendes que es coneixeran durant la
visita guiada al poble medieval.

Inclou:
• 1 nit amb sopar a LoRefugi
• Visita familiar a les vinyes i tast de vins al
celler Ronadelles
• Dinar “Cap de Ruc” al restaurant La Serra

Inclou:
• 2 nits d’allotjament i 2 sopars
• Visita guiada al Conjunt Històric de
Siurana
• Mapa de la ruta
• Fulletó amb la llegenda narrada
• Ampolla de vi “Vins i Llegendes - DOQ
Priorat”
• Bossa lleugera

Cap de setmana familiar per passar-ho bé petits
i grans. Dos dies per fer enoturisme en família
i descobrir la màgia que amaguen els vins del
Priorat.

Preu: des de 64€/adults i 31.50€/nens
Contacte: SiuranaTours 610 178 017
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Preus:
67€/adult – 49€/nen amb allotjament a
LoRefugi
115€/adult – 93€/nen amb allotjament a
Cal Giral 2
Contacte: SiuranaTours 610 178 017

C

A

Escapada enogastronòmica.
Vins, tradició i paisatge

Cap de setmana a l’allotjament rural Casa
Estivill per degustar els vins del celler Baronia
de Montsant, trepitjar vinyes velles a peu de la
Serra de Montsant durant una excursió en 4x4 i
arrodonir l’activitat amb un dinar a la històrica
Fonda el Recó de Cornudella de Montsant.
Inclou:
• Dos nits d’allotjament a la casa rural “Casa
Estivill”
• Visita en 4x4 a les vinyes i tast de vins amb
aperitiu (a les 11h o a les 12:30h)
• Dinar a la Fonda el Recó
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Preu: 95€/persona
Contacte: SiuranaTours 610 178 017
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Paisatges entre vinyes en 4x4

Escapada per endinsar-se als fascinants paisatges
vitivinícoles que ofereix la comarca del Priorat i
arrodonir l’estada amb un menú degustació en un
dels restaurants més reconeguts de la zona.
Inclou:
• Una nit en una habitació doble a l’Hotel la
Siuranella amb esmorzar
• Sopar “Menú Arrels” al restaurant els Tallers.
Petit menú degustació de 4 plats salats i
postres.
• Excursió en 4x4 de 2h30’ pels espectaculars
paisatges de les vinyes de la DO Montsant i
la DOQ Priorat.
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Preu: des de 116.25 € per persona
Contacte: SiuranaTours 610 178 017
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ACTIVITATS
I ESCAPADES
per descobrir
una terra de llegenda

Vins i llegendes de Siurana a la
posta de sol

La visita teatralitzada que ofereix Còdol Educació
ens permetrà viure en primera persona les llegendes de Siurana durant la posta de sol, gaudint
d’un tast de vins digne de la boda de Jaume II i
Blanca d’Anjou.
Dates:
23/07 a les 19h.- Vista teatralitzada i tast de
vins amb Baronia de Montsant
06/08 a les 19h.- Vista teatralitzada i tast de
vins amb Celler de Cornudella
03/09 a les 19h.- Vista teatralitzada i tast de
vins amb Celler Ronadelles
Preu: 13€ per persona
Contacte: Còdol Educació 977 327 362

Descoberta del pantà amb
kaiac

El banquet de la reina
Abdelazia

Tast de modernisme exprés

Activitat enogastronòmica que combina la visita
al Celler modernista de Cornudella de Montsant,
obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, i el tast de
vins acompanyat d’un aperitiu de producte local.

L’activitat inclou la visita dinamitzada del conjunt històric de Siurana a càrrec de Còdol Educació i un menú temàtic “Reina Mora” al restaurant
Els Tallers de Siurana. El menú consta de:
- Mezzé: assortiments de 3 primers (mutabal, humus i cuscús de verdures)
- Pollastre mossàrab: cuixa de pota negra amb
ametlles i canyella
- Les delícies d’Abdelazia: mousse de mel i llimona
amb pa de pessic de coco

Preu: A partir de 12 €
Contacte: Canoa Kayak 606 414 223

Horari: dissabte a les 18h.

Preu: 16€ per persona
Contacte: Cellers Baronia de Montsant
977 821 483
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Activitat enogastronòmica a Siurana. Paisatge,
vins i producte de proximitat es fusionen en un
maridatge perfecte que inclou:

Preu: 35 euros
Contacte: restaurant Siurana 977 821 027

Preu: 33.00 € per persona.
Contacte: Restaurant els Tallers
977 821 144

Experiència per gaudir amb els cinc sentits dels
vins del Celler Ronadelles. Una oportunitat per
degustar els coneguts vins Cap de Ruc i dinar al
restaurant del propi celler “La Serra”.

Experiència enogastronòmica que comença amb
una visita en 4x4 a les vinyes a peu de la serra
de Montsant, segueix amb un petit recorregut pel
celler Baronia de Montsant amb tast de vins i
aperitiu i acaba amb un dinar amb vi del celler
a la Fonda el Recó, un dels restaurants amb més
història de Cornudella de Montsant.

L’activitat inclou:
• Visita al celler
• Dinar Cap de Ruc (inclou tast de tres vins)
• Obsequi de dues ampolles de vi.
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Un maridatge entre l’alta gastronomia del Priorat i l’astronomia explicada de forma didàctica i
apassionada per l’astrònom Kike Herrero. L’emocionant experiència de descobrir l’Univers es combina amb un menú artístic i exclusiu fet a mida
per l’ocasió.
L’activitat inclou:
• Sopar al restaurant els Tallers de Siurana
• Xerrada i observació astronòmica
• Un ticket regal per una Experiència Còdol.
Quan: 2/07/16 a les 20h

Descoberta del pantà de
Siurana amb btt

Ruta de bicicleta tot terreny que voreja el pantà de
Siurana i que permet remullar-se amb alguns dels
magnífics tolls que es troben durant el recorregut.
El lloguer de la bicicleta inclou casc, càmera de
recanvi, manxa, bossa porta-objectes i mapa de
la ruta.
Preu: 18 euros persona/dia
Contacte: Montsant Natura 977 821 313
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Visita guiada al conjunt
històric i castell de Siurana

Visita dinamitzada. Dissabtes (excepte el segon de
cada mes) i diumenges a les 12:00h
Preu: 6 euros
Visita teatralitzada. El segon dissabte i diumenge
de cada mes a les 12:00h.

Preu: 44 euros per persona
Contacte: Celler Ronadelles 977 821 104

Horari: Caps de setmana i festius a les 11h i a
les 12:30h. (sota reserva amb dos dies d’antelació)
Preu: 40€ per persona
Contacte: Cellers Baronia de Montsant
977 821 483

Experiència G-Astronòmica a
Siurana

Preu: 55 € per persona.
Contacte: Còdol Educació 977 327 362

Vins i sabors de Montsant

Visita en 4x4 a les vinyes velles de garnatxa als
peus de la Serra de Montsant i petit recorregut
pel celler Baronia del Montsant tot gaudint d’un
ampli tast de vins amb aperitiu.
Caps de setmana i festius a les 11h i a les
12:30h. (prèvia reserva)

Tasta Siurana

• Visita celler Graus de Siurana amb la degustació de 2 vins i 2 formatges
• Dinar al restaurant Siurana

Preu: 10€
Contacte: Celler de Cornudella 977 821 313

De la terra a la taula

Entre vinyes a peu del PN Serra
de Montsant

El pantà de Siurana ofereix un autèntic espectacle paisatgístic a tot aquell que l’admira a sobre
d’una canoa. Es tracta d’un entorn idíl·lic per
practicar esport i passar una estona divertida
amb els amics, la parella o la família.

Preu: 9 euros
Contacte: Còdol Educació 977 327 362
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Activitats fotogràfiques

Montsant Natura organitza un cicle de sortides
fotogràfiques temàtiques:
21 maig - Siurana de nit – Preu: 18 euros
23 juliol - Light painting – Preu: 18 euros
2 octubre - Històries del vi – Preu: 25 euros
Contacte: Montsant Natura 977 821 313
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