MAS MOLLA
C. d’en Molla, s/n
17251 · Calonge
www.masmolla.com
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VINYES DE CLOS D’AGON
17251 · Calonge
www.closdagon.com
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MAS PONSJOAN
17251 · Calonge
www.masponsjoan.net
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CELLER MAS EUGENI
17251 · Calonge
www.cellermaseugeni.com
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OFICINA DE TURISME DE CALONGE I SANT ANTONI
Av. Catalunya, 26
17252 · Sant Antoni de Calonge
Tel +34 972 661 714
www.calonge-santantoni.cat
turisme@calonge.cat
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III Verema

& fam�lia

Calonge i Sant Antoni
del

14 al 16 de setembre de 2018

Cada any a finals d’estiu, cobra vida l’entusiasme per la recollida del raïm. Després de mesos de cuidar la vinya, els enòlegs i productors anuncien que:

Ja toca! Ja és el moment de veimar!

Les inscripcions a totes
les activitats es faran a
l’Oficina de Turisme de
Calonge i Sant Antoni

Calonge i Sant Antoni vol celebrar-ho amb diferents activitats relacionades amb el vi i la verema

Divendres 14/09
18 h

Celebrem la verema al Mas 		
Eugeni.
Visita al celler, trepitjada de raïm
i tast de vi.
¤

Preu activitat: 4,50

Nens:

Gratuït

19.30 h Espectacle de clown amb el
pallasso Claret Papiol, amb
l’espectacle “Sóc un pallasso”.
Ideal per a tota la família.
Preu activitat:

Gratuït

11 h

Dissabte 15/09

Voleu veure com és el procés del vi al 		
Mas Molla? Visita el Mas Molla i entén
el procés dels vins de pagès.
Tast de most i vins.
¤

Preu activitat: 4,50

Nens:

Gratuït

12 h Desestressem els ceps amb una
sessió de ioga en família entre
vinyes de Clos d’Agon (a partir de
7 anys), a càrrec de Món Harmonia.
Cal portar màrfega.
Preu activitat: 2,00

¤

9h

Diumenge 16/09

Jornada de veimar al Mas 		
Ponsjoan.
La jornada consistirà en un 		
esmorzar, un taller d’empeltada, un
briefing de veimar, dinar, i es
tallaran un mínim de dos remolcs
de raïm. Premsat i tast de most.
Preu activitat: Menors de 7 anys
De 7 a 15 anys 15,00

17 h Passeig de nòrdic walking entre
vinyes amb Patricia Isern.
Punt de sortida: Oficina de Turisme.
Durada: 2,5 hores, amb finalització al
Mas Eugeni on farem un tastet de vi.
¤

Preu activitat: 10,00

Nens: 3,00

Gratuït

¤
¤

Adults* 30,00

*Inclou una ampolla de vi d’obsequi per a
cada adult participant.

Cada dia, menú de veimar als diferents restaurants del municipi. Més informació a l’Oficina de Turisme.

Concurs Enofotogràfic
d’Instagram
Penja les teves fotos
amb #veremaifamilia
#CalongeiSantAntoni
#empordawine i participa
al concurs de fotografies
d’Instagram.
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