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Ceps i flors del Cap de Creus
Trepitja la vinya i el seu entorn per entendre el vi
Descobreix el vi a través del paisatge on arrelen i creixen els ceps!
Les vinyes ecològiques del Mas Marès, situades al Parc Natural del Cap de Creus i a tocar del
Cap Norfeu, ens ofereixen un escenari ideal per entendre la relació entre la viticultura i l’entorn
i per tastar diferents vins del territori.
Passejarem entre les vinyes plantades al costat del mar, endreçades en terrasses i envoltades de
pastures i alguna alzina surera, i ens recordaran d’on venim i també la importància de conservar
aquest llegat que ens han deixat en herència.
Espelt Viticultors i Naturalwalks t’ofereixen experiències que relacionen la tradició i innovació
del món del vi amb el paisatge i la natura, acompanyat per un representant del celler i un guia
expert en gastrobotànica.
Passejades
Passejada per l’entorn de les vinyes per descobrir i tastar les plantes silvestres i veïnes dels ceps
(1,5 h)
Passejada a la vora del mar per descobrir i tastar les plantes del litoral de la Costa Brava (1,5 h)
Maridatges: Una mirada singular i original que combina el paisatge vegetal i la història a
través del vi
Maridatge entre flors: Al Mas Marès, a tocar de les vinyes, maridant 4 vins del celler Espelt
amb flors silvestres collides allà mateix (1,5 h)
Maridatge arran de mar: En una cala molt a prop de les vinyes, maridem 4 vins del celler Espelt
amb flors silvestres del litoral (1,5 h)
Maridatge al celler: Anem al celler Espelt i maridem els seus vins amb les flors silvestres que
haurem collit durant la passejada (2h)
Allotjament
El Mas Espelt, al costat del celler i de les vinyes, amb vistes als parcs naturals de Creus Cap
i dels Aiguamolls, és ideal per gaudir d’uns dies en plena Natura i descobrir molts llocs del
patrimoni cultural i natural de la regió! Restaurat per oferir totes les comoditats de la vida
moderna, les parets de pedra i bigues de fusta l’impregnen amb la seva història.
Espai per a 12 persones (+ llits per als petits).
Activitats per a empreses
Oferim activitats que fomenten la participació de les empreses o institucions que busquen una
connexió amb el seu entorn natural.
Team building: La natura com a font d’inspiració. L’eficiència relaxada!
Demana’ns més informació sobre altres activitats a l’entorn del celler Espelt i del Parc
Natural del Cap de Creus
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