eno·experiènces
Vitivinicultors des de 1385
Escumós de qualitat des de 1887
Vinya ecològica de muntanya
Genuïna elaboració artesanal sota la marca CORPINNAT
Celler en un entorn privilegiat amb vistes extraordinàries a la plana del Penedès i a la serralada de Montserrat

Ex Vite Vita
Del cep, la vida

Ara més que mai voldríem compartir amb tots vosaltres el privilegi que ens ofereix la nostra Heretat
de Can Llopart: un entorn vinícola en un enclavament excepcional.
Tenim ganes de retrobar-vos.
Benvinguts!

Família Llopart

Les nostres visites

VISITA RESERVA
La visita RESERVA ofereix un recorregut per la història de Llopart des dels inicis fins
l’actualitat. Podreu conèixer de primera mà el cicle vegetatiu del cep i la nostra agricultura
ecològica enmig de vinyes i davant d’una immillorable panoràmica del Penedès i de les
muntanyes de Montserrat.
Continuarem la visita per la cava, on reposen les nostres llargues criances i acabarem amb
una degustació de 2 escumosos Reserva i un Reserva 5 anys acompanyats d’un lleuger
aperitiu de gastronomia local (formatge serrat d’ovella, pernil ibèric i fuet).

Durada de la visita: 2:00 hs
Capacitat: mínim 2 persones / màxim 10 persones
Preu adults: 24€
Preu majors de 65 anys: 20,40€
Preu menors (de 14 a 17 anys): 10€

Amb reserva prèvia

(Donades les característiques de la visita, no la recomanem a menors de 14 anys)

- Possibilitat de fer la visita en privat amb un suplement. Consulteu-nos!
- Podeu complementar aquesta experiència amb un dinar al Mirador de les Caves. (més info. a pàg. 12)

LA VIDA A L'HERETAT
Si sou una família o grup d´amics que busqueu una activitat a l'aire lliure per fer amb la quitxalla us
proposem aquesta activitat especialment pensada per a petits i grans en què coneixerem com és la
vida a les vinyes de la nostra Heretat.
Us acompanyarem a descobrir la masia Can Llopart de Subirats i les seves vinyes més properes
mentre gaudim del paisatge de la plana del Penedès i les muntanyes de Montserrat.
Visitarem tot passejant (15 min) la vinya més petita del món, la nostra vinya més vella i els nostres
ruscs d'abelles. Un cop arribem a la masia veurem el corral de gallines, els tractors dels pagesos i
farem un tomb per l'interior d'aquesta casa del segle XIV on hem anat guardant les eines del camp
més antigues. Descobrirem el petit celler antic on es va fer la primera ampolla de Llopart al 1887 i
que ara guarda les gerres de ceràmica i les bótes de vi.
Als porxos exteriors de la casa us oferirem un tast de 2 escumosos i un vi tranquil amb aperitiu pels
adults i un tast de xocolates locals amb el nostre most pels menuts.
Animeu-vos-hi!
Porteu sabates còmodes i moltes ganes d´estar a l´aire lliure!
Durada de la visita: 2h
Capacitat: mínim 2 persones / màxim 10 persones
Preu adults: 26€
Preu majors de 65 anys: 22,10€
Preu menors (de 8 a 17 anys): 10€
Preu menors (de 0 to 7 anys): 5€

Amb reserva prèvia

- Possibilitat de fer la visita en privat amb un suplement. Consulteu-nos!
- Podeu complementar aquesta experiència amb un dinar al Mirador de les Caves. (més info. a pàg. 12)

VISITA CAMINADA PER L'HERETAT CAN LLOPART DE SUBIRATS
Tens ganes de gaudir de la natura i el paisatge en un entorn vinícola declarat d'interès natural? Vols
conèixer el cicle de la vinya ecològica i la vegetació silvestre de la nostra Heretat?
Aquesta experiència guiada l'oferim per a famílies o amics per què gaudeixin de l'essència de Llopart.
L'activitat comença al celler Llopart i tot caminant (2,5 km/40 min) entre vinyes arribarem al paratge
d'interès natural de Les Flandes. Un amfiteatre de roca de l'època de miocè que es troba davant la vall
del Penedès i les muntanyes de Montserrat. En aquest indret extraordinari, visitarem les nostres
barraques centenàries de pedra seca, les vinyes velles de Xarel·lo i Montònega mentre us oferim, a
l'ombra, un tast d'un dels nostres escumosos i un vi tranquil acompanyat d'un aperitiu individual de
gastronomia local (fuet, formatge, pernil i pa torrat) o una selecció de xocolates locals amb el nostre
most pels menuts. Seguidament tornarem caminant entre vinyes fins al celler (2,5km/40 min) on ens
acomiadarem amb un últim tast.
Durada de la visita: 3h
Capacitat: mínim 6 persones* / màxim 10 persones
Preu adults: 29€
Preu majors de 65 anys: 24,65€
Preu menors (de 8 a 17 anys): 14€
Preu menors (de 0 to 7 anys): 7€

Amb reserva prèvia

*Si no arribeu al mínim de persones requerit, consulteu-nos les diferents opcions.
- Possibilitat de fer la visita en privat amb un suplement. Consulteu-nos!
- Podeu complementar aquesta experiència amb un dinar al Mirador de les Caves. (més info. a pàg. 12)

VISITA LEOPARDI
La visita LEOPARDI comença amb una breu passejada a peu per la finca visitant diferents vinyes de diferents edats i
sistemes de plantació. Arribarem a la masia privada de la família Llopart heretada per Bernardus Leopardi al s. XIV.
Amb el pas dels segles, la masia esdevingué l´indret on, al 1887, s’elaborà la primera ampolla de Llopart. El client
podrà experimentar un viatge al passat amb el descobriment del vell celler on aquest fet va tenir lloc. En aquesta
masia tan autèntica i davant d´unes vistes espectaculars de la vall del Penedès i les muntanyes de Montserrat,
oferim un esmorzar de pagès (o berenar si la visita és a la tarda). Durant el recorregut i en diferents espais privats
singulars oferirem el tast d’un vi tranquil i 3 escumosos de Llopart: el Microcosmos, el Panoramic i el Leopardi,
l’escumós d’homenatge al primer avantpassat viticultor de la família.
Una experiència inoblidable per a totes aquelles persones que tenen el privilegi de gaudir-la.

Amb reserva prèvia

Durada: 3:00 hs
Capacitat: mínim 6 persones* (o pagament equivalent) / màxim 10 persones
Preu adult: 39€
Preu majors de 65 anys: 33,15€

*Si no arribeu al mínim de persones requerit, consulteu-nos les diferents opcions.
- Possibilitat de fer la visita en privat
- Donades les seves característiques, aquesta visita no es recomanada per a menors.

VISITA ORÍGENS
Hem dissenyat la visita ORÍGENS per a aquelles persones que vulguin viure profundament l´experiència de
visitar Llopart. Es tracta d´una visita privada que aconsellem fer relaxadament per gaudir de cada moment.
Partint de la visita Leopardi, complementarem l´experiència amb un dinar exclusiu al menjador privat de la
masia de la família Llopart. Durant la visita i el posterior àpat, el client podrà degustar tota la gamma més
alta de Llopart (4 productes), on destaquem l´Original 1887 i l ´Ex-Vite, els nostres dos escumosos de
finca de 7 i 9 anys respectivament. En un espai únic i privat, el client podrà maridar aquestes joies amb un
escollit menú.

Durada : 3,5 hs
Capacitat: mínim 2 persones (o pagament equivalent) / màxim 10 persones
Preu adult: 195€

* Consulteu-nos el detall del menú
* Donades les seves característiques, aquesta visita no es recomana per a menors.

TAST PANORÀMIC
Aquesta és una activitat per totes aquelles persones que ens volen venir a conèixer i no disposen
de massa temps per realitzar una de les nostres visites.
Us proposem una primera part (opcional) d'una passejada guiada per l'exterior i l'interior del nostre
celler (30 min) perquè pugueu gaudir de l´entorn i dels espais d'ampolles en criança.
La segona part de l'experiència (30 min) la dedicarem al tast comentat de dos dels nostres
escumosos reserva i un dels nostres vins tranquils. Pels menors hi haurà tast del nostre most flor.

Durada de la visita: 1h
Capacitat: mínim 2 persones / màxim 10 persones
Preu adults: 19€
Preu majors de 65 anys: 16,15€
Preu menors (de 8 a 17 anys): 8€
Preu menors (de 0 to 7 anys): 3€

Amb reserva prèvia

*El tast s'oferirà al nostre jardí exterior sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
*Possibilitat de fer la visita en privat amb un suplement. Consulteu-nos!
*Podeu complementar aquesta experiència amb un dinar al Mirador de les Caves. (més info. a pàg. 12)

ALTRES IDEES
Feu-nos saber si voleu que us proposem alguna activitat a mida per a vosaltres.
Tenim moltes possibilitats!
Què us ve de gust fer?

DINAR AL RESTAURANT MIRADOR DE LES CAVES

El restaurant Mirador de les Caves es troba dins la finca de Llopart i compta amb unes vistes
inmillorables a la serralada de Montserrat. Els menús que serveixen es basen en productes de
proximitat i de qualitat.
En base aquesta filosofia, ens agradaria oferir-li un dinar acompanyat de vins escumosos i
tranquils de Llopart. Aquest restaurant està situat a escassos metres de Llopart i s’hi pot accedir
caminant entre vinyes (5min).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Idioma: català, castellà, anglès, francès i hongarès (consulteu disponibilitat)
Horaris de visita: de dilluns a diumenge (amb reserva prèvia)
Notes:
- Es recomana als participants de les activitats relacionades amb les vinyes, vestir amb roba
i sabates còmodes.
- ·No es permet el consum de begudes alcohòliques als menors de 18 anys. La degustació,
en aquest cas, serà de most de collita pròpia.
Reserves: La reserva de l’activitat serà efectiva quan el departament de visites ho confirmi.
Mínim de persones: En el cas de no arribar al número de participants detallat en cada una
de les activitats, el pagament haurà de ser equivalent a aquest mínim.
Prepagament: Es requereix el prepagament del 50% de les visites quan el número de
persones de la reserva sigui de 6 persones o superior. La resta del pagament es podrà fer
el mateix dia de l´activitat. En el cas de les visites Leopardi i Orígens sempre es demanarà el
prepagament del 50% abans del dia de l´activitat. La resta es podrà fer el mateix dia de la
visita.
Forma de pagament: podrà efectuar-se mitjançant els següents mètodes de pagament:
Transferència (enviant comprovant de pagament a visita@llopart.com), targeta de crèdit
o efectiu.
Cancel·lacions: En cas que les condicions meteorològiques o alguna causa de força major
no ens permeti realitzar l'activitat amb normalitat, tindreu la possibilitat de reprogramar-la o
bé us retornarem el 100% de l'import.
Privacitat: Tot i que el nostre celler està especialitzat en grups petits i privats, no podem
garantir la privacitat de totes les visites. En cas que algú desitgi una visita privada, pot
reservar-la amb un cost extra de 100€ per la visita Reserva i la visita Vida a l'Heretat i de
150€ per la visita Leopardi o la visita Caminada.
Visites fora d'horari: En cas que es necessiti programar una visita o activitat fora del nostre
horari habitual, s’aplicarà un suplement de 100€ per la visita Reserva i la visita Vida a
l'Heretat i de 150€ per la visita Leopardi o la visita Caminada.
Aparcament gratuït per a visitants i botiga

LLOPART: ESPAI SEGUR

El nostre celler du a terme un estricte protocol de ventilació, neteja i
desinfecció de totes les zones per on transcorren les nostres activitats
enoturístiques. A banda de la neteja diària d'aquests espais també fem,
després de cada servei, una neteja antiviral de totes les àrees que els
visitants puguin haver tocat amb les mans.

Hem implantat protocols i mesures orientades a la protecció de la
salut dels nostres guies i de la resta del personal del celler.
Aquestes mesures sanitàries abarquen les pautes que s’han de
seguir durant els desplaçaments des del seu domicili al centre de
treball, durant la realització de les activitats i al finalitzar la jornada
laboral. Tots els nostres guies han estat provistos dels
equipaments EPI necessaris per a la protecció personal durant el
desenvolupament del servei i la neteja de les àrees on es presta el
servei (mascaretes, guants i ulleres).
Totes les mesures sanitàries han estat adequades als requisits marcats
pels organismes i autoritats competents i vigents a cada fase o moment.
A l´arribar a la recepció del celler trobareu mascaretes i un dispensador
de gel hidroalcohòlic per utilitzar tant en l’entrada com en la sortida.
Actualment, els grups de visites no superen en cap cas les 10 persones, la
ocupació de les nostres zones comunes està al 50% de la seva capacitat,
i és obligatori que tots els visitants portin la mascareta posada durant el
transcurs de les activitats que no puguin garantir un espai de 2 metres
entre els participants, excepte en el moment del tast i aperitiu on
garantirem els dos metres de distància entre persones de diferents
unitats familiars i entre els visitants i els guies.
Els tastos i els aperitius es serveixen sempre de manera individual i la
nostra vaixella (copes, gots, platets, etc.) es renta després de cada servei
a una temperatura superior als 80ºC.
Tanmateix, us demanem el vostre compromís d'abstenint-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 bonus sense caducitat o bé la
devolució de l´import.

CONTACTE / COM ARRIBAR A L’HERETAT CAN LLOPART

Contacte: Cristina Soler · Tina Domingo · Dalma Király
Telèfon: +34 93 899 31 25
Email: visita@llopart.com
pàgina web: www.llopart.com
Com arribar al celler
Des de Barcelona (45 km)
- Autopista AP7 direcció Tarragona
- Sortida 27 (Sant Sadurní d'Anoia/Subirats)
- A la primera rotonda agafar la primera sortida "Els Casots - Ordal"
- Girar a la dreta al km 4 on s’indica “Llopart”.
Des de Tarragona (70 km)
- Autopista AP7 direcció Barcelona
- Sortida 27 (Sant Sadurní d'Anoia/Subirats)
- A la primera rotonda agafar la primera sortida "Els Casots - Ordal"
- Girar a la dreta al km 4 on s’indica “Llopart”.
From Sant Sadurní d'Anoia (4km)
- Anar en direcció “Els Casots-Subirats”des de la rotonda que es troba a la sortida del poble
al costat de l´accés a l’autopista AP7.
- Girar a la dreta al km 4 on s’indica “Llopart”.
GPS coordenades: N41º24'29" E1º48'12"
Google maps: https://www.google.es/maps/@41.4086786,1.8034224,15.6z

