VINE A VIURE UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE……..

La ruta amb "burricleta" (bicicleta elèctrica)amb tast de vins i oli, es
tracta d’una de les experiències que oferim als amants de la natura i del
vi.
Us proposem gaudir d'un paisatge que enamora, l'Albera de Cantallops,
descobrint camins on us captivaran els colors d' un paisatge 100%
Empordà, tot pedalant sense cansar-vos.
La ruta comença al celler,
i de tornada podreu gaudir d'una
degustació dels nostres vins, acompanyada d'embotits i formatges
artesans i de proximitat.
L’ experiència es dur a terme per a grups mínims de 6 persones. Per a
grups superiors, consultar preu.

Inclou :
-

Lloguer Burricleta
Ruta marcada amb track GPS de 2 hores
Copa de benvinguda de kremant
Tast de 5 vins acompanyats amb embotits i formatges
artesans i de proximitat.

Preus :
- per adults: 55,00.-€
- menors 18 anys : 46,00.-€ (Enlloc dels vins inclou una beguda)
- nens entre 9 i 11 anys: 37,00.-€ (IMPORTANT !!! Es requereix una
alçada entre 135 cm-155 cm)
- nens menors de 9 anys: 5,00.-€ (Sempre i quan pesin menys de
23 kgs, podran anar amb cadireta amb els pares. El preu inclou
degustació i beguda)
- nens menors de 3 anys: gratuït.
Hora arribada al celler : 9:30h
Durada ruta: 2 hores
Durada tast : 1 hora
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La ruta amb burricleta també es pot combinar amb la opció de visita i
dinar exquisit. En aquest cas s’hauria de descomptar el preu del tast i
afegir el preu del dinar. En el cas d’adults, seria descomptar els 18,00.-€
del tast, i afegir els 49,00.-€ del dinar.
El pagament es farà per avançat. En el cas de que es realitzi l'anul·lació
de la reserva amb una antelació 24 hores, es reemborsarà el 100% de
l'import. ( Durant el mes d’agost es requereixen 48 hores d’antelació).
Per qualsevol aclariment , no dubteu en contactar de nou amb
nosaltres .
Jaume +34 689 703 687
Sílvia +34 689 604 905
visit@masiaserra.com
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