
MAS BLANC PINORD – AGENDA 2012 AL PRIORAT

Iniciació al Tast de Vins

Activitat a la vinya

Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop 
l’agricultura ecològica i biodinàmica, ja que som 
l’únic celler certi�cat per Demeter per l’Estat 
Espanyol. 
Oferim tots els primers dissabtes del mes a les 11h 
un tast comentat amb 5 vins a més a més d’una 
visita a les nostres instal·lacions al Priorat. 
S’explica l’elaboració dels vins i les característiques 
de la zona del Priorat i es contrasta amb les de la 
zona del Penedès on tenim el celler familiar 
principal.

Preu de la Activitat: 15 Euros per persona. 
Vins a tastar: Un blanc del Penedes jove, un vi 
d’agulla rosat, un vi negre del Penedes Jove 
i 2 priorats de criança. 

Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop 
la viticultura. Oferim tots els tercers dissabtes del 
mes a les 11h una activitat a la nostra vinya i un 
tast comentat amb 2 vins a més a més d’una visita 
a les nostres instal·lacions al Priorat. S’explica 
l’elaboració dels vins i les característiques de la 
zona del Priorat i es contrasta amb les de la zona 
del Penedès on tenim el celler familiar principal.

Preu de la Activitat: 10 Euros per persona. 
Vins a tastar:  2 Priorats de criança. 

NOVETAT 2012: Primer dissabte de febrer oferim la mateixa INICIACIÓ AL TAST DE VINS però en ANGLÈS. 
Si voleu practicar aquest idioma i aprendre nou vocabulari relacionat amb el món del vi, no podeu 
perdre aquesta sessió especial.

RESERVES:   BODEGAS PINORD, S.A.
Tel (+34) 93 890 30 66

visitespriorat@pinord.es



INICIACIÓ AL TAST DE VINS

Dissabte, 7 de gener, 2012
Dissabte, 4 de febrer, 2012 – ANGLÈS

Dissabte, 3 de mars, 2012
Dissabte, 7 d’abril, 2012

Dissabte, 5 de maig, 2012 – NO OFERIRM TAST PERQUÈ 
COINCIDEIX AMB LA FIRA DEL VI A FALSET.

Dissabte, 2 de juny, 2012
Dissabte, 7 de juliol, 2012
Dissabte, 4 d’agost, 2012

Dissabte, 1 de setembre, 2012
Dissabte, 6 d’octubre, 2012

Dissabte, 3 de novembre, 2012
Dissabte, 1 de desembre, 2012

PORTES OBERTES DURANT EL PONT DE LA PURÍSSIMA: 
dijous dia 6, divendres dia 7 i dissabte dia 8 de 

desembre, 2012.

     ACTIVITAT A LA VINYA

Dissabte, 21 de gener, 2012
Dissabte, 18 de febrer, 2012
Dissabte, 17 de mars, 2012
Dissabte, 21 d’abril, 2012

Dissabte, 19 de maig, 2012
Dissabte, 16 de juny, 2012
Dissabte, 21 de juliol, 2012
Dissabte, 18 d’agost, 2012

Dissabte, 15 de setembre, 2012
Dissabte, 20 d’octubre, 2012

Dissabte, 17 de novembre, 2012
Dissabte, 15 de desembre, 2012

PORTES OBERTES  DURANT EL PONT DE LA PURÍSSIMA: 
dijous dia 6, divendres dia 7 i dissabte dia 8 de 

desembre, 2012.
 

DISCOVER ORGANIC AND BIODYNAMIC 
AGRICULTURE! 
Do you know how organic wines are made? Do you 
know what a Biodynamic wine is and what its main 
principles are?  Would you like to take part in vine-
yard work or learn more about tasting wine? 
Then pay us a call!

Tours  
Our regular visiting hours at the winery are from:
Monday to Friday from 10 am to 2 pm and from 4 
pm to 7 pm
Saturday and Sunday mornings only, from 10 am to 
2 pm . 
Price: 6 Euros

Activities at Mas Blanc

Introduction to wine-tasting + winery tour. 
1st Saturday of the month.
Starts at 11 am (duration 2 hours)
Price: 15 Euros

Winery tour + Vineyard Activity.
3rd Saturday of the month.
Starts at 11 am (duration 2 hours) 
Price: 10 Euros

All tours must be booked one day in advance by phone: 
0034 93 890 3066 or by email: visitespriorat@pinord.es
Gift Voucher: Our tours, wine-tastings and vineyard 
activities can be given in the form of a gift voucher. 

priorat

FINCA MAS BLANC


