
Tast de vins 
 
Si voleu conèixer els vins i la història del Celler de Capçanes i no disposeu de temps suficient per fer una 

visita al celler, us oferim la possibilitat de visitar la botiga del celler i tastar els nostres vins. 

Tast de 3 vins: provareu un vi jove, un semi-criança i un criança.  

Preu per persona: 5 € 

Tast 4 Garnatxes, 4 Terrenys: provareu 4 vins de Garnatxa que ha crescut en 4 tipus de sòls diferents, 

típics del Montsant (argila, sorra, calissa i llicorella) i descobrireu les peculiaritats que s'amaguen darrere 

de cada tipus de terreny.  

Preu per persona: 10 € 

Tast Kosher: us donarem a provar 2 dels nostres vins kosher, un rosat jove i un criança, el Peraj Ha'abib, 

que és el vi que va marcar la nostra història. 

Preu per persona: 10 € 

Tast Premium: és el tast recomanat pels gourmets, ja que podreu a provar els nostres 3 millors vins 

obtinguts a partir de vinyes molt velles. 

Preu per persona: 20€ 

Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 18.00. 

Dissabtes de 10.00 a 14.00 i diumenges d'11.00 a 14.00. 

Horari d'estiu: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 

Dissabtes de 10.00 a 14.00 i diumenges d'11.00 a 14.00. 

Dies festius: 11:00 a 14:00. 

Reserves:  Consulteu disponibilitat 

Tel: +34 977 178 319 (Celler) 

Email: marketing@cellercapcanes.com 

No s'admeten menors de 18 anys 

  

 
Visita al Celler + Tast de vins 

 

Gaudireu d'un recorregut pel celler, aprendreu la complexitat de l'elaboració del vi kosher i l'esperit dels 

viticultors que fan possible la nostra cooperativa. Acabarem amb el tast de diferents vins: 

 

Tast de 3 vins: provareu un vi jove, un semi-criança i un criança. 

Preu per persona: 10 € 

Tast 4 Garnatxes, 4 Terrenys: provareu 4 vins de Garnatxa que ha crescut en 4 tipus de sòls diferents, 

típics del Montsant (argila, sorra, calissa i llicorella) i descobrireu les peculiaritats que s'amaguen darrere 

de cada tipus de terreny. 

Preu per persona: 15 € 

Tast Kosher: us donarem a provar 2 dels nostres vins kosher, un rosat jove i un criança, el Peraj Ha'abib, 

que és el vi que va marcar la nostra història. 

Preu per persona:15 € 

Tast Premium: és el tast recomanat pels gourmets, ja que podreu a provar els nostres 3 millors vins 

obtinguts a partir de vinyes molt velles. 

Preu per persona: 25€ 



Durada:  1,30 h 

Reserves:  Consulteu disponibilitat 

Tel: +34 977 178 319 (Celler) 

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No s'admeten menors de 18 anys 

 
 
Visita al Celler + Tast amb tapes 

 

Fareu un recorregut pel celler, on coneixereu la nostra història i les particularitats del vi Kosher. 

Acabarem amb un tast de 3 vins, un jove, un semi-criança i un criança, acompanyats de formatge, pernil, 

torradetes amb olivada i ametlles garrapinyades. 

Preu per persona: 20€ 

Durada:  2 h 

Reserves:  Consulteu disponibilitat 

Tel: +34 977 178 319 (Celler) 

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No s'admeten menors de 18 anys 

 

Visita a les vinyes en 4 x 4 

 

Farem un tomb en  4 x 4 per les vinyes perquè pogueu veure els meravellosos paisatges de la Serra de 

Llaberia i amarar-vos de coneixements sobre el cultiu de la vinya. 

Llavors gaudireu d'un recorregut pel celler,  on aprendreu la complexitat de l'elaboració del vi kosher  i 

l'esperit dels viticultors que fan possible la nostra cooperativa. 

Hi ha dues modalitats de visita: 

Tast de 3 vins: provareu un vi jove, un semi-criança i un criança. 

Preu per persona: 40 €, màxim 4 persones 

Durada: 2h 

Tast de 3 vins i tapes: provareu els 3 vins acompanyats de formatge, pernil, torradetes amb olivada i 

ametlles garrapinyades. 

Preu per persona: 45 €, màxim 4 persones 

Durada: 2,30h 

Reserves:  Consulteu disponibilitat 

Tel: +34 977 178 319 (Celler) 

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No s'admeten menors de 18 anys 
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Curs d'iniciació al tast de vi 

 

La nostra sommelier us oferirà un curs d'iniciació al tast en què us parlarà del procés d'elaboració del vi, 

de les característiques de les diferents varietats de raïm i us ensenyarà a degustar els nostres vins. 
Preu per persona: 35€, mínim 10 persones. 

Durada:  2,30 -3 h 

Reserves:  Consulteu disponibilitat 

Tel: +34 977 178 319 (Celler) 

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No s'admeten menors de 18 anys 

 
Cuvée Workshop 

Us agradaria fer d'enòlegs i de responsables de marketing? En aquest taller vosaltres fareu la nostra 

feina. Separats per grups, creareu un vi fent cupatges amb els vins que us proporcionarem, dissenyareu 

les etiquetes i els vendreu a la resta de grups.  

Preu per persona: 750€, mínim 10 persones. 

Durada:  3 h 

Reserves:  Consulteu disponibilitat 

Tel: +34 977 178 319 (Celler) 

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No s'admeten menors de 18 anys 

 


