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Benvingut a la ruta del vi
de la DO PLA DE BAGES!
Un territori que té un patrimoni vitivinícola únic
a Europa convertit en el tresor enoturístic de la zona.
Es tracta de milers de barraques i tines de pedra seca,
d’una gran bellesa i simplicitat, que els agricultors
van construir durant segles per vinificar a peu de vinya. 

Un testimoni excepcional del vigor que el conreu
de la vinya ha tingut en aquesta denominació, que avui 
dia s’ha convertit en una petita zona productora que 
elabora grans vins a partir de varietats autòctones 
com ara el picapoll i el mandó.

El paisatge que emmarca aquest territori ha estat 
reconegut com a Geoparc Mundial de la UNESCO 
amb el massís de Montserrat, el parc natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac o el diapir salí de Cardona 
com alguns dels seus paratges més singulars.

Vols saber-ne més?
Vine a visitar-nos!



FARGAS-FARGAS
7

Cal Quico, 15
08253 Salelles 
Tel. 938 358 547
www.fargas-fargas.com

1h 30’ - 2h

3

mín. 2 / màx. 20

Activitats:

12€

11:30h. Altres 
dies consultar

25-26/12, 
01/01

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

GRAU I  GRAU
8

Crta. C37 Igualada – Manresa km. 75,5
08255 Maians (Castellfollit del Boix)
Tel. 938 356 002
www.cellergrauigrau.com

2h

2

mín. 2 / màx. 30

Activitats:

15€

Dissabte: 11h i 16h.
Diumenge: 11h festius

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

LES ACACIES
9

Finca Les Acàcies
Crta. B 431 km. 56,7 - 08279 Avinyó
Tel. 933 620 010
www.lesacacies.com

1h 30’ - 2h

3

mín. 2 / màx. 16

Activitats:

15€

de 10 a 14h 01/01, 25/12

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

ABADAL
1

08279 Santa Maria
d’Horta d’Avinyó
Tel. +34 93 820 38 03 - M. 666 732 969
www.abadal.net

1h 30’

4

mín. 2 / màx. 15

Activitats:

15€

De dm. a dv.: de 10 a 17h.
Ds., dg. i festius: de 10 a 14h.

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

MAS DE SANT ISCLE
10

C/ Mas de Sant Iscle, s/n.
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 629 892 967
www.cellersantiscle.cat

1h

3

mín. 2 / màx. 20

Activitats:

12€

11h, 12h i 13h 01/01,
25/12

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

+3€

Cel lers
visitables
DO Pla de Bages

,

Contacte

Horaris de visita

Durada

Vins que
es degusten

Preu

Mínim/màxim
de gent

Restaurant

Vins ecològics

Possibilitat
de visitar vinya

Dies oberts

Dies tancats

Botiga

Reserva prèvia

Wine bar

Visita a les tines
a peu de vinya

Descoberta
de les barraques
de pedra seca

Vi i gastronomia

Aventura
entre vinyes

Enoturisme cultural

Enoturisme prèmium

ART IUM
2

C/Rocafort, 44
08271 Artés
Tel. 938 305 325
www.cavesartium.com

1h 30’ - 2h

de 3 a 7

mín. 2 / màx. 40

Activitats:

9€ (3 vins)
20€ (7 vins)

11h i 17h 01/01, 25/12,
dilluns Pasqua

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.



CAN SERRA - EXIBIS
3

41,880498, 1.742456
(accedir per Valls de Torroella)
Tel. 686 108 724
www.exibis.com

1h 30’ - 2h

3 + formatges

mín. 2 / màx. 30

Activitats:

25€

2n dissabte de mes.
Altres dies consultar

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

OLLER DEL MAS
11

Ctra. Igualada (C-37z) km.91
08241 Manresa
Tel. 938 768 315
www.ollerdelmas.com

1h

2 vins + oli

mín. 1 / màx. 250

Activitats:

15€

De dl. a dv.: 12h/16h
Ds. i dg.: 10h/12h

25/12,
01/01, 06/01

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

CAVES G IBERT
4

Doctor Farrer Solervicents, 10
08271 Artés
Tel. 938 305 008
www.cavagibert.com 

1h

2 caves

mín. 2 / màx. 15

Activitats:

11€

de 9 a 14h
Altres dies consultar

agost
i festius

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

SANMARTI
12

Mas Sanmartí de Serrahima
08650 Sallent
Tel. 629 529 059
www.cellersanmarti.cat

2h - 3h

3

mín. 2 / màx. 30

Activitats:

15€

1r dissabte de mes a les 11h
Altres dies consultar

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

COLLBAIX-EL MOLI
5

Camí de Rajadell, km.3
08241 Manresa
Tel. 931 021 965
www.cellerelmoli.com

2h 30’

de 3 a 7

mín. 4 / màx. 25

Activitats:

14€ (3 vins) 
24€ (10 vins)

11h. (En cas
de demanda: 17h)
Altres dies consultar

festius

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

SOLERGIBERT
13

C/ Barquera, 40
08271 Artés
Tel. 938 305 084
www.cellersolergibert.com

1h - 2h

2 o 4

mín. 2 / màx. 20

Activitats:

9€ (2 vins)
18€ (4 vins)

Dv.: 17h
Ds.: 11h

dg., festius i segona
quinzena d’agost

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

COLLTOR
6

Finca Colltor
08273 Santa Maria d’Oló
Tel. 938 384 006
www.vinoscolltor.com

1h

2

mín. 2 / màx. 20

Activitats:

12€

de 9 a 14h i de 16 a 20h

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

SANT MIQUEL D
,
OLO

14

Mas de Sant Miquel s/n
08273 Santa Maria d’Oló
Tel. 637 051 078
www.cellersantmiqueldolo.com    

1h 30’ - 2h

2 o 4

mín. 2 / màx. 15

Activitats:

15€

11h octubre
i festius

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

+5€+5€
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A més de les visites als cellers, al Bages hi trobaràs
un ampli ventall d’activitats enoturístiques per 
descobrir el territori i la seva cultura vitivinícola. 
Són unes propostes variades i unes experiències 
d’enoturisme cultural, actiu, gastronòmic o prèmium 
perquè escullis la que més t’agradi.

* Per a realitzar qualsevol de les activitats singulars, sempre cal reservar amb antelació.
   Els preus de les activitats poden estar subjectes a canvis.

,
Experiencies
singulars



Recorregut per les vinyes del celler per 
descobrir les barraques de vinya que
s’hi amaguen i endinsar-se en la història 
de la viticultura del Bages. La passejada 
acaba amb un esmorzar i una degustació 
de vi i d’oli.

RUTA DE LES BARRAQUES
DE VINYA

Abadal

Un dissabte de cada mes a les 10h

20€/persona

1h 30’

www.abadal.net

de 2 a 20
persones

Descoberta de barraques 
DE PEDRA SECA

Amb un porta-copes a la mà, la visita 
comença amb una passejada per la vinya 
explicant les singularitats de les varietats
i la història del celler. A cada parcel·la
es tasta un vi amb una petita degustació
de producte local i s’acaba al celler on
es tasta l’últim vi, més envellit.

VISITA AMB TAST A LA VINYA

Fargas Fargas

Un dissabte al mes

25€/persona

2h

www.fargas-fargas.com

de 2 a 20
persones

Excursió fins a les vinyes del celler per 
conèixer els diferents sòls i paisatges 
on s’elaboren els vins del celler. Durant 
l’itinerari es descobriran barraques
de pedra seca i es tastaran vins de varietats
autòctones, com ara el picapoll, el sumoll
i també el cabernet al lloc d’origen.

ANEM A LES VINYES!

Solergibert

Divendres a la tarda i dissabtes al matí

25€/persona

1h 30’

www.cellersolergibert.com

de 4 a 15
persones



Bike&wineEnosenderismeAventura entre vinyes

Recorregut en buggie per descobrir 
l’entorn del celler passant per camins
de terra, rieres i conreus de vinya, cereal 
i oliveres. Durant l’itinerari es visiten 
també barraques de pedra seca, tines
i el pou de glaç. Una activitat per 
aventurers que acaba amb una visita
al celler amb tast de vins i oli.

BUGGIE ENTRE VINYES

Oller del Mas

Tots els dies de la setmana

50€/persona

2h

www.ollerdelmas.com

de 2 a 3
persones

Experiència que combina esport, natura, 
enoturisme i gastronomia. Inclou
sessió matinal de tresc per Montserrat,
amb un guia de muntanya, una visita
amb tast al celler i un dinar de cuina 
catalana de proximitat al restaurant
del propi celler Bages 964.

ENOTREKKING

Oller del Mas

De dilluns a diumenge,
segons disponibilitat

Des de
73€/persona

Mig dia

www.ollerdelmas.com

de 2 a 30
persones

Ruta en BTT elèctrica de 20km entre 
boscos, camps de cereals i vinyes, la font
de Cal Rovira i el poble de Salelles, 
seguida d’una visita amb tast de vins
i un àpat a l’era del celler Fargas Fargas. 
Sortida des del celler.

PEDALANT ENTRE VINYES

Bages
Terra de Vins

Segons disponibilitat

48€/persona

3h

www.bagesterradevins.cat

mínim 2
persones

Turisme actiu
ENTRE VINYES



Bike&wine

Recorregut d’anada i tornada pedalant sobre
la via del tren des del municipi de Callús 
fins al celler. Al celler es fa una parada 
per visitar les instal·lacions, tastar
els vins i després es torna al punt d’inici.

ECORAIL I TAST DE VINS

EcoRail i Mas
de Sant Iscle

Diumenges i festius a les 09:30h
i a les 12h

17€ (majors de 10)
10€ (de 6 a 10)
5€ (de 3 a 5)

2h

www.ecorail.cat
www.masdesantiscle.com

-

Una proposta per entrar en l’univers Exibis 
des de diferents indrets singulars
de la comarca, vinculats amb l’essència 
dels seus vins. Les tines a peu de vinya,
els cups excavats a la pedra, Montserrat
o Cardona són alguns dels escenaris
d’una proposta itinerant que es pot viure
en diferents èpoques de l’any.

UNIVERS EXIBIS

Can Serra
dels Eixibis

Trimestralment (consultar dates)

45€/persona

2h

www.exibis.com

de 6 a 15
persones

Enoturisme
CULTURAL

Itinerari guiat i experiències sensorials
als indrets més emblemàtics de la ciutat:
la Basílica de la Seu, el carrer del Balç,
la Cova i l’espai 1522. L’activitat inclou
un tast de productes locals acompanyat 
amb una copa de vi DO Pla de Bages.

MANRESA ET FA VIBRAR
ELS SENTITS

Bages
Terra de vins

Individuals primer dissabte de cada
mes a les 11:00h. Per a grups qualsevol
dia de la setmana amb reserva prèvia.

12€/persona

3h

www.bagesterradevins.com

-



Vi i 
GASTRONOMIA

Una activitat per descobrir les tines a peu 
de vinya, declarades Bé Cultural d’Interès 
Nacional i un patrimoni vinícola únic al món,
i degustar alguns dels vins de la DO Pla
de Bages. Itinerari a peu dins del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
Es recomana portar calçat còmode.

RUTA DE LES TINES
AMB TAST DE VINS

Bages
Terra de Vins

Segons disponibilitat o en dates 
programades

16,5€/persona

2h / 3h

www.bagesterradevins.cat

mínim 6
persones

Visita a les tines
A PEU DE VINYA

Itinerari a cavall per descobrir les tines
a peu de vinya del Llobregat i els entorns 
del monestir de Món de Sant Benet
del Bages. Una experiència per recordar 
un passat en què les vinyes cobrien 
pràcticament una vall ara poc coneguda.

RUTA DE LES SET TINES 
A CAVALL

Bages
Terra de Vins

De dilluns a diumenge

45€ (+10€ transport
si el grup és inferior 
a 4 persones)

3h

www.bagesterradevins.cat

mínim 2
persones

Activitat per gaudir del paisatge, la vinya
i la tranquil·litat que ofereix l’entorn
del celler. La proposta inclou una cistella 
amb vi i productes de proximitat per 
assaborir d’un àpat en algun dels espais 
habilitats de la vinya.

PÍCNIC ENTRE VINYES

Fargas Fargas

Caps de setmana

20€/persona

lliure (2h aprox.)

www.fargas-fargas.com

de 2 a 20
persones



Vi i 
GASTRONOMIA

Caps de setmana

lliure (2h aprox.)

www.fargas-fargas.com

de 2 a 20
persones

Proposta per gaudir del silenci en un entorn
únic, natural, ric i ple de vida. L’activitat 
inclou una cistella de pagès amb dues 
ampolles de vi, un esmorzar tradicional 
amb productes locals, el pergamí
del silenci i un plànol de la finca.

SILENCI ENTRE VINYES

Abadal

De dimarts a diumenge
segons disponibilitat

50€ (parella)

lliure

www.abadal.net

2 persones

Una activitat per tastar alguns
dels productes més singulars del celler 
que no es degusten en les visites regulars. 
Un ranci 2009 de bota, un dolç natural
de merlot, un cava rosat semi, un vermut 
picapoll i ratafia. Tot acompanyat
d’un maridatge de dolços d’Artés.

EL LLAMINER

Artium

Tots els dissabtes a les 18h

19€/persona

1h 30’

www.cavesartium.com

grups de 8 a 10
persones

Proposta per començar una jornada 
enoturística que consisteix en una visita
al celler, un passeig per la vinya
i un esmorzar amb productes tradicionals 
del Bages maridats amb els vins del celler.

VISITA MARIDATGE

Les Acàcies

De dilluns a dissabte

25€/persona

2h

www.lesacacies.com

de 2 a 14
persones



Activitat pensada per completar la visita
amb un dinar en una zona habilitada
del celler. Inclou la visita, un passeig per
la vinya, tast de vins amb productes 
tradicionals del Bages i un dinar amb menú 
de proximitat.

VISITA BANQUET

Les Acàcies

Dissabtes

60€/persona

3h

www.lesacacies.com

de 6 a 14
persones

Una activitat per gaudir de les vistes
al Montcau i Montserrat en un espai únic
des de les vinyes que hi ha al costat
del celler. La proposta inclou un tast de vins 
per començar i un cistell amb embotits, 
formatges, pa, tomàquets de l’hort i oli 100% 
ecològic.

MOS ENTRE VINYES

Mas
de Sant Iscle

Matins o vespres segons temporada

14€/persona

lliure

www.masdesantiscle.com

mínim
2 persones

Experiència per tastar tres dels vins més 
selectes del celler, Syrah, Ull de Llebre
i Chardonnay, tots de la Col·lecció Jaume 
Grau i Grau, acompanyats de productes
de la terra. Els tastos es fan passejant
per les vinyes d’on surten aquests vins.

RUTA ENOLÒGICA

Grau i Grau

Segons disponibilitat

30€/persona

3h

www.cellergrauigrau.com

mínim
6 persones



Visita al celler que s’amplia amb un tast de 
vi extra en un racó inhòspit de la finca
amb vistes a la vinya i a un paisatge
de la zona espectacular. El tast s’acompanya 
amb un petit aperitiu per arrodonir
el moment i l’experiència.

TASTA EL PAISATGE

Sant Miquel 
d’Oló

Un dissabte al mes

20€/persona

2h

www.cellersantmiqueldolo.com

de 6 a 12
persones

Un recorregut entre vinyes sensorial, lúdic, 
interactiu i exclusiu. Una passejada pels 
voltants del gaudint dels paisatges de vinya
i de diferents tastets i sorpreses olfactives.

PASSEIG DELS CINC
SENTITS

Santmartí

Segons disponibilitat

20€/persona

2h

www.cellersanmarti.cat

mínim
4 persones

Visita al celler amb passejada per
les vinyes, tast de vins i un dinar entre 
vinyes amb producte km.0 a escollir entre 
graellada de carn, calçotada o menú hindú.

WINE & FOOD

Colltor

Tots els dies segons disponibilitat

27,50€/persona

2h 30’

www.vinoscolltor.com

de 10 a 30
persones



Una experiència entre vinyes on estudiant 
les diferents etapes del cep ens permetrà 
tornar a connectar amb la natura, amb 
nosaltres mateixos i amb els que ens 
envolten.

LA VINYA COM A MESTRA

Oller del mas

De dilluns a diumenge,
segons disponibilitat

A partir
de 85€/persona

4h

www.ollerdelmas.com

Adreçat a equips 
d’empresa,
famílies
o grups d’amics

Enoturisme
PREMIUM

Experiència privada per gaudir d’una visita
al celler amb total exclusivitat. Després
de la visita, un dels sommeliers del celler
ofereix un tast dels millors vins, maridat 
amb aperitius casolans (formatges, embotits,
oli i mel) en un espai únic. S’ofereix la possi-
bilitat d’acabar amb un brunch de plats 
cuinats amb productes de proximitat.

VISITA GOURMET,
VI, OLI I MEL

Abadal

De dimarts a diumenge
segons disponibilitat

30€/persona 
(45€ amb
el brunch)

2h

www.abadal.net

de 2 a 10
persones

Una proposta per descobrir com són
una desena de vins en cada etapa de la seva
vida resseguint el celler tal i com ho fa
el raïm. No cal ser un expert en vins, 
simplement cal tenir curiositat per descobrir
els secrets de l’evolució del vi al celler.

VINS ÚNICS 
PER A CADA MOMENT

Collbaix

Un dissabte al matí al mes

24€/persona

2h

www.cellerelmoli.com

de 2 a 10
persones

,



Et ve de gust fer una copa de vi? 
Alguns dels cellers t’ho posen fàcil! Descobreix els seus espais per tastar vins.

• ABADAL • OLLER DEL MAS

• ESPAI ARTIUM • MAS DE SANT ISCLE

• FARGAS-FARGAS • CELLER COLLBAIX 

 Consulta els horaris d’obertura segons temporada als diferents cellers.

Març

• MOSTRA DE VINS I ARROSSADA
 A CASTELLADRAL

Juny

• FIRA VIBA MANRESA

Setembre

• FESTA DE LA VEREMA OLLER DEL MAS

Si estàs buscant un lloc tranquil on celebrar les teves reunions d’empresa, al Bages 
també hi trobaràs fantàstics espais entre vinyes, equipats amb tots els serveis,
perquè les reunions siguin tot un èxit.

Cellers amb espais per organitzar reunions i trobades d’empresa:

• ABADAL

• OLLER DEL MAS

WINE BARS

REUNIONS ENTRE VINYES

FIRES I FESTES

Si no saps què triar, deixa que t’aconsellin!

Si vols descobrir el Bages amb experts 
del territori o conèixer moltes altres 
experiències enoturístiques, entra a:

www.bagesterradevins.cat
i reserva la proposta que més t’agradi.

I  a mes a mes.. . 
Segueix les xarxes socials de Bages 
Turisme i la DO Pla de Bages per 
descobrir esdeveniments i altres 
activitats singulars que organitzen
els cellers de la ruta del vi al llarg
de l’any.

,,

UNA MICA D
,
HISTORIA.. .

,

Octubre

• MOSTRA DE VEREMA
 I PRODUCTES ECOLÒGICS A NAVÀS

• FESTA DE LA VEREMA DEL BAGES

Novembre

• ABADAL CHRISTMAS MARKET

El Pla de Bages ha estat sempre una zona privilegiada per al cultiu de la vinya. Es va expandir 
sota la influència del monestir de Sant Benet del Bages, a l’època d’esplendor, a mitjans
del segle XIX, de la qual queden construccions de gran bellesa, com les tines a peu de vinya 
o les barraques de pedra seca, declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. 

La rellevància que havia adquirit el cultiu de la vinya va tornar a revifar a final del segle XX 
amb la creació de la DO Pla de Bages i gràcies a l’excel·lent tasca dels cellers, entre els quals 
es troben nissagues de viticultors, cooperatives centenàries i petits projectes familiars.



www.rutadelvidobages.cat

Barcelona
Catalunya

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”


