


LA 
CATEDRAL 

DEL VI

Creada al 1917 pel deixeble d’Antoni Gaudí, Cèsar 
Martinell, es va convertir en una de les més 
apreciades joies arquitectòniques de Catalunya

Formada per una nau amb 46 dipòsits de ciment de 30.000 litres i 25 

dipòsits subterranis que, en la seva època podien guardar una capacitat 

superior a 2’5 milions de litres de vi, a més d’una altra nau amb un molí 

artesanal d’oli.

Actualment, es un dels cellers visitables més impressionants a la Terra 

Alta i una cita ineludible a la Ruta del Vi d'aquesta DO.

Els seus vins, elaborats en gran part amb Garnatxa Blanca, la varietat 

autòctona per excel·lència, i també els diferents olis, d'elaboració pròpia.



Guia d’activitats 2017 - 2018

PRODUÏM MOST De 3 a 7 anys

LES ENTRANYES DEL CELLER De 8 a 12 anys

CONEIXEM COM ES FA EL VI De 13 a 16 anys

FEINA D’INVESTIGACIÓ Més de 16 anys

Totes les activitats inclouen material didàctic adaptat que complementa la visita

Oferta educativa



Activitat Preu

Entrada 8 €

Entrada + Picnic 13 €

Entrada + Dinar 20 €

Suplements

Gimcana 9 €

PRODUÏM MOST

De 3 a 7 anys

Mínim 
20 

nens

Duració: Mig dia o dia sencer
Disponibilitat: De dimarts a divendres de tot l’any menys 
gener
Material necessari: Roba cómoda i d’abric, carpeta i estoig

Entrada i dinar gratuït per als professors

Per als més petits, la visita a la Catedral del Vi serà tot un joc, l’explicació del 

recorregut per les naus serà senzill i ple d’activitats a fer. Descobriran les 

olors més característiques de la producció del vi i tots els elements que la 

rodejen. Per acabar la visita, els nens es convertiran en pagesos trepitjant 

raïm per fer el seu propi most, que s’enduran a casa.

Acabaran el dia realitzant una gimcana lúdica al voltant dels processos de 

producció del vi, vigilada pel llop Llopis.

Novetat



LES ENTRANYES DEL CELLER

De 8 a 12 anys

Activitat Preu

Entrada 8 €

Entrada + Picnic 13 €

Entrada + Dinar 20 €

Suplements

Cupatge 8 €

Visita al camp 8 €

Mínim 
20 

nens

Duració: Mig dia o dia sencer
Disponibilitat: De dimarts a divendres de tot l’any menys 
gener
Material necessari: Roba cómoda i d’abric, carpeta i estoig

Entrada gratuïta per als professors

De la mà de les nostres guies, els més petits tindran la possibilitat 

d’endinsar-se a l’interior d’un dels edificis modernistes més 

impressionants construïts, fent un recorregut per l’interior de les naus, 

realitzant activitats relacionades amb el món del vi i deixant anar la seva 

imaginació.

Visitant els nostres camps de raïm i d’oliveres mil·lenàries, podran tenir 

un contacte directe amb el cicle vegetatiu de la vinya i de les oliveres; i 

amb l’elaboració d’un cupatge, podran experimentar com es crea un vi.



Activitat Preu

Entrada 16 €

Entrada + Picnic 22 €

Entrada + Dinar 31 €

CONEIXEM COM ES FA EL VI

De 13 a 16 anys

Mínim 
20 

nens

Duració: Mig dia o dia sencer
Disponibilitat: De dimarts a divendres de tot l’any menys 
gener
Material necessari: Roba cómoda i d’abric, carpeta i estoig

Entrada gratuïta per als professors

Enfocada principalment al modernisme català, la visita comença a l’exterior de la 

Catedral del Vi, amb el fris com a protagonista. Seguidament, a l’interior, els joves 

podran possar el seu olfacte a prova amb el túnel dels aromes.

Després de dinar, visitar les vinyes i oliveres mil·lenàries propietat del celler.



FEINA D’INVESTIGACIÓ

Més de 16 anys

Activitat Preu

Entrada 16 €

Entrada + Picnic 22 €

Entrada + Dinar 31 €

Suplements

Aventura per l’Ebre 15 €

Visita al camp 8 €

Mínim 
20 

nens

Duració: Mig dia o dia sencer
Disponibilitat: De dimarts a divendres de tot l’any menys 
gener
Material necessari: Roba cómoda i d’abric, carpeta i estoig

Entrada gratuïta per als professors

Per tal d’involucrar als joves dins del meravellós món del vi i el 

modernisme, oferim visites més especialitzades tenint en compte la 

naturalesa dels seus estudis, ja sigui en l’aspecte arquitectònic,  la 

vessant comercial, la part tècnica del vi...

Competiran per veure quin grup fa el millor vi, i el guanyador 

s’emportarà una mostra a casa. Veurem els camps de vinyes i oliveres 

propietat de la empresa i el plat fort serà la baixada en kayak pel riu 

Ebre.

Novetat



PACK PICNIC

Disposa de les 

nostres 

instal·lacions per 

fer el pícnic, o bé 

deixa-ho a les 

nostres mans

PACK DINAR

Menú infantil:

Primer plat

Segon plat

Postre i beguda



Informació pràctica
La Catedral del Vi
http://www.catedraldelvi.com
bodega@catedraldelvi.com
Tel. +34 977426234

Disponibilitat d’espais i sales 

cobertes

Espai interior i exterior per a 

pícnics

Servei de cafeteria i restaurant

Pàrquing exterior per a 

autobusos.

Li recomanem que realitzi la reserva 

per telèfon o per e-mail amb 

antelació per tal de garantir-li la 

disponibilitat. Amb quinze dies 

d’antelació, s’ha de realitzar un 

pagament d’aproximadament el 

50% del import de la visita. 

El pagament es podrà fer en 

efectiu, transferència o targeta de 

crèdit.

Un cop s’hagi confirmat la reserva, 

s’enviarà per correu electrònic el 

material didàctic i tota la 

informació addicional de la/les 

activitat/s corresponents.

- Altres serveis - - Procediment de reserva - - Material didàctic - 

http://pagosdehibera.es/catedral-del-vi/
mailto:bodega@catedraldelvi.com

