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Cava – Priorat – Montsant

Wielkie wina Katalonii

Położona między Pirenejami a Morzem Śródziemnym Katalonia zachwyca zróżnicowanymi krajobrazami, pochodzącymi 
z rozmaitych okresów historycznych zabytkami, doskonałą kuchnią i fantastycznymi, słusznie uważanymi za jedne z najlepszych 
w całej Hiszpanii, winami. Powszechnie znane jest przede wszystkim jej wybrzeże kuszące plażami ze złotym piaskiem, urokliwymi 
zatoczkami czy spektakularnymi klifami, jednak dla winomanów numerem jeden jest prowincja Priorat. To tutaj w osłupienie 
wprawia widok malowniczych wzgórz pokrytych winnicami zdającymi się przeczyć prawu grawitacji oraz niezwykła atmosfera 
stanowiąca niecodzienną mieszankę dzikości, odrealnienia i spokoju. Odkryj z nami inne oblicze Katalonii, a przy okazji spróbuj 
win, które zyskały status kultowych!

 7–11 września 2022

  3250 PLN + 1095 EUR + przelot od 1400 PLN

 Wycieczkę prowadzi  
 Dorota Romanowska

Dzień 1 Penedès
Po wylądowaniu około południa w Barcelonie przejedziemy do oddalo-
nego o godzinę drogi od stolicy Katalonii regionu winiarskiego Penedès. 
Tutaj, w bodedze Mont Marçal, spróbujemy powstających w ramach ape-
lacji cava słynnych win musujących oraz spokojnych, w wydaniu białym 
i czerwonym. Posileni towarzyszącymi degustacji przekąskami udamy się 
w dalszą podróż do miejsca stanowiącego naszą bazę podczas podróży 
– miasteczka Falset – stolicy prowincji Priorat. Po zakwaterowaniu w tam-
tejszym hotelu spacerkiem udamy się na kolację w restauracji El Celler 
de l’Àspic, podczas której lokalnym daniom będą towarzyszyć specjalnie 
dobrane wina. Nocleg w Hotel-Hostal Sport w Falset.

Dzień 2 Gratallops i ruiny Escaladei
O poranku wyruszymy z Falset, by punktualnie stawić się w bodedze 
należącej do jednego z najsłynniejszych winiarzy Hiszpanii – Álvaro Pala-

ciosa. Udamy się na zwiedzanie spektakularnie położonych na stromych 
zboczach winnic, z których owoców powstają jedne z najznamienitszych 
win kraju. Zobaczymy także pustelnię, której hiszpańskie brzmienie – 
l’ermita – dało nazwę najsłynniejszemu winu Hiszpanii. Po powrocie 
z objazdu winnic spróbujemy tworzonych w bodedze win. W porze 
lunchu skierujemy się do pobliskiego Gratallops – winiarskiej stolicy 
apelacji Priorat – by tam w winiarni Clos Figueras spożyć wspólny lunch 
ze specjalnie dobranymi do poszczególnych dań winami. Po krótkim 
relaksie czeka nas powiew historii, i to dosyć odległej, gdyż cofniemy 
się w czasie do XII wieku zwiedzając pochodzące z tego okresu ruiny 
klasztoru kartuzów Escaladei. To właśnie oni zapoczątkowali w prze-
szłości uprawę winorośli w regionie. W latach 80. ubiegłego wieku tra-
dycje te z sukcesem przywrócił Álvaro Palacios zwracając oczy winiar-
skiego świata na ten zapomniany kawałek Katalonii. Po zwiedzaniu ruin 
z lokalnym przewodnikiem powrócimy do Falset, gdzie wieczorem 
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będzie czas wolny na kolację we własnym zakresie. Nocleg w Hotel-
-Hostal Sport w Falset.

Dzień 3 Santa Maria de Poblet, Siurana i Reus
Tego dnia czeka nas obfitość doznań estetycznych i organoleptycznych 
najwyższych lotów. Zaczniemy od zwiedzania ufundowanego w XII wie-
ku przez hrabiego Barcelony Królewskiego Klasztoru Najświętszej Ma-
rii Panny w Poblet, przekazanego cystersom z opactwa Fontfroide. Okres 
świetności tego obiektu przypadł na wiek XIV, kiedy to stał się czwartym 
co do wielkości klasztorem cysterskim w Europie. Dziś uważany jest 
za pierwowzór siedziby tego zakonu w Hiszpanii. Obejrzymy z prze-
wodnikiem udostępnioną do zwiedzania część zabudowań, a następnie 
rozpoczniemy podróż do miejsca cieszącego się sławą jednego z naj-
wspanialszych w Prioracie. Pokonawszy wijącą się między naturalny-
mi formacjami skalnymi drogę dotrzemy do spektakularnie położonej 
na skarpie osady Siurana, skąd roztaczają się zapierające dech w pier-
siach widoki. Przespacerujemy się po romantycznych, emanujących 
odrealnionym spokojem zaułkach, obejrzymy pozostałości po arab-

skim zamku oraz romański kościółek Santa María, a także zaglądniemy 
do ogrzewanej kominkiem restauracji na przekąskę w porze lunchu. 
Po południu przejedziemy do bodegi Clos de L’Obac na degustację win, 
a potem skierujemy się w stronę Reus, gdzie w restauracji Myoos wspól-
nie zjemy smakowitą kolację, po której wrócimy do Falset na nocleg.

Dzień 4 Penedès i cava
Plany na ostatni pełny dzień pobytu w Pioracie mamy nader rozbudo-
wane. Rozpoczniemy bardzo pracowicie od przejścia do jednej z dwóch 
winiarni poetycko nazywanych katedrami wina. Mianem tym okre-
śla się bodegi wzniesione według projektu architekta Cesara Martinel-
la w stylu postmodernistycznym na początku XX wieku. Nam przypadnie 
w udziale odwiedzić Celler Cooperatiu de Falset gdzie po dziś powstają 
znakomite wina w ramach apelacji Montsant, których oczywiście nie 
omieszkamy spróbować. Około południa opuścimy Priorat kierując 
się w stronę Barcelony. W restauracji Jardí Restaurant El Celleret przy 
winiarni Paçs del Penedès zjemy wspólny lunch. Następnie zawitamy 
do stolicy katalońskich win musujących – cava – by tam w rodzinnej 
bodedze Agustí Torelló Mata spróbować najlepszych jej przykładów, 
zaznajamiając się przy okazji z procesem  produkcji. Pełen wrażeń dzień 
zakończymy w hotelu położonym w pobliżu Barcelony.

Dzień 5
W godzinach porannych przejedziemy na lotnisko w Barcelonie 
i powrócimy do Polski.

Gwarantujemy:
Przelot liniami rejsowymi na trasie Warszawa – Barcelona – Warszawa, 
przejazdy na miejscu, zakwaterowanie: 4 noclegi w pokojach dwuoso-
bowych w hotelach o standardzie 4* (pokoje jednoosobowe za dopłatą 
300 EUR), wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje (w 
zależności od programu), wino do obiadów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na 
osobę, wizyty i degustacje zgodnie z programem, bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów, zwiedzanie winnic Álvaro Palaciosa z degustacją, opiekę 
pilota-specjalisty winiarskiego, ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w 
ofercie, pokój jednoosobowy – 200 EUR, ewentualne dodatkowe bilety 
wstępu do obiektów innych niż zaplanowane na trasie wycieczki, zwyczajo-
we napiwki – ok. 40 EUR/os.

U
w

ag
a:

 o
rg

an
iz

at
or

 za
st

rz
eg

a 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 zm
ia

ny
  k

ol
ej

no
śc

i r
ea

liz
ac

ji 
po

sz
cz

eg
ól

ny
ch

 p
un

kt
ów

 p
ro

gr
am

u.


