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5 QUARTERES MASSA TERRA
VISITA-TAST AL MARQUET I VINYES DEL 5QUARTERES

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Visita i tast de les vinyes del vi 5 quarteres del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, vi de cultiu
ecològic i amb ànima social.
Farem el primer tast al pati del Marquet de les Roques, coneixent la seva història i la del poeta que honora el
nom d’aquest vi: Pere Quart.
A continuació passejarem per les vinyes de la Vall d’Horta observant el passat vitícola de la vall, aprenent,
tocant i veient com cultivem la vinya. En un racó especial de la vinya tastarem el 5 quarteres blanc.
Acabarem la ruta a la Muntada amb una petita sorpresa.
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PROGRAMA ORIENTATIU:
HORARI

DESCRIPCIÓ

11:00

Trobada a l’aparcament del Marquet de les Roques

11:00 – 11:50

Explicació breu de la història del Marquet de les Roques i de la figura de Joan Oliver
– Pere Quart
Tast del 5quarteres negre al pati del Marquet de les Roques

11:50 – 12:10

Desplaçament amb cotxe a l’aparcament de la Muntada

12:10 – 13:10

Visita a la barraca de vinya de la Muntada i a les vinyes del 5quarteres
Tast del 5quarteres blanc a la font de la Muntada
Tast de mistela a la Muntada
Comiat

RECOMENACIÓ:

Es recomana portar calçat adequat

PREU DE L’ACTIVITAT:

10 euros/persona
7 euros/persona per a grups majors de 15 persones

QUI REALITZA L’ACTIVITAT:

Adrià Garriga (la Muntada – 5quarteres)

OPCIONS PER COMPLEMENTAR: Dinar a la Muntada: es pot llogar l’espai de la Muntada per a fer una
celebració, un dinar familiar o de grup i gaudir de la resta del dia a la
masia. Possibilitat de servei de càtering.

Restauració a l’entorn: Restaurant el Racó de Can Brossa (situat al 700
metres de la Muntada)

