PENEDÈSRUTA

ELS ORÍGENS
DEL VI I EL CAVA
ARQUEOLOGIA
CAVA
HISTÒRIA
MALVASIA
VI

MUSEUS
NÚM.
0001 PREU 15€

Viquet. Els orígens del vi
i el cava és una proposta
de descoberta de la riquesa
cultural al voltant de la vinya,
el vi i el cava del Penedès. Un
únic tiquet que ens permetrà
viatjar i endinsar-nos als cinc
espais penedesencs que ens
parlen de les arrels del vi i del
cava, tan profundes al nostre
territori. A través de relats,
sensacions, història i art ens
convertirem en ambaixadors
de tot aquest patrimoni
vitivinícola.
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Un trajecte on les parades les
tries tu i l’equipatge és lleuger:
una copa que s’omplirà de mil
i una històries sobre la vinya,
el vi, el cava i la malvasia.
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A la portada de dalt a baix: Moscatell (detall), pintura a l’oli sobre
taula de Josep Mirabent, 1870 (VINSEUM) / Bota congrenyada o
vaixell de congreny, fusta de castanyer, segle XIX (VINSEUM)
D’esquerra a dreta de dalt a baix: Il·lustració de la fil·loxera i els
seus efectes apareguda a ‘Conferència sobre fil·loxera vastatrix’,
D. Joseph Presta, 1880 (CIC Fassina) / Calze de peltre de finals
del segle X - inicis del segle XI (MAC-Olèrdola) / Peveter o
cremaperfums amb representació de la deessa de l’agricultura i
la fecunditat, segle III aC (DO Vinífera) / Ampolla de Malvasia de
Sitges, Llegat Llopis. Celler de l’Hospital. Últim terç segle XX (CIM)
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Compra la teva
entrada en aquest link!

Centre
d’Interpretació
de la Malvasia
de Sitges
El Corral de la Vila
#Viquet

OLÈRDOLA

AVINYONET DEL PENEDÈS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

SANT SADURNÍ D’ANOIA

SITGES

La durada d’aquest viquet és d’un any a partir del primer segell.
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Olèrdola, Museu d’Arqueologia
de Catalunya

Centre d’Interpretació del Jaciment Ibèric
de la Font de la Canya - DO Vinífera

VINSEUM Museu de les Cultures
del Vi de Catalunya

Centre d’Interpretació del Cava
CIC Fassina

Centre d’Interpretació de la Malvasia
de Sitges - El Corral de la Vila

Un conjunt arqueològic i parc natural habitat des de
fa 4000 anys amb restes d’època prehistòrica, ibèrica,
romana i medieval en un enclavament privilegiat
sobre el Penedès. En tots aquests períodes la vinya
i el vi han format part del seu paisatge.

Mostra permanent sobre la història del jaciment
ibèric de la Font de la Canya i de la recerca
arqueològica de la vinya i el vi. Una immersió
als orígens de la viticultura al Penedès mitjançant
audiovisuals, elements didàctics i interactius
i les peces més importants sorgides fins al moment.

Des del palau reial vilafranquí, el museu proposa una
mirada transversal del vi com a fenomen cultural.
Una tradició de tres mil anys d’història i de gran
impacte social que ha ajudat a forjar la identitat del
nostre país.

A La Fassina de Can Guineu, on es destil·laven
aiguardents a començaments del segle XIX i que
des de l’any 2010 acull l’oficina de turisme de Sant
Sadurní d’Anoia i el Centre d’Interpretació del Cava,
és des d’on s’introdueix el visitant a Sant Sadurní, el
Penedès i a la cultura del cava.

Gestionat per la Fundació Hospital Sant Joan
Baptista de Sitges, el CIM és una experiència única
en un entorn de vinya, arquitectura i història, en ple
cor urbà de Sitges. Més enllà del vi dolç, la Malvasia
de Sitges es projecta com a patrimoni del territori.
Responsabilitat patrimonial i impacte social són els
pilars de la seva activitat.

ADREÇA
Castell d’Olèrdola, s/n
08734 Olèrdola
T (34) 93 890 14 20 / M (34) 675 78 29 36
HORARIS
De gener a març i d’octubre a 15 de desembre, de 10 h
a 17.30 h. De juny a setembre, de 10 h a 20 h. Del 16
de desembre a febrer, de 10 h a 16 h. Dilluns tancat.
Es recomana fer reserva prèvia a 93 890 14 20 /
675 78 29 36, o a mac.olerdola@gencat.cat.

ADREÇA
Carrer Carme, 1 bis Avinyó Nou
08793 Avinyonet del Penedès
T (34) 93 897 00 00
info@turismeavinyonet.cat
HORARIS
Dissabtes i diumenges, visites a les 10 h i 12 h.
Es recomana fer reserva prèvia a 606 86 69 79,
o a arqueovitis@gmail.com

ADREÇA
Plaça Jaume I, 1
08720 Vilafranca del Penedès
T (34) 93 890 05 82

ADREÇA
Carrer Hospital, 23
08770 Sant Sadurní d’Anoia
T (34) 93 891 31 88

HORARIS
Del 2 de maig al 30 de setembre, de dimarts a dissabte,
de 10 h a 19 h i diumenges i festius, de 10 h a 14 h.
Resta de l’any, de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h
i de 16 h a 19 h i diumenges i festius, de 10 h a 14 h.

HORARIS
De dimarts a divendres, de 9.15 h a 14.45 h i de 16 h
a 18.30h. Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h.
Diumenges i festius, de 10 h a 14 h

Es recomana fer reserva prèvia a 93 890 05 82,
o a reserves@vinseum.cat.

Es recomana fer reserva prèvia a 93 891 31 88,
o a turisme@santsadurni.cat.

ADREÇA
Plaça de Joan Duran i Ferret
08870 Sitges
T (34) 93 379 72 13
HORARIS
Divendres de 17 h a 20 h.
Dissabtes de 11 h a 14.30 h i de 17 h a 20 h.
Diumenges de 11 h a 14.30 h.
Per a grups tancats amb reserva, posar-se en contacte.
Es recomana fer reserva prèvia a 93 379 72 13,
o a cim@malvasiadesitges.cat

tw/ig - @macarqueologia
macolerdola.cat

fb - turismeavinyonet · tw/ig - @VisitaAvinyonet
turismeavinyonet.cat

fb/tw/ig - @vinseum
vinseum.cat

fb/tw - @TSantSadurni · ig - turismesantsadurni
turismesantsadurni.cat

fb/tw/ig - @malvasia_sitges
cellerdelhospital.cat
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Visita els 5 espais, segella’ls aquí i obtindràs el premi
de l’oferta: una ampolla de vi/cava i entrades i descomptes
a activitats programades pels espais participants.

