La DO Empordà
fa el cim
Tast de vins d’alçada al Puigmal
Diumenge 23 de juliol de 2017 — 8a edició
Cellers i vins
participants
AV Bodeguers
Nereus Selecció 2012
Celler Arché Pagès
Notenom 2016
Celler Martí Fabra
Vinyes Velles 2015
Gelamà
Arbre blanc 2015
Mas Llunes
Cercium 2015
Mas Oller
Aquarel·lo 2016
Oliveda
Terra de vins 2014
Vinyes dels Aspres
Negre dels Aspres 2013

Recomanacions
Preparació física mínima
(3 hores d’ascens i 2 de
descens)
· Roba, calçat i mitjons
adequats
· Cal pujar els cotxes plens
amb la finalitat d’optimitzar
el pàrquing
· Cal portar: menjar de ruta
(esmorzar i dinar), bastons
per caminar, folre polar,
anorac o impermeable
amb caputxa, barret o
gorra amb visera, ulleres
de sol, protecció solar i
labial, cantimplora amb 1,5
litres d’aigua, farmaciola
bàsica (iode, tiretes, pegats
per a butllofes).

Inscripcions
Cal adreçar-se al web
www.doemporda.cat fins
el 20 de juliol, i omplir el
formulari que hi trobareu.
El preu de l’activitat és de
8 € per a les persones que
no tinguin assegurança
de muntanya. Els que
disposen d’assegurança
només hauran d’abonar 5 €.
En cas de mal temps,
l’activitat s’ajornarà fins
al diumenge 30 de juliol
(s’avisarà els inscrits).

Hi col·laboren:

Diumenge 23 de juliol es farà el
8è tast de vins al cim del Puigmal,
a gairebé 3.000 m d’alçada. Hi
participaran cellers de la DO
Empordà amb un objectiu comú:
situar els vins de la DO Empordà al
sostre de Girona.
T’hi esperem!
Programa
8.45 h.
Inscripcions i repartiment de la copa
per al tast
9.15 h.
Sortida puntual des del Coll de
Fontalba. Ascenció i esmorzar en ruta
12.00 h.
Benvinguda al cim i exposició dels vins
a tastar
12.15 h.
Inauguració del tast de vins de la DO
Empordà. Obertura del tast a tothom
13.15 h
Cloenda: Visca el vi de l’Empordà! i inici
del descens.
Al final del recorregut, hi trobareu un
petit punt de venda.

Amb la col·laboració de:

