LA DO
EMPORDÀ
FA EL CIM
TAST DE VINS D’ALÇADA AL PUIGMAL
DIUMENGE 21 DE JULIOL DE 2019. 9A EDICIÓ
CELLERS I VINS
PARTICIPANTS
AV Bodeguers
Suneus negre 2017
Celler Arché Pagès
Cartesius negre 2016
Celler Brugarol
Xarelo 2018
Mas Llunes
Cercium 2017
Oliveda
La Bèstia Negra 2017
Vinyes dels Aspres
Oriol negre 2018

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
És imprescindible adreçar-se
al web www.doemporda.cat
fins el 18 de juliol, i omplir el
formulari que hi trobareu. Les
persones no federades no es
podran inscriure el mateix dia.
El preu de l’activitat és de
8 € per a les persones que
no tinguin assegurança de
muntanya. Els que disposin
d’assegurança només hauran
d’abonar 5 €.
En cas de mal temps, l’activitat
s’anul·larà.

Ho organitza:

Diumenge 21 de juliol es farà el 9è 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
—3/4 de 9 del matí
Inscripcions i repartiment de la copa per al tast
—1/4 de 10 del matí
Sortida puntual des del Coll de Fontalba.
Ascenció i esmorzar en ruta
—12 del migdia
Benvinguda al cim i exposició dels vins a tastar
—1/4 d’1 del migdia.
Brindis de vins de la DO Empordà.
Obertura del tast a tothom.
— 1/4 de 2 del migdia
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:
CENTRE EXCURSIONISTA
EMPORDANÈS

