El paquet turístic Nº 14:
Tècnica de pintura amb Vi i Cava Cuscó Berga - a càrrec de MARTA ARAÑÓ, artista

Activitats de Pintura amb Vi i Cava adaptat a cada nivell
"Colors del Vi i el Cava"
Descobrir en el vi una forma d'expressió diferent, a través de la qual ens endinsem en el
coneixement d'un producte molt present i important de Catalunya.
Conèixer la nostra cultura del vi a través de l'art, els durà a endinsar-se en una nova
forma d'entendre-la. Treballar amb el vi i els elements de la vinya, creant petites obres
d'expressió plàstica, permetrà reforçar aquesta matèria i aprofundir, al mateix temps, en
una part molt important de la nostra cultura: El conreu de la vinya i els productes que se
n'extreu.
A través dels continguts del taller, els alumnes descobriran les diferents varietats de sòl,
de raïm, tipus de vi i els seus colors. La influència del sol, de la pluja i temperatura en el
creixement de la vinya i les característiques que d'aquests elements n'obté el producte
final, el raïm.
Gaudeix de l'entorn de la natura, vine a veure l'espectacle del paisatge, emociona qui el
mira, tot bevent una copa de cava.

Pots fer una escapada al Miravinya "El circell" al Puig de la Mireta És un Mirador
Singular 360º, gaudeix de vistes de vinyes, muntanyes, neu, mar ...
Vine a veure l'espectacle del paisatge, emociona qui el mira, bevent una copa de cava.
I veure de dia el recorregut pels diferents escenaris del Pessebre Vivent de Les
Gunyoles on milers de persones han gaudit aquest Nadal.
Farem una visita guiada al celler, compartirem amb vosaltres la nostra filosofia de
treball, els inicis i el procés d’elaboració manual dels nostres vins i caves.
I acabarem amb un Tast comentat dels Vins i Caves més emblemàtics i selectes del
nostre Celler.
Durada: 2,30h
Per poder realitzar les activitats:

Taller d'Adults o l'activitat dels "Colors del Vi": Mínim 10 i màxim 25 persones. preu 27€
Taller per a nens: Mínim 12 i màxim 20 nens. preu 15€
Possibilitat d’adquirir productes de la casa a preus exclusius de celler.
Lloc de l'activitat: A Vins i Caves Cuscó Berga
http://cuscoberga.com/index.php/contacte/
Per a concretar visita trucar al Mòbil 676 25 25 50 o per
mail cuscoberga@gmail.com

Informació i reserves:
Vins i Caves Cuscó Berga
tel. 34 676252550
www.cuscoberga.com

