
Pedalant
entre vinyes 

del Bages
Una experiència 

per als sentits

2 dies 

Preus

Extres:
.Lloguer BTT: 16€ 
addicionals per persona els 2 dies
.Lloguer de bicicleta elèctrica (e-bike):40€ 
addicionals per persona els 2 dies
.Opció transport Barcelona-Manresa: 90€ per trajecte 
en taxi fins a 4 persones
.Opció nit extra a Manresa (allotjament i esmorzar): 48€

.Grups d’un mínim de 4 persones i un màxim de 8.

.Sortides dilluns, dimarts, dimecres i dijous, preu base. Sortides divendres, 

dissabte i diumenge, suplement de 10 €/persona

.Lloguer e-bike requereix reserva amb un mínim de 10 dies d’antelació.

.En règim d’habitació doble (Suplement hab. Individual 30€/persona).

Reserves a: 
Viatges Martí . GC-498. info@viatgesmarti.cat .
(+34) 938 724 077

Més informació
pedalant@geoparc.cat . (+34) 610 355 736
www.geoparc.cat

Preu per persona amb bici pròpia

En grups de 4: 254€ /persona

En grups de 6: 222€ /persona

En grups de 8: 205€ /persona

Fitxa tècnica
50,8km  (  25,8km |  25,0km)

570m  (  288m |  282m)

Dificultat: Baixa També podeu fer aquesta ruta en
e-bike (bici elèctrica) si no sou usuaris habituals de BTT

Estació d’Autobusos de Manresa

Descripció
Us agrada la bicicleta, el vi i els paisatges? 

Us proposem una ruta en bicicleta de 2 dies per conèixer 

de prop la DO Pla de Bages. Acompanyats d’un guia 

local, descobrireu el passat i el present de la vinya a la 

comarca del Bages, amb elements tan singulars com 

les tines de pedra seca. Una descoberta que inclou visita 

guiada al monestir medieval de Sant Benet, degustació 

de vins en dos cellers de la DO, allotjament en una casa 

de turisme rural i tots els àpats dels dos dies.

Una ruta per gaudir del paisatge, de l’entorn, 
de la nostra història i dels millors vins.

La ruta inclou:
.Guia acreditat durant tot el recorregut

.Visita guiada al Monestir de Sant Benet

.Visita i degustació a 2 cellers de la DO Pla de Bages

.Dinar, sopar i allotjament del 1er dia; esmorzar i dinar 

del 2on dia

.Vehicle d’assistència (transport equipatge,…)

.Traducció en anglès / francès en les visites

.Assegurança de viatge (accident i responsabilitat civil)



1r dia
2n dia

* Prèvia reserva 
i sense cost es pot substituir 

la visita al Monestir per una visita a la 
primera cooperativa de cava de l’estat espanyol, 
ubicada a Artés, on s’explicarà l’elaboració dels 

seus vins i cavesi es podrà fer un tast de diferents 
productes que elaboren.

DIA1
Manresa 

- Artés - Horta d’Avinyó 

       25,8km  |        288m  
Iniciarem la ruta des de Manresa que ens portarà per 
les tines dels Tres Salts fins al Monestir de Sant Benet 
del Bages (fundat l’any 960) on farem una visita guiada           
al Monestir* i a la Fundació Alícia, dedicada a la ciència 
de l’alimentació.

Després de dinar a Sant Benet, la ruta continuarà cap 
a les vinyes centenàries d’un petit i artesanal celler 
d’Artés on degustarem els seus millors productes. 

El sopar, en un indret excepcional molt 
proper a l’allotjament rural, estarà 
vinculat al món de la vinya. 
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DIA2
Horta d’Avinyó - 
Artés - St. Fruitós - 
Manresa 

        25,0km |        282m
El segon dia, la ruta continuarà 
per Horta d’Avinyó, on podrem 
gaudir d’una extensa visita a les 
diferents dependències, vinyes, 
barraques i museu del vi d’un 
celler-masia del s. XII, un dels 
majors productors de la DO Pla 
de Bages. Després anirem a 
Artés a dinar per assaborir la 
gastronomia pròpia de la zona.

La tornada fins a Manresa és
un recorregut fàcil, ja que ve
de baixada.
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MANRESA

NAVARCLES
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Ruta 1r dia
Ruta 2n dia
Visita Celler
Visita guiada
Dinar
Allotjament 25,

8k
m  | 

     
 28

8m
 ..

25,0km  |  
     

282m ..

Gaudiu 
d’una magnífica 

ruta en BTT o bici 
elèctrica (e-bike) per 

la DO Pla de Bages. 
Visiteu monuments 

històrics i els cellers més 
representatius, degusteu 
els millors vins i gaudiu 

dels allotjaments més acollidors 
i de l’exquisida gastronomia 

de la nostra terra.




