
Excursions nocturnes i astronòmiques
Aquest estiu, refresca’t i gaudeix del màgic moment de la posta de sol

07/07/2012. Vinyes a vista d'ocell. Enoturisme nocturn a la DOQ Priorat. 
Excursió  que iniciarem al capvespre seguint els antics camins de la verema fins a les terres 
dites del Damunt Roca, on els vilatans del Lloar arribaren a conrear la vinya. Gaudirem de la 
posta de sol amb un tast de vins al celler Agnès de Cervera.
Preu: 17€ | 5€ nens

14/07/2012. Reflexos de Montsant. Suau caminada fins al mirador privilegiat de 
l'ermita de la Consolació, que ens permetrà gaudir del ball de colors que la posta de sol confereix 
a les imponents parets del vessant sud de Montsant, la muntanya mística, i al mar de vinyes i 
conreus que s'estén al seus peus.
Preu: 3€ 

11/08/2012. Llàgrimes de Sant Llorenç. Enoturisme nocturn a la DOQ 
Priorat. Excursió  que iniciarem al capvespre seguint els antics camins de la verema fins a les 
terres dites del Damunt Roca, on els vilatans del Lloar arribaren a conrear la vinya. Gaudirem de 
la posta de sol amb un tast de vins al celler Agnès de Cervera. I, si el temps acompanya, gaudirem 
de la pluja d’estels de les Perseides, més conegudes com a  Llàgrimes de Sant Llorenç. 
Preu: 17€ | 5€ nens

30/06/2012. El cim de Montsant amb lluna plena. L´ascenció al cim de Montsant 
ens permetrà captar el paisatge encantat del Priorat sota les canviants tonalitats del capvespre i, 
més tard, sota la llum platejada de la lluna... Una caminada sota els estels per la muntanya 
mística del sud de Catalunya.
Preu: 3€

21/07/2012. Llums de capvespre. Excursió fotogràfica. Sortida des del poble de 
Llaberia, que ens permetrà capturar les últimes llums del dia sobre aquesta Serra misteriosa i 
també l’hora blava.  Amb la col·laboració de Jordi Brú, fotògraf de natura.
 Preu: 15€ 
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Us proposem 

Què cal portar?

fugir de la calor de l'estiu amb les nostres excursions nocturnes, que 
iniciem al capvespre per gaudir del màgic espectacle de la posta de sol mentre 
sopem. Dues de les sortides es combinen amb un tast de vi nocturn, una d’elles 
coincideix també amb les llàgrimes de Sant Llorenç, i també podreu traure el màxim 
profit de les vostres càmeres amb l’excursió nocturna i fotogràfica.

 Roba d’abric (sí, penseu que pot refrescar força!), càmera de fotos 
per l’excursió fotogràfica.
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