
  

 VIN & VANDRING PRIORAT & MONTSANT7d  

Vin, vandring, mat, kultur i Priorat – en magisk plats i katalanska solen! Kombinera med Barcelona!  
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Program 

Dag 1 (Middag) 

Transfer på egen hand till hotell söder om flygplatsen ett stenkast från Medelhavet. 

Möte med guide & grupp. Välkomstmiddag o information. 

Dag 2 (Frukost, Lunch & Middag) 

Transfer till Priorat. Ca 1,5h söderut! 

Besök o vinprovning hos vinkooperativ i Cornudella. Incheckning i Morera de Montsant och lunch.  

Blomsterpromenad ca 6km I skogsterräng. Besök hos närliggande bodega Pasanau. 

Middag med utvalda Prioratviner. 

 

 

 VIN -  VANDRING -  BARCELONA - KULTUR 

24-29 april 2023 (minimiantal 8 personer) 

Förrförra säsongen var det jubileumsresa till Kastillien! Nu erbjuder vi en resa till lilla vindistriktet 

Priorat i Katalonien – regionen som inte tillhör Spanien – eller?!  Djupa magiska viner, otroliga vyer, 

kultur, strövtåg och trevlig samvaro under sju dagar… SE FILM! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dBGKoiT6FU


Dag 3  (F,L,M) 

Lätt promenad till klosterruinerna kring Scala Dei. Besök och oljebesök med lunch. Vila och sedan drar vi 

vidare till Porrera med besök och handledd provning av Sangenís y Vaqués och Cal Plas viner! Middag på 

hotellet. 

Dag 4. (F,L) 

Vandring kring makalösa byn på klippan – Siurana, med lunch. Vidare till Michelinrekommenderad lunch 

och transfer till Falset med incheckning, siesta och sedan frikväll.  

Dag 5. (F,L,M) 

Lättare vandring till Bellmunt, picknicklunch och tillbaka till hotellet. Kooperativbesök i Falset innan vi 

avslutar med modern avsmakningsmeny som gran final! 

Dag 6. (F) 

Transfer till hemresa eller vidare semester i Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

Flyg t/r Arlanda/Köpenhamn - Barcelona 

5 nätters hotell del i dubbelrum 3*** med frukostbuffet 

4 (1 gourmet) luncher + 4 (1 gourmet) middagar, Besök enligt program, 

Alla transfers i Spanien utom till hotellet dag 1. 

Svensk guidning 

Vandringsbeskrivningar, kartor samt matnyttig information innan resa 

Pris per person 1.390,00€  6 dagar  Enkelrumstillägg 190,00€ 

Exklusive flyg t/r Barcelona –Vi HJÄLPER DIG GÄRNA MED FLYGBOKNING! 

 



 


