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Consell Comarcal de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54
25400 Les Borges Blanques (Lleida)
Tel.: 973 142 658
Fax: 973 140 106
turisme@garrigues.cat
www.ccgarrigues.com

questa ruta del vi pretén, a més de donar a conèixer els cellers de les Garrigues, promocionar el
patrimoni i els atractius que tenim a la comarca.
A part de l’oli, que és el producte per excel·lència
i més conegut de la comarca, també el vi de les
Garrigues està agafant renom i reconeixement
internacional. El denominador comú d'aquests
cellers és que elaboren uns vins d'alta qualitat.
Aquests cellers pertanyen a la denominació
d’origen Costers del Segre, concretament dins la
subzona de les Garrigues; aquesta zona es caracteritza per un tipus de sòl calcari, amb un clima
mediterrani, hiverns freds i estius calorosos i una
mitjana de precipitació baixa.
Cal concertar amb cada celler els horaris i els
preus de les visites.

Celler Clos Pons

L’Albagés

Cérvoles Celler
Celler Matallonga

Ctra. LV-7077, km 4,5 · 25155 L’ALBAGÉS
Tel. 973 070 737 · clospons@grup-pons.com · www.clospons.com
Visites guiades:
Dissabtes i diumenges. Horaris: 09.45h – 11.00h – 12.45h
Esmorzar tradicional de les Garrigues (als dos primers torns) / Visita guiada / Tast de vins
Per a visites fora d’aquests dies i horaris, cal consultar.
Cal concertar reserva prèvia per fer la visita: rrppceller@clospons
Característiques dels vins
Clos Pons és l’expressió de la relació de la família Pons i la seva terra, herència amb la qual
es va iniciar aquest projecte després de diverses generacions en el cultiu de l’oli d’oliva.
Els vins recullen els senyals d’identitat de la terra i el clima extrem de les Garrigues.
Vins
Blancs: Sisquella, Roc de Foc
Negres: Jan Petit, Alges, Roc Nu, 811
Caves: Flocs Brut Reserva, Flocs Brut Rosé
Visites a l’entorn
Conjunt rupestre del Cogul · www.albages.cat

Fulleda

Raval, 8 · 25411 FULLEDA · Tel. 660 840 791 / 628 549 645

Av. de les Garrigues, 26 · 25471 LA POBLA DE CÉRVOLES

matallonga60@gmail.com · www.cellermatallonga.cat

Tel. 973 580 200 · info@cervoles.com · www.cervoles.com
Visites per concretar

Visites concertades
Grups de 20 persones com a màxim. Inclou tast de vins i, si es concerta abans,

La visita dura aproximadament una hora. Inclou tast

tast de productes artesans de la comarca.

de vins. Cal trucar abans per concertar la visita.
Característiques dels vins

Característiques dels vins

Vi de muntanya, de guarda i d'elegant complexitat

Producció pròpia i limitada. Vins arrelats al

Vins

territori que segur que et sorprendran

Vins blancs: Colors Blanc i Cérvoles Blanc

Vins
Escorça (blanc), Vi del Banya,

Vins negres: Colors Negre, Garnatxa de Cérvoles,

Matallonga Selecció, Escorça Ch i Rosat M.

Cérvoles Negre i Estrats
Visites a la Pobla de Cérvoles

Visites a l’entorn
Antic moli d’oli de la cooperativa

Serra de la Llena · Ecomuseu de l'Oli

Monument a Agustina d’Aragó

Cooperativa d'oli amb elaboració tradicional

Ruta de les fonts i els miradors de Fulleda

Església, ermita...

www.fulleda.cat

http://pobladecervoles.ddl.net

Tomàs Cusiné
Vinya els Vilars

Arbeca

La Pobla de Cérvoles

Mas Blanch i Jové

La Pobla de Cérvoles

Camí de Puiggròs, s/n · 25140 ARBECA
Tel. 973 149 144 / 606 965 986
vinyaelsvilars@vinyaelsvilars.com · www.vinyaelsvilars.com
Visites per concretar
La visita inclou tast de vins
Característiques dels vins

Paratge Llinars, pol. 9, parc. 129 · 25471 LA POBLA DE CÉRVOLES

De producció limitada i
de gamma mitjana-alta
Vins
Vilars, Leix, Gerar,
Tallat de Lluna, Nena i Quim
Visites a Arbeca
Poblat ibèric dels Vilars
Cooperativa · Agrobotiga
Oficina de Turisme
Espai Cèsar Martinell
Visita al nucli antic
(restes del castell,
Molí Ca l’Argilés...)

La visita inclou un passeig per la Vinya dels Artistes i un tast de vins i

www.arbeca.cat

http://pobladecervoles.ddl.net

Tel. 973 050 018 / 627 559 830 / 627 559 832
info@masblanchijove.com · www.masblanchijove.com
Horaris de visites
Dissabtes i diumenges de les 11 h a les 14 h
Per a grups es poden concertar visites en altres horaris.
torradetes amb oli Òlim.
Característiques dels vins
Vins ecològics de muntanya,
personals i elegants
Vins
Petit Blanc Saó, Saó Blanc, Saó Rosat, Petit Saó,
Saó Abrivat i Saó Expressiu
Visites a l'entorn
Serra de la Llena · Ecomuseu de l'Oli
Cooperativa d'oli amb elaboració tradicional
Església, ermita...

El Vilosell

Pl. Sant Sebastià, 13 · 25457 EL VILOSELL · Tel. 973 176 029
info@tomascusine.com · www.tomascusine.com
Visites per concretar
De dimarts a diumenges de 10 h a 14 h
Grups entre 15-20 persones màxim
Durada aproximada una hora. Inclou tast de vins.
Característiques dels vins
Selecció de vinya, investigació varietal amb
microvinificacions, fermentació en àmfores i tines,
criança en bótes de roure francès i bocois de 600 l
Vins
Vins Blancs: Auzells, Finca La Serra del Vent i Finca Racons
Vins Negres: Llebre, Vilosell, Geol, Finca Comabarra
i Finca Barqueres
Visites al Vilosell
Carrers empedrats del nucli antic del Vilosell
Ruta a l’Ermita de Sant Miquel de la Tosca
Mirador a la Serra de la Llena. Ruta de les cabanes
www.vilosell.cat

