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ACTIVITAT

El món del vi està de moda. Tots en volem saber més, llegim, ens informem, llegim, 
ens aconsellen, probablement hem fet algun tast de vins... però quan hem de triar un 
vi, ens fem les mateixes preguntes: Serà l’adequat? Cal que el posi en fred? Amb quin 
plat el puc maridar? I si no agrada? Quina copa he de posar? 

La millor manera de gaudir plenament d'un bon vi és entendre i diferenciar els seus 
matisos, aprendre a assaborir-lo i saber com percebre amb els cinc sentits. Amb el 
Tast Experience volem satisfer aquest interès i donar resposta a aquestes preguntes en 
un marc de descoberta del bon vi. 

El Tast Experience es divideix en tres parts:
• Introducció al món del vi
• Breu explicació del tast (cata) de vins
• Tast de vins

En el tast de vins, els participants es divideixen en grups per anar tastant els vins. 
Durant el tast, cada grup haurà de completar una sèrie de preguntes en cada vi que 
provin com el color, la textura, l'aroma ... per tractar d’endevinar les seves 
característiques, identificar les singularitats i tractar d’esbrinar el tipus de vi i la seva 
procedència.

El Tast Experience està tutelat per un coordinador que modera, ajuda i dinamitza 
l’activitat per donar-li ritme i alhora fer gaudir als participants.

2

Tast Experience



CONDICIONS

• 2:00h aprox.
• Grups de fins a 20 persones
• Desplaçament a domicili de l’empresa o busquem un espai
• Data i horari flexible
• Idiomes: castellà i català
• Coordinador de l’activitat: Josep Vila

• El Tast Experience inclou:
• Introducció al món del vi
• Explicació d’un tast (cata) de vins
• Tast de 8 vins (blanc, rosat i negre), vi dolç i cava

• Preus: 
• tast 25€ pax
• preu de l’espai (segons ubicació
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EL PLAER DE DESCOBRIR I TASTAR UN BON VI


