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SITGES, la MALVASIA 
 i el port d’AIGUADOLÇ  

 
DIJOUS 25 de NOVEMBRE del 2021 

 
 Sortida: a les deu (10.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. 

de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial 
d’autocars. 

 Tot seguit: arribarem a la població marinera de Sitges, on 
començarem la RUTA de la MALVASIA, un vi dolç que en el s. 
XIV ens arribà de Grècia i durant molts anys, va ser una de les 
varietats de raïm que més es va plantar als voltants de la vila. Durant 
la visita veurem diverses cases dels anomenats “indianos”, 
edificades amb l’estil modernista de l’època, on s’ubicaven alguns 
dels cellers d’elaboració de la malvasia i finalitzarem la ruta al 
CENTRE d’INTERPRETACIÓ de la MALVASIA, per tal 
d’aprofundir en el coneixement de la seva història i acabarem amb 
un tast d’aquest producte. 

 Dinar: al restaurant Canyateca Casino Prat, situat al centre de 
la vila. 
Menú:  1r. Entrants diversos (raves de calamar, patates braves, hummus amb 
verduretes i musclos), 2n.  Paella marinera o de verdures – Postres: pastís de 
xocolata o gelat. – Pa, aigua, vi, cafè o infusions   

 Tarda:   començarem la passejada a l’esplèndid mirador que es 
troba a l’entrada del port d’Aiguadolç, des d’on gaudirem de les 
vistes de la platja de la Marina i les espectaculars Costes del Garraf. 
També parlarem de les surgències d’aigua dolça, les rieres que 
aporten els nutrients, tan necessaris per a la vida marina, dels avencs 
i un cop arribats al moll de Llevant, coneixerem la història del port, 
la torre de la Capitania i l’espai reservat a les barques de pesca 
artesanal que, avui en dia, encara es conserven a Sitges.  

 Seguidament retornarem a Barcelona.  
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PREU: 89  € 
Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42 

de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. o bé al 616 958 009 
(Pere) 

Per fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  
DIJOUS 18 de novembre, al número de compte següent: 

 
CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·0822·0064·1565 

 
 NOTA:  l’autocar de la cia. PLENACOSTA, com les instal·lacions 

durant el recorregut, el restaurant i totes les dependències que 
pertanyen al Centre d’Interpretació, estan al corrent en matèria 
sanitària i seguretat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 
 


