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La Coma de L´Arquinall 

“Comarquinal” 

         

 

         

 

 

Masia agroturisme (Casa de Pagès) 
Sant Quintí de Mediona (Barcelona) 

 

“SORTIDES A LA NATURA” 

EXCURSIÓ AMB ESMORZAR I BARBACOA A L’ALT PENEDÈS 

Comarquinal Bioresort, finca situada a 4 kms. de Sant Quintí de Mediona, i Masia 

(catalogada del segle XVI) de agroturisme, en ple cor de l'Alt Penedès, envoltada de vinyes 

i en plena naturalesa, obre les seves portes a grups per una sortida singular i molt 

especial. 

Què farem aquest dia? 

Dissabte mati 9:00 hrs. Sortim cap a l´Alt Penedès. 

Arribem a la finca al voltant de les 10.00 hrs. (hem travessat per la finca familiar dels 

Ferrer, de Freixenet, La Freixeneda i les seves vinyes de Cabernet i altres varietats 

autòctones). 

Ens espera un esmorzar de pa amb tomàquet i embotit fet de la casa de Sant Quintí. 

En acabat anem a visitar l’entorn....els nens voldran veure la granja i el tancat 

d’animals (de granja i salvatges) amb possibilitat d'interactuar amb ells. Més tard farem  

una excursió a peu per conèixer i veure, situades al lloc on son de fa molt anys, les 

típiques cabanyes de fang de pastor envoltades de les vinyes amb vistes de Montserrat. 

http://masiaturismorural.files.wordpress.com/2011/09/home5.jpg
http://masiaturismorural.files.wordpress.com/2011/07/2-vista-exterior-resort.jpg
http://masiaturismorural.files.wordpress.com/2011/07/1-entrada-resort.jpg
http://masiaturismorural.files.wordpress.com/2011/09/36-animales-de-la-granja.jpg
http://masiaturismorural.files.wordpress.com/2011/07/35b-animales-de-la-granja-e1315762903796.jpg
http://masiaturismorural.wordpress.com/galeria-de-fotos/
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Cap a les 14:00 hrs. tornarem per anar fent un bon aperitiu i començar a olorar la carn 

a la brasa . 

El dinar, tots plegats a les 15:00 hrs., fora o bé dintre de l’hivernacle en base al temps. 

Costelles de xai, botifarra, pollastre, xistorra, tot procedent de botigues de proximitat, 

amb pa de pagès i amanides amb productes de l’horta.  Postres, Café. La bodega de vins i 

caves D.O. Penedès del celler de Can Pere Maset, Pere Olivella Galimany, veí nostre. 

Bona sobretaula i a gaudir de l’entorn.  

A les 18:30 hrs. ja tornem però si algú es vol quedar a dormir, l’hotelet amb encant (preu 

a banda) t’espera!! 

Preu:            60 € Iva inclòs. Grups a partir de 16 fins a 30 persones. 

                    8 € Iva inclòs menú infantil fins a 12 anys. 

 

Reserves : 670 200 890 (Cristina) 

C + E  Advents i Celebracions    

cristinaexport@telefonica.net   

www.facebook.com/eforganiza                       www.masiaturismorural.wordpress.com     

                                         


