
ENOTURISME I ESDEVENIMENTS

Creadors d,Experiències



Jean Leon vol convidar als nostres visitants a 
descobrir la història d’un personatge excepcional. 
Amb un instint únic que li va permetre avançar-se  
als seus temps, triomfant a Hollywood i fent realitat  
el somni de crear el seu propi vi.

Segueix l’aventura de Jean Leon a:

www.jeanleon.com

Aventura’t en la fascinant història de Jean Leon,
 clicant aquí!

INTRODUCCIÓ VISITA GUIADA I DEGUSTACIONS EXPERIÈNCIES VINÍCOLES EXPERIÈNCIES GASTRONÒMIQUES LLOGUER D’ESPAIS INFORMACIÓ I RESERVESQUÈ OFERIM?

https://youtu.be/icMiTzbvwww
http://www.jeanleon.com/ca/
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INTRODUCCIÓ QUÈ OFERIM? VISITA GUIADA I DEGUSTACIONS EXPERIÈNCIES VINÍCOLES EXPERIÈNCIES GASTRONÒMIQUES LLOGUER D’ESPAIS INFORMACIÓ I RESERVES

Experiències vinícoles
 Maridatge de vins i formatges 

 Maridatge de pernils amb D.O. 

 Aromes a la copa 

 Introducció a la degustació 

 Introducció al cupatge de vins 

 Passeig per les vinyes

 Passeig amb bicicleta elèctrica

 Passeig amb globus

 Passeig amb patinet elèctric 

 Passeig amb segway

 Visita teatralitzada 

 Verema 

 La conquesta del Penedès

 Llums, càmera...Jean Leon!

Experiències gastronòmiques
 Còctels   

  Nova York

  Nit D´Estrelles  

  3055  

  

 Menús

  Menú Chardonnay 

  Menú Pinot Noir

  Menú Merlot

  Menú Cabernet Sauvignon 

  Menú Petit Verdot

 Taller de paelles

Visites guiades i degustacions
 Trio de Pago

 Hollywood

 Prestige

 Aperitius i esmorzars

  Aperitiu gourmet 

  Aperitiu vegetarià

  Esmorzar de Pagès

Lloguer d’espais
 Sala Audiovisual

 Sala Palau

 Sala Museu

 Sala Grand Salle

 Sala Wine Bar

http://www.jeanleon.com/ca/


MARIDATGE DE VINS I FORMATGES 
Enamora el teu paladar

El vi i el formatge són dos dels pilars de la dieta 
mediterrània. De la mateixa manera que cada vi és únic, 
també ho és cada formatge. Jugar amb la combinació 
d’ambdós productes pot resultar apassionant.

Inclou:
  Visita guiada al celler

  Maridatge de 4 vins i 4 formatges

Vins:
 3055 Rosé - Pinot Noir 

 Vinya Gigi Chardonnay

 Vinya Palau Merlot

 Vinya Le Havre Reserva  

 Cabernet Sauvignon 

 
Formatges: 
 Briqueta de Cabra  
 Brie Meaux
 Mazeris
 Marantona Viejo

Mínim i màxim de persones: Grups de 5 a 40 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 1h 30 min. Temporada: Tot l’any.
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MARIDATGE DE PERNILS AMB D.O.
Enamora el teu paladar

La tria de 2 ingredients que formen part de la nostra 
cultura, el vi i el pernil, són els aliats perfectes per 
seduir el paladar. Un taller per aprendre i conèixer les 
peculiaritats de cadascun.

Inclou:
  Visita guiada al celler

  Maridatge de 4 pernils i 4 vins

 
Vins:
  3055 Chardonnay 

  Xarel·lo Gama Nativa

  3055 Rosé 

  Vinya Le Havre Cabernet Sauvignon Reserva

Pernils: 
  D.O. Los Pedroches
  D.O. Jabugo 
  D.O. Guijuelo 

Mínim i màxim de persones: Grups de 5 a 20 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 1h 30 min. Temporada: Tot l’any.
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AROMES A LA COPA  
Desperta els teus sentits

Taller lúdic per memoritzar les aromes presents als 
vins, relacionant la seva presència amb informació  
sobre les varietats, elaboració i edat del vi.

Mínim i màxim de persones: Grups de 5 a 20 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 2h. Temporada: Tot l’any.

Inclou:
  Visita guiada al celler

  Dossier informatiu

  Taller de 20 aromes

  Degustació de 7 vins 

  Aperitiu Gourmet 
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INTRODUCCIÓ A LA DEGUSTACIÓ
Enòleg per un dia

Curs que proposa ensenyar de forma lúdica i  
interactiva els passos que s’han de dur a terme en  
l’àmbit visual, olfactiu i gustatiu en la degustació de vins.

Inclou:
  Visita guiada al celler

  Taller d’introducció a la degustació de vins

  Dossier informatiu

  Degustació de 7 vins 

  Aperitiu Gourmet  

Mínim i màxim de persones: Grups de 5 a 20 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 2h. Temporada: Tot l’any.
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INTRODUCCIÓ AL CUPATGE DE VINS
Elabora el teu propi vi

Coneix en primera persona l’experiència de crear un vi, 
explorant les diferents varietats cultivades a la nostra finca. 
Degustant-les per separat, realitzant el teu propi cupatge i 
creant el teu vi Jean Leon.

Inclou:
  Visita guiada al celler

  Taller de tast de varietats

  Activitat de cupatge de vins

  Obsequi de l’ampolla de vi creada

  Dossier informatiu

  Aperitiu Gourmet

Mínim i màxim de persones: Grups de 5 a 20 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 2h. Temporada: Tot l’any.
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PASSEIG PER LES VINYES
Passió per la terra

Proposem realitzar una passejada per les nostres vinyes,  
on coneixerem les feines de viticultura que  duem a terme 
durant tot l’any per tal d’obtenir un raïm de la màxima qualitat.  
Tot això, rodejats per un entorn únic com és el Penedès.

Inclou:
  Passeig per les vinyes

  Visita guiada al celler  

  Degustació de 3 vins de Finca

  Esmorzar de pagès

Mínim i màxim de persones: Grups de 8 a 25 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 2h. Temporada: Tot l’any. Es recomana calçat còmode. 
Condicions: Imprescindible reserva prèvia amb 48 hores d’antelació.
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PASSEIG AMB BICICLETA ELÈCTRICA
Coneix la finca de forma 
sostenible, fàcil i divertida

Et convidem a descobrir les nostres vinyes de ben a prop  
amb un vehicle respectuós amb el medi ambient, la Burricleta. 
Per gaudir del paisatge sense esforç!

Inclou:
  Passeig amb burricleta per les vinyes

  Visita guiada al celler

  Degustació de 3 vins de Finca

Mínim i màxim de persones: Grups de 6 a 12 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 2h 30 min. Temporada: Tot l’any.  
Condicions: Imprescindible reserva prèvia amb 72 hores. d’antelació. Cal fer el pagament del 100% del total amb un mínim de 5 dies previs a l’activitat. Només es podrà anul·lar l’activitat fins 5 dies abans de l’esdeveniment.  
Després d’aquesta data, no hi haurà reemborsament del pagament previ.
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Complementa aquesta visita amb:   APERITIUS
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PASSEIG AMB GLOBUS

Durant l’any el paisatge del Penedès es vesteix de colors 
diferents, vine a gaudir-los des de l’aire! Proposem una 
passejada amb globus per descobrir des d’una altra perspectiva 
l’escenari des d’on s’elaboren els nostres vins. 

Inclou:

  Passeig amb globus

  Visita guiada al celler 
  Degustació de 3 vins de Finca

  Esmorzar de pagès

Mínim: Grups de 8 persones. Consultar per a grups inferiors o superiors. Duració: 4h30min. Temporada: Tot l’any. Es recomana calçat còmode. Condicions: Imprescindible reserva prèvia amb 1 setmana d’antelació. 
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PASSEIG AMB PATINET ELÈCTRIC
Adrenalina en plena naturalesa

T’animem a participar en l’original activitat de visitar la nostra 
finca amb un patinet elèctric. 

A més, descobriràs l’apassionant vida de pel·lícula de Jean 
Leon, des de la seva Santander natal fins a crear els seus 
propis vins al Penedès, fent parada a l’època daurada de 
Hollywood.

Inclou:
  Passeig per la finca amb patinet elèctric

  Visita guiada al celler

  Degustació de 3 vins de finca

 

Mínim i màxim de persones: Grups de 6 a 8 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 2h 30 min. Temporada: Tot l’any.
Condicions: Imprescindible reserva prèvia amb 72 hores. d’antelació. Cal fer el pagament del 100% del total amb un mínim de 5 dies previs a l’activitat. Només es podrà anul·lar l’activitat fins 5 dies abans de l’esdeveniment. 
Després d’aquesta data, no hi haurà reemborsament del pagament previ.

Complementa aquesta visita amb:   APERITIUS
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PASSEIG AMB SEGWAY
Emoció entre vinyes

Descobreix el que s’amaga a les nostres vinyes, al cor de la 
regió vinícola del Penedès, amb un vehicle original i respectuós 
amb el medi ambient.

Inclou:
  Recorregut amb segway

  Visita guiada al celler 

  Degustació de 3 vins de Finca

Mínim i màxim de persones: Grups de 6 a 12 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 3h (1h 30min segway + 1h 30min visita i degustació). Temporada: Tot l’any.
Condicions: Només es podrà modificar el nombre de participants fins 3 dies abans de l’esdeveniment. Cal fer el pagament del 100% del total amb un mínim  de 5 dies previs a l’activitat.
Només es podrà anul·lar l’activitat fins 5 dies abans de l’esdeveniment. Després d’aquesta data, no hi haurà reemborsament del pagament previ.
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Complementa aquesta visita amb:   APERITIUS
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VISITA TEATRALITZADA
Comparteix amb Jean Leon tots els secrets   
del seu particular somni americà

Descobreix el nostre celler de la mà del seu protagonista, 
Jean Leon. Ell mateix us guiarà fins a les profunditats del 
celler mentre explica tots els secrets del seu particular 
somni americà.

Inclou:
  Visita guiada al celler

  Degustació de 3 vins de Finca

  

Visita disponible en: Català, Castellà i Anglès.

Mínim i màxim de persones: Grups de 15 a 30 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 1h 30 min. Temporada: Tot l’any.
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Complementa aquesta visita amb:   APERITIUS
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LA CONQUESTA DEL PENEDÈS
A cavall entre vinyes 

Sent la nostra terra disfrutant d’un passeig a 
cavall recorrent les històriques vinyes que ens 
envolten.  

Incluye: 
   Passeig a cavall

  Visita guiada a la bodega

   Degustació de 4 Vins de Finca

    Aperitiu gourmet

Màxim i mínim de persones: Grups de 12 a 20 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració 2h 30min. Temporada: Tot l’any.
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LLUMS, CÀMERA ... JEAN LEON!
Tu ets el protagonista!   

Celebra el teu esdeveniment formant part d’un 
rodatge basada en la vida de Jean Leon. Una 
activitat diferent i original.

La pel·lícula és el resultat d’un dia únic de treball 
en equip.

Màxim i mínim de persones: Grups de 15 a 45 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració 3h 30min. Temporada: Tot l’any.

Inclou: 
  Rodatge, edició i projecció de la pel·lícula

   Visita guiada al celler

  Degustació de 4 Vins de Finca 

  Aperitiu Gourmet 
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VEREMA
Arrels i tradició

Experiència pensada per a viure la tradició de la nostra 
terra de la forma més autèntica, gaudint de la sensació de 
trepitjar raïm treballant en equip.

Ideal per a celebracions i activitats d’empresa.

Inclou:
  Activitat de verema

  Visita guiada al celler

  Degustació de 3 Vins de Finca 

  Aperitiu Gourmet

Mínim i màxim de persones: Grups de 12 a 32 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: 3h 30min. Temporada: Verema
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EXPERIÈNCIES GASTRONÒMIQUES
Deixa’t sorprendre amb els maridatges i les propostes 
gastronòmiques que tenim preparades per a tu. Una selecció dels 
millors productes de la nostra terra. Ingredients de proximitat i gran 
qualitat que xefs de la zona transformen amb cura i delicadesa en 
plats exquisits. Menús de temporada que renovem periòdicament  
per estar a l’altura dels paladars més selectes. Totes les activitats  
es poden complementar amb aperitius. Te n’informem?
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CÒCTELS  El format finger food està de moda!

Mínim i màxim de persones: Grups de 12 a 40 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: a mesura. Temporada: Tot l’any. Servei de cambrer no inclòs.

NOVA YORK
• Mini truita de patates i ceba dolça

• Gaspatxo de maduixa  

• Mini amanida de quinoa amb llenties i 
vinagreta de verdures 

• Sandvitx d’ hummus amb rúcula i alvocat 

• Planxat d’albergínia amb formatge i mel

• Panet rústic de pernil ibèric

• Wrap vegetal de salmó i ou 

• Mini hamburguesa de vedella amb ceba, 
formatge i bacó

• Canelons d´ànec amb crema de bolets

• Pintxo de fruita

Vi i cafè inclòs

NIT D´ESTRELLES  
• Timbal de salmó amb alvocat, formatge 

fresc,  tàrtar de tomàquet amb salsa de soja 
i mel

• Pa de vidre amb pernil ibèric  

• Bombó cruixent d’Idiazàbal amb botifarra 
negre i poma

• Gamba amb quicos i formatge de la 
Garrotxa 

• Xopet de sopa de tomàquet amb alfàbrega 

• Blini de melmelada de figues amb pernil 
d´ànec  

• Ceviche de gamba

• Ravioli de tòfona amb ou de guatlla 

• Pepito de vedella planxat amb albergínia i 
mel

• Cassoleta amb caneló d’ànec amb crema de 
bolets i caneló d’albergínia amb tonyina

• Mousse variades de llima, xocolata i fruita 
de la passió

Vi i cafè inclòs

3055
• Truita de patates amb pebrot vermell i 

oliva

• Coca salada d’escalivada i anxova
• Sandvitxos variats
• Wraps de salmó fumat, formatge cremós i 

topping d’ou filat
• Mini quiches variades
• Canapès variats
• Mossets de xapata ibèrics
• Mini pastissets dolços

Vi i cafè inclòs
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MENÚS
Elaborades propostes gastronòmiques per ser degustades sense pressa

CHARDONNAY
Primers

  Farcellets de bacallà, verdures i un fons 
de tomàquet i alfàbrega 

• Timbal de salmó salvatge i avocat amb 
vinagreta de soja i mel d’auró

 Caneló d’ànec amb crema de bolets
Segons

 Orada amb pell de bacó, salsa de vi i 
verduretes

 Filet de vedella amb salsa de vi 
 Carré de xai  marinat amb broqueta de 

verdures
Postres

 Xocolata blanca amb maracujà 
 Turró amb xocolata 
 Chiboust de crema amb taronja i 
xocolata

Vi i cafè inclòs

PINOT NOIR
Primeros

 Caneló de rap i gambes 
• Amanida amb llagostins i mango 
• Caneló de carbassó farcit amb quinoa
i fruits secs 

Segundos

• Ànec mut del Penedès rostit amb notes 
anisades 

• Llobarro amb verduretes al wok 
• Arròs cremós de verdures i bolets 
 

Postres

• Finger òpera de xocolata 
• Tatén de poma caramel·litzada 
 

Vi i cafè inclòs

Mínim i màxim de persones: Grups de 12 a 40 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: a mesura. Temporada: Tot l’any.
Menú Merlot: de Dilluns a Divendres. Mínim de 20pax i màxim de 40pax. Consultar per grups inferiors i/o superiors.

MERLOT
Primeros

• Salmorejo amb gambes, encenalls de 
pernil ibèric i caviar d’oli

• Canelons de capó amb crema de ceps i 
parmesà

Segundos

• Vedella amb saltejat de bolets i suc 
infusionat

• Cuixa d’ànec cruixent amb poma 
confitada, canyella i salsa de vi dolç

Postres

• Escuma de iogurt amb fruits vermells
• Gourmanderies Penedès: Catànies i 

carquinyolis

Vi i cafè inclòs
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CABERNET SAUVIGNON 
Primers

• Llagostins i petxines de pelegrí en una coca d’oli amb 
verdures rostides, raïm i maionesa d’avellanes

• Amanida de rap, tomàquets dolços, vinagreta d’anxoves, 
adobats i crema de formatge de cabra

Segons

• Rellom de vedella amb patata trufada, espàrrecs verds i 
crema de ceps

• Ploma ibèrica, ceba dolça, bolets i crema de formatge Mogenc

• Supremes de llobarro al forn amb patates, ceba i tomàquet

Postres

• Crema catalana 
• El nostre Ferrero Rocher

Pa artesà

Vi i cafè inclòs

PETIT VERDOT
Primeros

• Coca cruixent amb sardina fumada i hummus 
• Pernil ibèric amb pa de vidre 
• Sashimi de llom de bacallà amb tàrtar de tomàquet 
• Les nostres patates braves 
• Gamba vermella thai 

Segundos

• Espatlla de xai desossat i rostit amb cebetes 
• Gall del Penedès rostit amb prunes i pinyons 
• Corball amb suquet i safrà de Jiloca 

Postres

• Finger òpera de xocolata 
• Tatén de poma caramel·litzada 

Pa artesà

Vi i cafè inclòs

MENÚS
Elaborades propostes gastronòmiques per ser degustades sense pressa

Mínim i màxim de persones: Grups de 12 a 40 persones. Consultar per grups inferiors o superiors. Duració: a mesura. Temporada: Tot l’any.
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Mínim i màxim de persones: Grups de 12 a 40 persones. Consultar per a grups inferiors o superiors. Durada: a mesura.
Temporada: tot l’any. Disponibles altres opcions de menú per a persones amb algun tipus d’al·lèrgies i vegetarianes.

TALLER DE PAELLES

 Aperitiu: olives, fuet, formatges, torrada amb escalivada i anxoves.

Escollir-ne dues:

Temporada: Tot l’any*

 Paella marinera: gambes, escamarlans, musclos, sípia, sofregit i fumet.
 Arròs negre: sofregit, sípia, tinta de calamar i fumet.
 Paella de verdures i bacallà: verdures de temporada, sofregit, bacallà i fumet.

Temporada: Del 15 de Novembre fins al 15 d’Abril

 Paella de carxofes i calçots: carxofa, calçots, sofregit i fumet de verdures. 
 *Apte per vegetarians i vegans

Temporada: De l’1 d’Octubre al 15 de Novembre

 Paella de bolets: 3 Bolets frescos de temporada, sofregit i fumet de verdures.

Vi i cafè inclòs

Proposem una entretinguda i divertida activitat on podreu conèixer una peça fonamental  
de la nostra gastronomia, participant i disfrutant en l’elaboració d’una paella.  
Desprès, gaudireu de la degustació d’aquest plat.
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CONDICIONS DEL CÀTERING  

 Tot el grup haurà d’escollir el mateix menú i els mateixos plats. 
(primer, segon i postres).

 És imprescindible fer un prepagament del 100% del total del servei almenys   
1 setmana abans de l’esdeveniment. En cas contrari, no es garanteix el servei.

 Disponibles altres opcions de menú per a persones amb algún tipus d’al·lèrgies
 i vegetarianes.

 Tots els vins que acompanyen els menús són exclusivament de Jean Leon.

 Els aperitius i brunchs no inclouen servei de cambrer.

	 Només	es	podran	realitzar	anul·lacions	del	servei,	modificacions	del	menú	o		 	
del	nombre	de	participants	fins	una	setmana	abans	de	l’esdeveniment.		 	
Després d’aquesta data es facturarà el 100% dels menús reservats.

 L’hora màxima de sortida pels dinars és a les 17:00 h.
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VISITA + DEGUSTACIONS 
Molts vins tenen alguna cosa a explicar, però molt pocs tenen darrera una història 
com la d’un Jean Leon. Descobreix-la en una visita al celler acompanyada del tast 
de vins que prefereixis

Trio
Els clàssics de Jean Leon.
  Vinya Gigi Chardonnay
  Vinya Palau Merlot
  Vinya Le Havre Cabernet 
  Sauvignon Reserva

Hollywood
La personalitat del terroir de la nostra 
finca a la nostra gamma de vins.
  Vinya Gigi Chardonnay
  Vinya Palau Merlot
  Vinya Le Havre Cabernet 
  Sauvignon Reserva
  Vinya La Scala Cabernet 
  Sauvignon Gran Reserva

Prestige
Una oportunitat única per degustar  
tota la gamma de vins Jean Leon.
  3055 Chardonnay
  3055 Rosé
  3055 Merlot · Petit Verdot
  Vinya Gigi Chardonnay
  Vinya Palau Merlot
  Vinya Le Havre Cabernet  
  Sauvignon Reserva 

  Vinya La Scala Cabernet 
  Sauvignon Gran Reserva

Complementa aquesta visita amb: 

Mínim i màxim de persones: grups de 5 a 15 persones per a la degustació prestige. Consultar per a grups inferiors o superiors.

APERITIUS
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APERITIUS I ESMORZARS
Acompanya les teves degustacions amb...

Aperitiu Gourmet
• Olives Manzanilla
• Secallona
• Assortiment de formatges artesanals - Xerigots
• Ametlles salades
• Verdures fregides
• Bastonets de pa casolans

Aperitiu Vegetarià
• Guacamole
• Hummus
• Crudités de verdures
• Verdures fregides
• Assortit de formatges artesanals – Xerigots
• Bastonets de pa artesanals

Esmorzar de Pagès
• Pa rústic d’olives negres
• Assortit d’embotits: pernil salat,  
 catalana de Moja, botifarra 
 de Guardiola i paté del Penedès
• Centres de formatges amb codony
• Truita de patates a la paisana
• Croissant vegetal de tonyina

Mínim i màxim de persones: Grups de 8 a 40 persones. Consultar per a grups inferiors o superiors. Complementa aquests aperitius amb:   VISITES i DEGUSTACIONS

Oferim racions d’embotits ibèrics i formatges artesanals. 
Per a més informació, consultar.
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ELS NOSTRES ESPAIS  
Indrets amb encant

Busques un emplaçament singular i acollidor 
per realitzar un esdeveniment d’empresa o una 
celebració familiar? Informa’t de tots els espais 
que tenim disponibles al nostre Centre de Visites. 
Terres de parquet, vistes a les vinyes o equipament 
informàtic per a projeccions són algunes de les 
facilitats que ofereixen les nostres sales perquè els 
teus esdeveniments siguin tot un èxit.
No treballem en exclusivitat amb cap proveïdor, cosa 
que permet als nostres clients escollir el servei de 
càtering, músics, fotògrafs i altres col·laboradors de 
la seva confiança. Vine i visita el nostre celler sense 
compromís!

  Capacitat   

  Condicions del lloguer
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Sala Audiovisual  Idònia per a presentacions corporatives 
i reunions d’empresa. Sala insonoritzada acústicament, amb 
còmodes butaques i accés a wifi gratuït. Equipada amb pantalla, 
projector, equip de so, reproductor de CD i DVD i torre amb 
connexió multicanal (USB, àudio, etc.).

Sala Palau  Els seus grans finestrals i les portes de vidre el 
converteixen en un dels espais interiors més lluminosos del nostre 
celler. Una sala molt diàfana, totalment insonoritzada i amb 
terra de parquet, des de la qual s’aprecien unes increïbles vistes 
panoràmiques a les nostres vinyes. Un espai molt versàtil, ideal 
per a celebracions privades o d’empresa, espectacles, còctels o 
menjars formals. Disposa d’accés wifi gratuït.

Sala Museu   Contigua a la Sala Audiovisual, aquest 
acollidor espai, envoltat de fotografies que mostren la vida 
de Jean Leon i d’obres dels reconeguts artistes que il·lustren 
les etiquetes del nostre gran reserva, és especialment 
recomanable per a reunions en petit comitè o exposicions de 
qualsevol tipus. Una paret intermèdia divideix la sala en dos 
subespais, cosa que permet crear dos ambients diferenciats en 
un mateix acte. Equipada amb pantalla, projector i accés  
a wifi gratuït.

CAPACITAT DE LES NOSTRES SALES

AFORAMENT
60 pax. asseguts

AFORAMENT
60 pax. asseguts
70 pax. drets

AFORAMENT
40 pax. asseguts
40 pax. drets

SUPERFÍCIE
51 m2

SUPERFÍCIE
80 m2

SUPERFÍCIE
80 m2
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CAPACITAT DE LES NOSTRES SALES

Sala Grand Salle   És la sala més gran i espaiosa del nostre 
celler, un espai ideal per a esdeveniments i celebracions que 
requereixen més capacitat, com ara casaments, aniversaris 
o grans actes d’empresa. La Grand Salle és una sala diàfana 
de gairebé 200 metres quadrats, amb terra de parquet, que 
és el resultat de la fusió de la Sala Museu i la Sala Palau. Es 
tracta, per tant, d’un espai totalment equipat pel que fa a 
l’aspecte tècnic i d’insonorització, que permet crear ambients 
molt diferenciats gràcies als diferents subespais que el 
componen.

Sala Wine Bar   Versatilitat i lluminositat és el que millor 
defineix aquest espai. Finestrals de vidre amb vistes 360° a 
les nostres vinyes i una acollidora zona disposada amb grades 
de fusta des de la qual deixar-se seduir pel paisatge que ens 
envolta. Tot el mobiliari, entre el qual es troba un wine bar 
i uns mòduls d’exposició dels nostres productes, és mòbil, 
de manera que permet crear diferents espais o bé retirar-los 
i convertir-lo en una sala diàfana apta per acollir qualsevol 
tipus d’acte o celebració. Disposa d’accés wifi gratuït.

AFORAMENT
100 pax. drets
150 pax. asseguts

AFORAMENT
40 pax. asseguts
60 pax. drets

SUPERFÍCIE
180 m2

SUPERFÍCIE
55 m2
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CONDICIONS DEL LLOGUER D’ESPAIS

 No existeix exclusivitat pel que fa al servei de càtering, fotògraf,  
músics,	discjòqueis,	floristeria,	etc.

 Qualsevol desperfecte anirà a càrrec de l’empresa organitzadora.

 Durant l’esdeveniment a les nostres instal·lacions, el vi consumit  
ha de ser de Jean Leon.

 Durant la celebració de l’esdeveniment, Jean Leon posa a la seva 
disposició personal pendent de què tot succeeixi amb normalitat: 
supervisió, manteniment, neteja...

 El	lloguer	d’espai	per	a	dinars	seria	fins	a	les	22:00	hores.	 
En	el	cas	dels	sopars	fins	a	les	02:00	hores.

CONDICIONS DE PAGAMENT

L’espai seleccionat pel client es considerarà reservat tan sols, un cop signat 
el contracte d’arrendament i es dipositi el 50% de l’import total del lloguer.  
La setmana prèvia a l’esdeveniment s’haurà d’haver realitzat l’abonament 
del 100% de l’import acordat.

CANCEL·LACIONS

L’anul·lació	del	lloguer	d’espais	es	podrà	fer	fins	una	setmana	abans	de	
l’esdeveniment. Després d’aquesta data, es facturarà el 50% de l’import total.
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Pla del  
Penedès 

direcció
TARRAGONA

direcció
VILANOVA

direcció
BARCELONA

C-15

direcció 
IGUALADA

A-7

N-34

C-15

A-7

Sant Sadurní
d’Anoia

Vilafranca
del Penedès

La Granada

Puigdàlber

CENTRE DE VISITES JEAN LEON
HORARI COMERCIAL

De Dilluns a Divendres: 09.00 - 18.00 h
Caps de setmana: 09.00 - 15.00 h
Consultar horaris per Setmana Santa i Nadal

ADREÇA

Château Leon s/n
08775 Torrelavit, Barcelona - Catalunya (Espanya)

CONTACTE

+34 93 817 76 90
visitas@jeanleon.com

SEGUEIX L’AVENTURA DE JEAN LEON A:  www.jeanleon.com

AP-7

AP-2

AP-7 TARRAGONA

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TORRELAVIT
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