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NOTA DE PREMSA 

Signature Wine Experiences,  
enoturisme de luxe a Família Torres  

 
Vilafranca del Penedès, 22 d’octubre de 2018. Família Torres llança les Signature Wine 
Experiences, tres experiències enoturístiques de luxe adreçades als amants del vi que busquen  
l’exclusivitat en els seus moments d’oci. Més enllà de l’habitual visita i tast de vins, el centenari 
celler familiar del Penedès ha dissenyat experiències personalitzades i de tracte exquisit en 
torn als seus vins més emblemàtics per donar a conèixer els detalls de la seva elaboració, 
evolució i tipicitat, oferint la possibilitat de tastar el vi directament de la bota o realitzant 
tastos verticals de diferents anyades de la mà d’experts sommeliers.  

Batejada amb el nom de Legacy Wine Experience, aquesta és una de les tres experiències 
premium que té Mas La Plana com a principal protagonista. El vi que va vèncer als grans 
cabernet sauvignon francesos a les Olimpíades del Vi de París el 1979 es mostra als visitants en 
estat pur, desgranant cadascuna de les etapes de la seva elaboració: la vinya, la bota i 
l'ampolla. La visita s'inicia amb una degustació a peu de vinya i directament de la bota i 
culmina amb un tast excepcional dels vins que, juntament amb Mas La Plana, integren la 
col·lecció Antologia Miguel Torres: Reserva Real de la DO Penedès, Perpetual de la DOQ Priorat 
i Grans Muralles i Milmanda de la DO Conca de Barberà. 

La Vertical Wine Experience està pensada per als wine lovers que vulguin aprofundir en el 
caràcter i tipicitat de dos grans vins de la Família Torres, Mas La Plana i Milmanda, 
monovarietals de cabernet sauvignon i chardonnay respectivament, amb un tast vertical de 
tres collites diferents de cadascun per constatar l'efecte de l'anyada i l'evolució d'aquests vins 
de guarda. Prèviament, els visitants tenen l'oportunitat, com en la proposta anterior, de tastar 
el vi a la vinya on neix i directament de la bota. La trilogia es completa amb l'experiència 
Exclusive Wine Experience, que consisteix en un tast de set vins d'alta gamma que la Família 
Torres elabora en diferents regions de Catalunya, i també a Xile i Califòrnia, maridats amb 
formatges i pernils artesans. Totes les propostes inclouen la visita al celler i a la sala de 
vinificació del vi insígnia de la Família Torres. 

Amb les Signature Wine Experiences, Família Torres busca atraure a l’enoturista exigent, 
oferint propostes memorables en grups reduïts de fins a 10 persones. Unes propostes que ja 
han rebut la distinció 'Service Excellence' en els Luxury Travel Awards 2018 i que es poden 
contractar trucant amb antelació al 938.177.330 o via e-mail reserves@torres.es. 

Per a més informació:  
Isabel Vea · Directora de comunicació  
Tel. +34 93 817 78 64 · M. +34 610 70 88 32 
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