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NOTA DE PREMSA 
 

Família Torres, distingida per les seves experiències 
enoturístiques per la World Food Travel Association 

 
 Vilafranca del Penedès, 2 de febrer de 2018. Família Torres ha rebut el premi a la millor 
experiència entorn al vi per la seva singular proposta 'Del cep a la copa', en els Food Trekking 
Awards 2018 que concedeix la World Food Travel Association, la principal autoritat mundial de 
turisme gastronòmic. Aquests guardons, repartits en 14 categories, reconeixen l'excel·lència en 
les experiències turístiques relacionades amb el menjar i la beguda que s'ofereixen a tot el 
món; aquesta és la tercera ocasió en què el premi 'Best Wine Experience' recau al celler 
familiar del Penedès. 

'Del cep a la copa' és una activitat que es realitza en època de verema i es dirigeix a aquells 
visitants que volen aprofundir en el coneixement de les diferents varietats de raïm; els 
participants han d'identificar i recollir el raïm del propi cep, que després tastaran en forma de 
fruit i de vi. L'experiència té una gran acceptació i s'oferirà novament aquest any en grups 
reduïts a principis de setembre.  

Família Torres ha estat reconeguda en diverses ocasions per l'originalitat i singularitat de les 
experiències que proposa als seus visitants al celler de Pacs del Penedès. Al reconeixement de 
la World Food Travel Association, se sumen aquest any els de dues guies de referència: Luxury 
Travel Guide li ha atorgat el premi 'Service Excellence' per les seves experiències més 
exclusives, mentre que la publicació Travel & Hospitality li ha concedit el premi 'Brand 
Excellence Award'. La revista Drinks International també ha distingit el celler en diverses 
edicions dels Wine Tourism Awards per les seves experiències enoturístiques. 

Família Torres ofereix més de vint experiències perquè els visitants descobreixin i gaudeixin del 
vi d'una manera diferent. Les propostes inclouen des de maridatges, tallers d'iniciació al tast, 
àpats a cegues o passejades per la vinya fins a activitats per gaudir de les nits d'estiu que 
combinen vi i astronomia. El celler forma part de La Carretera del Vi, una iniciativa que aglutina 
13 cellers sobre el traçat d'una antiga via de comerç romana que va de l'interior del Penedès 
fins a Sitges. 
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