
 

 

La proposta, que compta amb la participació de 22 hotels 

emblemàtics i amb història de la ciutat de Barcelona, se celebra del 

16 al 22 de setembre 

EL GREMI D’HOTELS I L’INCAVI POSEN EN 

MARXA LA VUITENA EDICIÓ D’HOTELS AMB DO 

La iniciativa presenta tallers per tastar vins de les DO 

catalanes de la mà d’acreditats sommeliers i 

productors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gremi d’Hotels de Barcelona i l’Institut Català del Vi (INCAVI) organitzen la 

vuitena edició d’Hotels amb DO. Setmana dels vins catalans als hotels de 

Barcelona. Entre el 16 i 22 de setembre, 22 hotels emblemàtics i amb història 

de la ciutat ofereixen tastos de vins amb denominació d’origen catalana en els 

seus espais més íntims i inspiradors. 

Gràcies a aquesta iniciativa es podran tastar vins i caves de les dotze 

denominacions d’origen catalanes. Prestigiosos sommeliers i productors seran 

els encarregats d'explicar el territori d'on procedeixen aquests vins en les 44 

sessions de tast programades, així com les seves característiques, aromes i 

sabors.  

 



 

La proposta compta amb la col·laboració de l’Escola Superior d’Hostaleria de 

Barcelona (ESHOB), Riedel, Time Out Barcelona i l’Agència Catalana de 

Turisme, té un cost de 15 euros i es podrà escollir entre aquelles especialitzades 

en les diferents DO catalanes i d’altres més singulars, com la Presentació del 

Most Festival, el tast de la Guia de Vins de Catalunya o la Riedel Experience. 

Tots els participants seran obsequiats amb una invitació per la 39ª Mostra de 

Vins i Caves de Catalunya. 

Per acabar d’arrodonir l’experiència, alguns hotels han dissenyat Sopars amb 

DO, que presenten menús especials i exclusius per gaudir dels tastos dels millors 

vins catalans als Hotels amb DO de Barcelona. Les reserves es poden fer al web 

mesqhotels.cat. 

Els 22 hotels de Barcelona que participaran en aquesta iniciativa són: 

1- Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton 
2- Barcelona Catedral 
3- Catalonia Barcelona Plaza 
4- Catalonia Eixample 1864 
5- Claris Hotel & Spa GL 
6- Fairmont Rey Juan Carlos I 
7- H10 Marina Barcelona 
8- Hilton Diagonal Mar Barcelona 
9- Hotel Miramar Barcelona 
10- Hotel Neri Relais & Châteaux 
11- Mandarin Oriental, Barcelona 
12- Mercer Hotel Barcelona 
13- Monument Hotel 
14- NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón 
15- OD Barcelona 
16- Ohla Eixample 
17- Pullman Barcelona Skipper 
18- Royal Passeig de Gràcia 
19- SOFIA Barcelona 
20- The Barcelona EDITION 
21- The Wittmore 
22- Yurbban Passage Hotel & Spa 

Es podran gaudir les següents activitats: 

- Tast de vins de la DO Alella 
- Tast de vins de la DO Conca de Barberà 
- Tast de vins de la DO Penedès 
- Tast de vins de la DO Pla de Bages 
- Tast de vins de la DOQ Priorat 
- Tast de vins de la DO Conca de Barberà 
- Tast de vins de la DO Tarragona 
- Tast de vins de la DO Montsant 
- Tast de vins de la DO Costers del Priorat 
- Tast de vins de la DO Empordà 

http://mesqhotels.cat/


- Tast de vins de la DO Catalunya 
- Tast de caves de la DO Cava 
- Tast de sis denominacions d’origen catalanes 
- Presentació del Most Festival, festival de cinema del vi 
- Riedel Experience – tast de vins amb diferents copes Riedel 
- Tast amb els creadors de la Guia de Vins de Catalunya 
- Tast amb membres de l’Associació Vinícola Catalana 
- Tast amb membres de l’Associació Vinya Celler Masia 
- Tast – recorregut per sis Denominacions d’Origen 

 
Descobreix totes les novetats d’Hotels amb DO 2019 al web de mesqhotels.cat i 
a les xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram. 
 
 
Per a més informació: 

INTERPROFIT 

Montse Fernández / Albert Bisellach  

montse.fernandez @interprofit.es / albert.bisellach@interprofit.es 

Tel.: 93 467 02 32 

http://mesqhotels.cat/
https://www.facebook.com/mesqhotels/
https://twitter.com/mesqhotels/
https://www.instagram.com/mesqhotels/

