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Arriba la 8a edició de "La Festa
Major del Vi", l'Adernats Vinitfest
Per vuitè estiu consecutiu Adernats organitza l'anomenada Festa Major del Vi a
la Catedral del Vi de Nulles el proper 6 de juliol | El certamen porta set edicions
exhaurint entrades amb més de 500 persones

Un any més, i ja en van vuit, la Catedral del Vi de Nulles es vestirà de gala per celebrar
l'Adernats Vinitfest el proper 6 de juliol. Una festa al celler modernista, un dels més ben
conservats i actius de Catalunya. La coneguda com ?La Festa Major del Vi', que arribarà a la seva
8a edició, és un certamen que més 500 persones avalen cada estiu penjant el cartell d'entrades
exhaurides.
Enguany, sis restaurants o elaboradors del territori maridaran els seus plats amb sis dels millors
vins i caves Adernats. I amb la música dels tarragonins Pepper and Soul, el músic i compositor
de Miravet, Èric Vinaixa, i amb la ?Llarga Vida al Rock'n Roll?.
I finalment, a l'espai Vinilfest, arriba Etzche | Republiq des de Les Borges Blanques amb ritmes de
Funck & Disco en vinil per cremar-ho tot. Serà els moments de gaudir del Mojito Seducció i
el Gincava d'elaboració pròpia d'Adernats.
L'obertura de portes serà a les 21.45 h. Tothom rebrà una copa, sis tiquets degustació de vins i sis
de tapes. Després d'una breu inauguració a càrrec del grup de teatre GTP de Valls a les 22 h, la
festa començarà i la Catedral del Vi de Nulles serà la casa dels assistents fins ben entrada la
matinada.
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5848/arriba/8a/edicio/festa/major/vi/adernats/vinitfest
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[despiece]Venda d'entrades
Les entrades es troben a la venda a la web del celler (http://www.adernats.cat) i a la vinoteca
Adernats a Nulles[/despiece]
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