
La Ruta del Vi de Lleida 
La DO Costers del Segre 
ocupa 7 paisatges de 
les terres de Lleida i té 
una superfície de 4.000 
hectàrees de vinya i 37 
cellers. Comprèn la part 
central de la conca del riu 
Segre entre el Pirineu i la 
serra de Prades. 

L'esperit innovador dels vins de 

la DO Costers del Segre es tra-

dueix avui en encisadors cellers 

que ofereixen deliciosos vins tan 

diversos com el territori pel qual 

s'estén la Ruta del Vi de Lleida, 

impulsada per l'associació del 

mateix nom, un organisme autò-

nom que uneix iniciatives públi-

ques i privades per promocionar 

el turisme enològic sostenible i 

de qualitat a les terres de Lleida. 

Els cellers inclosos a la Ruta 

del Vi de Lleida són els següents: 

Celler Clos Pons (L'Albagés), Ce-

ller Mas Blanch i Jové (La Pobla 

de Cérvoles), Celler Matallonga 

(Fulleda), Celler Tomàs Cusiné 

(El Vilosell), Celler Vinya Els Vi-

lars (Arbeca), Cérvoles Celler (La 

Pobla de Cérvoles), Celler Caste-

ll del Remei (Castell del Remei), 

Celler Costers del Sió (Balaguer), 

Celler Vall de Baldomar (Baldo-

mar), Celler Castell d'Encús (Ta-

larn), Celler Sauvella - Orcauvins, 

SL (Orcau), Celler Vila Corona 

(Vilamitjana), Mas García Muret 

(Llimiana), Bodegas Raimat - Co-

dorniu, S.A (Raimat), Celler La-

gravera (Alfarràs), Celler Analec 

(Nalec), Celler Cercavins (Verdú) 

i Celler L'Olivera (Vallbona de les 

Monges). Visitar-los és una classe 

magistral de com fer vi aprofitant 

tots els climes, paisatges i recur-

sos naturals. Res és igual. 

A més, a Lleida hi ha un seguit 

d'establiments especialitzats en 

vins, com ara Celler Dalmau (Ba-

laguer), La Bodega (Tremp), Bo 

de Shalom (Lleida), Celler del Ro-

ser Gastronomia (Lleida), Vinicia 

(Lleida) i Carviresa (Verdú). 

Els vins de la D.O. Costers del 

Segre mariden amb el millor de 

la gastronomia lleidatana, ja que 

la Ruta del Vi recorre munici-

pis amb una cuina rica, diversa 

i saborosa. Són 19 restaurants 

de la demarcació que combinen 

perfectament la cuina i els vins. 

L'oferta es completa amb deu 

allotjaments per a tots els gustos. 

L'ultim engranatge d'aquesta 

Ruta del Vi és el patrimoni natu-

rañl i monumental, com els Vilars 

d'Arbeca, la Seu Vella de Lleida, 

el monestir de Vallbona de les 

Monges, el monestir de Les Ave-

llanes o el castell de Verdú, sense 

oblidar els camps d'oliveres de 

Les Garrigues o els paratges na-

turals del Montsec i La Terreta. 

Informció i reserves: www.ru-

tadelvidelleida.cat. 
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