
Codorníu Quest és una forma original i diver5da de descobrir les Caves Codorníu i 
conèixer els orígens del cava. Els clients formen part ac=va de la visita par=cipant 
d'una gimcana per les instal·lacions del celler.  
Un conjunt de proves d'habilitats i enginy estaran esperant als concursants que hauran 
de salvar-les amb èxit durant el seu recorregut pels cellers Codorníu. Emoció, riures, 
compe==vitat i treball en equip proporcionaran una jornada lúdica i diferent que segur 
serà inoblidable.  
Codorníu, l'empresa familiar dedicada al cava més an=ga d'Espanya i una de les més 
an=gues del món, els espera per compar=r més de 450 anys d'història vi=vinícola. 
Modernisme, art, naturalesa, cultura, crea=vitat i història, són alguns dels ingredients 
d'aquesta apassionant ac=vitat que hem preparat especialment perquè puguin passar 
una estona diver=da i també perquè ens coneguin una mica millor.  
 
Les gimcanes ajuden a millorar l'esperit col·labora=u de les persones i mitjançant el joc 
es facilita la par=cipació dels integrants dels equips, millorant les seves relacions 
personals i fomentant el treball col·labora=u i en equip. Esperem que aquest joc sigui 
interessant per a vostès i que es diverteixin tant com puguin.  
 
Per realitzar l'ac=vitat Codorníu Quest, es divideix el grup entre diferents subgrups i 
equips, cadascun dels quals rep una carpeta amb el qües=onari i altres informacions , 
que els serà imprescindible per poder realitzar l'ac=vitat. L'instructor de l'ac=vitat els 
acompanyarà fins al primer punt on els par=cipants rebran la informació necessària 
per realitzar el joc. Seguidament començarà l'ac=vitat  
 
Durant la visita, els equips aniran plegats i acompanyats d'un guia que els anirà 
explicant el procés d'elaboració del cava i la història de Codorníu. Així doncs, els equips 
no només hauran d'atendre a les preguntes a respondre, sinó escoltar les explicacions i 
observar l'entorn. En alguns punts de l'ac=vitat, els equips hauran de respondre 
preguntes, prac=car algun dels an5cs treballs que es realitzaven en el celler i ser 
par=cipis del disseny de la nostra publicitat. 
  
L'ac=vitat acaba amb una copa de cava. 

Codorníu Quest (150 Minuts) 


