PACK MACABEU
*VISITA AL CELLER, SALA DE BARRIQUES I
TAST DE 3 VINS SECS I UN DOLÇ ( amb petit
acompanyament)

8 € per persona
Durada 1h 30m aproximadament

*PACK MACABEU AMB ESMORZAR (pa
amb tomata, embotit, postre, vi i cafè)
14 € per persona

*possibilitat de quedar-se a dinar al nostre
restaurant 5% descompte a la carta

PACK ECO-SAMSÓ
Un maridatge de paisatge i vi
(burricleta, visita vinya, esmorzar i tastdevins)
RECORREREM AMB BURRICLETA FINS ARRIBAR A
LES NOSTRES VINYES ECOLÒGIQUES SITUADES AL
PARATGE NATURAL DE L’ ALBERA... ALLÀ ESMORZAREM (pa amb tomata i embotit) I TASTAREM ELS
NOSTRES 2 VINS “ERGO” NASCUTS ALLÀ.
Preu per adult 30 €, nen (6 a 10 anys 15 €)
Nens fins a 5 anys amb cadireta (gratuït)
Horari ( a consultar)

PACK GARNATXA
VISITAREM UNA VINYA DELS NOSTRES SOCIS
ON ENS EXPLICARÀ COM ES TREBALLA EN EL
SEU MOMENT. ALLÀ FAREM UN PICNIC
(pa amb tomata i embotit i vi procedent de
la vinya on es trobem)
15 € per persona ( nens fins a 11 anys
gratuït, de 11 a 18 50% de descompte )
Amb cotxe propi

PACK MOSCATELL (gaudint del vi en família)
VISITAREM EL CELLER I SALA DE BARRIQUES, SEGUIDAMENT MENTRE ELS
PARES FAN EL TAST ELS NENS PODRAN GAUDIR EXPERIMENTANT PINTAR
AMB VI (que es podran endur a casa)
Adults 8 € (nens a partir de 6 anys 4 €)

VISITA TEATRALITZADA
“L’AGUSTÍ, EN VALENTÍ I ELS SECRETS DEL BON VI”
Visites concertades per a grups , sempre amb reserva prèvia per establir
dia i hora
Durada: 2 hores
Preu: 10 €/pers. (menors de 18 anys 7 €, menors 4 anys gratuït)
Inclou:
Visita teatralitzada celler
Degustació de vins (3 vins secs + 1 vi dolç)
Consisteix en una visita molt amena i entretinguda en la qual hi ha dos actors
que interactuen, l’Agustí (enòleg de prestigi, qualificat en les millors universitats
d’arreu del món) i en Valentí (viticultor soci de la Cooperativa) els quals ens
explicaran tot el procés d’elaboració del vi i acabaran amb un tast de vins que
trencaran tòpics.
Una visita adequada per a tot tipus de públic perquè grans i petits gaudeixin
del món del vi i de la singularitat de la Cooperativa. Aquesta visita també es
podrà fer concertada per a grups organitzats, escolars, etc.

ALTRES ACTIVITATS
REGALA ENOTURISME
No saps què regalar? A més dels nostres packs enoturístics oferim experiències a mida, xecs regals i tasts
a domicili

DESCOMPTES
Sou una colla de més de 10 persones?
Teniu més de 65 anys?
Consulta’ns i t’informarem

Condicions Packs:


Mínim 2 persones, màxim 60 persones.



Tots els packs poden estar soferts a canvis degut a la meteorologia



Per a grups a partir de 10 persones s’haurà de fer l’abonament del 50% del pack mitjançant transferència bancària abans d’executar-lo



Visites en català, castellà, francès i anglès. ( la visita teatralitzada només en català i castellà )

Informació i reserves:
enoturisme@cooperativa.com
enoturisme@cellergerisena.com
Cooperativa de Garriguella, crta de Roses s/n 17780, Garriguella
Tel:972530002
Mòbil: 658135675
www.cooperativagarriguella.com
www.cellergerisena.com
Per la visita teatralitzada trucar a Tel. 618547958

