EXPERIÈNCIES
ENOTURISME

VISITA CELLER + DEGUSTACIÓ VINS

Horari (amb reserva prèvia):
•

Dissabtes i diumenges a les 11 h (juliol i agost de dilluns a diumenge a les
11 h)

•

Visites concertades per a grups , sempre amb reserva prèvia per establir
dia i hora

Durada: 1h 30’
Preu: 8 €/pers. (menors 18 anys 5 €, menors 4 anys gratuït)
Inclou:
•
•

Visita celler
Degustació vins (3 vins secs + 1 vi dolç+ petit acompanyament menjar)

Opcional:
•
•
•

Esmorzar: pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafè (suplement 5,50
€/pers.)
Maridatge 4 vins amb 4 tapes (suplement 4 €/pers.)
Dinar carta restaurant Cooperativa Garriguella amb un 5% dte.

MONESTIR SANT QUIRZE DE COLERA

PICNIC EMPORDANÈS + EXCURSIÓ AL MONESTIR +
DEGUSTACIÓ DE VINS
Horari (amb reserva prèvia)
•

Visites concertades per a grups , sempre amb reserva prèvia per establir
dia i hora

Durada: 3 hores
Preu: 16 €/pers. (menors de 18 anys 14 €, menors de 4 anys gratuït)
Inclou:
•
•
•
•

Sortida amb cotxes particulars des de la Cooperativa de Garriguella fins
al Monestir de Sant Quirze de Colera
Picnic empordanès (pa amb tomàquet, embotits i vi amb porró)
Entrada i visita guiada al Monestir de Sant Quirze de Colera (obren a els
11 h)
Degustació de vins a la Cooperativa de Garriguella (3 vins secs + 1 vi dolç)

Opcional:
•
•

Maridatge 4 vins amb 4 tapes (suplement 4 €/persona)
Dinar carta restaurant Cooperativa Garriguella amb un 5% dte.

VISITA TEATRALITZADA
“L’AGUSTÍ, EN VALENTÍ I ELS SECRETS DEL BON VI”
Horari (amb reserva prèvia)
•

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)

Opcional:
•
•

Maridatge 4 vins amb 4 tapes (suplement 4 €/persona)
Dinar carta restaurant Cooperativa Garriguella amb un 5% dte.

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.

Condicions packs:
•
•
•
•

Mínim 2 persones, màxim 60 persones
Reserva prèvia : 2 dies abans
Tots els packs poden estar soferts a canvis degut a la meteorologia
Visites en català, castellà, francès i anglès (visita teatralitzada només en
català i castellà)

Informació i reserves:
Cooperativa de Garriguella, Ctra de Roses, s/n – 17780 - GARRIGUELLA –
Tel.618547958 - terramar@terramar.org

