
ruta do viño do riBEiro

2. adEGaS CELME
 Tel.: 639 081 810 / 636 520 584

3. BodEGaS CuNQuEiro
 Tel.: 988 489 023

4. CaSaL dE arMÁN
 Tel.: 680 979 763

5. CuñaS davia
 Tel.: 669 892 681

6. LEivE ECoadEGa
 Tel.: 698 166 665

7. LiCorES oS MaioS
 Tel.: 639 824 715 / 988 488 115

8. PaZo tiZÓN
 Tel.: 639 788 788

9. Priorato dE raZaMoNdE
 Tel.: 610 142 893

10. raMÓN do CaSar
 Tel.: 988 036 097

11. tErra do CaStELo
 Tel.: 988 471 522

12. viña CoStEira
 Tel.: 648 237 385

aLoXaMENtoS

13. aLdEa ruraL PaZoS dE arENtEiro
 Tel.: 988 402 337

15. CaSa doS uLLoa
 Tel.: 629 873 840

14. aS CaSiñaS
 Tel.: 636 968 847 / 988 472 192

16. GaNdarELa turiSMo ruraL
 Tel.: 667 727 249

17. PaZo dE ESPoSENdE
 Tel.: 629 873 840

rEStauraNtES

18. arNoia CaLdaria HotEL BaLNEario
 Tel.: 988 492 400

19. ParQuE NÁutiCo dE CaStrELo
 Tel.: 988 493 245

ruta do viño do riBEiro

1. adEGa PouSadoiro
 Tel.: 667 568 029

adEGaS

ruta do viño rÍaS BaiXaS ruta do viño rÍaS BaiXaS

adEGaS (cont.)

17. PaZo dE ruBiaNES
 Tel.: 986 510 534

18. SaNtiaGo ruiZ
 Tel.: 986 614 083

19. SEñorÍo dE ruBiÓS
 Tel.: 986 667 212

20 viña CartÍN
 Tel.: 615 646 452 / 615 646 442

21. viña MoraiMa
 Tel.: 986 711 206 / 679400756

aLoXaMENtoS

23. CaSa MariñEira LourdES
 Tel.: 986 543 985 / 635 440 462

24. NaNdE HotEL da NaturEZa
 Tel.: 886 164 836

25. Parador dE CaMBadoS
 Tel.: 986 542 250

26. PaZo dE aLMuÍña
 Tel.: 986 663 424

rEStauraNtES (cont.)

rEStauraNtES

27. Horta E viño
 Tel.: 886 164 836

2. adEGaS E viñEdoS PaCo & LoLa
 Tel.: 986 747 779

3. adEGaS GaLEGaS
 Tel.: 986 663 424 / 986 657 143

4. adEGaS tErra dE aSorEi
 Tel.: 986 680 868

5. adEGaS vaLMiñor
 Tel.: 986 609 060

6. BodEGaS aS LaXaS
 Tel.: 986 665 444

7. BodEGaS dEL PaLaCio dE FEFiñaNES
 Tel.: 986 542 204

8. BodEGaS La vaL
 Tel.: 986 610 728

9. BodEGaS MartÍN CÓdaX
 Tel.: 986 526 040

10. BodEGaS tErraS Gauda
 Tel.: 986 621 001

11. BouZa dE CarriL
 Tel.: 986 710 471

12. CaSa da BarCa
 Tel.: 986 542 570 / 661 866 690

13. GiL arMada
 Tel.: 986 524 877 / 660 078 252

14. LaGar dE BESada
 Tel.: 986 747 473

15. LaGar dE ForNELoS
 Tel.: 986 625 875

ruta do viño dE vaLdEorraS

28. Parador dE CaMBadoS
 Tel.: 986 542 250

adEGaS

ruta do viño dE vaLdEorraS

1. adEGa CEPado
 Tel.: 686 611 589

16. Mar dE FradES
 Tel.: 986 680 911

2. adEGa o CaSaL
 Tel.: 689 675 800

3. aLaN dE vaL
 Tel.: 988 310 431

4. BodEGa a Coroa
 Tel.: 988 310 648

5. BodEGa roaNdi
 Tel.: 988 335 198 / 638 889 437

6. BodEGaS GodEvaL
 Tel.: 988 108 282

7. Cova da XaBrEira
 Tel.: 653 432 621

8. JoaQuÍN rEBoLLEdo
 Tel.: 988 372 307

9. MELiLLaS E FiLLoS
 Tel.: 699 358 747

aLoXaMENtoS

10. aPartaMENtoS turÍStiCoS trEMiñÁ
 Tel.: 988 684 354 / 607 340 475

11. CaSa ruraL PaCio do SiL
 Tel.: 988 311 346 / 609 567 823

12. HotEL CaLZada
 Tel.: 988 307 734

13. PENSiÓN auruM
 Tel.: 988 108 416

rEStauraNtES

14. a CaPiLLa GraNJa ESCuELa
 Tel.: 605 903 422

15. CaSa GaLaiCa
 Tel.: 988 347 235

ruta do viño rÍaS BaiXaS

adEGaS

1. adEGa EidoS
 Tel.: 986 690 009 / 664 444 334

20. rEStauraNtE CaSaL dE arMÁN
 Tel.: 638 043 336

16. HotEL PaLadiuM
 Tel.: 988 336 801

ruta do viño da riBEira SaCra

adEGaS

ruta do viño da riBEira SaCra

1. adEGa vELLa
 Tel.: 660 047 602 / 606807897

2. aMEdo
 Tel.: 982 184 488 / 610846686

3. BodEGa riBada
 Tel.: 629 830 893

4. rECtoraL dE aMaNdi
 Tel.: 988 384 200

5. CaSa MorEiraS
 Tel.: 680 545 830

6. CoNdado dE SEQuEiraS
 Tel.: 618 815 135 / 639 223 175

7. PoNtE da BoGa
 Tel.: 988 203 306

8. ProENCia
 Tel.: 982 460 055 / 609017945

9. roNSEL do SiL
 Tel.: 988 984 923 / 685877740

11. vÍa roMaNa
 Tel.: 982 462 069

aLoXaMENtoS

12. CaSa daS XaCiaS
 Tel.: 616 817 642

ruta do viño dE MoNtErrEi

adEGaS

1. daNiEL FErNÁNdEZ
 Tel.: 988 590 864

2. FraGaS do LECEr
 Tel.: 616 670 249 / 988 425 950

3. GarGaLo
 Tel.: 988 590 203

8. vÍa arXÉNtEa
 Tel.: 687 409 618

4. PaZo dE vaLdECoNdE
 Tel.: 686 685 197

5. QuiNta SoutuLLo
 Tel.: 651 488 915 / 687 468 589

6. tErraS do CiGarrÓN
 Tel.: 986 526 040 / 988 418 703

7. triaY
 Tel.: 608 342 712

aLoXaMENtoS

9. HotEL viLLa dE vErÍN
 Tel.: 988 411 981

10. o rEtiro do CoNdE
 Tel.: 988 418 123

11. Parador dE vErÍN
 Tel.: 988 410 075

rEStauraNtES

12. BraSiL
 Tel.: 988 410 249

13. Parador dE vErÍN
 Tel.: 988 410 075

10. vaL dE QuiroGa
 Tel.: 982 428 580

22. viña Nora
 Tel.: 986 667 210 / 986 664 610

ENdErEZoS dE iNtErESE
RUTAS DOS VIÑOS

EN QuE CoNSiStEN aS 11aS 
XorNadaS dE PortaS aBErtaS?

Estrada Santiago-Noia, Km 3 
15897 Santiago de Compostela 
Tel.: +34 981 900 643 
Fax: +34 981 542 659 
www.turismo.gal

turiSMo dE GaLiCia

Durante cinco fins de semana entre os meses de maio 
e xuño poderás facer visitas guiadas e gratuítas ás 
adegas participantes nesta promoción. Todas terán 
as súas portas abertas para ti durante a fin de semana 
da campaña -ás 11.00 h, 12.30 h e 17.00 h do sábado 
e ás 12.00 h do domingo-. En cada Ruta poderás 
atopar ademais un programa especial de actividades: 
autobuses do viño, catas comentadas, visitas a museos, 
rutas monumentais, paseos en barca, menús especiais 
en restaurantes e descontos en aloxamentos adheridos 
ás 11as Xornadas, e outras accións relacionadas co mundo 
do viño.

Recoméndase confirmar a visita vía telefónica coa 
adega correspondente.

Ao abeiro das 11as Xornadas de portas abertas das Rutas 
dos Viños de Galicia creáronse cinco composicións 

musicais orixinais inspiradas 
en cadansúa denominación de 
orixe vitivinícola. O resultado 
deste traballo é un conxunto 
de pezas únicas que permiten 
paladear os nosos viños a través 
dunha senlleira experiencia 
musical.

maridaxe sonora

E N T R E MÚS ICA E
V I Ñ

O

unha

unha maridaxe sonora entre música e viño

A aplicación Enoturismo en Galicia pode descargarse 
gratuitamente dende as tendas de aplicacións 
das plataformas IOS e Android. A información 
proporciónase en galego, castelán e inglés, optando o 
usuario polo idioma que prefira. Esta ferramenta ofrece 
información sobre todos os establecementos adheridos 
ás cinco Rutas dos Viños de Galicia: adegas, destilerías, 
restaurantes, aloxamentos, empresas de lecer, museos, 
oficinas de información turística, axencias de viaxes 
especializadas, enotecas, etc. facilitando deste xeito 
ao usuario o coñecemento do enoturismo da nosa 
Comunidade Autónoma.

o Enoturismo de Galicia no teu móbil

+info: www.rutasviñosgalicia.gal

ruta do viño do riBEiro
Praza Maior s/n 
32400 Ribadavia. Ourense 
Tel.: 988 477 100 
www.rutadelvinoribeiro.com 

ruta@rutadelvinoribeiro.com

ruta do viño rÍaS BaiXaS
Rúa Príncipe 10, Pazo Torrado 
36630 Cambados. Pontevedra 
Tel.: 687 523 230 
www.rutadelvinoriasbaixas.com 

info@rutadelvinoriasbaixas.com 

ruta do viño dE vaLdEorraS
Praza do Concello, 2 
32300 O Barco de Valdeorras. Ourense 
Tel: 604 078 753 
www.rutadelvinovaldeorras.com 

info@rutadelvinovaldeorras.com 

ruta do viño da riBEira SaCra
Rúa do Comercio 6-8 
27400 Monforte de Lemos. Lugo 
Tel.: 982 410 968 / 698 167 991 
Fax: 982 411 265 
www.rutadelvinoribeirasacra.org 

rutavino@ribeirasacra.org

ruta do viño MoNtErrEi
Rúa de Castelao 10, Baixo 
32600 Verín. Ourense 
Tel.: 988 590 007 
www.rutadelvinomonterrei.com 

info@domonterrei.com

BUSES DO VIÑO. O sábado 21 de maio sairán autobuses dende Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo e o domingo día 22 dende 
Pontevedra e Vigo, para facer diferentes visitas pola Denominación de Orixe Rías Baixas. En cada ruta visitaranse algunhas das adegas 
participantes nas Xornadas e o xantar, libre, terá lugar nalgún dos concellos adheridos á Ruta. En todo momento os asistentes estarán 
acompañados por un guía turístico. A actividade ten un custo de 10 € / adult@ - 5 € / nen@ (de 3 a 13 anos). O xantar non está incluído. 
Prazas limitadas, recoméndase reserva previa. +Info: Tels. 986 091 088 / 687 523 230.

ADEGA EIDOS. DOMINGO VERMÚ CON TAPAS DE ARROCES MEDITERRÁNEOS. Visita á bodega con sesión vermú. Rocío 
Garrido, cociñeira profesional, explicará como elaborar vermú con albariño, que acompañaremos con tapas de arroces mediterráneos.
Horario: domingo 22 de maio, ás 12.00 h. Prezo: 20 € / persoa. +Info: 986 690 009 / 664 444 334.

PAZO QUINTEIRO DA CRUZ. TEA TASTING & GALICIAN CHEESE & ALBARIÑO WINE. Visita ao Xardín de Excelencia 
Internacional da camelia do pazo Quinteiro da Cruz combinada coa experiencia de maridar té, queixos galegos e albariño “Quinteiro da 
Cruz”. Poderemos degustar e gozar da maridaxe dun mesmo produto con elementos tan diferentes como o té de Camellia Sinensis, da 
primeira plantación de té de España do pazo Quinteiro da Cruz, e o albariño “Quinteiro da Cruz”. Horario: venres 20 de maio, de 17.00 a 
19.30 h. Domingo 22 de maio, de 11.00 a 13.30 h. Prezo: 35 € / persoa. +Info: 619 110 806.

SEÑORÍO DE RUBIÓS. RUTA DE SENDEIRISMO “PEDRAS E VIÑO”. VISITA. Andaina “Pedras e Viño”, ruta guiada circular 
de case 5 quilómetros coa que visitaremos os petroglifos da Coutada e o castro de Altamira, para rematar cunha visita á adega Señorío 
de Rubiós, na que degustaremos dous dos seus viños. Horario: domingo 22 de maio, ás 10.00 h. Prezo: 18 € / persoa. +Info: 986 667 212 
/ 654 960 109.

ADEGA VIÑA CARTÍN. Visita e cata dun dos seus viños. Visita á colección privada de coches clásicos e degustación do seu escumoso 
“Terras de Lantaño”. Imprescindible cita previa. Horario: venres 20, sábado 21 e domingo 22 de maio ás 12.00 h. Prezo: 6 € / persoa. +Info: 
615 646 452 / 615 646 442.

ADEGAS GALEGAS-PAZO DE ALMUÍÑA.“ENÓLOGO POR UN DÍA”. Convértete por un día nun verdadeiro enólogo 
elaborando o teu propio viño a partir de castes autóctonas galegas. Percorre os nosos viñedos, coñece as principais características e 
segredos da elaboración da nosa gama de monovarietais e sinte a maxia de facer o teu propio coupage. Horario: venres 20 de maio, ás 
16.00 h. Prezo: 30 € / persoa. +Info: 986 663 424.

ADEGAS TERRA DE ASOREI
- Cata en adega. Visita con degustación de albariños e maridaxe con diferentes produtos gastronómicos. Horario: sábado 21 e domingo 
22 de maio, ás 12.00 h. Prezo: 10 € / persoa. *Grupo mínimo: 6 adult@s. +Info: 986 680 868
- Ruta de sendeiRismo “auga, natuReza e adega”. Ruta guiada circular dende a adega polos muíños ata A Armenteira. 
Finalizaremos na bodega degustando produtos da terra: empanadas, queixos e conservas, acompañados dos viños da adega. Horario: 
sábado 21 e domingo 22 de maio, ás 10.00 h. Prezo: 23 € / persoa. *Grupo mínimo: 10 adult@s. +Info: 986 680 868

PAZO BAIÓN. TOUR VIÑOS DE PAGO. Percorreremos os viñedos e a adega para coñecer a elaboración dos seus viños. 
Descubriremos a historia do Pazo Baión e poderemos gozar da súa beleza arquitectónica e paisaxística. Remataremos a visita cunha 
degustación comentada de tres albariños elaborados na finca, acompañados dunha maridaxe de queixos galegos. Necesaria reserva 
previa. Horario: domingo 22 de maio, ás 12.00 h. Prezo: 30 € / persoa. *Grupo mínimo: 2 adult@s. +Info: 636 800 234.

NANDE HOTEL DA NATUREZA. Visita guiada á contorna natural do establecemento. Horario: venres 20, sábado 21 e domingo 22 
de maio de 12.00 a 13.00 h. Prezo: 7 € / persoa. +Info: 886 164 836.

QUINTA DE SAN AMARO. CATA MARIDAXE.  Experiencia gastronómica na que se degustarán tres tapas e un postre acompañados 
de tres viños e un cóctel, todo da D.O. Rías Baixas. Horario: sábado 21 de maio, ás 13.00 h. Prezo: 35 € / persoa. *Grupo mínimo de 6 
persoas. +Info: 630 87 590.

ALOXAMENTOS CON OFERTAS ESPECIAIS 11AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA: 
Hotel Nande: cuarto dobre con almorzo + detalle de benvida, 70 € / persoa / noite. Parador de Cambados: aloxamento + almorzo: 15% 
de desconto sobre prezo habitual (consultar). Casa Mariñeira Lourdes: aloxamento + almorzo (10% de desconto en noites adicionais), 
130 € / 2 noites. Pazo de Almuíña: cuarto dobre con cama dobre ou 2 camas, baño e acceso directo ao patio interior do pazos, 92 € / 
persoa / noite, cuarto dobre con vistas: cama dobre, bañeira e vistas ao Val de Melgaço, 107 € / persoa / noite. 

ruta do viño rÍaS BaiXaS - 20 a 22 dE Maio

BUSES DO VIÑO. Servizo de transporte e guía acompañante especializado na Ribeira Sacra para realizar visitas ás adegas, museos e 
outros lugares de interese participantes nas 11as Xornadas de Portas Abertas. A actividade ten un custo de 10 € / adult@ - 5 € / nen@ (de 
3 a 13 anos). O xantar non está incluído. Prazas limitadas, recoméndase reserva previa. +Info: 698 167 991.

CATA SINFONÍA DE AROMAS E SABORES DA RIBEIRA SACRA. Cata maridaxe de viños da Ribeira Sacra impartida pola 
sommelier Mercedes González. A degustación estará acompañada de “cociña en miniatura”: petisco, entrante, principal e sobremesa. 
Horario: venres 3 de xuño, de 20.00 a 22.00 h (aproximadamente). Prezo: Gratis. *Grupo mínimo de 10 persoas, máximo de 20. Lugar: 
Centro do viño da Ribeira Sacra (Monforte de Lemos). +Info: 698 167 991.

OBRADOIROS INFANTÍS. Relacionados co mundo do viño e da Ribeira Sacra, estes obradoiros faranse en dous espazos diferentes 
segundo as idades:
- espazo infantil i (de 3 a 5 anos). Elaboración e decoración de cuncas de barro e creacións con cortizas de botellas de viño.
- espazo infantil ii (de 6 a 11 anos). Neste obradoiro desenvolveranse varias actividades: • “Chapas ribeirás”: creación de chapas, 
• “Os sentidos da Ribeira Sacra”: experimentación a través dos 5 sentidos, • “Masterchef infantil”: elaboración dunha receita onde a uva 
é a gran protagonista. 
Horario: sábado 4 de xuño. Espazo infantil I, de 11.00 a 13.00h. Espazo infantil II, de 11.00 a 14.00 h. Prezo: Gratis. *Grupo mínimo de 8 
participantes, máximo de 20. Lugar: Concello de Chantada. +Info: 698 167 991.

RUTA ENTRE OLIVEIRAS DO CAMIÑO DE INVERNO. Ruta -con guía acompañante e transporte incluídos- na que se visitarán 
viñedos da zona, unha almazara -onde faremos unha degustación de aceite-, a igrexa de San Salvador del Hospital e explotacións mineiras 
romanas. O xantar, incluído, terá lugar no castelo de Torrenovaes e consistirá na degustación de produtos típicos acompañados con viños 
da D.O. Ribeira Sacra. Tamén visitaremos unha das adegas participantes nas Xornadas. Horario: sábado 4 de xuño, de 09.30 a 18.00 h 
aproximadamente. Prezo: 10 € / persoa. *Grupo mínimo 10 persoas, máximo 20. Lugar: Saída dende o aparcamento do parque dos Condes 
(Monforte de Lemos). +Info: 698 167 991.

ENTRE VIÑOS E PINCHOS. Actividade -con guía acompañante e transporte incluídos- na que se visitarán dúas das adegas 
participantes nestas 11as Xornadas, para degustar os seus viños acompañados de petiscos. Inclúe tamén a degustación de dous pinchos 
no restaurante O Grelo, de Monforte de Lemos. Horario: sábado 4 de xuño, de 17.00 a 21.30 h aproximadamente. Prezo: 10 € /persoa. 
*Grupo mínimo de 10 persoas e máximo de 20. Lugar: Saída dende o aparcamento do parque dos Condes en Monforte de Lemos. +Info: 
698 167 991 .

COÑECEMOS O MIÑO DA RIBEIRA SACRA. Faremos unha ruta en lancha, saíndo desde Pincelo, e pasando polo Cabo do Mundo, 
o Penedo do Garabullo, o castelo de Marce e a fervenza de Augacaída. Visitaremos unha das adegas participantes, onde degustaremos 
algún dos seus viños e tomaremos pinchos típicos da zona. Horario: sábado 4 de xuño, de 16.00 a 20.30 h aproximadamente. Prezo: 10 € 
/ persoa. *Grupo mínimo de 10 persoas e máximo de 20. Lugar: Saída dende o aparcamento do parque dos Condes (Monforte de Lemos). 
+Info: 698 167 991.

RUTA DO ROMÁNICO DE CHANTADA. Visita ás igrexas de Santa María de Pesqueiras -camiñaremos por unha senda de case un 
quilómetro-, Santa María de Nogueira de Miño e San Salvador de Asma. Horario: domingo 5 de xuño, de 10.00 a 14.00 h. Prezo: Gratis. * 
Non se inclúe transporte, séguese en vehículos propios ao coche do guía. A ruta pode ser modificada a criterio do guía por celebracións 
relixiosas. Recoméndase levar roupa e calzado cómodos. Lugar: Saída desde o IES Val do Asma (Chantada). +Info: 698 167 991 .

RUTA ENTRE SENDEIROS DO SIL. Ruta de sendeirismo PR-G 213, a Ruta Dos Bosques Máxicos de Castro Caldelas, un tramo de 10 
quilómetros aproximadamente, cunha dificultade media/baixa. Visitaremos tamén á Adega Vella, na Teixeira, con degustación de cinco 
dos seus viños, acompañados de pinchos típicos. Esta ruta inclúe guía acompañante e transporte. Horario: domingo, 5 de xuño, de 10.00 
a 14.30 h aproximadamente.. Prezo: 10 € / persoa. * Grupo mínimo de 10 persoas e máximo de 20. Lugar: Saída dende o aparcamento do 
parque dos Condes (Monforte de Lemos). +Info: 698 167 991 .

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO VIÑO DA RIBEIRA SACRA. Visita libre ao Centro de Interpretación do Viño da Ribeira 
Sacra. Trátase dun espazo museístico onde se realizará unha viaxe polo patrimonio artístico, histórico, natural e vitivinícola da Ribeira 
Sacra. Horario: venres 3, sábado 4 e domingo 5 de xuño, de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.30 h. Prezo: 3 € / persoa (2,5 € / persoa para 
grupos a partir de 15 persoas). +Info: 982 404 715.

ECOMUSEO DE ARXERIZ-FUNDACIÓN XOSÉ SOTO DE FIÓN. Atópase no concello do Saviñao, nun espazo de 35 hectáreas 
axardinadas, ubicado en fronte dun dos lugares máis emblemáticos da Ribeira Sacra: o Cabo do Mundo. Todo está organizado ao redor 
dun pazo do século XVII, onde se dispoñen as salas divulgativas e expositivas. Forma parte da Rede Museística de Galicia como Colección 
Visitable. Destaca a gran sala dedicada á cultura fluvial cunha das maiores concentracións de barcas de río, sendo o “barco de dornas” 
o único que se conserva. Horario: venres 3, sábado 4 e domingo 5 de xuño, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 h. Prezo: Prezo especial 
11as Xornadas de portas abertas 1 € / persoa (visitas en grupo), tarifa xeral 3,5 € / persoa, tarifa reducida 2€ / persoa. +Info: 629 941 667.

ENOTURISMO GALICIA. RUTA GUIADA EN SEGWAY POLOS MIRADOIROS DA ZONA. Excursión en segway, con monitor, 
dende Doade ata os miradoiros Pena do Castelo e Souto Chao. Realizaremos un percorrido entre viñedos sobre os canóns da Ribeira 
Sacra, e gozaremos de paisaxes únicas entre os sendeiros do souto de Valguaire. Duración aproximada de 2 horas. Horario: consultar. 
Prezo: 35 € / persoa. +Info: 676 101 649.

ALOXAMENTOS CON OFERTAS ESPECIAIS 11AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA: 
Casa das Xacias: bono de 50 € aluguer fin de semana, prezo consultar no establecemento, 2 noites.

ruta do viño da riBEira SaCra - 3 a 5 dE Xuño

BUSES DO VIÑO. Servizo de transporte para visitar adegas o sábado 28 e o domingo 29 de maio durante todo o día. En todo momento 
os asistentes estarán acompañados por un guía turístico. A actividade ten un custo de 10 € / adult@ - 5 € / nen@ (de 3 a 13 anos). O xantar 
non está incluído. Prazas limitadas, recoméndase reserva previa. +Info: 604 078 753.

ACTO DE INAUGURACIÓN DAS 11AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NA RUTA DO VIÑO DE VALDEORRAS. 
Inauguración das 11as Xornadas de portas abertas cun cóctel de benvida e lectura da obra do poeta valdeorrés Florencio Delgado 
Gurriarán. Horario: venres 27 de maio, de 20.30 a 22.30 h. Prezo: Gratuíto. Lugar: Hotel Monumento 4* Pazo do Castro (O Barco de 
Valdeorras). +Info: 988 321 150 / 604 078 753.

TÚNEL DO VIÑO. Xornada de promoción dos viños de Valdeorras na que se poderá degustar unha ampla selección dos viños das 
adegas participantes nas xornadas. O túnel terá unha duración aproximada de dúas horas, en horario de mañá e de tarde, estará atendido 
por camareiros e contará coas explicacións dun especialista en viños. Esta velada estará amenizada con música en directo. Recoméndase 
reserva previa. Horario: sábado 28 de maio, de 12.00 a 14.00 h e das 19.30 a 22:30 h. Prezo: 10 € / persoa (inclúe unha copa e 10 
degustacións de viño). Lugar: Praza Maior do Concello do Barco de Valdeorras. +Info: 988 321 150 / 604 078 753.

ARTE E VIÑO. Experiencia na que os participantes pintarán un cadro con pintura acrílica, inspirado na obra "A noite estrelada" de Van 
Gogh. Unha pintora profesional, Julia Aguiar, guiará aos participantes con pasos claros e sinxelos. Esta actividadae está deseñada para 
que persoas sen experiencia coa pintura poidan facer un cadro en dúas horas mentres gozan dunha copa de viño nun ambiente relaxado. 
Horario: sábado 28 de maio, de 16.30 a 18.30 h. Prezo: 15 € / persoa. *Grupo mínimo de participantes 8 persoas, máximo, 15 persoas. Lugar: 
área recreativa do Aguillón (A Rúa). +Info: 988 321 150 / 604 078 753.

OS SEGREDOS DE VALDEORRAS. Observación astronómica guiada por un astrónomo que nos achegará ao “ceo profundo”, 
para poder ver varias galaxias na Osa Maior, un cúmulo globular e unha nebulosa. Nesta observación poderemos degustar unha copa 
de godello. Esta actividade poderá sufrir alteracións debido á climatoloxía (en caso de ser adversa, o astrónomo fará unha presentación 
proxectada dende a cámara do telescopio). Horario: venres 27 de maio, de 22.30 a 24.00 h. Prezo: Gratuíto. *Grupo mínimo de participantes 
15 persoas, máximo, 30 persoas. Lugar: aparcamento traseiro do Hotel Monumento 4* Pazo do Castro (O Barco de Valdeorras). +Info: 
988 321 150 / 604 078 753.

VIÑOS DE VALDEORRAS E CHOCOLATE, A XUNTANZA DE DOUS SEDUTORES. Cata dos viños de cinco adegas de 
Valdeorras participantes nas 11as Xornadas e de cinco chocolates con elevada porcentaxe de cacao da man da sommelier Mercedes 
González. Coñeceremos o poder sedutor e estimulante da mestura dos viños de Valdeorras e os chocolates, unha unión diferente, unha 
enoexperiencia para aprender a sorprender a través de dous mundos sumamente pracenteiros. A actividade rematará cunha actuación 
musical. É necesaria a inscrición previa. Horario: sábado 28 de maio, de 19:00 a 20.30 h. Prezo: 5 € / persoa. *Grupo mínimo de participantes 
12 persoas, máximo, 24 persoas. Lugar: Praza José Antonio Miguez, nº 1 (A Rúa). +Info: 988 321 150 / 604 078 753.

DESCUBRINDO AS PEGADAS DO PASADO. Patrimonio e enoturismo danse a man nunha visita ao castro prerromano de 
Castrillón. Dende Larouco faremos un pequeno paseo de 20 minutos aproximadamente, partindo da igrexa do pobo e rematando en 
Castrillón. Descubriremos a historia desta paraxe da man dun arqueólogo. Aquelas persoas que o desexen poden finalizar a actividade 
cun pícnic (entregado en pack individual) e unha cata dos viños de Valdeorras das adegas participantes nas Xornadas realizada pola 
sommelier Mercedes González. É necesaria a inscrición previa. Horario: domingo 29 de maio, de 11.00 a 14.00 h. Prezo: Gratuíto o paseo. 
Pícnic 5 € / persoa. * Grupo máximo de participantes 30 persoas. +Info: 988 321 150 / 604 078 753.

DESCUBRINDO A RUTA DA LOBA DA FADA E OS VIÑOS DE VALDEORRAS. Un autobús estará agardándonos na zona do 
Bañadoiro de Vilamartín (a carón do campo de fútbol) para levarnos ata o pobo de Cernego, desde onde descubriremos a lenda da Loba 
da Fada a través dunha ruta de 6 km que nos levará ata Vilamartín. Gozaremos dunha cata comentada de 5 viños no interior dunha antiga 
cova empregada para a conservación do viño. No percorrido veremos viñedos, soutos, terras cultivadas e construccións vencelladas á 
vida no rural. Necesaria a inscrición previa. Horario: sábado 28 de maio, de 10.00 a 14.00 h. Prezo: Ruta gratuíta. Cata 5 € / persoa. * Grupo 
mínimo de participantes 10 persoas, máximo 20. +Info: 988 321 150 / 604 078 753.

PARQUE NATURAL SERRA ENCIÑA DA LASTRA. Visita ao parque natural ubicado no concello de Rubiá, onde a aciñeira, que dá 
nome ao parque, ten historia de seu. Esta árbore significa clima mediterráneo e solos calcarios, por iso resulta escasa no resto do territorio 
galego. Observaremos tamén outras arbóres como sobreiras, rebolos, amendoeiras, oliveiras, convivindo con vellos castiñeiros. O parque 
posúe un gran número de “palas”, covas (aquí está a meirande rede de cavidades subterráneas de Galicia). A fauna da serra está composta 
por aves rapaces, morcegos e un gran número de invertebrados ligados ao característico clima desta zona, o de menor pluviosidade de 
toda a comunidade autónoma. Horario: venres 27, sábado 28 e domingo 29 de maio: de 10.30 a 14.00 h e de 16.00 a 19.30 h. Prezo: visita 
libre e gratuíta. +Info: 988 783 055 .

CASTELO DO BOLO E AO SANTUARIO DAS ERMITAS. O concello do Bolo organiza visitas ao castelo medieval e ao santuario 
das Ermitas, ubicados no seu concello. O Castelo é un dos monumentos emblemáticos da zona, e ten a súa orixe no século XII. O santuario 
barroco das Ermitas, do século XVII, foi declarado Ben de Interese Cultural (BIC) no ano 2006. Horario: venres 27, sábado 28 e domingo 
29 de maio: de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h. Prezo: visita libre e gratuíta ao santuario das Ermitas. Entrada ao castelo 1,80 € / 
persoa. +Info: 988 323 030 / 606 017 105.

ENOTURISMO GALICIA
- entRe lousas e viños de valdeoRRas. Visita aos bancos, as montañas de onde se extraen as lousas, para ver como se fai e o 
posterior traslado das mesmas á planta de transformación, onde coñeceremos os diferentes traballos, ata chegar ao momento da súa 
embalaxe e expedición. Para finalizar a xornada visitaremos unha adega da D.O. Valdeorras, onde participaremos dunha cata de godellos 
da zona. Horario: sábado 28 de maio, de 10.30 a 14.15 h. Prezo: 27 € / persoa. *Grupos mínimos de 6 persoas. Desprazamento en vehículos 
particulares. Lugar: Preguntar no momento da inscrición. +Info: 676 101 649.
- viñoteando entRe Covas. Visita a dúas adegas-cova. As covas son bodegas soterradas onde tradicionalmente se elaboraba o 
viño. A visita inclúe a degustación de dous viños acompañados dun petisco típico da zona. Horario: domingo 29 de maio, de 10.30 h a 
14.15 h. Prezo: 26 € / persoa. *Grupos mínimos de 6 persoas. Desprazamento en vehículos particulares. Lugar: Preguntar no momento da 
inscrición. +Info: 676 101 649.

  VALDEORRAS É VIÑO
- “a idade media, o RomániCo e o viño godello”. Ruta guiada pola historia da comarca de Valdeorras. Comezaremos na 
Casa Señorial Mosteiro de Xagoaza, que na Idade Media estivo marcada pola presenza da Orde de Cruz de Malta. Continuaremos coa 
visita a Bodegas Godeval para coñecer outra parte da historia de Valdeorras, relacionada co viño e co proxecto de recuperación da uva 
godello. Pasearemos pola viña e visitaremos a adega nova e a Cova dos Monxes, onde cataremos un dos seus viños acompañado dun 
pincho tradicional. Horario: sábado 28 de maio, ás 11.00 h. Prezo: 15 € / persoa. *Grupo máximo 15 persoas. Desprazamento en vehículos 
particulares ata o mosteiro de Xagoaza. Lugar: Preguntar no momento da inscrición. +Info: 619 086 326. 
- “un paseo da man do poeta floRenCio delgado guRRiaRán”. Paseo guiado polas rúas de Córgomo (Vilamartin), que nos 
permitirá coñecer ao autor homenaxeado no Día das letras Galegas 2022, Florencio Delgado Gurriarán. A ruta pasará por diferentes 
puntos da vila natal do poeta que nos desvelarán diversos aspectos da súa vida e da súa obra. Remataremos o paseo cunha cata de dous 
viños de Valdeorras acompañados dun pincho. Horario: domingo 29 de maio, ás 11.00 h. Prezo: 15 € / persoa. *Grupo máximo 15 persoas. 
Desprazamento en vehículos particulares ata Córgomo. +Info: 619 086 326.

BODEGAS GODEVAL. OS AROMAS DA GODELLO, ENTRENANDO OLFACTO E GUSTO. Cata de tres viños da adega coa 
que educaremos os nosos olfactos, centrándonos nos aromas da uva godello. A degustación inclúe petiscos. Horario: sábado 28 de maio, 
ás 11.30 h. Prezo: 20 € / persoa. +Info: 988 108 282.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS TREMIÑÁ. CATA COMENTADA DE VIÑOS DE VALDEORRAS. Cata de viños da D.O. 
Valdeorras elaborados coas variedades de uvas godello, mencía e garnacha conducida polo adegueiro Javier García (Bodegas Sampayolo). 
A cata acompañarase con pinchos de empanadas típicas da zona. Horario: sábado 28 de maio, ás 12.00 h. Prezo: 10 € / persoa. +Info: 607 
340 475.

ALOXAMENTOS CON OFERTAS ESPECIAIS 11AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA: 
Apartamentos Turísticos Tremiñá: Apartamento 1 (1 cuarto), 140 € / 2 noites con cata incluida. Apartamento 2 (1 
cuarto+salón+hidromasaxe), 180 € / 2 noites con cata incluida. Apartamento 3 (2 cuartos+salón+hidromasaxe), 250 € / 2 noites 
con cata incluida. Casa Rural Pacio do Sil: cuarto dobre 60 €, almorzo 6 € / persoa. Hotel Calzada: cuarto dobre 65 €, cuarto 
indivicual 55 €. Pensión Aurum: Cuarto dobre 40 €, cuarto individual 30 €.

ruta do viño dE vaLdEorraS - 27 a 29 dE Maio

BUSES DO VIÑO. O sábado 14 de maio sairán autobuses dende Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela e A Coruña. 
O domingo 15 de maio sairán desde Santiago de Compostela, Pontevedra e Ourense. En cada ruta visitaranse algunhas das adegas 
participantes nas Xornadas e parte do patrimonio vitivinícola. En todo momento os asistentes estarán acompañados por un guía turístico. 
A actividade ten un custo de 10 € / adult@ - 5 € / nen@ (de 3 a 13 anos). O xantar non está incluído. Prazas limitadas, recoméndase reserva 
previa. +Info: 988 477 100. 

“CAMIÑO DO VIÑO”. Viaxe iniciática á cultura e á historia do viño en Galicia organizada polo concello de Ribadavia e a Ruta do viño 
do Ribeiro. Seguindo os pasos dos arrieiros que levaban o viño a Compostela e Pontevedra, faremos unha ruta a pé pasando por vellas 
adegas, antigos pazos, camiños medievais e aldeas históricas. Comezaremos na Praza Maior de Ribadavia. e remataremos en San Clodio 
(aproximadamente 13 km). Horario: domingo 15 de maio de 10.00 a 14.00 h. Prezo: Gratis. Prazas limitadas, necesaria inscrición previa. 
Lugar: Saída da Oficina de Turismo de Ribadavia, Praza Maior. +Info: 988 477 100.

SÁBADO DE TAPEO “CON SABOR A RIBEIRO”. Os restaurantes participantes nas 11as Xornadas de portas abertas presentarán 
unha oferta variada de petiscos que se poderán harmonizar cos viños das diferentes adegas participantes. Aforo limitado, necesaria 
inscrición. Horario: sábado 14 de maio de 19.30 ás 21.30 h. Prezo: 8 € / persoa. Lugar: Igrexa da Madalena, Praza da Madalena (Ribadavia). 
Esta actividade pode variar de emprazamento en función da conxuntura sanitaria. +Info: 988 477 100.

ROTEIRO “RIBADAVIA E VIÑO”. A través dun paseo polo casco histórico de Ribadavia descubriremos a historia e historias do viño 
do Ribeiro, a súa elaboración, orixe, paisaxe, as exportacións… Todo acompañado da beleza monumental da vila con paradas en diferentes 
puntos como a Porta Nova, miradoiros da Praza Buján, rúa dos Fornos, García Boente ou a praza Maior. Finalizaremos cunha actuación 
musical na praza Maior. Aforo limitado, imprescindible reserva previa. Horario: venres 13 de maio de 19.00 a 20.30 h. Prezo: 2 € / persoa. 
Lugar: Porta principal do castelo de Ribadavia (Fronte á Alameda). +Info: 988 477 100.

MUSEO DO VIÑO DE GALICIA. Exposición permanente sobre a cultura e produción do viño en Galicia, a viticultura e os oficios 
tradicionais, as Denominacións de Orixe galegas, etc. Na exposición temporal poderase ver “Imaxes do Viño en Galicia: etiquetas do viño 
galego”. Horario: venres 13, sábado 14 e domingo 15 de maio, horario xeral: de 10.00 a 14.30 h e de 16.00 a 19.30 h. Ás 11.00 e ás 17.30 h 
visita guiada. Ás 12.00 e ás 18.00 h visitas guiadas para familias. Prezo: Visita gratuíta. +Info: 988 783 075.

MUSEO ETNOLÓXICO. Poderemos visitar as seguintes exposicións: • “A pesca fluvial” a través da colección do Museo Etnolóxico, 
• “Seguindo o fío: a tradición textil en Galicia”, • “A oleiría en Galicia: unha mirada a partir dos fondos do Museo Etnolóxico”, • “Luis R. 
Brage Villar (músico): unha vida en movemento. A paisaxe sonora de Galicia a través das cidades”, • “Os bombeiros forestais”. Horario: 
venres 13 e sábado 14 de maio, de 10.00 a 20.00 h. Prezo: Visita libre e gratuíta. Lugar: Museo Etnolóxico de Ribadavia. +Info: 988 788 720.

OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL DE RIBADAVIA. Punto de información sobre os viños e viñas do Ribeiro. Ofrecerase 
información específica sobre a cultura vitivinícola do Ribeiro. Horario: sábado 14 de maio, de 10.30 a 14.30 h e de 16.00 a 19.00 h. Domingo 
15 de maio, de 10.00 a 14.30 h. +Info: 988 471 275.

OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL DE OURENSE. Punto de información sobre o concello de Ourense e sobre as 11as Xornadas 
de portas abertas na Ruta do Viño do Ribeiro. Horario: venres 13 de maio de 09.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h. Sábado 14 e domingo 
15 de maio, de 11.00 a 14.00 h. +Info: 988 366 064.

ADEGAS CELME.
- Cata veRtiCal e queixos galegos. Visita ao viñedo ecolóxico e ás instalacións da adega con posterior cata do viño de Celme de 
Pena Bicada de 3 anadas consecutivas. Coñeceremos a historia da adega a través dun viño branco plurivarietal de castes autóctonas, 
observando o paso do tempo e as características de cada unha das anadas traducidas en colleitas especiais. A cata acompañarase con 
saborosos queixos galegos. Aforo limitado, recoméndase reserva previa. Horario: venres 13 de maio, ás 18.00 h e domingo 15, ás 13.00 h. 
Prezo: 28 € / persoa. Aforo limitado, recoméndase reserva previa. Lugar: Adegas Celme. +Info: 639 081 810 / 636 520 584.
- Cata maRidaxe Celme tostado. Visita ao viñedo ecolóxico e ás instalacións da adega con posterior cata maridaxe dun viño 
plurivarietal de castes autóctonas e viño Celme tostado. Faremos un percorrido pola historia dunha elaboración tradicional do Ribeiro. 
Horario: sábado 14 e domingo 15 de maio, ás 18.00 h. Prezo: 43 € / persoa. Aforo limitado, recoméndase reserva previa. Lugar: Adegas 
Celme. +Info: 639 081 810 / 636 520 584.
- Celmú: bRanCo ou tinto?. Visita ao viñedo ecolóxico e ás instalacións da adega con posterior cata do viño de castes autóctonas 
e 2 vermús artesanais elaborados con variedades brancas e tintas, acompañada de petiscos. Coñeceremos a elaboración dun vermú 
artesanal feito a base de herbas naturais de cultivo ecolóxico e variedades de uva autóctona. Es de branco ou de tinto?... Celmú!. Horario: 
sábado 14, ás 12.00 h e domingo 15 de maio, ás 12.30 e 16.00 h. Prezo: 21 € / persoa. Aforo limitado, recoméndase reserva previa. Lugar: 
Adegas Celme. +Info: 639 081 810 / 636 520 584.

ADEGA CUÑAS DAVIA. MÁSTER CLASS DE COCTELERÍA. Curso de coctelería impartido polo mestre cocteleiro Judicael 
Romero. Horario: venres 13 e sábado 14 de maio de 17.00 a 18.30 h; domingo 15 de maio, de 11.30 a 13.00 h. Prezo: 20 € / persoa. Lugar: 
Adega Cuñas Davia. +Info: 669 892 681.

VIÑA COSTEIRA (PAZO DE TOUBES). PÍCNIC ENTRE VIÑEDOS. A experiencia inclúe un percorrido polo viñedo que rodea o 
Pazo de Toubes, un pazo restaurado, do século XVIII, no corazón do Ribeiro. Coñeceremos o cultivo das variedades autóctonas do Ribeiro 
no interior dunha adega centenaria. Degustaremos un pícnic entre viñedos composto por produtos galegos de proximidade (empanada, 
embutidos, pan, bica…) rodeados de tranquilidade e natureza. Horario: domingo 15 de maio, ás 13.00 h. Prezo: 35 € / adult@s, 15 € / 
nen@s. Lugar: Pazo de Toubes. +Info: 648 237 385.

ARNOIA CALDARIA. 
- eCo-baRCo do RibeiRo. Paseo polo río Miño nunha embarcación eléctrica de emisións 0, que permite coñecer mellor a Denominación 
de Orixe máis antiga de Galicia. Degustación de viño da D.O. Obrigatoria reserva previa. Horario: venres 13, sábado 14 e domingo 15 de 
maio, *consultar. Prezo: 18,50 € / persoa. Lugar: pantalán do hotel Arnoia Caldaria. +Info: 988 492 400.
- Ruta en e-bike. Ruta por un tramo do Camiño Miñoto, un camiño histórico de peregrinación que enlaza o norte de Portugal con 
Santiago de Compostela. Obrigatoria reserva previa. Horario: venres 13, sábado 14 e domingo 15 de maio, *consultar. Prezo: 25 € / persoa. 
Lugar: Hotel Arnoia Caldaria. +Info: 988 492 400.

GANDARELA TURISMO RURAL. Visita guiada ao establecemento Gandarela turismo rural, antiga casa de labranza situada en 
Carballeda de Abaixo, unha aldea que estivo abandonada durante máis de 100 anos ata que foi recuperada en 2019. Ubicada entre 
pequenos socalcos de antigos viñedos e pequenas adegas abandonadas cheas de historia Na súa contorna conta cunhas espectaculares 
vistas sobre o río Miño, un antigo camiño real e restos arqueolóxicos de orixes celtas e romanas. Asistiremos a unha cata de catro viños 
da D.O. Ribeiro guiada por un experto. Horario: sábado 14 e domingo 15 de maio, ás 11.30, 13.00 e 17.30 h. Prezo: 10 € / persoa. Lugar: 
Gandarela turismo rural. +Info: 667 727 249.

ALOXAMENTOS CON OFERTAS ESPECIAIS 11AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA: 
Aldea Rural Pazos de Arenteiro: cuarto dobre superior con almorzo do ribeiro, 65 € / noite. As Casiñas: Casiña para 4 persoas (2 
cuartos cociña, sala e baño), 57 € / noite. Casiña para 5 persoas (3 cuartos cociña, sala e baño), 75 € /noite. Gandarela Turismo 
Rural: cuarto dobre estandar con almorzo incluido, 85 € / noite. Pazo de Esposende: cuarto dobre con almorzo, 80 €. Casa dos 
Ulloa: cuarto dobre con almorzo, 70 € / noite.

ruta do viño do riBEiro - 13 a 15 dE Maio 

BUSES DO VIÑO. O sábado 11 faranse diferentes rutas con saídas dende A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra 
e Vigo. En todo momento, os asistentes, estarán acompañados por un guía turístico. A actividade ten un custo de 10 € / adult@ - 5 € / 
nen@ (de 3 a 13 anos). O xantar non está incluído. Prazas limitadas, recoméndase reserva previa.. +Info: 988 590 007.

CATA “AROMAS E SABORES. HARMONÍA DE FROITAS E VIÑOS”. Obradoiro organizado pola Ruta do Viño para identificar 
os aromas froiteiros existentes nos viños brancos e tintos de Monterrei. Realizaranse combinacións con froitas e diversas elaboracións 
vinícolas do territorio. Necesaria inscrición previa. Horario: venres 10 de xuño, ás 17.30 h. Prezo: Gratis. Lugar: Centro do Viño do (Castelo 
de Monterrei). +Info: 988 590 007.

HARMONÍA DE VIÑOS DE MONTERREI E COCIÑAS DO MUNDO. Obradoiro gastronómico organizado pola Ruta do Viño, 
no que os participantes descubrirán recoñecidos pratos de cociñas internacionais en combinación con distintas elaboracións de viño da 
Denominación de Orixe Monterrei. Necesaria inscrición previa. Horario: venres 10 de xuño, ás 20.00 h. Prezo: Gratis. Lugar: Centro do Viño 
(Castelo de Monterrei). +Info: 988 590 007.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Actividade organizada pola Ruta do Viño co obxecto de promocionar e difundir os recursos 
enoturísticos do seu territorio. As imaxes deberán estar protagonizadas por viñedos e outros elementos culturais e enolóxicos da comarca. 
Horario: venres 10, sábado 11 e domingo 12 de xuño. Prezo: Gratis. +Info: 988 590 007.

CATA DE ESTRELAS. Actividade organizada pola Ruta do Viño que consiste na observación astronómica acompañada dunha cata 
de viños da D.O. Monterrei. Esta actividade pode sufrir alteracións debido á climatoloxía. Necesaria reserva previa. Horario: sábado 11 de 
xuño (consultar hora e lugar). Prezo: Gratis. +Info: 988 590 007.

VIÑOS D.O. MONTERREI-VARIEDADES E ELABORACIÓNS. Realización dun obradoiro organizado pola Ruta do Viño, no que 
os participantes probarán distintas variedades e elaboracións de viños da Denominación de Orixe Monterrei. Necesaria inscrición previa. 
Horario: domingo 12 de xuño, ás 12.00 h. Prezo: Gratis. Lugar: Centro do Viño (Castelo de Monterrei). +Info: 988 590 007.

RUTA DOS LAGARES RUPESTRES. Ruta polos lagares rupestres do concello de Oímbra. Non é necesaria inscrición. É unha ruta 
sinalizada ao aire libre, que pode realizarse de xeito individual.Prezo: Gratis. +Info: 988 590 007.

VISITA A ADEGA - LAGAR AS BARROCAS. Necesaria reserva previa. Horario: Consultar. Prezo: Gratis. +Info: 988 590 007.

MUSEO CLAUSTRO MERCEDARIO. 
- visita. Museo para a divulgación do patrimonio comarcal situado no emblemático claustro da Igrexa Convento Mercedario de Verín. 
Unha mostra expositiva permanente permite o visitante adentrarse na cultura vinícola deste territorio, visitar unha lareira ou lembrar como 
era a vida nas casas galegas. Horario: venres 10 e sábado 11 de xuño, de 11.00 a 14.00 h e de 17.00 a 20.00 h. Domingo 12 de xuño, de 11.00 
a 14.00 h. Prezo: Gratis. +Info: 617 963 905 / 988 411 614.
- ConfeRenCia. Conferencia relacionada co mundo do enoturismo. Horario: consultar. Prezo: Gratis. +Info: 617 963 905 / 988 411 614.

OFICINA DE TURISMO DE MONTERREI.
- visita á aCRópole de monteRRei. A Oficina de Turismo de Monterrei organiza visitas guiadas (individuais ou grupais) ao conxunto da 
Acrópole de Monterrei. Necesaria reserva previa. Horario: venres 10, sábado 11 e domingo 12 de xuño, ás 11.00 e ás 19.00 h. Prezo: Gratis. 
*Máximo 20 persoas por grupo. +Info: 988 361 360.
- sala expositiva Hospital da tRindade. Exposición de arte neste espazo situado no Hospital da Trindade na Acrópole de Monterrei. 
Horario: sábado 11 e domingo 12 de xuño, de 16.00 a 20.00 h. Prezo: Gratis. +Info: 988 361 360.
- desCubRe o tesouRo en monteRRei. Actividade para realizar en familia con nen@s a partir de 5 anos. Necesaria reserva previa. Horario: 
sábado 11 e domingo 12 de xuño ás 12.00 e ás 17.00h. Prezo: 20 € / familia (ata 6 participantes). Lugar: Acrópole de Monterrei. +Info: 988 
361 360.

ALOXAMENTOS CON OFERTAS ESPECIAIS 11AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA: 
O Retiro do Conde: cuarto dobre + cea maridaxe + almorzo, 150 €. Parador de Verín: só aloxamento / 1 ou 2 persoas, 80,76 €. 
Cuarto individual + almorzo, 94,36 €. Cuarto dobre + almorzo, 107,96 €. Hotel Villa de Verín: almorzo incluido co aloxamente, 
consultar prezo. 

ruta do viño dE MoNtErrEi - 10 a 12 dE Xuño

ruta do viño rÍaS BaiXaS (cont.) - 20 a 22 dE Maio

PartiCiPaNtES NaS 11aS XorNadaS dE PortaS aBErtaS NaS rutaS doS viñoS dE GaLiCia

ProGraMa ESPECiaL 11aS XorNadaS dE PortaS aBErtaS NaS rutaS doS viñoS dE GaLiCia

de Galicia

11as  Xornadas de portas abertas

DOS ñ




