Enoturisme en autocaravana
Enjoy Caravaning

Gaudir del enoturisme és tot un plaer i si pots fer-ho amb la
teua autocaravana s'uneixen dues passions en una
experiència única. Quatre bodegues de Castelló ofereixen
aquesta possibilitat. Coneix les diferents varietats de raïm que
es cultiven en les vinyes del les bodegues Barón D’Alba, Flors,
El Mollet i Les Useres, situades en el Pla de Les Useres. Les
quatre compten amb la certificació IGP Castelló, segell de
qualitat que distingeix els seus vins. La ruta per la zona bé val
la pena. Podràs recórrer un enclavament natural de gran
bellesa i encant de l'interior de Castelló (Comunitat
Valenciana), amb el massís del Penyagolosa de fons i el llegat
de la tradició i la cultura vius amb Els Pelegrins de Les Useres.
A més dels vins, podràs degustar l'excel·lent gastronomia
autòctona en les propies bodegues o en els restaurants de
l'entorn.

Informació útil
Vins: Clos d’Esgarracordes
Visites amb degustació prèvi reserva
Pots comprar vi en la bodega
Consulta disponibilitat de pernocta
Menors de 18 anys han d'anar acompanyats

Enoturisme
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Visita amb tast: 10,00 €/persona
Inclou:
Visita a les vinyes Barón d’Alba
Visita a la Sala Barriques de roure Barón d’Alba
Visita a la Sala de Tastos Barón d’Alba
Tast dels nostres vins
Visita amb tast més aperitiu de la zona:
15,00 €/persona
Inclou:
Visita a les vinyes Barón d’Alba
Visita a la Sala Barriques Barón d’Alba
Visites Sala de Tastos Barón d’Alba
Tast dels nostres vins
Maridatge / aperitiu de la zona
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Gastronomic visit:
€ 30.00 / person (minimum 6 people)
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Inclou:
Visit to the Barón d’Alba vineyards
Visit to the Sala Barricas Barón d’Alba
Visits to the Barón d’Alba Tasting Room
Tasting of our wines
Country food. Depending on the season with calçots
or grilled vegetables (consult other options)
Visita GastroTop:
35,00 €/persona (mínim 6 persones)
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Inclou:
Visita a les vinyes Barón d’Alba
Visita a la Sala Barriques Barón d’Alba
Visites Sala de Tastos Barón d’Alba
Tast dels nostres vins
Aperitiu amb productes de la zona
Menjar camperol. Segons temporada amb calçots
o graellada de verdures a la brasa (consultar altres
opcions)

40.169477949500646, -0.09735633128862996

www.barondalba.com

+34 964 767 306, +34 651 079 304

Whatsapp: +34 608 032 884
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Informació útil
Vins: Clotàs
Visites amb degustació prèvi reserva
Pots comprar vi en la bodega
Consulta disponibilitat de pernocta
Menors de 18 anys han d'anar acompanyats

Enoturisme
1

Visita amb degustació 15€/persona

Inclou:
Visita a les instal·lacions d'elaboració i criança
Visita al museu familiar vitivinícola
Degustació de 4 vins
Acompanyat d'un xicotet aperitiu amb productes de la
zona. Reserva amb cita prèvia

2

Degustació sota les estreles

Inclou:
Vi de benvinguda amb un xicotet aperitiu
Visita a les instal·lacions de criança
Visita al museu familiar vitivinícola
Sopar marinat amb 4 vins i catering d'un dels millors
restaurants de Castelló
Interpretació del cel estrellat de mà d'un astrònom
professional.
Consultar preu i dates disponibles (només durant juny, juliol i agost)

40.15212708501593, -0.1109984871120301
www.bodegaflors.es

+34 671618851
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BODEGA EL MOLLET

Informació útil
Vins: Roques Negres i Les Mares
Visites amb degustació prèvi reserva
Pots comprar vi en la bodega
Consulta disponibilitat de pernocta
Menors de 18 anys han d'anar acompanyats

Enoturisme
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Visites amb tast a la carta

40.153896, -0.109985

www.roquesnegres.es

+34 615456391, +34 670786053, +34 657031338
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Informació útil
Vins: El Pelegrí, 86 Vinegrowers, 33 Route,
L’Alcalatén i Alvinegre
Visites amb degustació prèvi reserva
Pots comprar vi en la bodega
Consulta disponibilitat de pernocta
Menors de 18 anys han d'anar acompanyats

Enoturisme
1
Visites individuals: 13,00 €/persona
Inclou:
Visita a les instal·lacions d'elaboració, embotellat
i criança
Degustació de tres vins
Obsequie estoig de tres botelles de vi
2
Visites col·lectives: consultar preu
Inclou:
Visita a les instal·lacions d'elaboració, embotellat i
criança
Degustació de tres vins
Obsequie estoig de tres botelles de vi

40.16301176705159, -0.10950402944084557

www.bodegalesuseres.es

+34 964 76 00 33
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