VISITAS A BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA
DESTINATARIOS
Todas aquelas persoas interesadas na cultura do viño e en coñecer os máis
de 50 anos de historia das Bodegas Marqués de Vizhoja. Contamos con visitas adaptadas ás necesidades de grupos, familias e parellas.
OBXECTIVOS
▪ Amosar o patrimonio natural, cultural e etnográfico da Finca la Moreira,
sede das Bodegas Marqués de Vizhoja.
▪ Dar a coñecer a historia da compañía e dos produtos.
▪ Explicar cal é o método de elaboración dos nosos viños.
▪
CONTIDO1
▪ Visita guiada pola Finca la Moreira e a contorna do Pazo Torre la Moreira.
▪ Visita ás adegas con depósitos de aceiro inoxidable.
▪ Explicación do proceso elaboración do viño.
▪ Degustación comentada de 2 viños; Marqués de Vizhoja (viño branco)
e Torre La Moreira (100% albariño, D.O. Rías Baixas) acompañados
dun pincho.
Nota1. O itinerario poderá sufrir variacións dependendo das condicións climatolóxicas.
DURACIÓN DA VISITA. 1h 30 minutos aprox.
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HORARIO DE INVERNO
▪

De xaneiro a marzo e novembro.

▪

De martes a domingo. PREVIA RESERVA. 11:30h.

HORARIO SEMANA SANTA, VERÁN E FESTA DA LAMPREA
▪

De abril a outubro.

▪

De mércores a domingo. SEN PREVIA RESERVA. 11:30h | 17:30h.

Cerradas visitas do 1 de decembro do 2019 ao 12 de xaneiro 2020, ambos incluídos.
IDIOMAS
▪

Galego

▪

Castelán

▪

Inglés - baixo previa reserva

PREZOS. IVE incluído.
▪

Prezo por persoa: 15€.

▪

Prezo para grupos de máis de 12 persoas: 12€/persoa.

▪

Prezo para grupos de 25 a 55 persoas: 10€/persoa.

▪

Prezo para outros grupos: consultar.

▪

Os menores de 12 anos que acompañen aos seus pais ou titores legais entrarán GRATIS.

▪

Os menores de 13 a 17 anos que acompañen aos seus pais ou tutores
legais recibirán un desconto do 50%, sendo o prezo da súa entrada
7,5€/persoa.

▪

Persoas maiores de 60 anos: 12€/persoa. Documentación a presentar:
DNI, NIE ou Pasaporte.

▪

Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65%:12€/persoa.
Documentación a presentar: certificado, cartón de discapacidade ou
documento acreditativo que expida o organismo que o lexitime.
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FORMA DE PAGO
▪

Deberase abonar por adiantado o 50% do total do importe mediante transferencia bancaria e enviar comprobante da transferencia por email a enotu-

rismo@marquesdevizhoja.com. No caso de cancelación da visita nun
prazo inferior a 48 horas, non se devolverá dito importe.
▪

No caso dos grupos de máis de 12 persoas, deberase abonar por adiantado
o 25% do total do importe mediante transferencia bancaria e enviar comprobante da transferencia por email a enoturismo@marquesdevizhoja.com .
No caso de cancelación da visita nun prazo inferior a 48 horas, non se devolverá dito importe.

▪

Directamente na adega mediante efectivo ou con tarxeta de
crédito (VISA, VISA Electrón MasterCard, Maestro e ServiRed) ou
realizando unha transferencia bancaria previa á visita enviando o
comprobante da transferencia por email a enoturismo@marquesdevizhoja.com

SERVIZOS ADICIONAIS
▪ Tenda de venda dos produtos das Bodegas Marqués de Vizhoja.

CANCELACIÓN DE VISITAS
Bodegas Marqués de Vizhoja ofrece a posibilidade de anular a reserva cun
mínimo de 48 horas de antelación. Dita cancelación poderá realizarse por
escrito a través da dirección de correo electrónico enoturismo@bodegasmarquesdevizhoja.com ou chamando ao teléfono 986 665 825.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
▪

Non se serve alcohol a menores de 18 anos.

▪

Permítese o acceso a cans guía. Non se permite o acceso a mascotas.

▪

Capacidade limitada: 55 persoas.

▪

Requírese grupo mínimo (2 persoas).

▪

É necesario reservar visita cun mínimo de 48 horas de antelación.

▪

Nº prazas aparcamento
o 15 prazas para turismos.
o 2 prazas adaptadas para persoas con mobilidade reducida.
o 1 praza para autobús.

▪

Os menores de 18 anos deben ir acompañados por un adulto.

▪

Como chegar. Xeolocalización: norte: 42° 7' 58.116" | oeste: 8° 15'
49.68"
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