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De viños e turismo

Achegándote a calquera das cinco Rutas dos Viños de Galicia

con Denominación de Orixe poderás facer unha orixinal viaxe

en torno á vide e ao viño. Tanto en parella como en compañía

da túa familia ou dos teus amigos, propoñémosche un paseo

entre viñedos.

A celebración das III Xornadas de Portas Abertas nas Rutas

dos Viños de Galicia –que terán lugar as fins de semana do 31

de maio e 1 de xuño nas Rías Baixas e no Ribeiro e os días 7 e

8 de xuño en Monterrei, Ribeira Sacra e Valdeorras– bríndan-

che a escusa perfecta para non demorar máis esta experiencia.

Podes optar entre as sobranceiras paisaxes de Monterrei pre-

sididas pola súa impoñente fortaleza medieval, as do Ribeiro

e súa antiga historia vitivinícola, as das Rías Baixas e os seus

pazos e xardíns históricos, as da Ribeira Sacra, cheas de

maxia de corte monacal ou as de Valdeorras, territorio de

senlleiras covas... Paisaxes que mudan as súas cores e texturas

con cada estación do ano.

Aproveita esta ocasión para coñecer non só as grandes adegas

galegas, de modernas construcións, senón tamén aquelas máis

pequenas, acolledoras e familiares, onde os colleiteiros che

amosarán con agarimo o seu coidadoso traballo.
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Se te unes ás III Xornadas poderás facer visitas guiadas e gratuítas

ás adegas participantes na promoción. Todas terán as súas portas

abertas para ti durante a fin de semana da campaña*. Ao finalizar

a visita ofreceranche como agasallo unha degustación dos mellores

viños de Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou Valde-

orras. Tamén atoparás unha serie de restaurantes onde poderás

xantar aproveitando esta oferta especial. Os menús compoñeranse

de primeiro e segundo pratos, maridados ambos con viños da De-

nominación de Orixe na que te atopes. O prezo final, con IVe, será

de 25 € e levará incluída a sobremesa. Os restaurantes adheridos

tamén ofrecerán menús infantís para os nenos menores de 12 anos

que acompañen aos adultos. O prezo destes menús infantís será

de 10 € (IVe incluído).

en cada Ruta poderás atopar ademais un programa especial de

actividades para a fin de semana: haberá catas comentadas, visitas

a museos do Viño, rutas monumentais, paseos en barca, trens tu-

rísticos, descontos en aloxamentos e outras accións relacionadas

co mundo do viño.

* Realizaranse tres visitas guiadas o sábado e unha o domingo 
co seguinte horario de atención ao público: 

Sábado: 11:30h ,13:00h e 18:00h / Domingo: 12:00h
Recoméndase confirmar a visita vía telefónica coa adega correspondente.

En que consisten as 
III Xornadas de Portas Abertas?



Portas Abertas
nas Rutas dos Viños 

das Rías Baixas e do Ribeiro

sábado 31 de maio
e domingo 1 de xuño
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A Ruta do Viño Rías Baixas é a ruta máis occidental da xeografía

galega, que percorre a provincia de Pontevedra dende a mesma

fronteira con Portugal cara ao norte, por onde se insire xa en te-

rritorio da Coruña. Constitúe a Ruta galega de maiores

dimensións, con 17 concellos que se distribúen á súa vez en catro

subzonas de produción vitivinícola: Condado do Tea, O Rosal, Ri-

beira do Ulla e Val do Salnés. Tamén é o territorio con maior

tradición como Ruta do Viño e na actualidade conta xa con varios

itinerarios deseñados que cubren as distintas subzonas.

É esta unha terra de pazos históricos e espectaculares xardíns,

que nos agasallan cada ano coa camelia, unha fermosa flor que en

Galicia conta con centos de variedades diferentes. Cando as con-

centracións urbanas, hoteis e restaurantes empezan a difuminarse

entre piñeirais e milleirais, comezamos a ver os contrastes da

costa, pequenos pobos mariñeiros cos seus hórreos orientados

cara ao mar, viñedos nas lombas co Atlántico aos seus pés, for-

mando miradoiros perfectos para gozar dun bonito solpor. Costa

próxima, salpicada de rías e pequenas badías, que aparecen e des-

aparecen ante a nosa vista e nas que non será difícil atopar un dos

nosos establecementos anfitrións para repoñer forzas. esta é a

terra do Albariño, onde se mestura o viño co mar, compañeiros

inseparables e ideais para pasar uns días de acougo. Aquí tamén

poderedes gozar do Turismo Mariñeiro, unha experiencia única

na que se unen a actividade pesqueira en toda a súa autenticidade,

co goce dunha contorna natural espectacular.

Os viños das Rías Baixas caracterízanse por estar elaborados con

uvas autóctonas, principalmente brancas, tendo como gran pro-

tagonista a variedade Albariño (aproximadamente o 95% da

De viños polas
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produción), de cor marelo palla con ribetes dourados de potentes

e nobres aromas, afroitados e florais, envolventes e embriagado-

res, que acompañan o seu paso por boca con carnosidade e

untuosidade. A personalidade única das súas variedades e viños

son consecuencia das peculiaridades do seu territorio, o seu clima,

as súas xentes e a súa cultura. Unha terra chea de matices que se

reflicten nos seus viños...

E ademais dos viños, podes achegarte a:

ü O conxunto histórico de Cambados

ü Os miradoiros de Monte Lobeira e Monte Siradella

ü A capela románica da Nosa Señora da Lanzada

ü O mosteiro de Armenteira, xoia do románico onde, segundo a

lenda, naceu o albariño…

ü Salvaterra de Miño e a súa fortaleza de fronteira

ü O Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea “Arabo”

ü O Monte Santa Tegra, co castro e as vistas sobre a foz do Miño

ü O conxunto etnográfico dos Muíños de Folón e Picón
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Programa especial na Ruta    

O Bus do Viño
O sábado 31 de maio sairán autobuses dende Santiago
de Compostela, Pontevedra e Vigo para facer diferentes
visitas pola D.O. Rías Baixas. En cada ruta visitaranse al-
gunhas das adegas participantes nas Xornadas e o
xantar terá lugar nun dos restaurantes adheridos á pro-
moción. En todo momento os asistentes estarán
acompañados por un guía turístico. O autobús levará o 

distintivo das “III Xornadas de Portas Abertas nas Rutas
dos Viños de Galicia”.

Actividade gratuíta para os participantes nas III Xor-
nadas (agás o xantar, non incluído). Aforo limitado. 

Máis información e reservas en Tf: 986 091 088 ou
en info@rutadelvinoriasbaixas.com

1. O Rosal
Pontevedra-Vigo-O Rosal-
Vigo-Pontevedra

10h00 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)
10h30 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)

Valmiñor
Santiago Ruiz
Lagar de Fornelos

20h00 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)
20h30 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)

2. O Rosal-O Condado
Pontevedra-Vigo-
O Rosal- O Condado-Vigo-
Pontevedra

10h00 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)
10h30 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo

Quinta Couselo
Terras Gauda
La Val

20h00 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)
20h30 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)

3. O  Condado
Pontevedra-Vigo- 
O Condado-Vigo-
Pontevedra

10h00 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)
10h30 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)

Viña Nora
Señorío de Rubiós
Marqués de Vizhoja

20h00 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)
20h30 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)

4. O  Condado-O Rosal
Pontevedra-Vigo- 
O Condado-O Rosal-
Vigo-Pontevedra

10h00 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)
10h30 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)

Señorío de Rubiós
Pazo de Lusco
Quinta Couselo

20h00 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)
20h30 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)

5. O Salnés-Ulla
Santiago-O Salnés-
Santiago-Ulla

10h30 Santiago de Compostela 
(R/ da Rosa-parada de autobuses
fronte a NovaGalicia Banco)

Bouza de Carril
Pazo Señoráns
Pazo de Galegos

19h30 Santiago de Compostela
(R/ da Rosa-parada de autobuses
fronte a NovaGalicia Banco)

6. O Salnés
Santiago- O Salnés-
Santiago

10h30 Santiago de Compostela 
(R/ da Rosa-parada de autobuses
fronte a NovaGalicia Banco)

Mar de Frades
Casa da Barca
Pazo A Capitana
Martín Códax

20h00 Santiago de Compostela
(R/ da Rosa-parada de autobuses
fronte a NovaGalicia Banco)

7. O Salnés
Vigo-Pontevedra-O Salnés-
Pontevedra-Vigo

10h00 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)
10h45 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)

Don Olegario
Agro de Bazán
Eidos

19h30 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)
20h15 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)

8. O Salnés
Vigo-Pontevedra-O Salnés-
Pontevedra-Vigo

10h00 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)
10h45 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)

Aguiuncho
Palacio de Fefiñáns
Gil Armada
Pazo Baión

19h30 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)
20h15 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)

9. O Salnés
Vigo-Pontevedra-O Salnés-
Pontevedra-Vigo

10h00 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)
10h45 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)

Zárate
Tomada de Castro
Paco & Lola

19h30 Pontevedra (Praza de
Galicia, fronte a Hiperxel)
20h15 Vigo (CC A Laxe, R/ 
Cánovas del Castillo)

RUTA Punto e hora de saída Adegas a visitar Punto e hora de chegada
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   do Viño Rías Baixas

Museo Etnográfico e do Viño
O Museo etnográfico e do viño de Cambados fai xorna-
das de Portas Abertas durante a fin de semana do 31
de maio e 1 de xuño no seguinte horario: Sábado de
10h00 a 14h00 e de 16h30 a 19h30. Domingo: 10h00
a 14h00. Entrada gratuíta.

Museo Etnográfico e do Viño
Avda. da Pastora 104
36630 Cambados (Pontevedra)
Tf: 986526119
www.cambados.es

Visita ao Pazo de Rubiáns
O sábado e o domingo ás 11h30. Inclúe visita aos xar-
díns e viñedos, e campo de golf. Degustación e cata de
viño na adega do século XVI. Promoción especial:
10€/persoa.

Pazo de Rubiáns
R/ do Pazo, 7- Rubiáns
36619 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Tf: 986 510 534/619 261 847
www.pazoderubianes.com
info@pazoderubianes.com

Visita ao Pazo Quinteiro da Cruz
O sábado e o domingo ás 11h30 e ás 12h00 respecti-
vamente. Visita gratuíta guiada e comentada polos
xardíns, o pazo, o bosque, a adega e os viñedos. 

Pazo Quinteiro da Cruz
A Cruz, 12- Lois
36635 Ribadumia (Pontevedra)
Tf: 619 110 806
www.pazoquinteirodacruz.es
info@pazoquinteirodacruz.es

Centro de Interpretación do Viño
e da Lamprea, en Arbo
Visita ao Centro e degustación dun viño albariño no se-
guinte horario: de 12h00 a 14h00 e de 16h00 a 20h00.
Gratis.

Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea
R/ Bos Aires, s/n
36430 Arbo (Pontevedra)
Tf: 986 665 778
www.araboarbo.org
arabo@concellodearbo.es

Adega Mar de Frades
Nas tardes das III Xornadas a adega Mar de Frades
ofrece un paseo polo seu viñedo de Finca Valiñas, con
explicacións sobre os coidados da vide. Rematarano
cunha merenda no viñedo onde se poderá degustar o
seu viño. Posibilidade de visitar as instalacións da
adega ao rematar a actividade. Prezo: 12€/persoa
(nenos gratis). É necesaria a reserva. Máis información
no Tf: 986 680 911 ou en info@mardefrades.es.

Mar de Frades
Lugar Arousa, 16- Finca Valiñas
36637 Meis (Pontevedra)
Tf: 986 680 911
www.mardefrades.es
info@mardefrades.es

Señorío de Rubiós
Señorío de Rubiós organiza unha ruta circular de sen-
deirismo nas proximidades da adega, visitando os seus
viñedos e os restos do castro de Altamira, así como uns
antigos muíños. Rematarase a actividade cun pequeno
pic-nic con produtos da zona e degustación dun dos
seus viños. Prezo: 10€/persoa. Aforo limitado. Necesa-
rio reservar.Información e reservas no Tf: 986 667 212
ou en info@srubios.com.

Señorío de Rubiós
Bouza do Rato, s/n- Rubiós
36449 As Neves (Pontevedra)
Tf: 986 667 212
www.srubios.com 
info@srubios.com
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Concurso en Facebook
Realizarase o sorteo de cinco billetes para o tren tu-
rístico da Ruta do Viño Rías Baixas. Participa e
gaña entradas para o Tren do Viño subindo unha foto
da túa asistencia ás “III Xornadas de Portas Abertas das
Rutas dos Viños de Galicia” ao Facebook da Ruta do
Viño Rías Baixas.

Ofertas especiais
Os seguintes establecementos fan ofertas especiais con
motivo das III Xornadas:

Casa Mariñeira Lourdes
Cambados, Tf: 986 543 985 / 635 440 462
En estancias de dúas ou máis noites inclúen o almorzo,
unha copa de viño albariño e unha tapa de benvida.

Pazo A Capitana
Cambados, Tf: 986 520 513
Desconto do 10% sobre as tarifas habituais. Inclúen
visita a adega e degustación de viño Pazo A Capitana.

Quinta de San Amaro
San Amaro-Meaño, Tf: 986 748 938
“Reserva tres noites e paga dúas”. Ademais inclúen vi-
sita a unha adega con degustación de viño.

Hotel Casa Rosita
Cambados, Tf: 986 542 878
Unha noite de aloxamento en cuarto dobre, con al-
morzo e unha mariscada para dúas persoas, 100€.

Parador de Cambados
Cambados, Tf: 986 542 250
Unha noite de aloxamento en cuarto dobre, con al-
morzo incluído, 85€.

Pazo de Galegos
Vedra, Tf: 981 512 217
15% de desconto sobre o prezo habitual. Inclúe o al-
morzo buffet. Gratis visita guiada á adega con degus-
tación.

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
DA RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS
) 986 091 088 / 687 523 230

8 info@rutadelvinoriasbaixas.com
www.rutadelvinoriasbaixas.com
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Moi preto da cidade de Ourense atopamos a Ruta do Viño do Ri-

beiro. está situada na zona occidental desta provincia e os seus vi-

ñedos esténdense dende os 75 ata os 400 metros de altitude,

sobre vales e ladeiras de acusada pendente. Para facilitar o seu

cultivo, xeracións de agricultores fabricaron valos e terrazas, tra-

ballando a pendente en bancais, denominados tradicionalmente

«socalcos» ou «bocarribeiras». É esta a comarca máis antiga de

Galicia en canto á produción de viño, situada na confluencia dos

vales dos ríos Miño, Avia, Arnoia e Barbantiño, onde os típicos sa-

bugueiros e amieiros mecen as súas pólas sobre as beiras dando

sombra aos relanzos de auga. No horizonte, unha paisaxe salpicada

de pequenas leiras na que se intercalan estes bosques de ribeira

coas hortas familiares e os viñedos. estes últimos aparecen ante

De viños polo
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os nosos ollos como testemuñas do tempo, cuxa historia nos so-

merxe nunha época medieval. Cando os reinos ibéricos aínda bus-

caban a súa forma no resto da península, os monxes do Císter

asentados no Mosteiro de San Clodio desenvolvían esta industria

vitivinícola, coidando e estudando con grande esmero as varieda-

des autóctonas que hoxe en día nos dan prestixio en todo o mundo.

Dende o Miño o viño do Ribeiro embarcaba rumbo a América e In-

glaterra, e ao abeiro do Camiño de Santiago chegaría tamén ao

resto de europa da man dos comerciantes xudeus, os cales deixa-

rían o seu sinal no lugar (barrio xudeo de Ribadavia).

Os viños do Ribeiro posúen unha personalidade única, que lles

confire a sabia combinación das variedades autóctonas, e unha

tradición de séculos. O viño branco do Ribeiro, considerado un
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dos mellores do mundo, é un viño limpo e transparente, sutil no

olfato, con exquisitos aromas de flores e froitas. Os viño tintos

son vivos, con tonos brillantes de vermello picota, intensos en

nariz e amplos e expresivos en boca. O viño tostado é un viño

doce, elaborado co mosto das mellores uvas convenientemente

pasificadas. A súa produción é laboriosa e complexa, unha autén-

tica xoia da enoloxía de características únicas.

E ademais dos viños, podes achegarte a:

ü Ribadavia e o seu barrio xudeu

ü A igrexa prerrománica de San Xes de Francelos

ü A pintoresca aldea de Pazos de Arenteiro

ü O Monumento Natural de Pena Corneira

ü O mosteiro de San Clodio, Monumento Histórico Artístico 

Nacional, pioneiro no cultivo da vide

ü O Castro de San Cibrao de Las
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Programa especial na 
Ruta do Viño do Ribeiro

Túnel do viño
O sábado 31 de maio ás 20h00 na Igrexa da Madalena
de Ribadavia. Actividade gratuíta na que se exporán
as marcas das adegas pertencentes á Ruta do Viño do
Ribeiro. Posibilidade de degustación dunha vintena
de marcas da D.O., amenizado pola actuación en directo
dun trío ou cuarteto musical. A degustación será pre-
sentada por un enólogo que introducirá as caracterís-
ticas do viño do Ribeiro. Máis información no Tf: 988
472 056 ou en info@ribeiro.es.

Durante a celebración desta actividade realizarase o
sorteo de cinco billetes de para o tren turístico da
Ruta do Viño do Ribeiro.

Imos de viños
A empresa Entretempos ofrece o domingo 1 de xuño,
ás 13h00, a actividade “Imos de viños”, unha ruta polos
bares e tabernas con engado de Ribadavia. Os partici-
pantes irán acompañados por un guía que lles axudará
a coñecer, descubrir e gozar dos viños do Ribeiro. Ade-
mais haberá unha cata comentada de tres viños
diferentes. A duración será dunha hora. O prezo:
15€/persoa.

Entretempos
Praza Maior, 11.Baixo
32400 Ribadavia (Ourense)
Telf: 988 470 902 / 699 062 427
www.entretempos.es
entretempos@entretempos.es

Baixo dispoñibilidade (grupo mínimo: 2 persoas, má-
ximo: 8).

Información e reservas en 988 470 902 / 699 062 427
ou en entretempos@entretempos.es.

Información sobre os viños 
do Ribeiro
A oficina de Turismo de Ribadavia será un punto de in-
formación sobre os viños e viñas do Ribeiro, ofrecendo
datos específicos sobre as características vitivinícolas
e históricas do Ribeiro.

Oficina de Turismo
Praza Maior
32400 Ribadavia (Ourense)
Telf: 988 471 275
Horario: Sábado de 10h00 a 14h30 e de 16h00 a
19h00. Domingo: 10h30 a 14h30

Ofertas especiais
Os seguintes establecementos fan ofertas especiais con
motivo das III Xornadas:

Casa Grande do Ribeiro
Cenlle, Tf: 988 404 037 / 639 716 242
Dúas noites de aloxamento, almorzos e a cea dunha
noite para dúas persoas por 140€ (agasallo unha en-
trada ás Termas de Prexigueiro). Se queren as ceas das
dúas noites de estancia o prezo é de 180€.

Casa dos Ulloa
Esposende, Tf: 988 491 893 / 629 873 840):
Aloxamento dunha noite e o almorzo para dúas per-
soas por 59,40€. Aloxamento de dúas noites e o
almorzo para dúas persoas por 110€.

Pazos Hermos
Cenlle, Tf: 988 404 248 / 607 196 853
Aloxamento, almorzo e cea para dúas persoas por 95€.

Pazo de Esposende
Esposende, Tf:988 491 893 / 629 873 840
Aloxamento dunha noite e o almorzo para dúas per-
soas por 59,40€. Aloxamento de dúas noites e o
almorzo para dúas persoas por 110€.

Laias Caldaria Hotel Balneario
Laias, Tf: 988 208 409 / 902 492 400
Unha noite 45€/persoa e estancia en cuarto dobre.
Dúas noites 80€/persoa e estancia en cuarto en dobre.

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
DA RUTA DO VIÑO DO RIBEIRO
) 988 472 056 / 988 472 044

8 rutadelvinoribeiro@gmail.com
www.rutadelvinoribeiro.com



Portas Abertas
nas Rutas dos Viños

de Monterrei, Ribeira Sacra 
e Valdeorras

sábado 7 e domingo 8 de xuño
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A Ruta do Viño de Monterrei atópase situada ao sueste da provin-

cia de Ourense, lindando coa fronteira de Portugal. Os seus viñe-

dos aparecen estruturados en dúas subzonas perfectamente

delimitadas pola súa orografía: o val de Monterrei e a ladeira de

Monterrei. Nesta comarca atoparemos adegas que coroan espec-

taculares miradoiros na montaña e outras aos pés do val. Terra li-

mítrofe co noso veciño Portugal, na que a historia de fronteira

nos deixa como legado a fortaleza medieval de Monterrei. espec-

tacular paisaxe, coroada polas serras de Pena Trevinca, O Inver-

nadeiro e San Mamede; fértiles terras preñadas de auga, nas que

os ríos que nacen na montaña van deixando atrás pequenas fer-

venzas buscando o val, e numerosos mananciais mineiromedici-

nais as regan de vida e de saúde constituíndo hoxe uns recursos

incomparables. Primeiros retrincos da conca do Douro, onde o

seu afluente, o Támega, surca o territorio para penetrar xa en te-

rras lusitanas; cara aquí vemos como se estenden os viñedos de

Monterrei dende as ladeiras da montaña. Unha Denominación de

Orixe nova nun territorio milenario,...

Os seus viños son fundamentalmente brancos, frescos, moi agra-

dables e afroitados, cun excelente equilibrio entre alcohol e

acidez, ben estruturados e golosos. entre os tintos destacan esen-

cialmente os xóvenes de gran viveza aromática, froitais, con corpo

e moi expresivos aos que, pouco a pouco, se suman elaboracións

máis exclusivas con gran complexidade e lonxevidade.

De viños por
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E ademais dos viños, podes achegarte a:

ü O Castelo dos Condes de Monterrei, monumento nacional

ü A Ruta da Prata pola vila de Verín

ü A igrexa de San Salvador de Vilaza e o seu campanario rectangular do s.XII

ü A igrexa prerrománica de Mixós

ü O templo parroquial de Retorta, un raro exemplo de arte gótica rural

ü O Parque Natural do Invernadeiro

ü Os castros de San Millao e de Saceda
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Ofertas especiais
Os seguintes establecementos fan ofertas especiais con
motivo das III Xornadas:

Retiro do Conde
Vilaza-Monterrei, Tf: 988 418 123 / 608 342 667
Oferta de dúas noites de aloxamento para dúas per-
soas, almorzo incluído, a 125€

Parador de Verín
Monterrei, Tf: 988 410 075

Oferta en media pensión con menús maridados con
viños da D.O. Prezo habitación dobre 125€, dobre de uso
individual 80€. A reserva xestionarase directamente no
Parador no teléfono 988 410 075 ou por correo electró-
nico verin@parador.es indicando que se desexa acoller
á oferta “III Xornadas de portas abertas”.

Programa especial na Ruta 
do Viño de Monterrei

Concurso en Facebook
Realizarase o sorteo de cinco billetes para o tren tu-
rístico da Ruta do Viño de Monterrei. Participa e
gaña entradas para o Tren do Viño subindo unha foto
da túa asistencia ás III Xornadas de Portas Abertas nas
Rutas dos Viños de Galicia ao Facebook da Ruta do Viño
de Monterrei.

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
DA RUTA DO VIÑO DE MONTERREI

) 639 323 198
8 info@rutadelvinomonterrei.com

www.rutadelvinomonterrei.com
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A Ruta do Viño da Ribeira Sacra esténdese entre as provincias de
Ourense e Lugo, marcando o seu límite natural o propio leito do río
Sil, que nuns poucos quilómetros irá acompañado tamén polo seu
eterno compañeiro, o Miño. Todos os concellos da ruta están distri-
buídos entre cinco subzonas de produción: Amandi, Chantada,
Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño e Ribeiras do Sil; un extenso terri-
torio no que o tempo se para para facerche gozar dunha terra que
comparte a súa beleza paisaxística coa maxia dun rico patrimonio
monumental de corte monacal. Terra marcada pola confluencia dos
ríos Miño e Sil, cuxos sucos van marcando encaixados canóns de ma-
xestosa beleza, que chegan a alcanzar no seu punto máximo ata os
500 metros de profundidade. Aquí, o noso itinerario vainos intro-
ducindo nunha experiencia chea de aventura. Ladeiras escarpadas
ao carón da nosa estrada, canóns vertixinosos ao outro, e na súa pai-
saxe viñedos e soutos de castiñeiros se intercalan nun eterno
entendemento, sendo de aquí en diante os nosos fieis compañeiros
de viaxe. Pero, se espectacular é o noso traxecto por estrada, aínda
pode selo máis por auga. Alguén cualificou estes canóns como os
mares interiores de Galicia e tanto o Sil como o Miño posúen cursos
fluviais navegables en catamarán. Dende a auga podemos divisar a
paisaxe de bancais, nos que as vides loitan por gañar terra á mon-
taña. Mostras dunha paisaxe humanizada na que o esforzo humano
e a paixón pola terra marcan a súa pegada. O traballo da viña na Ri-
beira Sacra é identificado e coñecido como “viticultura heroica” polo
esforzo e tempo que supón poñer en produción vitivinícola o terreo.

este esforzo “heroico” tradúcese no seus viños. Os brancos son
afroitados e cun fino toque de acidez, cun lixeiro retrogusto e de-
licada presenza no padal. Os tintos destacan polo seus aromas
limpos, elegantes e intensos, e a súa cor cereixa brillante con ribetes
púrpura. equilibrados e ben estruturados, resultan uns viños re-
dondos e amplos en boca.

De viños pola
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E ademais dos viños, podes achegarte a:

ü O canón do río Sil e os seus miradoiros

ü O mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, convertido en Parador de Turismo

ü O mosteiro escavado de San Pedro de Rochas, un dos máis antigos de Galicia

ü O núcleo alfareiro de Niñodaguia

ü O mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, de orixe románica

ü O mosteiro co templo de arte herreriana de Montederramo 

ü O mosteiro románico de Santa Cristina de Ribas de Sil e o souto que o rodea

ü O castelo de Castro Caldelas

ü Montefurado, o túnel escavado na montaña polos romanos para extraer ouro

ü O Monforte de Lemos medieval e o seu Centro do Viño

ü As igrexas de San Fiz de Cangas, San Miguel de Eiré, Santo Estevo de Atán ou

San Vicenzo de Pombeiro

ü O mosteiro cisterciense das Bernardas de Ferreira de Pantón 

ü As rúas asoportaladas de Chantada 

ü A igrexa de Santa María de Pesqueira, ubicada nun entorno máxico

ü As igrexas románicas de Santo Estevo de Ribas de Miño e San Paio de Diomondi

ü San Martiño da Cova e a vista sobre o Cabo do Mundo
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Viñobus Ribeira Sacra
Saídas dende Ourense, Monforte e Chantada.Visita-
ranse as adegas participantes nestas III Xornadas.
Necesaria reserva previa. Servizo gratuíto.Máis infor-
mación e reservas nos Tfs: 698 167 991 / 982 410 968
ou en rutavino@ribeirasacra.org. 

Tren Turístico da Ribeira Sacra
Vehículo especial que realiza un tour entre os viñedos
de Amandi, visita unha adega con degustación do seu
viño e fai parada para xantar no restaurante A Cantina.
Prezo: 25€.

Máis información (horarios e saídas) no Tf: 982 198
717 ou en info@acantina.es

Tren Turístico Ribeira Sacra
Doade, 79
27424 Sober(Lugo)
Tf: 982 198 717
www.abasacra.com
info@acantina.es

Paseo en lancha motorizada 
polo Miño
Ofrecido pola empresa Quinta Sacra. 

OFERTA ESPECIAL. Sábado 7-domingo 8 de xuño (Ri-
beira Sacra do Miño):

OPCIÓN 1: PASEO EN BARCA CORTO + CATA DE VIÑOS
D.O.: Duración (1:30 horas). 180€

OPCIÓN 2: SENDEIRISMO+PASEO EN BARCA CORTO
+CATA DE VIÑOS. Duración (2:30- 3 horas). 220€ 

Capacidade máxima da barca: 15 persoas. Flexibilidade
horaria, recoméndase reserva previa. Máis información
Tf: 637 478 260

Quinta Sacra
San Miguel de Vilela, 8 - 27550 Taboada (Lugo)
Tf: 637 478 260
www.quintasacra.es
turismo@ quintasacra.es

Centro de Interpretación do Viño
Visita á exposición do Centro de Interpretación do Viño
da Ribeira Sacra, en Monforte, de forma gratuíta du-
rante os dous días das III Xornadas de Portas Abertas.
Horario: sábado e domingo, de 10h00 a 14h00 e de
16h30 a 20h00. 

Centro de Interpretación do Viño da Ribeira Sacra
R/ Comercio, 6 - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tf: 982 105 303
www.centrovino-ribeirasacra.com
info@centrovino-ribeirasacra.com

Ecomuseo de Arxeriz
O Ecomuseo de Arxeriz permanecerá aberto o sábado
de 11h00 a 14h00 e de 17h30 a 20h00; e o domingo,
de 11h00 a 14h00. Durante estas xornadas, a entrada
será gratuíta.

Ecomuseo de Arxeriz
Arxeriz - Fión - 27548 O Saviñao (Lugo)
Tf: 982 031 040/ 692 941 667
www.sotodefion.org
info@sotodefion.org
ecomuseodearxeriz@gmail.com

Rutas do Románico
A empresa Máis que Románico, oferta gratuitamente
a visita polas “Rutas do Románico” nos concellos de
Pantón e Chantada. A realizar en coches particulares.
Saídas o sábado e o domingo ás 10h30. O sábado sáese
dende o mosteiro das Bernardas, en Ferreira de Pantón
e o domingo o punto de encontro será a casa da Cul-
tura de Chantada. Imprescindible reservar.

Máis que Románico
Rúa Ourense 47 - 4º C
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tf: 646 533 229
www.maisqueromanico.blogspot.com.es
maisqueromanico@mundo-r.com

Programa especial na Ruta
do Viño Ribeira Sacra
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Cata de viños
Cata gratuíta comentada impartida polo sumiller
Bruno Lovelle o sábado 7 de xuño ás 20h00 no Centro
do Viño de Ribeira Sacra en Monforte de Lemos (Lugo).
Entrada libre ata completar aforo (30 persoas). Máis
información e reservas en Tf: 698 167 991 / 982 410
968 ou en rutavino@ribeirasacra.org.

Concurso en Facebook
Realizarase o sorteo de cinco billetes para o tren tu-
rístico da Ruta do Viño da Ribeira Sacra. Participa
e gaña entradas para o Tren do Viño subindo unha foto
da túa asistencia ás “III Xornadas de Portas Abertas nas
Rutas dos Viños de Galicia” ao Facebook da Ruta do
Viño da Ribeira Sacra.

Ofertas especiais
Os seguintes establecementos fan ofertas especiais con
motivo das III Xornadas:

Casa das Xacias
Chantada, Tf: 616 817 642
10% de desconto na reserva de aloxamento. Agasallo
especial III Xornadas: estoxo de viños da Ribeira Sacra
e cestiña de xabóns de uva Mencía.

Prádio
A Peroxa, Tf: 988 206 898 / 626 554 003
Unha noite en habitación dobre con almorzo, cea e vi-
sita a Prádio viñedo e adega máis cata degustación:
115€. Dúas noites en habitación dobre con almorzo,
cea e visita a Prádio viñedo e adega máis cata degus-
tación: 220€ .

O Remanso dos Patos
Nogueira de Ramuín, Tf: 988 777 023
Dúas noites en cuarto dobre estándar con almorzo in-
cluído,máis unha cea (menú temático da Ruta do
Viño), e un tratamento corporal con uvas (peeling e
masaxe): 179€/noite

MáIS InFORMACIón nA ASOCIACIón
dA RUTA dO VIñO RIBEIRA SACRA
) 698 167 991 / 982 410 968
8 rutavino@ribeirasacra.org

www.ribeirasacra.org
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A Ruta do Viño de Valdeorras sitúase na parte nor oriental da pro-

vincia de Ourense, onde o río Sil nos acompañará durante algúns

tramos do noso camiño ata penetrar no corazón de Valdeorras,

conducíndonos ata un profundo val que vai modelando ao seu

paso. Val acolledor, de terra vermella e arxilosa, terra aurífera que

as colonias romanas furaron séculos atrás para extraer ese metal

tan prezado que é o ouro, e que hoxe nos ofrece, dende o máis

profundo das súas entrañas, esas covas nas que as súas adegas

achegan a temperatura necesaria para o coidado dos seus viños.

Na nosa viaxe polo val, as modernas vilas concéntranse ao redor

das vías principais, dispersándose o poboamento cara ás monta-

ñas onde, a modo de pequenos acios, os antigos núcleos rurais

manteñen na súa máis pura esencia a arquitectura tradicional.

Aquí é a lousa a protagonista do territorio humanizado que, tanto

nos muros como nos tellados, achegan á paisaxe un contraste cro-

mático e lendario, salpicado de neve nos brancos invernos; unha

De viños por
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paisaxe que só nesta comarca galega poderemos ver. Terra de

cultura milenaria, cruzada de leste a oeste pola Vía Nova, cal-

zada romana nº XVIII no «Itinerario de Antonino», que

naqueles tempos comunicaba Astorga coa actual cidade por-

tuguesa de Braga. Un territorio que constituíu durante o

Imperio Romano un centro importante de explotación de

ouro; actividade que combinaron coa plantación das cepas de

uva e mesmo coa construción de lagares. Se programades a

vosa viaxe durante o verán, seravos grata a participación na

«Festa das Covas», que se celebra durante o primeiro sábado

de agosto; unha festa popular na que as xentes de Valdeorras

abren as súas adegas-cova aos visitantes compartindo con

eles os seus viños. Tamén paga a pena achegarse as covas de

Seadur e O Castro, que celebran as súas “festas das Covas”

durante a Semana Santa e e xuño respectivamente.

Os viños brancos de Valdeorras son intensos en aromas fru-

tais e florais, moi ben estruturados en boca. Os tintos destacan

pola súa cor púrpura, de elegantes aromas a froitos e cunha

doce carnosidade.
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E ademais dos viños, podes achegarte a:

ü A ponte romana sobre o río Bibei

ü Os codos de Larouco, revoltas da estrada seguindo o

trazado da antiga vía romana XVIII

ü O Santuario barroco das Ermidas

ü A Torre do homenaxe do Bolo

ü A ponte da Cigarrosa , de orixe romana

ü As adegas-cova de Vilamartín de Valdeorras

ü O Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra

ü O Teixadal de Casaio

ü Os miradoiros da Falcoeira ou o dos Penedos de Oulego
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Festa de Portas Abertas
Celebración da Festa de Portas Abertas no Paseo do
Malecón do Barco de Valdeorras. Comezará ás 20h30 e
terá unha duración aproximada de dúas horas. Haberá
degustación e venda de viños e actuación musical.

Servizo de transporte
A empresa Valdeorras é Viño colabora organizando un
servizo de transporte gratuíto. O sábado (mañá e tarde)
e o domingo (só de mañá) facilitarase o servizo de
transporte ás adegas e restaurantes participantes nas
III Xornadas. Os horarios de visita das adegas serán
especiais para este servizo. En cada unha delas os asis-
tentes poderán degustar unha copa de viño e pinchos.
O autobús levará o distintivo das “III Xornadas de Portas
Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia”. Aqueles que
queiran ir aos restaurantes adheridos á promoción
para degustar o Menú especial das III Xornadas, tamén
poderán facer uso deste servizo de transporte (con-
sultar horarios no teléfono de contacto facilitado máis
abaixo). No horario do domingo inclúense visitas a co-
vas –adegas soterradas onde tradicionalmente se ela-
boraba e conservaba o viño na comarca de Valdeorras–.
Inclúe o servizo dun guía especializado en enoturismo
acompañando ao grupo en todo o momento. Máis in-
formación e reservas no Tf: 619 086 326. Dentro do
autobús realizarase o sorteo de cinco billetes para o
tren turístico da Ruta do Viño de Valdeorras.

Autobús Sábado 7 de xuño / 09h40

Saída do autobús dende Petín. O autobús realiza pa-
radas en A Rúa, Vilamartín, Rubiá, Sobradelo e O Barco,
tanto de ida como de volta.
Adegas a visitar: Godeval, O Cepado, O Casal, Roandi,
Pagos de Galir.

Autobús Sábado 7 de xuño / 16h30 

Saída do autobús dende Petín. O autobús realiza pa-
radas en A Rúa, Vilamartín, Rubiá, Sobradelo e O Barco,
tanto de ida como de volta.
Adegas a visitar: Ruchel, Avelina, D’Berna.

Autobús Domingo 8 de xuño / 10h20

Saída do autobús dende Sobradelo. O autobús realiza
paradas en Rubiá, O Barco, Vilamartín, A Rúa e Petín,
tanto de ida como de volta.
Adegas a visitar: Da Pinguela, Alán de Val, A Coroa.

Ofertas especiais
Os seguintes establecementos fan ofertas especiais con
motivo das III Xornadas:

Paladium
Vilamartín de Valdeorras, Tf: 988 336 801
Prezo en cuarto dobre: 65€
Prezo en cuarto individual: 50€

Pacio do Sil
A Rúa, Tf: 988 311 346/609 567 823
Unha noite aloxamento e almorzo: 65€

Pazo do Castro
O Barco, Tf: 988 347 423 / 650 492 654
Aloxamento en cuarto dobre zona nobre, copa de viño
D.O. Valdeorras de benvida, incluíndo un menú (xantar
ou cea) das III Xornadas de Portas Abertas e o almorzo
buffet: 130€/noite. Aloxamento en cuarto dobre na
zona nobre e almorzo buffet: 80€.
Condicións: 1ª Supletoria Gratuíta en réxime de Aloxa-
mento e Almorzo para nenos menores de 12 anos.
Paquetes válidos para as noites do 7 e 8 de xuño. Non
válido para grupos nin axencias de viaxes. Non acumu-
lable a outras ofertas ou promocións. Prazas Limitadas.
Debe indicar que desexa acollerse ao devandito Pa-
quete ao realizar a reserva.

Programa especial na Ruta
do Viño Valdeorras

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
DA RUTA DO VIÑO VALDEORRAS

) 988 300 295
8 www.rutadelvinovaldeorras.com

E EN
) 619 086 326

8 valdeorrasesvino@gmail.com
somosvaldeorras.blogspot.com
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Restaurante Quinta de
San Amaro

Menú 1
1º: Vieiras ao albariño + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

2º: Confit de parrulo con peras e redu-
ción de laranxa + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

Sobremesa: Torta de queixo con gelée
de Albariño. 

Café.

Menú 2
1º: Ensalada morna de coengos, esca-
rola e lagostinos + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Solombiño de ibérico con puré de
castañas + maridaxe cunha copa de
viño D.O.

Sobremesa: Torta de queixo con gelée
de Albariño. 

Café.

Restaurante do Parador
de Cambados

Menú 1
1º: Bola rechea de mexillóns escabe-
chados ao Albariño + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Pescada en prebe Rías Baixas +
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Filloas flambadas en au-
gardente e mel de flores.

Café ou infusións ecolóxicas.

Menú 2
1º: Berberechos ao vapor do Albariño
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Secreto ibérico en adobo de Alba-
riño + maridaxe cunha copa de viño
D.O.

Sobremesa: Bombóns ao licor de café.

Café ou infusións ecolóxicas.

Restaurante do Hotel
Casa Rosita

Menú 1
1º: Vieira da ría á galega + maridaxe
cunha copa de viño D.O

2º: Pescada do pincho á galega + ma-
ridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Filloa con tona e xeado.

Menú 2
1º: Sopa de peixe + maridaxe cunha
copa de viño D.O

2º: Peixe sapo milanesa con chips de
porro e pataca + maridaxe cunha copa
de viño D.O.

Sobremesa: Flan de ovo e caramelo.

RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS / 31 de maio e 1 de xuño

MENÚS ENOGASTRONÓMICOS das
III XORNADAS DE PORTAS ABERTAS
NAS RUTAS DOS VIÑOS DE GALICIA
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Restaurante Casal 
de Armán

Menú 1
1º: Tosta de xamón + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Escalopíns de solombo ibérico +
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Variados caseiros.

Cafés.

Menú 2
1º: Ensalada de queixo + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao forno + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Variados caseiros

Cafés.

Restaurante Laias 
Caldaria Alfonso V

Menú 1
1º Risotto de zamburiñas, lagostinos e
froitos forestais + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Solombo de porco “Selecta” ao viño
Mencía do Ribeiro en prebe de castañas
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Brownie con xeado de vai-
nilla.

Café e licores.

Menú 2
1º: Croquetas de centolo e xamón ibé-
rico + maridaxe cunha copa de viño
D.O.

2º: Lombo de bacallau confeitado e
panaché de verduriñas + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Sopa xeada de mojito con
piña acaramelada.

Café e licores.

Restaurante San Clodio Menú 1
1º: Polbo á grella estilo Mosteiro +
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Croca de tenreira galega con ca-
baza e trufa + maridaxe cunha copa
de viño D.O.

Sobremesa: Queixo con marmelo “ao
noso xeito”.

Café e groliño de licor.

Menú 2
1º: Polbo á feira + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Dourada á prancha con Parmentier
de castañas + maridaxe cunha copa de
viño D.O.

Sobremesa: Torta de Santiago con
xeado.

Café e groliño de licor.

Ribeiro e Xamón Menú 1
1º: Xamón ibérico + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Callos + maridaxe cunha copa de
viño D.O.

Sobremesa: filloas ou arroz con leite.

Menú 2
1º: Variado de tostas + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

2º: Lacón con grelos + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Cremas ou macedonia de
froitas.

Viñoteca Ribadavia Menú 1
1º: Espeto de sepia, choco e lagostinos
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Croca de tenreira + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Tiramisú.

Café e licores caseiros.

Menú 2
1º: Salpicón de marisco + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

2º: Secreto ibérico + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

Sobremesa: Flan de queixo.

Café e licores caseiros.

RUTA DO VIÑO DO RIBEIRO / 31 de maio e 1 de xuño
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Restaurante Brasil Menú 1
1º: Ensalada Vilardevós + Ameixas con
cogomelos  de Riós + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Asado de cabrito ao premio Cigarrón
+ maridaxe con copa de viño D.O.

Sobremesa: Torta de queixo especial da
casa.

Café e licores tradicionais galegos.

Menú 2
1º: Embutidos da casa + pementos re-
cheos de marisco e cogomelos de Riós
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Solombo de tenreira ecolóxica ao
Brasil + maridaxe cunha copa de viño
D.O.

Sobremesa : Flan de castaña.

Café e licores tradicionais galegos.

Restaurante Lugano Menú 1
1º: Ensalada de migas de perdiz escabe-
chada + Ameixas con cogomelos  de
Riós + maridaxe con copa de viño D.O.

2º: Entrecosto de tenreira galega coa súa
gornición + maridaxe cunha copa de
viño D.O.

Sobremesa: Biscoito de chocolate ao
viño Mencía con xeado de vainilla.

Menú 2
1º: Zamburiñas á prancha + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao forno con patacas e es-
párragos trigueiros + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

Sobremesa: Sorbete de limón e Godello.

Restaurante 
Enxebre Monterrei 
(Parador de Verín)

Menú 1
1º: Empanada galega do noso obrador
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Lacón galego con grelos e chourizo
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Filloas recheas de crema.

Café ou infusións.

Menú 2
1º: Caldo galego de grelos e chourizo +
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao forno con fritada de to-
mate da horta + maridaxe cunha copa
de viño D.O.

Sobremesa: Torta de Monterrei.

Café ou infusións.

RUTA DO VIÑO DE MONTERREI / 7 e 8  de xuño
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Restaurante O Remanso
dos Patos

Menú 1
1º: Terrina de foie gras caseira acompa-
ñada de cebola acaramelada ao viño
tinto de Mencía + maridaxe cunha copa
de viño D.O.
2º: Queixadas estufadas ao viño de
Mencía coas súas verduriñas e arroz bas-
mati + maridaxe con copa de viño D.O.
Sobremesa: Peras ao viño con canela
servidas con xeado de vainilla.
Auga do Paraño, pan de centeo caseiro,
café e groliño.

Menú 2
1º: Lagostinos salpimentados ao Gode-
llo + maridaxe con copa de viño D.O.
2º: Picantón asado ao viño tinto de
Mencía con verduriñas e patacas da
horta + maridaxe cunha copa de viño
D.O.
Sobremesa: Mousse de viño tinto con
framboesas.
Auga do Paraño, pan de centeo caseiro,
café e groliño.

Restaurante Rectoral 
de Castillón

Menú 1
1º: Chulas de bacallau con pisto + ma-
ridaxe cunha copa de viño D.O.
2º: Xarrete ao viño Mencía + maridaxe
cunha copa de viño D.O.
Sobremesa: Xeado de castañas.
Café ou infusión e groliño.

Menú 2
1º: Timbal da Ribeira Sacra + maridaxe
cunha copa de viño D.O.
2º: Pescada rechea + maridaxe cunha
copa de viño D.O.
Sobremesa: Torta de trufa con prebe de
vainilla.
Café ou infusión  e groliño.

Restaurante La Viuda Menú 1
1º: Ensalada de pasapallás ou caldo ga-
lego + maridaxe cunha copa de viño
D.O.
2º: Xarrete ao Mencía  ou pescada á ga-
lega + maridaxe con copa de viño D.O.
Sobremesa: Chulas de viño tinto ou so-
bremesas caseiras.
Café e licores.

Menú 2
1º: Callos ou petiscos + maridaxe cunha
copa de viño D.O.
2º: Xarrete ao Mencía  ou pescada á
prancha + maridaxe cunha copa de viño
D.O.
Sobremesa: Chulas de viño tinto ou so-
bremesas caseiras.
Café e licores.

Restaurante Mogay Menú 1
“Faragullas” de benvida: Queixo Arzúa-
Ulloa maduro con galletas mariñeiras.
1º: Vieiras ao forno con cebola confei-
tada e lascas de xamón + maridaxe
cunha copa de viño D.O.
2º: Pito campeiro “en pepitoria” guisado
ao xeito tradicional con patacas + ma-
ridaxe cunha copa de viño D.O.
Sobremesa: Surtido da casa: torta de
améndoas, rosquiñas de castañas, biz-
coito de chocolate e noces.
Copa de viño doce ou licor. Café.

Menú 2
“Faragullas” de benvida: Queixo Arzúa-
Ulloa maduro con galletas mariñeiras.
1º: Entremeses da Ribeira Sacra: lacón
prensado, trufado de tenreira e chourizo
da matanza. Filloas recheas con gambas
e nabizas salteadas + maridaxe cunha
copa de viño D.O.
2º: Asado de vitela ao viño Mencía con
verduras de tempada + maridaxe cunha
copa de viño D.O.
Sobremesa: Iogur artesán natural con
froitas de tempada confeitadas.
Copa de viño doce ou licor. Café.

RUTA DO VIÑO RIBEIRA SACRA / 7 e 8  de xuño
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Restaurante Mesón
Museo

Menú 1
1º: Lagostinos á prancha e zamburiñas
ao forno + maridaxe cunha copa de viño
D.O. 

2º: Carne vermella á pedra con patacas
asadas con pel + maridaxe cunha copa
de viño D.O.

Sobremesa:Flan de ovo, torta de queixo
e xeado.

Groliños de licor café e de herbas.

Menú 2
1º: Polbo á brasa con prebe de pimentón
+ maridaxe con copa de viño D.O.

2º: Bacallau Museo+ maridaxe cunha
copa de viño D.O.

Sobremesa: Flan de ovo, torta de queixo
e xeado.

Groliños de licor café e de herbas.

Restaurante Paladium Menú 1
1º: Croquetas caseiras, revolto de cogo-
melos con xamón ibérico, lacón con
pementos do Bierzo + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Peixe sapo á prancha ou solombo de
porco ibérico con crocante de touciño
entrefebrado + maridaxe cunha copa de
viño D.O.

Sobremesa: Sobremesas caseiras. 

Menú 2
1º: Petiscos variados, revolto de grelos e
lagostinos, pementos do Bierzo con an-
choas e alcaparras + maridaxe cunha
copa de viño D.O.

2º: Pescada á prancha ou chuleta de
tenreira + maridaxe cunha copa de viño
D.O.

Sobremesa: Sobremesas caseiras.

Restaurante Hotel 
Pazo do Castro

Menú 1
1º: Salteado de cogomelos e ameixas +
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Presa de porco celta á prancha con
froitos secos ao Mencía + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Filloa enchida de crema de
castañas e chocolate quente

Café e licores caseiros.

Menú 2
1º: Crema de cabaza e vieira en espeto
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao forno sobre pisto de ver-
duras frescas + maridaxe cunha copa de
viño D.O.

Sobremesa: Compota de mazá en niño
sobre crema inglesa de augardente.

Café e licores caseiros.

Restaurante Piquiño Menú 1
1º: Ensalada de boletus + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao Godello + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Sobremesa valdeorresa.

Menú 2
1º: Arroz negro salteado con cogomelos
e touciño entrefebrado + maridaxe
cunha copa de viño D.O.

2º: Queixadas de vitela ao Mencía +
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesa: Semifrío de castañas con
crocante.

RUTA DO VIÑO VALDEORRAS / 7 e 8  de xuño

OBSERVACIóNS: O pan está incluído nos menús. Os menús ofreceranse 
o sábado para o xantar ou na cea e o domingo para o  xantar.
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ste ano goza en Galicia dos nosos trens turísticos. Sete ofertas que che brin-
darán a oportunidade única de coñecer este senlleiro territorio desde a xanela
dun ferrocarril. Descobre o feitizo de Galicia viaxando pola costa norte no
tren da Ruta dos Faros; sente o seu romanticismo a bordo do tren da Ruta
polos Pazos e Xardíns Históricos; coñece o seu sabor nos trens dos Viños, in-
troducíndote en cada unha das cinco Denominacións de Orixe galegas…

Que opción prefires? Unha, dúas,…, todas. Tes onde escoller.

TRENS TURÍSTICOS 
DE GALICIA

RUTA DOS FAROS

A Ruta dos Faros parte de Ferrol e percorre os
máis destacados lugares da costa norte galega.
Este tren descóbrenos lugares máxicos, como
Cabo Ortegal, o miradoiro de Vixía Herbeira, o
Santuario de Santo André de Teixido, o Cabo
de Estaca de Bares ou a Praia das Catedrais,
natureza convertida en arte.

RUTA DOS PAZOS E XARDÍNS 
HISTÓRICOS

A Ruta dos Pazos e Xardíns Históricos, con
saída de Santiago de Compostela, permite co-
ñecer as máis emblemáticas construcións
galegas, pazos e castelos, descubrindo a exu-
berancia e o romanticismo dos seus xardíns. A
viaxe achegaranos ao Pazo de Rubiáns, ao cas-
telo de Soutomaior e ao Pazo Quiñones de León.

E
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RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS

Saída de Santiago de Compostela, con visitas á Adega
Martín Códax, Cambados, a Adega Pazo de Fefiñáns,
un espectacular paseo en barco pola Ría de Vigo e vi-
sita á Illa de San Simón.

RUTA DO VIÑO RIBEIRA SACRA

Saída de Ourense con visitas á aula ferroviaria da es-
tación de Os Peares, os canóns do Sil, a Adega Regina
Viarum, o Centro de Interpretación do Viño Ribeira
Sacra, paseo en catamarán pola Ribeira Sacra e de-
gustación dunha queimada.

RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS – RIBEIRO

Saída de Ourense, visitando a Adega Marqués de Viz-
hoja, a Cooperativa do Ribeiro, o Túnel do Viño e o
conxunto histórico medieval de Ribadavia, o Castro de
San Cibrao de Las e os espazos museísticos da estación
ferroviaria de Santa Cruz de Arrabaldo (Museo do
Traxe e Museo do Automobilismo).

RUTA DO VIÑO 
VALDEORRAS – RIBEIRA SACRA

Saída de Ourense percorrendo o territorio de dúas De-
nominacións de Orixe, co río Sil como nexo común,
inclúe un cruceiro en catamarán pola Ribeira Sacra e
visitas á Adega A Coroa, o Santuario das Ermidas, Os
Peares e a súa Estación e Aula Ferroviaria.

RUTA DO VIÑO MONTERREI

Saída de Ourense e visitas o Castelo de Monterrei, a
Adega Terras de Gargalo, a estación de Baños de Mol-
gas, a Colexiata de Xunqueira de Ambía, o conxunto
medieval de Allariz e o seu Festival Internacional de
Xardíns.

Rutas dos Viños

As Rutas do Viño de Galicia permitiranche redescubrir a viña, o viño e o seu
territorio. Percórrense as cinco Denominacións de Orixe de Galicia, con visitas
a algunhas das súas adegas, catas e paseos polos viñedos, así como outras
actividades relacionadas co patrimonio monumental, a natureza e a aventura.
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MáIS InFORMACIón SOBRE RUTAS E PREZOS: 
www.turgalicia.es | www.renfe.com
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O Enoturismo de Galicia no teu móbil
A aplicación Enoturismo Galicia pode descargarse gratuitamente
dende as bibliotecas das plataformas de iPhone, Android e Black-
berry, tecleando as palabras “Enoturismo Galicia”. A información
proporciónase en galego, castelán e inglés. Esta ferramenta re-

colle os datos de todos os establecementos adheridos ás cinco
Rutas dos Viños de Galicia, como adegas, destilerías, res-
taurantes, aloxamentos, empresas de ocio, museos, oficinas

de información turística, axencias de viaxes especializadas, enote-
cas... Ademais, permite automaticamente realizar unha chamada telefónica,
enviar un correo electrónico ou acceder á web propia de cada recurso.

Cada unha das Denominacións de Orixe galegas (Monterrei, Valdeorras, Ri-
beira Sacra, Ribeiro e Rías Baixas) son presentadas amosando as características
dos seus territorios e dos seus viños. O uso da tecnoloxía dos GPS integrados
nos móbiles permite localizar a nosa posición e dirixirnos facilmente cara o
lugar que queramos atopar.

Neste mapa atoparás información sobre:
· A Listaxe dos establecementos participantes, os seus datos de contacto e a

súa ubicación numerada no mapa.
· A programación de actividades en cada unha das rutas dos viños.
· Distancias quilométricas por estrada entre poboacións.






