
  

 

Nota de premsa  
Girona, 14 d’octubre de 2015 
 
 

La Ruta del Vi DO Empordà organitza activitats per 
celebrar el Dia Europeu de l’Enoturisme 

 

El cap de setmana del 7 i el 8 de novembre, diversos cellers i 
establiments associats a la Ruta del Vi DO Empordà s’adheriran a la 
campanya de promoció i divulgació del Dia Europeu de l’Enoturisme 
oferint visites gratuïtes, descomptes, degustacions de vi i altres 
propostes als seus clients i visitants. 

El 8 de novembre se celebra el Dia Europeu de l’Enoturisme i, per segon any 
consecutiu, la Ruta del Vi DO Empordà, gestionada pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, impulsa una campanya de 
promoció i divulgació relacionada amb l’efemèride, que té per objectiu 
estimular l’interès entre residents i visitants per la cultura del vi empordanès. 

Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
ha manifestat que «aquesta efemèride ens permet divulgar l’enoturisme de la 
Costa Brava entre el públic de proximitat i dinamitzar turísticament el territori 
en una època de baixa ocupació».  

Durant el 2015, el Club de la Ruta del Vi DO Empordà, integrat per un 
centenar d’entitats i empreses de la Costa Brava, ha portat a terme 
nombroses actuacions promocionals adreçades a agències de viatges, 
professionals del sector, mitjans de comunicació i, també, públic final. 

 

Activitats programades: 

Dissabte, 7 de novembre, el celler Castell de Peralada organitza, a les 11 
hores, una activitat gratuïta per descobrir la Finca Malaveïna de Castell de 
Peralada; Espelt Viticultors, de Vilajuïga, a les 11 hores, ofereix la visita 
«Petits plaers» (10 €/persona); Cellers d’en Guilla, de Rabós d’Empordà, a 
les 11 hores, organitza l’activitat «Vi i romànic a la serra de l’Albera» (15 
€/persona); el Museu del Suro de Palafrugell programa l’activitat «De taps i 
vins», a les 11 hores (7,50 €/persona); el celler Mas Oller, de Torrent, a les 
12.30 hores, ofereix una promoció 2 × 1 per visitar les seves instal·lacions (15 
€);  Espelt Viticultors, de Vilajuïga, organitza l’activitat «Descobreix la 
garnatxa dolça de l’Empordà», a les 17 hores (15 €/persona), i Benestar Can 
Sais ofereix una promoció en un tractament d’exfoliació del cos amb llavors 
de raïm (25 €/persona). 



  

 

Diumenge, 8 de novembre, el celler Mas Llunes, de Garriguella, ofereix un 
descompte del 50 % en la visita als búnquers de Garriguella; l’empresa 
d’interpretació de la natura i la cultura Terramar programa una visita 
teatralitzada d’Agustí Valentí i els secrets del bon vi, a les 12 hores, a 
Garriguella (5 €/persona), i Benestar Can Sais ofereix una promoció en un 
tractament d’exfoliació del cos amb llavors de raïm (25 €/persona). 

 
 
Més informació al Facebook Ruta del Vi DO Empordà (activitats i reserves) i 
Costa Brava i el Pirineu de Girona (oferta turística). 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Premsa Patronat  
vmas@costabrava.org  
Tel. 972 208 401 / Mòbil 686 363 656 
 

 

https://www.facebook.com/rutadelvidoemporda?fref=ts
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