Enoturisme
Visites a les instal·lacions i celler modernista de Nulles.
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VISITA GUIADA INDIVIDUAL O AMB EL SUPORT DE AUDIOGUIA.
Aquest servei inclou una degustació comentada d’alguns dels nostres vins o caves.
Les visites guiades es realitzen els dissabtes i els diumenges a les 11.00 i 12.15h, en català o castellà a discreció del guia i en
funció del l’origen dels visitants aplegats. En la visita audioguiada, el visitant circula lliurement per dins el Celler acompanyat i
guiat per les audioguies seguint els punts assenyalats. A cada punt es rep l’explicació. Una vegada acabada l’explicació es passa
al següent i així successivament, fins arribar al final de circuit marcat. Les visites audioguiades es poden fer en castellà, català,
anglès, francès o alemàny.
VISITA PARTICULAR, INDIVIDUAL O EN GRUPS, AMB GUIA.

En aquest cas el visitant va acompanyat per un guia i va rebent les explicacions personalitzades, en finalitzar la visita es fa una
degustació dels nostres vins. Cost d’aquest servei a consultar. L’horari i la l’idioma son a triar pel visitant. Disposem de personal
per fer visites en Castellà, Català, Anglès, Francès i Alemà. Altres idiomes (Rus, Italià, Txec, Eslovac, Portuguès, Holandès,
es poden realitzar per serveis contractats amb antelació i amb cost afegit a determinar)

VISITA + TAST.

Molt semblant a l’anterior, amb la diferencia es que en lloc de degustació es fa un tast dirigit per una persona de l’equip
d’enologia, acompanyat amb productes de la terra. El cost de l’aperitiu que es personalitzarà en funció de les preferències del
client, aquest servei es per un mínim 12 persones i un màxim de 20.

TASTOS COMENTATS I CURSOS DE TAST PERSONALITZATS

En aquest cas, els nostres enòlegs son els que ho dirigeixen, centrant-se en els nostres vins i caves. En aquests casos es demanarà
pressupost en funció al nombre d’assistents, el lloc on es vulgui fer i l’utillatge necessari i/o disponible en el lloc de realització.

Unió, tradició i artesania del most i del raïm. La nostra inspiració és la vinya, element bàsic de la nostra obra. Obra que es fa
realitat en el nostre Celler Modernista, edifici elegant i sobri, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, dissenyat per en Cèsar
Martinell, on els vins i caves s’elaboren i s’impregnen del nostren estil, art i origen./ Per reserves y consultes sobre

aquestes activitats: Monica Gatell / Tel.: +34977614965 Fax: +34977602622 • botiga@casinulles.com
/ ww.vinicoladenulles.com

