


EN QUE CONSISTEN AS 

10as XORNADAS DE  
PORTAS ABERTAS?

Volvemos brindar?. Durante as cinco fins de semana do mes de outubro poderás facer visitas guiadas 
e gratuítas ás adegas participantes nesta 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 Valdeorras. Tamén atoparás restau-
rantes onde poderás escoller entre dous menús concibidos especialmente para esta ocasión. Os menús 
compoñeranse de primeiro e segundo pratos -maridados ambos con viños da Denominación de Orixe 
na que te atopes- e sobremesa. Algúns dos restaurantes adheridos tamén ofrecerán menús infantís para 
os nenos menores de 12 anos que acompañen aos adultos. 

En cada Ruta poderás atopar ademais un programa especial de actividades para a fin de semana: au-
tobuses do viño, catas comentadas, visitas a museos, rutas monumentais, paseos en barca, 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: 11.30 h ,13.00 h e 17.00 h

 Domingo: 12.00 h

 Recoméndase confirmar a visita vía telefónica coa adega correspondente

Turismo de Galicia e as Asociacións das Rutas dos Viños de Galicia asumen o compromiso de cumprimento das medidas preventivas e de seguridade derivadas da actual 
situación sanitaria en referencia á Covid-19 en todas as actividades programadas. Así, nos Buses do Viño non se ocupará máis do 60 % da súa capacidade, deixando espazo 
suficiente para manter a distancia de seguridade. Informámoslles que algunhas das actividades previstas na programación de cada Ruta poderanse ver afectadas no seu 
desenvolvemento ou incluso poderán ser suspendidas por razóns de forza maior. 

Entre os meses de setembro e outubro no Facebook e Instagram de Turismo de Galicia realizaremos tres concursos por cada Ruta do Viño 
nos que sortearemos en total 15 premios consistentes nunha noite de aloxamento para dúas persoas en cuarto dobre nun dos establecementos asociados 

asparticipantes máis o xantar do día seguinte nun restaurante socio da Ruta e participante nas 10  Xornadas. Sigue as nosas redes sociais e participa!.

https://www.facebook.com/Turgalicia                       www.xornadasrutasvinosgalicia2021.com



SÁBADO 30 DE OUTUBRO
Autobus Saída Visitas 

1 07.00 h A Coruña 
(Entrexardíns- Parada Bus)
08.00 h Santiago de Compostela 
(Colexio La Salle)

Adegas Daniel Fernández, Ladairo e Gargalo
Castelo de Monterrei
Cidadella (Vilardevós)
Tempo libre para xantar

2 08.00 h Vigo  
(Praza de España)

Adegas Daniel Fernández, Fragas do Lecer e Triay
Castelo de Monterrei
Visita a lagares rupestres
Tempo libre para xantar

3 09.00 h Ourense 
(Parque de San Lázaro)
09.30 h Xinzo de Limia  
(Estación autobuses)

Adegas Fragas do Lecer, Gargalo e Pazo de 
Valdeconde 
Castelo de Monterrei
Verín (ruta urbana e Museo Claustro dos 
Mercedarios)
Tempo libre para xantar

4 08.00 h Lugo 
(Estación de autobuses)
10.15 h Verín 
(Estación de autobuses)

Adegas Ladairo, Pazo de Valdeconde e Triay
Castelo de Monterrei
Visita a lagares rupestres
Tempo libre para xantar

A organización resérvase o dereito a modificar o programa en función da dispoñibilidade dos espazos e establecementos 
a visitar, así como o dereito a anular algunha das actividades ou rutas do bus en caso de non chegar a un mínimo de 10 
participantes.  
Recoméndase calzado cómodo ou deportivo. 
O xantar non está incluído

Faranse diferentes rutas con saídas dende A Coruña -pasando por Santiago de Compostela- , Vigo, 
Ourense -pasando por Xinzo de Limia e Lugo –pasando por Verín-. En todo momento, os asistentes, 
estarán acompañados por un guía turístico. A actividade ten un custo de 10 €/adult@ - 5 €/nen@ 
(de 3 a 13 anos). O xantar non está incluído. Prazas limitadas. É necesaria reserva previa.  

HARMONÍA DE VIÑOS DE MONTERREI E 
CONSERVAS DE GALICIA
Realización dun obradoiro gastronómico 
organizado pola Ruta do Viño, no que os 
participantes probarán recoñecidas conservas 
de Galicia en combinación con distintas 
elaboracións de viño da Denominación de 
Orixe Monterrei. 

 HORARIO: venres 29 de outubro, ás 
20.00 h. 

 PREZO: Gratis
 LUGAR: Antigo Hospital de Peregrinos 
(Castelo de Monterrei)

 MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: 
Ruta do Viño Monterrei 
Rúa Castelao, 10 - baixo 
32600 Verín 
Tel.: 988 590 007 
www.rutadelvinomonterrei.com 
info@domonterrei.com

TÚNEL DO VIÑO
Actividade organizada pola Ruta do Viño na 
que os asistentes probarán brancos e tintos 
de Monterrei.

 HORARIO: domingo 31 de outubro, ás 
13.00 h.

 PREZO: Gratis
 LUGAR: Museo Claustro Mercedario, 
Praza da Mercé (Verín)

 MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: 
Ruta do Viño Monterrei 
Rúa Castelao, 10 - baixo 
32600 Verín 
Tel.: 988 590 007 
www.rutadelvinomonterrei.com 
info@domonterrei.com

DO 29 AO 31 DE OUTUBRO 

PROGRAMA ESPECIAL DE ACTIVIDADES NAS 
10as XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

BUS DO VIÑO

MÁIS INFORMACIÓN:  
Ruta do Viño Monterrei, Tel.: 988 590 007, 

en www.rutadelvinomonterrei.com ou en 
info@domonterrei.com



A VIDA DOS MEUS AVÓS
Realización de actividades destinadas ao público 
infantil que, en equipos, coñecerá diferentes 
espazos nos que a historia e viticultura de Monterrei 
serán as protagonistas.

 HORARIO: venres 29 de outubro, ás 16.00 h.
 PREZO: Gratis
 LUGAR: Nun viñedo da D.O. (será comunicado 
pola organización no momento da inscrición). 

 MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓN:  
Ruta do Viño Monterrei 
Rúa Castelao, 10 - baixo 
32600 Verín (Ourense) 
Tel.: 988 590 007 
www.rutadelvinomonterrei.com 
info@domonterrei.com

RUTA DE SENDEIRISMO POLOS LAGARES 
RUPESTRES
Ruta polos Lagares Rupestres de Oímbra (entre 3 e 
5 quilómetros). Recoméndase calzado cómodo.

 HORARIO: domingo 31 de outubro, ás 09.00 h
 PREZO: Gratuíta
 MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓN:  
Ruta do Viño Monterrei 
Rúa Castelao, 10 - baixo 
32600 Verín (Ourense) 
Tel.: 988 590 007 
www.rutadelvinomonterrei.com 
info@domonterrei.com

OFICINA DE TURISMO DE MONTERREI
VISITA Á ACRÓPOLE DE MONTERREI
A Oficina de Turismo de Monterrei organiza visitas 
guiadas ao conxunto da acrópole de Monterrei. 
Necesaria reserva previa.

 HORARIO: venres 29, sábado 30 e domingo 31 
de outubro, de 11.00 h a 16.00 h.

 PREZO: Gratis 
*Máximo 20 persoas por grupo

SALA DE EXPOSICIÓNS HOSPITAL DA TRINIDADE
Sala de Actividades Culturais ubicada no Hospital 
da Trinidade na Acrópole de Monterrei. 

 HORARIO: venres 29, sábado 30 e domingo 31 
de outubro, de 10.30 h a 14.00 h e de 15.00 h 
a 19.00 h.

 PREZO: Gratis
BUSCA DO TESOURO EN MONTERREI
Actividade para realizar en familia con nen@s a 
partir de 5 anos. Necesaria reserva previa.

 HORARIO venres 29 e outubro ás 17.00h. 
Sábado 30 e domingo 31 de outubro ás 12.00 h 
e ás 17.00h 

 PREZO: 15 € / familia (ata 6 participantes)
 MÁIS INFORMACIÓN:  
Oficina de Turismo de Monterrei  
Paseo das Damas, s/n 
32618 Monterrei (Ourense) 
Tel.:988 361 360 
wwww.monterrei.es 
turismomonterrei@gmail.com /  
turismo@monterrei.gal

MUSEO CLAUSTRO MERCEDARIO
VISITA
Un museo para a divulgación do patrimonio 
comarcal situado no emblemático claustro da Igrexa 
da Mercé. Unha mostra expositiva permanente 
permite o visitante adentrarse na cultura vinícola 
deste territorio, visitar unha lareira ou lembrar 
como era a vida nas casas galegas. Xunto con 
reproducións de esculturas como a de Dionisos e 
Ampelos ou a Pedra Alta, vencellada ás orixes da Via 
da Prata, este espazo convertese en visita obrigada 
na vila de Verín.

 HORARIO: venres 29 e sábado 30 de outubro, 
de 11.00 h a 14.00 h e de 17.00 h a 20.00 h. 
Domingo 31 de outubro, de 11.00 h a 14.00 h.

 PREZO: Gratis 
*Máximo 20 persoas por grupo

O VIÑO NOS CAMIÑOS DE SANTIAGO 
Exposición temporal ubicada no Museo Claustro 
Mercedario. Trátase dun percorrido polas diferentes 
pegadas que a cultura do viño deixou na súa interacción 
cos distintos roteiros do Camiño de Santiago.

 HORARIO: venres 29 e sábado 30 de outubro, 
de 11.00 h a 14.00 h e de 17.00 h a 20.00 h. 
Domingo 31 de outubro, de 11.00 h a 14.00 h.

 PREZO: Gratis 
*Máximo 20 persoas por grupo

 MÁIS INFORMACIÓN:  
Museo Claustro Mercedario de Verín 
Praza da Merced 
32600 Verín (Ourense) 
Tel.: 617 963 905 
museodeverin@gmail.com

RUTA DOS LAGARES RUPESTRES E VISITA A 
ADEGA - LAGAR AS BARROCAS 
Ruta de sendeirismo sinalizada polos lagares rupestres 
do Concello de Oímbra (pode realizarse de xeito libre e 
individual, facilitan mapas informativos no Concello de 
Oímbra) e visita á adega-lagar As Barrocas.

 PREZO: Gratis. Necesario contactar 
previamente co Concello de Oímbra para a 
visitar a adega - lagar.

 MÁIS INFORMACIÓN: 
Concello de Oímbra 
Avda. do Carregal nº3 
32613 Oímbra (Ourense)  
Tel.: 988 426 160 
www.oimbra.es 
concello@oimbra.gal

OFICINA DE TURISMO DE VERÍN
Punto de información turística  e sala de exposicións.

 HORARIO:  De 09.30 h a 14.30 h e de 16.30 h a 
19.00 h.

 MÁIS INFORMACIÓN: 
Oficina de Turismo de Verín 
Rúa Irmáns La Salle -Casa da Cultura 
32600 Verín (Ourense) 
Tel.: 988 411 614 
www.visitchavesverin.com  
turismo@verin.gal 






