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Besök vår temakanal på spain.info

Efter ett glas vin hittar man tusen och en olika
upplevelser, hundratals oförglömliga minnen som till sist
kan sammanfattas i ett leende.

http://www.spain.info

Vinrutterna i Spanien föreslår ett nytt sätt att lära känna
Spanien, med en kvalitetsturism som inte är för de stora
massorna, där varje detalj är viktig och varje leende
förmedlar ett ordlöst budskap.
Om du följer de elva rutterna som vi föreslår, kommer du att
upptäcka outforskade trakter och en autentisk befolkning, där
vinet representerar ett naturligt sätt att leva och livet anpassar
sig till naturens gång. Vinlandskapen är olika och varje rutt
är unik för sina färger, dofter och smaker.
På varje rutt utgör logi, restauranger, vinkällare, affärer och
museer ett temabundet, attraktivt utbud av hög kvalitet, som
förnyas varje säsong, för att låta dig lära känna deras kultur,
deras gastronomi, deras folk och naturligtvis deras viner.
På alla vinrutter i Spanien erbjuder vi dig ett stort urval av
möjligheter och alternativ runt vinet och vi vill ge dig en
oförglömlig erfarenhet…

ett sinnenas möte

ett sinnenas möte
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Elva unika och annorlunda rutter

Vi vill överraska dig, välj din rutt…. alla är
organiserade för att erbjuda dig det bästa av
sig själva.

1

VINRUTTEN BULLAS

2

VIN- OCH BRANDYRUTTEN MARCO DE JEREZ

3

VINRUTTEN JUMILLA

4

Essensen av Murcias högland, en verklig
vinkällare.

En region intill havet, full av historia och
kultur, sherryns och brandyns, den
andalusiska hästens och flamencokonstens
vagga.
"Monastrelldruvans kungadöme", där vägar
och kulturer möts, med 5 000 års historia
och vinodlartradition.

Avenida de Murcia, 75
30180 Bullas. Murcia
+ 34 968 657 211
rutadelvino@bullas.es
www.rutadelvino.bullas.es

Avenida Álvaro Domecq, 2
11402 Jerez de la Frontera. Cádiz
+ 34 956 332 050
info@rutadeljerezybrandy.es
www.rutadeljerezybrandy.es

Plaza del Rollo, 1
30520 Jumilla. Murcia
+ 34 968 780 237
info@rutadelvinojumilla.com
www.rutadelvinojumilla.com

VINRUTTEN LA MANCHA

En värld av upplevelser och
sinnesförnimmelser i den ryktbare junkern
Don Quijote av La Manchas land .

Avenida de Herencia, 2
13600 Alcázar de San Juan.
Ciudad Real
+ 34 902 300 127

6

VINRUTTEN NAVARRA

7

VIN- OCH CAVAVINSRUTTEN PENEDÈS

8

VINRUTTEN RÍAS BAIXAS

9

VINRUTTEN RIOJA ALAVESA

En tur i vinets värld genom de södra
delarna av Córdobaprovinsen, Andalusiens
hjärta och de tre kulturernas land, den
arabiska, den judiska och den kristna.

Calle Capitán Alonso de Vargas, 3
14550 Montilla. Córdoba
+ 34 957 652 354
info@rutadelvinomontillamoriles.com
www.rutadelvinomontillamoriles.com

En region med egen personlighet och
variationsrikedom som är uppbyggd runt
vin- och cavavinskulturen.

Calle Hermengild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès.
Barcelona
+ 34 938 170 160
turisme@altpenedes.net
www.enoturismealtpenedes.net

En magisk kombination av fantastiska
playor, strandängar, naturparker och
lantliga trakter i Albariño-vinets land.

Ett land som andas vin i alla vrår och där
städerna som ligger spridda mellan
vinodlingarna bevarar sin medeltida
tjusning.

vinkällarna, som verkliga katedraler, in i den
rika naturen i ravinerna i bergen Sierra de
Guara.

caminosdelvino@caminosdelvino.org

VINRUTTEN MONTILLA - MORILES

Calle Rúa Romana, 5
31390 Olite. Navarra
+ 34 948 740 739
info@rutadelvinodenavarra.com
www.rutadelvinodenavarra.com

SOMONTANO
10 VINRUTTEN
Vid foten av Pyrenéerna, smälter

www.caminosdelvino.org

5

Upptäck ett land, i korsningen av
pilgrimsvägarna till Santiago, med gamla
stadskärnor och palats som påminner dig om
medeltiden.

11

Paseo de la Calzada, s/n
36.630 Cambados. Pontevedra
+ 34 986 521 012
info@rutadelvinoriasbaixas.com
www.rutadelvinoriasbaixas.com

Parque Tecnológico de Álava,
Edificio Central, Oficina 04
01510 Miñano. Álava
+ 34 945 297 004
info@rutadelvinoderiojaalavesa.com
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Complejo de San Julián
Avenida de la Merced, 64. 1º
22300 Barbastro. Huesca
+ 34 974 316 509
info@rutadelvinosomontano.com
www.rutadelvinosomontano.com

VINRUTTEN TACORONTE - ACENTEJO

På Kanarieöarna, med ett privilegierat
klimat, ett land med ett rikt kultur- och
naturarv och ett varierande utbud av
aktiviteter.

Plaza del Cristo, Casa Cultura,
2ª Planta, Sala Antonio Abreu
38350 Tacoronte. Tenerife
+ 34 922 564 066
info@rutasyvinos.com
www.rutasyvinos.com

