
                                            

                                                               

Nome Dirección Poboación Teléfono Correo Páxina web Horarios Prezos

Casal de Armán O Cotiño - Santo André
CP: 32415

Ribadavia +34 680 979 763 bodegas@casaldearman.net www.bodegascasaldearman.com L-V: 11.00 a 17:00 h
Fin de semana: consultar
Imprescindible cita previa 

Visita: 5€/persoa
Visita + Cata 2 viños: 10€/persoa

Celme Astariz, 22
CP: 32430

Castrelo de
Miño

+34 988 489 190 comunicacion@adegascelme.com www.adegascelme.com/ De luns a domingo en función da
cita previa.

Visita + cata: 12€/persoa 
Outras actividades na web

Cuñas Davia Cuñas, S/N
CP: 32454

Cenlle +34 669 892 681 comercial@vadegasvaldavia.com www.adegasvaldavia.com L-V: 09.00 a 14.00 h.
Tardes/fin de semana: con cita

previa.

Visita + cata 3 vinos + petisco de
queixos: 15€/persoa. 

(grupos desde 6:10€/persoa ) 
Visita + cata + cociña en miniatura

dende 25€/persoa  (min. 8 pax.) 
Visita + cata + menú maridaxe dende

40€/persoa  (min. 8 persoas )

Leive Ecoadega Esposende, S/N
CP: 32415

Cenlle +34 698 166 665 turismo@aurealux.com www.aurealux.com Sábado e domingo ás de 11:00  a
15:00 e de   17:00 a  20:00.
Imprescindible cita previa

Consultar resto de horarios 

Visita a adega, viña + degustación.
5€/persoa

Licores Os Maios Mesón do Prado, 2
CP: 32427

San Clodio
Leiro

+34 988 488 115 marinaemaica@gmail.com www.licoresosmaios.com De 10.00 a 21.00 h
Imprescindible cita previa 

3 €/persoa

B y V
Pazo de Casanova

Camiño Souto do Rio,1
CP: 32990

Santa Cruz de
Arrabaldo

+34 988 384 196 casanova@pazocasanova.com www.pazocasanova.com Imprescindible cita previa no
teléfono +34 986 441 117

10€/persoa

Pazo de Vieite Ctra Ribadavia –
Carballiño Km6 (Vieite)

CP: 32429

Leiro +34 988 488 229 info@pazodevieite.es www.pazodevieite.es L- X: 11.00 a 13.00h e 15.00 a
19.00 h Venres: 9:00 a 13:00 a

Imprescindible cita previa 
Consultar resto de días 

Visita a adega, viña e degustación.
5€/persoa

Pazo Tizón Moldes, S/N
CP: 32514

Boborás +34 639 788 788 admon@pazotizon.com www.pazotizon.com L-V:  9.00 a 19.00 horas.
Imprescindible cita previa

Consultar resto de horarios 

Visita 1h: percorrido exterior do pazo,
bodega, viñedos +  Cata + Aperitivo

10€/persoa 
Opcional: visita á igrexa románica de

Moldes (30 minutos previo aviso)

Pousadoiro Barral, S/N
CP: 32232

Castrelo de
Miño

+34 667 568 029 pousadoiro@gmail.com www.pousadoiro.wine De 11.00 a 14.00 h e de 18.00 a
20.00 h  

Imprescindible cita previa

5 €/persoa

Ramón do Casar Prado, 85
CP: 32430

Castrelo de
Miño

+34 988 036 097 adega@ramondocasar.es www.ramondocasar.es L-D: de 11.00 a 19.00 h
Imprescindible cita previa

10 €/persoa

Terra do Castelo Ctra Ribadavia –
Carballiño Km4

CP: 32431

Beade +34 988 471 522 adegas@terradocastelo.com;
gerencia@terradocastelo.com

www.terradocastelo.com L- X: 08.30 a 13.00h e 15.00 a
19.00 h Venres: 8:00 a 14:00

Consultar resto de días 

Cata 3,4 viños - 5€/persoa

Val de Souto Souto, S/N
CP: 32430

Castrelo de
Miño

+34 636 024 205 info@valdesouto.com www.valdesouto.com L-D: de 16.30 a 20.30 h 
Imprescindible cita previa

20€/persoa
Inclúe visita con degustación de 3

viños e agasallo dunha botella de viño.

Viña Costeira Valdepereira, S/N
CP: 32415

Ribadavia +34 988 477 210
+34 648 237 385

enoturismo@costeira.es www.costeira.wine Horario ata novo aviso:

Visita Orixe:
Xoves, venres: 11, 12, 13 e 14h.
Sábados e domingos: 11 e 12 h.

(Reserva Previa)
Visita Picnic: 

Sábados e domingos ás 13 h.
Reserva con 48 hs de antelación.

Orixe do Ribeiro  (2h)
Visita ao  Pazo de Toubes , paseo polo
viñedo e cata maridada con queixos e

conservas -  Prezo: 15€/p.
Picnic entre viñedos (2h)

Visita ao Pazo de Toubes, paseo polo
viñedo, cata especial con variedade de
produtos proximidade – Prezo: 25€/p
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Adegas Celme, vermú e gastronomía.

Esta adega emprazada no Concello de Castrelo de Miño, ofrece dúas actividades para descubrir os seus novos produtos, o Vermú e o Viño tostado. 

 Maridaxe con Celmú (xoves 1 e sábado 3 ás 13:00h) Esta actividade inclúe visita ó viñedo e adega con explicacións do traballo en ecolóxico da viña e diferentes elaboracións dos viños e vermú, así

como o proceso do viño tostado no secadoiro de uva. - Cataranse un viño branco e o vermú que se acompañará cunha maridaxe de varias propostas gastronómicas.

 Celme, pan e queixo (venres 2 o domingo 4 ás 12:00h) Esta actividade inclúe visita ó viñedo e adega con explicacións do traballo en ecolóxico da viña e diferentes elaboracións dos viños e vermú, así

como o proceso do viño tostado no secadoiro de uva. Cataranse 3 viños acompañados dunha selección de queixos e pans.

 Máis información e reservas en www.adegascelme.com

Cuñas Davia, experiencias enogastronómicas.

Situada no Concello de Cenlle, Cuñas Davia aposta neste días por unha oferta centrada na gastronomía e viño. Sen esquecer que o visitante se vai a atopar cunha instalación de máis de 800 anos que inclúe

unha sala de exposicións. Na recepción ofrecerase un cóctel de benvida e a visita remataría cun menú maridado cos viños da adega. 

 Para máis información e reservas www.vinosdoribeiro.es 

Pazo Tizón, cultura e viño

Na parroquia de Moldes no Concello de Boborás, atopamos esta adega integrada no pazo que leva o mesmo nome, unha construción do século XVIII que se completa co patio axardinado e a riqueza

monumental que o rodea. Esta bodega ofrece unha visita guiada con degustación que inclúe un paseo polo viñedo anexo ao pazo, e a Igrexa de Moldes. 

 Mais información en www.pazotizon.com

Viña Costeira, picnic con historia

Unha adega que definiu a súa estratexia de enoturismo ligada ao Pazo de Toubes, unha construción do ano 1742, onde gozar da historia e das delicias da gastronomía galega

 A Orixe do Ribeiro: Unha  experiencia que te achega á orixe desta Denominación de Orixe a través do Pazo de Toubes, unha adega que garda todos os segredos do primeiro viño galego. Na visita

amosarase o proceso de elaboración dos viños para finalizar cunha cata guiada acompañada por petiscos de produtos da nosa gastronomía.

 Picnic entre viñedos: Esta actividade inclúe a visita áo Pazo de Toubes e coñecemento de variedades autóctonas para rematar cun picnic no viñedo que inclúe unha ampla variedade de produtos

gastronómicos galegos. 

 Para máis información e reservas www.costeira.wine
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    Museo do Viño de Galicia

No Concello de Ribadavia, na parroquia de Santo André de Camporredondo está o Museo do viño de Galicia, ofrece visitas individuais e en grupo de xoves a domingo. Este edificio foi construído no

século XVIII como priorado dependente do Mosteiro de San Martiño Pinario de  Compostela, dedicado principalmente á produción de viño. O Museo dispón dunha exposición permanente centrada no

proceso de elaboración do viño e o seu cultivo. 

A Cidade. Castro de San Cibrado de Las

Un dos castros máis senlleiros de Galicia, coa particularidade de que presenta certa similitude coas citanias do Norte de Portugal. Ten unha situación privilexiada no Monte de San Trocado no Concello de

San Amaro dende onde se divisa a espectacularidade do val.

Coa visita guiada existe a posibilidade de visitar o centro de Interpretación da Cultura Castrexa. 

Visita ao Centro histórico de Ribadavia

Genuine Galicia organiza visitas, polo Casco histórico de Ribadavia,  para descubrir os principais lugares e monumentos da Vila de Ribadavia, o barrio xudeo, o castelo, igrexas, Praza Maior, Casa da

Inquisición, Museo etnolóxico. Historias e anécdotas da capital do Ribeiro, acompañado por un guía local.

Asociación Ruta do Viño do Ribeiro. Praza Maior, s/n. 32400 Ribadavia. (Ourense) - Teléfono: 988477100. 
ruta@rutadelvinoribeiro.com ||  www.rutadelvinoribeiro.com

Xoves: de 10.00 a 14.30 h 

Venres a domingo: de 10.00 a 14.30 e de 16.00 a 19.30 h

Tel. +34 988 783 075 – https://museovinogalicia.xunta.gal

 

Horario de apertura do 1 de marzo ao 30 de xuño

Martes a domingo: de 10.00 a 18.00 h 

Tel. +34 988 267 285  – https://pacc.es

 

Máis información e reservas

Tel. + 34 675 558 545 -  https://genuinegalicia.com/rutas/visita-a-ribadavia-casco-historico/


	Pazo Tizón, cultura e viño

