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BODEGAS AMPURIA

Col·lecció 2018

Presentem la nova col·lecció de vins de Bodegas 
Ampuria per a aquest 2018. 
Vins personals i amb caràcter, reflex de la terra 
en la que han nascut i de la nostra denominació 
d’origen de l’Empordà. 

Entenem el vi com una obra d’art unint a un 
llarg llinatge i tradició vinícola una filosofia jove, 
moderna i actual. Bodegas Ampuria és una 
empresa jove amb vocació internacional, doncs 
els nostres vins es gaudeixen en més de 35 països.

Som un equip jove, qualificat i amb gran 
experiència que incorpora tècnics, comercials, 
enòlegs, assessors internacionals i un equip de 
màrqueting amb l’objectiu d’elaborar dia a dia 
els millors vins de la zona de l’Empordà.

Els nostres vins d’elaboració pròpia han 
aconseguit un merescut prestigi i nombrosos 
premis nacionals i internacionals.



Ruina

Un vi negre amb 
molt caràcter i 

personalitat, molt lligat 
a la terra però lleuger 
com les brises de 
l’Alt Empordà.La seva 
fòrmula màgica: 70% 
Garnatxa i 30% Syrah. 
A la copa, un roig 
brillant, intens i fosc. 
Per al nas, el regal 
dels aromes de mores 
i fruites negres. A la 
boca, la satisfacció 
d’un bon cos, equilibri 
perfecte i un final 
especiat. Ideal per a 
fruir-lo amb freqüència.

Vi negre jove
Garnatxa/Syrah
D.O. L’Empordà

Una proposta jove i 
eclèctica, per a paladars 
aventurers. Elaborat 
amb raïm 100% Merlot 
de vinyes seleccionades i 
veremades a mitjans de 
setembre amb incubat a 
baixa temperatura. 

Després de la 
fermentació ens 

permet oferir un vi 
lleuger i modern, on la 
nota característica és la 
combinació de sabors 
afruitats i aromes 
especiats amb un accent 
picant. Una provocació 
per als sentits.
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De color picota fosc, 
un vi envellit en bota 
vella de roure, vestit de 
lleugeres i breus notes 
de codony i albercoc.

Fort en boca, 
de gaudi lent. 

És un caldo de gran 
temperament i 
presència, ideal per 
a grans moments i 
celebracions. 
Un vi que es grava a la 
memòria. 

Un vi que recull 
l’essència de l’Empordà, 
de la seva mescla 
de mar i muntanya. 
Aromes marins i herbes 
agrestes. La duresa de 
la roca banyada pel sol. 

Vi que ha passat 
5 mesos en bota 

de roure, elaborat 
ecològicament amb 
raïm de vinyes velles 
que és macerat en 
fred per a extreure’n 
el major potencial 
aromàtic.

Dada

Vi negre jove
Merlot
D.O. L’Empordà2
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Cruz

Vi negre reserva
Garnatxa
D.O. L’Empordà2
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Cor

Vi Negre Roure/ 
Semi-criança
Merlot
D.O. L’Empordà
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La unió rosada 
de dos ceps de 

sang calenta que sap 
seduir amb el seu sabor 
afruitat i molta frescor. 
Un vi per a gaudir 
habitualment, lleuger 
i que assegura grans 
moments.
Una altra copa, si us 
plau!

Inspirat en el capvespre 
estival que banya les 
nostres vinyes. 

Atractiu color 
rosat, aromes 

de baies roges i peres 
madures e un sabor 
suau i vellutat de final 
refrescant. 
Irresistible i trapella. 

Me d i t e r r a n i 
incomparable! 

100% raïm Garnatxa, 
collida en el fresc de la 
nit. El seu color daurat 
com les primeres llums 
del dia, irisant a verd, 
convida a fruir de 
l’encant dels aromes 
cítrics i flors blanques 
amb matisos de fruites 
tropicals. 
Sabor elegant, fresc i 
harmònic.

Un vi amb raïm 100% 
Macabeu veremat a 
principis de setembre. 
Vi rodó, d’inconfusibles 
aromes vegetals   
imatisats pel roure. 

El seu secret, que 
sols el most flor és 

fermentat en roure nou, 
la resta del procés es fa 
sobre les seves lies fines 
durant cinc setmanes 
per aconseguir la seva 
densitat. 
Un vi ideal per a 
prendre per la nit. 

Vi rosat
Garnatxa/Syrah
D.O. L’Empordà2
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Essencia` Capvespre

Vi rosat
Merlot
D.O. L’Empordà2

0
1
7

Alba

Vi blanc
Garnatxa
D.O. L’Empordà2
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Brou

Vi blanc
Macabeu
D.O. L’Empordà2
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Visites
Horari: És necessari concertar visita
Duració: 1 a 3 hores
Capacitat: de 5 a 25 persones
Contacte: 972 000 000
Idiomes: castellà, català i anglès
Preu: 18-40 € (degustació de vi inclosa)
Altres serveis: agrobotiga

BODEGAS AMPURIA
Carretera de Roses, s/n
17780 Garriguella
Alt Empordà, Girona

Per a més informació, contacti amb nosaltres a 
través de: 

Tel: 972 000 000
info@ampuriabodegas.com
www.facebook.com/bodegasampuria

www.ampuriabodegas.com
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