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El celler familiar J. Miquel Jané situada a Font-Rubí (Alt Penedès) 
uneix els coneixements de quatre generacions per elaborar vins 
exclusius d'alta qualitat, dins de la Denominació d'Origen Penedès.

Dels nostres vinyes de ceps endèmiques com el Xarel · lo, Parellada o 
Macabeu, i altres varietats com Sauvignon Blanc, Tempranillo, Merlot o 
Cabernet Sauvignon, s'elaboren vins premiats internacionalment i 
presents en diversos països. Són reflex de la idònia adaptació de les 
nostres varietats al terroir Català, i en especial al Penedès.

Descobriu les nostres ofertes enoturístiques: visites al celler que 
inclouen cursos de viticultura, enologia i tast, escapades i estades de 
cap de setmana, adaptant-nos sempre a les seves necessitats. Els 
convidem a compartir amb nosaltres aquesta experiència única que 
segur els deixarà un bon gust de boca.

J. Miquel Jané



ÍNDEX D'OFERTES ENOTURÍSTIQUES

Curs complert de viticultura, enologia i tast al celler

Safari Tour 4x4 pel Penedès

Tour segway pel Penedès i curs de tast

Curs de tast en el nostre club de tast de Barcelona ciutat

Escapada enològica i Spa 

Escapada enològica i cultural

Escapada Bio-enològica

Calçotades / costellades enoturístiques

Enoturisme incentius i esdeveniments per a empreses

Enoturisme en família

Visita-degustació al celler J. Miquel Jané
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CURS COMPLET DE VITICULTURA, 
ENOLOGIA I TAST

El nostre celler té el plaer de presentar els seus vins J. Miquel Jané. Les seves vinyes se situen 
en el privilegiat entorn vitivinícola de l'Alt Penedès. Comparteixi amb nosaltres una jornada única 
de naturalesa, viticultura i enologia. La visita està composta de tres parts: Un passeig per les 
vinyes per descobrir i conèixer els seus cicles de vida, sòl, clima ... Una part enològica entre 
premses i bótes on s'explica els diferents processos de vinificació i criança.

Es finalitza amb una degustació dels nostres vins i productes regionals mentre s'imparteix el curs 
de tast. Aquesta jornada pedagògica inoblidable és impartida per l'enòleg del celler. En la visita 
es farà entrega d'un dossier per a comprendre i poder seguir practicant a casa l'art de la 
degustació.

Dies de v is i ta : d issabtes i 
diumenges de 11:00 h a 14:00

Durada de la visita: 3 Hores

<12 anys 0,00 € / persona
<18 anys 15,00 € / persona
> 18 anys 35,00 € / persona

Preus

Informacions práctiques
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TOUR SAFARI EN 4X4 PEL 
PENEDÈS

La visita inclou: 
 
- Ruta turística guiada amb vehicles 4x4 descapotables, coneixent i gaudint de l'encant del Penedès 
(2h) que inclou: 
Recorregut fotogràfic entre vinyes, camins i muntanya. Visita d'obradors artesanals, pantans, 
miradors, fonts i llocs d'interès local i cultural. 
- Visita-curs d'enologia i tast (2h) que inclou:

Durada 4 hores 
Dissabtes i diumenges de 10h a 
14h 
Experiència subjecta a condicions 
meteorològiques. Portar roba 
còmoda 
Els menors d'edat han d'anar 
acompanyats d'un adult.

Preu: 50 € / persona 
Mínim: 8 persones 
Màxim: 34 persones

Informacions práctiques

Preus

<12 anys 25,00 € / persona
<18 anys 35,00 € / persona
> 18 anys 50,00 € / persona

El celler J. Miquel Jane li proposa descobrir la comarca del Penedès d'una altra manera a bord de 
vehicles 4x4 descapotables. Oferim una jornada d'aventura, viticultura i enologia coneixent i gaudint 
de l'encant del Penedès i participant en un curs de tast complet amb la degustació de 4 vins avalats 
amb premis de prestigi internacional acompanyada per un aperitiu de productes locals.

Visita celler mentre es donen explicacions enològiques (30 min) 
Tast de 4 vins J. Miquel Jané elaborats al celler i avalats amb premis de prestigi internacional (1H30) 
Aperitiu de productes de la regió 
Dossier explicatiu del curs que servirà de guia pràctica
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TOUR SEGWAYS PEL PENEDÈS I 
CURS DE TAST

La visita inclou:

- Ruta turística guiada amb Segways, coneixent i gaudint de l'encant del Penedès (1h30) que inclou: 
 Introducció, aprenentatge i pràctiques per al maneig del Segway (20min) 
 Recorregut fotogràfic entre vinyes, camins i muntanya (1h10) 

- Visita-curs d'enologia i tast (2h) que inclou:

Durada 4 hores 
Dissabtes i diumenges de 10h a 
14h 
Experiència subjecta a condicions 
meteorològiques. Portar roba 
còmoda 
Els menors d'edat han d'anar 
acompanyats d'un adult.

Preu: 80 € / persona 
Mínim: 8 persones 
Màxim: 34 persones

Informacions práctiques

Preus

El celler J. Miquel Jane li proposa descobrir la comarca del Penedès d'una altra manera amb 
Segways, un mitjà de transport original i respectuós amb el medi ambient. Oferim una jornada 
d'aventura, viticultura i enologia coneixent i gaudint de l'encant del Penedès i participant en un curs 
de tast complet amb la degustació de 4 vins avalats amb premis de prestigi internacional 
acompanyada per un aperitiu de productes locals

Visita celler mentre es donen explicacions enològiques (30 min) 
Tast de 4 vins J. Miquel Jané elaborats al celler i avalats amb premis de prestigi internacional (1H30) 
Aperitiu de productes de la regió 
Dossier explicatiu del curs que servirà de guia pràctica
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CURS DE TAST I DEGUSTACIÓ A 
BARCELONA

En el nostre club de tast del Celler J. Miquel Jané, ubicat a la ciutat de Barcelona, aprendràs de 
la mà del nostre expert enòleg, l'art del tast. Descobriràs i adquiriràs coneixements sobre l'origen 
i la riquesa de les aromes en un vi, el seu color, textura i potencial gustatiu. Saber diferenciar les 
fases de criança dels vins i conèixer els secrets per elaborar vins de gran qualitat. Comparteix 
amb nosaltres l'experiència de convertir-te en enòleg per un dia.

En el privilegiat entorn de la comarca del Penedès, a Font-Rubí, neixen i es mimen amb  cura els 
vins J. Miquel Jané. Pel seu clima, enclavament i cura en l'elaboració, els nostres vins gaudeixen 
d'una gran qualitat i estan avalats amb premis de prestigi internacional.

Inclou: 
- Curs de tast (2h15) 
- Degustació de 5 vins J. Miquel Jané 
- Lliurament d'un dossier amb l'explicació del curs 
- Disponible en diversos idiomes 
- Possibilitat de tapes

Venda de productes 
Reserva amb antelació

Dijous de 19:30-21:45

<12 anys 0,00 € / persona
<18 anys 15,00 € / persona
> 18 anys 35,00 € / persona

Preus

Informacions práctiques

6



ESCAPADA ENOLÒGICA I SPA CAP 
DE SETMANA

Escapis un cap de setmana a conèixer al Penedès. Comparteixi amb  nosaltres una jornada 
única de naturalesa, viticultura i enologia. A Font-Rubí es troben ubicades les finques en les que 
s'elabora el vi J. Miquel Jané. El clima de la zona i la nostra ubicació (500 metres d'altitud) 
aporten contrastos de temperatura més pronunciats que afavoreixen la bona síntesis dels 
aromes, color i tenacitat dels nostres vins. Al celler coneixerà els secrets de la vinya i l'art dels 
enòlegs per elaborar vins d'una gran qualitat, mentre passeja tranquil · lament entre les soques 
que els veuen néixer.

El celler i les vinyes que es visiten són de propietat privada i familiar i estan situades en plena 
natura. Tenen una extensió de 100 Ha que permeten complementar aquestes visites amb alguna 
altra activitat i fins i tot organitzar àpats en el propi celler.

Entre el Mediterrani i les muntanyes de Montserrat trobem l'hotel, un luxós edifici construït 
seguint els paràmetres estètics de l'estil modernista de la zona del Penedès, comarca 
caracteritzada pels seus vins, caves i la seva exquisida gastronomia. Des de l'hotel gaudirà 
d'unes il · limitades vistes a la muntanya de Montserrat.

L'esperem per compartir un cap de setmana que segur li deixarà un bon gust de boca.

ALLOTJAMENT A HOTEL **** 
 
L'hotel disposa d'un espai de salut i 
bellesa on s'ofereixen complets 
tractaments d'estètica, massatges, 
aprimament i fitness, tot això assistit 
per un equip especialitzat per oferir 
a l s s e u s c l i e n t s l a m à x i m a 
satisfacció. Inclou: 
 
- Allotjament 1 nit / 2 persones en 
habitació doble (esmorzar inclòs) 
- Circuit de spa (1 hora) per a dues 
persones.

-Visita al Celler J. Miquel Jané

-Visita a peu de vinya on s'imparteix 
un curs de viticultura (1 H.) 
-Visita al celler mentre es donen 
explicacions enològiques (30 min.) 
-Tast de 4 vins elaborats al celler 
(curs de tas t inc lòs) que es 
complementa amb  un aperitiu de 
productes de la regió (1h30min)

Durant la visita es lliura un dossier 
amb  les explicacions del curs que 
servirà de guia pràctica per a tots 
aquells que vulguin seguir practicant 
a casa l'art de tastar els vins.

- Durada: 3hores 
- Visites: Dissabtes i diumenges d'11 
a 14h

Informacions práctiques
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CAP DE SETMANA ENOLÒGIC   
I CULTURAL

Escapis un cap de setmana a conèixer al Penedès. Comparteixi amb  nosaltres una jornada 
única de naturalesa, viticultura i enologia. A Font-rubí, es troben ubicades les finques en les que 
s'elabora el vi J. Miquel Jané. El clima de la zona i la nostra ubicació (500 metres d'altitud) 
aporten contrastos de temperatura més pronunciats que afavoreixen la bona síntesis dels 
aromes, color i tenacitat dels nostres vins. Al celler coneixerà els secrets de la vinya i l'art dels 
enòlegs per elaborar vins d'una gran qualitat, mentre passeja tranquil · lament entre les soques 
que els veuen néixer.

El celler i les vinyes que es visiten són de propietat privada i familiar i estan situades en plena 
natura. Tenen una extensió de 100 Ha que permeten complementar aquestes visites amb alguna 
altra activitat i fins i tot organitzar àpats en el propi celler.

S'allotjarà a l'Hotel Pere III el gran, al cor de Vilafranca del Penedès. Aquest Hotel de tres 
estrelles ofereix uns amplis i complets serveis perquè la seva estada sigui la més agradable 
possible. Al barri antic de Vilafranca del Penedès es poden trobar festes, mercats i fires populars 
durant tot l'any més d'un important patrimoni històric-artístic d'origen medieval.

L'esperem per compartir un cap de setmana que segur li deixarà un bon gust de boca.

ALLOTJAMENT 
A HOTEL PERE III **** 
 
L'Hotel Pere III ***  el gran disposa de 
52 àmplies i confortable habitacions, 
totes elles exteriors i molt lluminoses, 
bany  complet amb assecador, tv 
satè l · l i t , connexió in ternet , 
climatització i caixa forta. Pot escollir 
entre habitació confort o suite amb 
saleta. Inclou: 
 
- 1 nit d'hotel en habitació doble 
esmorzar inclòs.

-Visita al Celler J. Miquel Jané

-Visita a peu de vinya on s'imparteix 
un curs de viticultura (1 H.) 
-Visita al celler mentre es donen 
explicacions enològiques (30 min.) 
-Tast de 4 vins elaborats al celler 
(curs de tas t inc lòs) que es 
complementa amb  un aperitiu de 
productes de la regió (1h30min)

Durant la visita es lliura un dossier 
amb  les explicacions del curs que 
servirà de guia pràctica per a tots 
aquells que vulguin seguir practicant 
a casa l'art de tastar els vins.

- Durada: 3hores 
- Visites: Dissabtes i diumenges d'11 
a 14h

Informacions práctiques
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ESCAPADA BIO-ENOLÒGICA CAP DE 
SETMANA

Escapis un cap de setmana a conèixer al Penedès. Comparteixi amb  nosaltres una jornada 
única de naturalesa, viticultura i enologia. A Font-rubí, es troben ubicades les finques en les que 
s'elabora el vi J. Miquel Jané. El clima de la zona i la nostra ubicació (500 metres d'altitud) 
aporten contrastos de temperatura més pronunciats que afavoreixen la bona síntesis dels 
aromes, color i tenacitat dels nostres vins. Al celler coneixerà els secrets de la vinya i l'art dels 
enòlegs per elaborar vins d'una gran qualitat, mentre passeja tranquil · lament entre les soques 
que els veuen néixer.

El celler i les vinyes que es visiten són de propietat privada i familiar i estan situades en plena 
natura. Tenen una extensió de 100 Ha que permeten complementar aquestes visites amb alguna 
altra activitat i fins i tot organitzar àpats en el propi celler.

S'allotjarà a Cal Ruget bio-hotel, masia envoltada de vinyes i terres de conreu tan 
característiques de la zona, des d'on poden gaudir d'unes il · limitades vistes des de les 
muntanyes de Montserrat fins el castell de Sant Martí Sarroca.

L'esperem per compartir un cap de setmana que segur li deixarà un bon gust de boca.

ALLOTJAMENT 
A CAL RUGET BIO-HOTEL 
 
Situada al cor de l'Alt Penedès, la 
masia es troba al límit del municipi 
de Vilobí del Penedès ia tan sols 9 
km de Vilafranca del Penedès i poc 
més de 45 km de Barcelona i 
Tarragona.

La casa principal data d'inicis del 
s e g l e X X a m b e l e m e n t s 
arquitectònics propis de l'entorn rural. 
Inclou: 
 
- Allotjament 2 nits en una habitació 
doble (esmorzar inclòs)

-Visita al Celler J. Miquel Jané

-Visita a peu de vinya on s'imparteix 
un curs de viticultura (1 H.) 
-Visita al celler mentre es donen 
explicacions enològiques (30 min.) 
-Tast de 4 vins elaborats al celler 
(curs de tas t inc lòs) que es 
complementa amb  un aperitiu de 
productes de la regió (1h30min)

Durant la visita es lliura un dossier 
amb  les explicacions del curs que 
servirà de guia pràctica per a tots 
aquells que vulguin seguir practicant 
a casa l'art de tastar els vins.

- Durada: 3hores 
- Visites: Dissabtes i diumenges d'11 
a 14h

Informacions práctiques
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CALÇOTADES Y COSTELLADES 
ENOTURÍSTIQUES

El nostre celler J. Miquel Jané, situada a la comarca del Penedès, ofereix calçotades i 
costellades per a grups complementades amb una visita guiada a les vinyes i degustació dels 
vins J. Miquel Jané. Gaudiran en plena natura d'un ambient relaxant i estimulant on el grup 
descobrirà el món del vi.

Aprofitant l'entorn de natura, rica en estímuls i sensacions, tenim com a finalitat apropar-los a la 
viticultura, el procés d'elaboració del vi al celler i l'aprenentatge de l'art del tast de vins.

El celler i les vinyes que es visiten són de propietat privada i familiar. Tenen una extensió de 100 
hectàrees.

Els acollim adaptant-nos a les seves conveniències i necessitats, per a cadascun dels seus 
grups.

- Passeig per les vinyes on es 
donen explicacions sobre la 
viticultura: el cicle biològic de la 
vinya, la poda, la verema, la 
climatologia, la topografia i el sòl.

- Visitem el celler d'elaboració on 
es parla d'enologia: procés 
d'elaboració dels vins blancs, 
rosats i negres des de la recollida 
del raïm fins el seu embotellat.

- Curs de tast i degustació de 3 
vins J. Miquel Jané (tots ells 
avalats amb premis de prestigi 
internacional). Després de la visita 
els esperarà una apetitosa 
calçotada / costellada preparades 
per un cuiner expert.

Dies de visita: Tots els dies de la 
setmana. Durada de la visita 
enoturística: 2h30 
Preu de la visita: 40 € / persona - 
Mínim 15 persones.

Informacions práctiques

Preus

10



ENOTURISME: INCENTIUS I 
ESDEVENIMENTS PER A EMPRESES

El nostre celler, situada a la comarca del Penedès, ofereix visites i cursos "incentiu" i 
esdeveniments per a empreses. Gaudiran en plena natura d'un ambient relaxant i estimulant on 
el grup  fomentarà el seu esperit d'equip  a través d'activitats relacionades amb la viticultura, 
enologia i acabant amb un tast dels nostres vins.

Aprofitant l'entorn de natura, rica en estímuls i sensacions, tenim com a finalitat apropar-los a la 
viticultura, el procés d'elaboració del vi al celler i l'experimentació amb diferents aromes i 
textures (terra, flors, fruits, fustes). El celler i les vinyes que es visiten són de propietat privada i 
familiar. Tenen una extensió de 100 hectàrees.

Els acollim adaptant-nos a les seves conveniències i necessitats, per a cadascun dels seus 
grups.

Passeig per les vinyes on es donen 
explicacions sobre la viticultura: el 
cicle biològic de la vinya, la poda, la 
verema, la climatologia, la topografia 
i el sòl. (1 hora) 
Visitem el celler d'elaboració on es 
parla d'enologia: procés d'elaboració 
dels vins blancs, rosats i negres des 
de la recollida del raïm fins el seu 
embotellat. (30 minuts)

Taller d'activitats sensorials per 
equips amb un curs de tast (cata a 
cegues) i degustació de 4 vins. 
S'oferirà un aperitiu amb productes 
de la regió. (1 hora i 30 min.)

En la visita es farà entrega d'un 
dossier complet per poder seguir 
practicant a casa l'art de la 
degustació.

Dies de visita: Tots els dies de la 
setmana.

Durada de la visita: 3 hores 
Preu de la visita: 25 € / persona 
Mínim 15 persones. El celler els 
ofereix la possibilitat de quedar a 
dinar a la finca. Preu del menú: 25 
€ / persona Mínim 15 persones.

Informacions práctiques
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ENOTURISME EN FAMÍLIA

El nostre celler, situada a la comarca del Penedès, ofereix una visita molt especial perquè els 
pares puguin compartir amb els seus fills una jornada única de viticultura i enologia.

Aprofitant l'entorn de natura, rica en estímuls i sensacions, tenim com a finalitat apropar-los a la 
viticultura, el procés d'elaboració del vi al celler i l'experimentació amb diferents aromes i 
textures (terra, flors, fruits, fustes ...), per obrir els sentits dels més petits i els grans.

El celler i les vinyes que es visiten són de propietat privada i familiar. Tenen una extensió de 100 
hectàrees. Els acollim adaptant-nos a les seves conveniències i necessitats, per a cadascun 
dels seus grups i edats dels estudiants.

Passeig per les vinyes on es donen 
explicacions sobre la viticultura: el cicle 
biològic de la vinya, la poda, la verema, 
la climatologia, la topografia i el sòl. (1 
hora)

Vam visitar el celler d'elaboració on es 
parla d'enologia: procés d'elaboració 
dels vins blancs, rosats i negres, 
maquinària utilitzada en el procés 
(tremuja, premsa, tines, bótes ...) (30 
min.)

Taller sensorial on els seus fills 
experimentaran amb diferents textures 
de terra, degustació de suc de raïm i 
olorant fragàncies diferents de fruites, 
flors, roures, torrats, suros. Els pares 
podran gaudir d'un curs de tast, 
degustació de 4 vins i d'un aperitiu amb 
productes de la regió. (1 hora i 30 min.)

En la visita es farà entrega d'un dossier 
complet per poder seguir practicant a 
casa l'art de la degustació. Dies de 
visita: Tots els dies de la setmana. 
Durada de la visita: 3 hores 
Preu de la visita: 25 € / pares i 10 € / 
fills - Mínim 15 persones.

El celler els ofereix la possibilitat de 
quedar a dinar a la finca. Preu del 
menú: 25 € / pares i 15 € / fills - Mínim 
15 persones.

Informacions práctiques
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VISITA DEGUSTACIÓ A LA
CELLER J. MIQUEL JANÉ

El nostre celler de Vins J. Miquel Jané, situada al Penedès ofereix visites al celler que preten fugir de 
les visites estàndard que actualment es venen oferint, que és precisament el caràcter marcadament 
pedagògic i interactiu el que ens diferencia i fa de la nostra, una visita molt especial.

El Celler i les vinyes que es visiten són de propietat privada i familiar i estan situades en plena 
natura. Tenen una extensió de 65 Ha Que permeten complementar aquestes visites amb alguna altra 
activitat i fins i tot organitzar àpats en el propi celler.

Recorregut per les vinyes on els 
introdueixen en el món de la 
viticultura. Visita al celler mentre es 
donen explicacions enològiques. 
Tast de 3 vins J. Miquel Jané 
elaborats al celler i un petit aperitiu.

Dies de visita: Tot l'any 
Durada de la visita: 2 hores 
Preu: 10 € / persona 
*Mínim 20 persones. El celler els 
ofereix la possibilitat de quedar a 
dinar a la finca. Preu del menú: 25 
€ / persona * Mínim 20 persones.

Informacions práctiques

Preus
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LLISTA DE PREUS
LLISTA DELS PREUS DE LES OFERTES ENOTURÍSTIQUES

ACTIVITATS ENOTURÍSTIQUES DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS EDAt € / PERSONA

CURS COMPLET DE VITICULTURA, ENOLOGIA I 
TAST AMB DEGUSTACIÓ DE VINS

Passeig per les vinyes amb curs de viticultura                                                                             
Visita la bodega (curs enologia i elaboració) Curs de tast + deliciós aperitiu

8 persones 
mínim

<12 anys 0,00

<18 anys 15,00

>18 anys 35,00

SAFARI TOUR 4X4 PEL PENEDÈS Ruta turística guiada amb vehicles 4x4 descapotables gaudint de l'encant del Penedès    
Curs de tast + deliciós aperitiu

8 persones 
mínim

<12 anys 25,00

<18 anys 35,00

>18 anys 50,00

TOUR SEGWAY PEL PENEDÈS I TAST DE VINS Ruta turística guiada en Segway gaudint de l'encant del Penedès
Curs de tast + deliciós aperitiu

6 persones 
mínim

10 persones 
màxim

<12 anys 80,00

<18 anys 80,00

>18 anys 80,00

CURS DE TAST I DEGUSTACIÓ A BARCELONA Curs de tast i degustació
<12 anys 0,00

<18 anys 15,00

>18 anys 35,00

ESCAPADA ENOLÒGICA I SPA CAP DE SETMANA: 
CELLER J. MIQUEL JANÉ + HOTEL HUSA

1 nit (habitació doble) + Esmorzar 1 hora circuit d'aigües a l'SPA de l'hotel 
Visita-curs i degustació al celler

<12 anys 58,50

<18 anys 73,50

>18 anys 93,50

ESCAPADA ENOLÒGICA I CULTURAL CAP DE 
SETMANA: CELLER J. MIQUEL JANÉ + HOTEL 
PERE III

1 nit (habitació doble) 
Esmorzar 
Visita-curs i degustació al celler

<12 anys 37,00

<18 anys 52,00

>18 anys 72,00

ESCAPADA BIO-ENOLÒGICA I CULTURAL CAP DE 
SETMANA: CELLER J. MIQUEL JANÉ + Cal Ruget 
BIO-HOTEL

2 nits (habitació doble) 
Esmorzar 
Visita-curs i degustació al celler

<12 anys 128,50

<18 anys 143,50

>18 anys 163,50

CALÇOTADAS Y COSTELLADESS 
ENOTURÍSTIQUES

Visita guiada del celler i de les vinyes 
Visita dels cellers d'envelliment i dels magatzems 
Curs de tast + Calçotada / costellada

15 persones 
mínim

<12 anys 15,00

<18 anys 20,00

>18 anys 40,00

INCENTIUS I ESDEVENIMENTS PER A EMPRESES 
(15 PERSONES MÍNIM)

Visita guiada del celler i de les vinyes 
Visita dels cellers d'envelliment i dels magatzems 
Curs de tast + deliciós aperitiu

15 persones 
mínim

<12 anys -

<18 anys -

>18 anys 25,00

ENOTURISME EN FAMÍLIA
Visita guiada del celler i de les vinyes                                                                                 
Taller sensorial i degustació de suc de raïm per als nens                                                     
Curs de tast + deliciós aperitiu per als pares

15 persones 
mínim

<12 anys 10,00

<18 anys 15,00

>18 anys 25,00

VISITA DEGUSTACIÓ AL CELLER J. MIQUEL JANÉ Visita guiada de les vinyes, i dels cellers d'envelliment i dels magatzems                                 
Curs de tast + deliciós aperitiu

20 persones 
mínim

<12 anys 0,00

<18 anys 10,00

>18 anys 10,00
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DADES DE CONTACTE

CONTACTE

BODEGA J. MIQUEL JANÉ
MASIA CAL COSTAS S/N
08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ
TEL: +34.934140948
MAIL: info@jmiqueljane.com

mailto:info@jmiqueljane.com
mailto:info@jmiqueljane.com


GAUDEIX D'UNA EXPERIÈNCIA


