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Sorteig d'una caixa de Vilarnau,
millor escumós Gran Reserva als
premis Vinari 2017
La caixa conté 6 ampolles de cava | El sorteig finalitzarà el 2 de novembre
La quarta edició dels Premis Vinari ha distingit Vilarnau Gran Reserva Vintage 2011 amb el
"Vinari d'Or al Millor Escumós Gran Reserva". Un total de 870 mostres, procedents de les
principals regions vitivinícoles de Catalunya, han participat en aquesta cita que té com a objectiu
premiar els millors vins de Catalunya.
Sortegem una caixa de Gran Reserva Vintage 2011
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Elaborat a partir de les varietats Macabeu, Parellada, Chardonnay i Pinot Noir, Vilarnau Gran
Reserva Vintage ha seguit un delicat procés d'elaboració amb una criança de més de 60 mesos en
ampolla. El resultat és un cava de personalitat única, amb un color groc or, aromes de fruits
madurs i records a fruits secs torrats, equilibrat i ben constituït en boca.

Podeu participar omplint el següent formulari:
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Cargando...
- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom i cognoms, correu electrònic, i cal ser major
d'edat.
- El guanyador tindrà com a premi una caixa amb 6 ampolles de Vilarnau Gran Reserva Vintage
2011
- Se li enviarà la caixa de les 6 ampolles a l'adreça on ens indiqui.
- El termini per participar al sorteig es tancarà el 2 de novembre a la mitjanit.
- A l'endemà Cupatges farà el sorteig i contactarà per e-mail amb el guanyador. Si no respon,
automàticament es passarà al següent de la llista.
- Només es pot participar al sorteig una vegada.
- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu info@cupatges.com
(mailto:info@cupatges.com)
- Mitjançant la participació al sorteig, el lector s'inscriurà també al butlletí de Cupatges i al de Caves
Vilarnau. En compliment de la llei vigent, podrà desapuntar-se'n sempre que ho desitgi.
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