
Fontanars dels 
Alforins  

Cultura de vi  

Fontanars dels Alforins compta en l' actualitat amb una 
àmplia oferta turística al voltant del món del vi.   
Els diferents cellers del terme oferixen visites guiades a 
les seues instal.lacions i camps de cultiu, oferint al 
visitant una completa visió del proces d' elaboració dels 
nostres vins. 

Heretat de 
Taverners  
Construida a partir de 
l e s a n t i g u e s 
dependènc ies de l ' 
ant iga heretat Ca ls 
C o l a u s  o n h i h a 
constància que ja s' 
elaborava vi al segle 
XVII. Envoltada per una 
vall única que mostra el 
seu esplendor cada 
tardor,  el celler aposta 
p e r l e s v a r i e t a t s 
Monastrell i Garnatxa 
Tintorera i una producció limitada. Per visitar instal.lacions i 
degustació: de dilluns a divendres 10-13h i 16-18h. 
Dissabtes i diumenges de 11-13:30h. Reserves per a visites 
guiades al telèfon 650463313 

www.heretatdetaverners.com

Bodega Vicente 
Ribera e hijo, 
S.L.  
L' any 1999 es forma l' actual 
Ce l l e r després de t res 
generacions dedicades a l' 
elaboració de vi. 

L' empresa actual és de 
c a r à c t e r f a m i l i a r a m b 
explotació de les pròpies 
collites i seguint un estricte 
control de qualitat contínua. La 
comercialització de les diferents partides de vi són ben 
ateses a la carta segons les exigències del consumidor 
actual. Podem encontrar les seues instal.lacions al 
polígon de les Naus Artesanals.  

Telf: 609867777

vicente@bodegasvicenteribera.es 


Fil.loxera & 
Cia 
Un dels cellers més 
joves de l' Alforí. És un 
a l t r e d e l s 
autodenominats celler 
de cotxera. Amb una 
producció limitada a 
partir de terres pròpies i 
amb una elaboració 
quasi artesanal, els vils 
de Fil.loxera  & Cia 
ofereixen uns productes de personalitat i caràcter singular.

Visites concertades al telèfon 606099599

Ajuntament de Fontanars dels Alforins 
C/Alfons XIII, 12. 

Tel 962222233 
 46635 Fontanars dels Alforins  
www.fontanarsdelsalforins.es 

B o d e g a E l 
Poblet  
Situada a la finca del 
m a t e i x n o m , e l s  
productes d' aquest 
celler es comercialitzen 
amb el nom de "señorío el 
poblet". Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Monastrell i 
Syrah són les varietats cultivades. 

Poden contactar amb el celler als telèfons 96 222 2320 i 
691610164 i a la web wwwbodegaelpoblet.com

mailto:vicente@bodegasvicenteribera.es
http://wwwbodegaelpoblet.com
http://www.heretatdetaverners.com
http://wwwbodegaelpoblet.com
http://www.fontanarsdelsalforins.es
http://www.heretatdetaverners.com
mailto:vicente@bodegasvicenteribera.es
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Bodegas los 
Frailes  
Celler de caire familiar i 
històric. La finca data del 
1771 quan la família 
Velázquez va adquirir l' 
heretat. Amb unes 130 
hectàries dedicades al 
conreu de la vinya, el 
propietaris combinen treball, innovació i tradició en els vins 
que elaboren.  Compta amb unes instal.lacions que oferixen 
el visitant una visió completa del procés d' elaboració dels 
seus vins i una sala de cates disponible per a diferents 
actes socials. 

Obert de dilluns a dissabte de 10-14h. 

Visites guiades dissabtes 12h.

Més informació en telèfon 962222220 

o en la web www.bodegaslosfrailes.com

 

Rafael Cambra 

Perteneix a la família de les 
denominades bodegues de 
cotxera, Rafael Cambra treballa principalment la 
varietat monastrell junt a altres varietats com 
Cabernet Sauvignon i el Cabernet Franc. Amant de les 
vinyes velles que creixen entre atmetlers i oliveres als 
peus de la serra  de l' Ombria, en l' actualitat treballa 
en la recuperació de la varietat autòctona forcallà. El 
seu celler el podem encontrar al polígon de les Naus 
Artesanals. Més informació i visites guiades prèvia cita 
al 626309327. 

www.rafaelcambra.es 


B o d e g a 
J.Belda SLU 
Bodega fundada el 1931 
per J . be lda , en l ' 
actualitat està dirigida 
pel seu fill Daniel Belda.

L' actual celler està 
situat a la finca el Pla 
envoltat de les vinyes que donen la materia prima per fer els 
vins de la marca. La bodega, pionera en la recuperació de 
varietats autòctones com el verdil oferix una àmplia varietat 
de vins de qualitat. 

Tenda oberta de dilluns a divendres matí i vesprada. 
Dissabtes i diumenges obert de matí. 

Concertar visites guiades al telèfon: 962222245

www.danielbelda.es

Bodegas Torrevellisca 
Fundada a finals del 
segle XX, la bodega 
va naixer com una 
cooperativa local. En l' 
actualitat els nous 
propietaris combinen 
modernitat i tradició 
per oferir uns vins de 
qualitat. Les visites 
estan dirigides pel 
enòleg del celler i incluixen una degustació dels 
caldos elaborats a la bodega. Horaris: de dilluns a 
divendres de 9-14h i de 16-18h. Dissabtes i 
diumenges de 10-14h. Concertar visita al 962222261 

www.bodegas-torrevellisca.es 

B o d e g a s 
Enguera 
Celler que repartix les 
s e u e s t e r re s e n t re 
Enguera i Fontanars, i 
situal al privilegiat entorn de la vall de la Rambla, 
encontrem aquest celler que té terres a la finca Corones i 
casa Lluch. En l' actualitat innoven amb el vi de gel, 
elaborat a partir de la varietat verdil. La bodega oferix 
visites guiades per conéixer tot el procés d' elaboració 
dels seus productes.   

Més informació i cites al telèfon 962224318 
wwwbodegasenguera.com

 

Bodegas Los 
Pinos 
Situada en la finca del 
mateix nom, va ser la 
primera bodega en elaborar 
els seus vins de manera 
totalment ecològica a la 
Comunitat Valenciana. En l' 
actualitat compta amb l' antic celler totalment restaurat i 
contiuen apostant pels vins ecològics i singulars.  Visites 
guiades i degustacions concertant al telèfon 962222090 i 
600584397 

www.bodegaslospinos.com
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