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Senorio de Otazu jest miejscem gdzie awangardowa archi-

tektura spotyka się ze sztuką, gdzie podziw dla natury 

sprawił iż powstała wspaniała winnica.  Wina które tu 

powstają są połączeniem tradycji i nowoczesności. Seno-

rio de Otazu odbudował winnicę która została założona tu 

już w 12 wieku.  Terroir i klimat sprawia iż wina powstające 

w tym miejscu są winami o wysokiej jakości. Jako jedni 

z niewielu winnica Otazu posiada w swej ofercie Vino de 

Pago.  Vino de Pago – jedno z dziesięciu na terenie Hisz-

panii od 2012r. 

RegiOn naWaRRa – ciągnący Się między Rzeką eBRO, a PiReneJami. POcząTkOWO uWagę PRzyciągały 
TuTeJSze OWOcOWe Wina RóżOWe, ale naWaRRa Już daWnO udOWOdniła, że Ten RegiOn nadaJę Się dO 
TWORzenia WyBiTnycH Win BiałycH i czeRWOnycH.  nie PRzez PRzyPadek WyBRałem dla WaS Winnicę 
OTazu dO OPiSania TegO RegiOnu, gdzie SzTuka i WinO TWORzą Jedną WSPólną całOść.

Senorio de Otazu – To nasza kolejna 
wspólna wędrówka po wspaniałych 

winnicach Hiszpanii.

Willa Win to rodzinna firma która została założona w 2009 roku. Od początku swego istnienia firma dostarcza wina do 
hoteli, restauracji i kawiarni w całej Polsce. Willa Win współpracuje z miejscami gdzie synergia pomiędzy winem i jedzeniem 
jest istotą biznesu. Nasza firma wspomaga swoich klientów projektując karty win, oferując szkolenia kelnerskie, kolacje 
degustacyjne czy organizując eventy winiarskie. Ponadto Willa Win jest importerem win z całego świata, miedzy innymi z: 
Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Niemiec, Argentyny, Chile, Australii, Nowej Zelandii, USA i Południowej Afryki. 
Wszystkie winnice, które dostarczają nam wino są małymi producentami gdzie winiarstwo zrodzone jest z pasji, a metody 
uprawy są ekologiczne.

W Willi Win do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z szacunkiem. Zapraszamy do współpracy.

Wszystko wokół nas przypomina o przeszłości i motywuje nas do przyszłości z teraźniejszości.  
Bez kompromisów. A wszystko to z pełnym przekonaniem, które wynika ze sposobu rozumienia 

pracy ludzi przez wieki. Nie ma historii bez sztuki. Nie ma sztuki bez namiętności. Nie ma większej 
pasji niż ta, którą odczuwamy dla tego środowiska, które skłania nas do ofiarowania największych 
darów natury. Nie powinniśmy o tym zapomnieć. Nie możemy tego zapomnieć. Nie chcemy tego.
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przez nowoczesną winiarnię o wyszukanych liniach, która 

zwróciła się ku kulturze w formie delikatnej kolekcji sztuki 

współczesnej z potrzebą swobodnego dzielenia się natural-

nego środowiska, marzeń i emocji. idea jaka towarzyszy win-

nicy to: historia, sztuka, przyroda, wino. 

WinO de PagO jak już pisałem, to najwyższa kategoria, którą 

można zdobyć w winnicy w Hiszpanii, powyżej denominación 

de Origen calificada. kategoria ta jest przeznaczona tylko dla 

winnic, które cieszą się doskonałym klimatem i terroir z wino-

gronami, które są starannie winifikowane, aby zamienić te 

wewnętrzne cechy w niezwykłe wina. Są to najlepsze wina, 

eleganckie o sugestywnych aromatach i mocnej strukturze.

Winnica obecnie posiada cztery rodzaje wina, z oznacze-

niem PagO. 

mam nadzieję, że i tym razem udało nam się w ten malow-

niczy sposób, przybliżyć Wam wspaniały region, architek-

turę i oczywiście wino. 

Otazu to najbardziej wysunięta na północ winnica Hiszpa-

nii produkująca wina czerwone. Jest położona w regionie 

navarra,  w dolinie cuenca de Pamplona, jej naturalnymi 

granicami są góry: Sierra del Perdon i Sierra de echauri 

oraz rzeka arga. Szczególny mikroklimat z wpływami kli-

matu morskiego znad atlantyku, dużymi opadami w zimie 

oraz długim nasłonecznieniem dziennym w lecie spra-

wiają że wina tworzone w winnicy Otazu są unikatowe 

w swym smaku.

Winnica to 115 hektarów ziemi, która jest użytkowana 

w sposób ekologiczny a enolodzy dokładają wszelkich 

starań aby ich działania nie wpłynęły negatywnie na jej 

jakość. Obserwując i badając terroir doszli oni do wnio-

sku że najlepszą jakość wina osiągną obsadzając ziemię 

szczepami: Tempranillo, merlot, cabernet Sauvignon 

i chardonnay.

każdy może sobie wyobrazić miejsce, w którym historia 

zawsze jest dziedzictwem artystycznym, sztuka współcze-

sna i awangardowa architektura tworzą stały obraz. gdzie 

kształtuje się natura w imponującej winnicy. z zapachem 

legend i dawnych czasów.. choć może wydawać się to nie-

wiarygodne, wciąż istnieją takie miejsca. Señorio de Otazu 

to takie jedno z miejsc na świecie. 

W winnicy Otazu doświadcza się historii, sztuka trwa, 

a natura jest czczona. i jako kompendium wszystkich powyż-

szych, tworzy się najlepsze wina, które odzwierciedlają 

wierny pomysł. Ta sama idea, która pomogła zachować bar-

dzo cenne dziedzictwo architektoniczne, dziś wzmocnione 
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