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“Selecció Grans Vins” i a la zona de vins blancs i rosat. A més,
s’ha creat un espai subterrani de 400 m² dedicat la realització

L’empresa Vins i Licors Grau, dedicada a la venda i

de presentacions i tastos de vins, així com un celler d’anyades

distribució de vins i licors, actualment compta amb

antigues amb vins que van dels anys 20 als anys 80.

12.000 referències de tot el món i disposa d’unes
instal·lacions a Palafrugell de 15.000 metres quadrats,

Aquestes innovacions van acompanyades d’una forta aposta

que la situen com una de les vinoteques més grans

per reforçar el canal online, des del qual es va començar a

d’Europa.

operar al 2009, a través de la botiga
www.grauonline.com.

Grau ha ampliat darrerament les seves instal·lacions,
destacant un nou magatzem climatitzat de 1.200 m²
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