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MARIÁN BAÑOBRE
e ISABEL RISCO
ARTISTAS MULTIDISCIPLINARES

Sempre na vangarda do deseño e das últimas
tendencias, preséntannos a súa última creación:
O furancho.
Unha nova aposta empresarial que cheira a
éxito a pesar do contexto hostil no que vivimos

O FURANCHO
INSPIRACIÓN

O FURANCHO
ESTILO

Un espazo cargado de AGROGLAMOUR no que se
fusiona o"trendie" coa máis pura tradición, como os
zocos e o pololo. Cada un dos detalles é parte dun todo
harmónico configurado a partir de estilismos
minimalistas e cálidos que sintetizan o pasado co
presente, o rural co cosmopolita, o loureiro coas novas
tecnoloxías.

O FURANCHO
BELEZA

Dúas mulleres fortes,
con carácter e
desbordante
personalidade, que
definen á perfección a
esencia enerxética e
desvergonzada das
pallasas: dúas iconas
femininas que foron,
son e serán referentes
de beleza universais e
fonte de inspiración
para todas esas
loitadoras que son
quen de poñer o
mundo patas arriba
para lograr que os
seus soños se fagan
realidade.

O FURANCHO
GOURMET

No noso furancho pódese consumir o excedente de viño, que é
sinónimo de humor, e gozar dun espazo de comunión e
complicidade no que o público acode a empaparse coa máis pura
e sincera expresión da comedia hilarante.
E para quen non sexa de moito beber alcohol, no noso Furancho
Spa resort vitinícola Rosalía de Castro ofrecemos tratamentos de
beleza e saúde baseados na viñoterapia. O corpo humano é unha
parra que se expande. Cada célula é unha uva que nos flúe por
dentro. Nós cruzamos as sementes das cepas máis exquisitas
para atopar a combinación perfecta que che aporte relax e
benestar. Todo sen química, nin sulfitos. Ecolóxico 100%.
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