През юни

Започва прелестният месец юни, известен
като месец на розата и близнаците. Тази
година лятното слънцестоене настъпва на
20 юни и ще отбележи официалното начало
на лятото.Какво по-хубаво от едно
прекрасно розe или бяло вино на Шато
Бургозоне под топлите лъчи на юнското
слънце.

♦ Събития

Като победители с 2 нови златни медала
(виж по-долу)Шато Бургозоне и другите
българските медалисти в Concours Mondial
de Bruxelles ще представят вината си пред
членове на журито на конкурса от Белгия и
Холандия.
- Брюксел, 15 Юни, 14h-18h30 / Постоянно
Представителство на Република България в
Брюксел
- Хага, 16 Юни, 14h-18h30 / Посолство на
Република България в Хага

През юни Шато Бургозоне ще бъде
представено на най-голямата винена
изложба в Пекин - Topwine, както и на
международната изложба в град Харбин Китай.

Активности на Шато Бургозоне
♦ Нови златни отличия за нашите
вина
С гордост искаме да ви съобщим, че тази
година вината ни отново са сред
наградените на Concours Mondial 2016 с два
ЗЛАТНИ медала:
за Ирис Съзидание 2014 и Шато Бургозоне
Шардоне 2015.
- Ирис Съзидание: след Златен Медал на
Mundus Vini и Специалната Награда за найдобро българско вино, представено на
журито на Mundus Vini, този Златен Медал
от Concours Mondial 2016 е ТРЕТАТА
престижна награда за този великолепен бял
бленд.
- Шато Бургозоне Шардоне 2015: Шести
пореден Златен Медал от Concours Mondial
2016, 90 точки от Wine Enthusiast. Всичко
това е доказателство за нашата философия" Постоянство и Качество", а тероарното,
ароматно и елегантно Шардоне става найпоследователно награждаваното вино в
България.
♦ На гости в Шато Бургозоне
На 2 май, част от жюрито на Световния
Конкурс Брюксел 2016г. посети Шато
Бургозоне, където участниците се насладиха
на гледката на лозята, избата и синия

Дунав, след което дегустираха новите
реколти, които оцениха много високо.

♦ Дегустация в Грейп Сентрал
В Грейп Сентрал дегустацията започна с
най-новите ни попълнения - Шардоне Голд
2015, шест поредни златни медала на
Concours Mondial de Bruxelles, следвано от
шеметното Розе Премиум с цвят на розов
лист и сочно тяло с малина "конфи". Бялото
бижу Ирис Колекшън насити атмосферата с
аромат на бели и жълти плодове, мед и
деликатни
нюанси
на
екзотични
тропически плодове. Финалът бе с
червеният ни Ирис Колекшън 2012, който
бе сложен в графата 'Страхотен за
отлежаване'.
♦Голф турнир в Банско
С бутилка Шардоне, Златният Медалист за
2016 на Шато Бургозоне, бяха наградени
печелившите голфисти на Голф Турнира в
Пирин
Голф
Банско.
Турнирът
бе
организиран от Григоров Рейсинг тим,
който представлява най-перспективния
български автомобилен състезател Григор
Григоров. На 28 май любителите на бързите
спортове ще изживеят силни емоции с 47мото издание Рали България в
гр. Варна. Успех на тима!

Поредните фенове на Шато
Бургозоне
♦ Даниеле Масаро
Световният шампион по футбол от 1982 г.
Даниеле Масаро, който присъства на
бенефисът на Христо Стоичков заяви, че
партньорството му на терена с велик играч
като Марко ван Бастен не е променило
факта, че най-много се е възхищавал на
Камата. По време на престоя си в България
опита вкуса на Сира Голд Шато Бургозоне.

Прочети повече тук.

♦ Николай Николов
Волейболният национал Николай Николов
е новият почитател на вината ни, след като
се наслади на вкуса на Шардоне Голд.
Националът отново ще играе пред и за
бургаската публика в турнира за купата на
България по волейбол.

Вино на месец Юли
♦ Шардоне Голд
Нашият шести пореден победител от
Concours Mondial 2016 и носител на 90
точки от Wine Enthusiast. Насладете се на
елегантния и комплексен аромат на пъпеш
и тропически плодове с добре балансиран и
хармоничен вкус.

Дегустации
♦ Предстоящи дегустации
Билла: 10.06.2016, от 16.30 до 19.30 ч.
- ул. Софийски герой 4
- ул. Опълченска 35
Билла: 17.06.2016, от 16.30 до 19.30 ч.
- бул. Черни връх 94
- ул. Сердикийски събор 1
- Семинария, ул. Златовръх 4
Билла: 24.06.2016, от 16.30 до 19.30 ч.
- бул. България 55
- ул. Софийски герой 4
- бул. Шипченски проход 18
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www.facebook.com/burgozone
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