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Шато Бургозоне представи новата си реколта на

Балканския международен винен конкурс и фестивал -

BIWC 2015, проведен на 30 и 31 май 2015 г. в градината на

Гранд Хотел София.

Успешно открихме летния сезон в новата лозарска хижа

на Шато Бургозоне с дегустация и обяд.Посетете ни и вие

и се насладете на красивата гледка сред безбройните ни

лозя , под барбекюто с въртящото се водно

колело,направете си снимки на фона на река Дунав.

Откъснете се от стреса на ежедневието си,доставете си

неповторимо удоволствие на сетивата.Резервирайте на

Email: oryahovo@burgozone.bg

Phote: +359 88 5168382 Рая Георгиева

На 15 юни след официалния българо-швейцарски бизнес

форум в Цюрих с участието на Министър-председателя

Бойко Борисов, министрите на Икономиката,Транспорта и

Регионалното развитие, българската делегация и

швейцарските домакини имаха удоволствието да се

наследят на чаша вино от бутиковата изба Шато

Бургозоне, чиито вина вече се продават в Швейцария от

АМ импорт.

Виж още

Burgozone Ltd

124 V/A Tsar Boris III Blvd., 1612 Sofia, Bulgaria

Тел.: (02) 856 81 72

Еmail:office@burgozone.bg

Cellar: Chateau Burgozone,

1 Oryahovsko shausse str.,

3341 Leskovets, Bulgaria
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