
През май

 

♦ Празници

Надяваме се, че сте прекарали много светли
Великденски празници. Пожелаваме ви
весело изкарване на Гергьовден и Честит
Имен ден на всички именици с пожелание
да посрещнат празника с хубаво вино и
вкусна храна!

На 24 май честваме празникът на светите
братя Кирил и Методий, ден на българската
просвета и култура и на славянската
писменост. Честит празник!

 

Активности на Шато Бургозоне

 

♦ Световен винен конкурс 2016 г.
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Един от най-престижните винени конкурси
в света - Световният конкурс от Брюксел се
проведе в България тази година и събра
стотици журналисти от цял свят. След
конкурса част от участниците посетиха
Шато Бургозоне в Северна България, където
дегустираха новите реколти и се насладиха
на гледката от избата към синия Дунав.

 

♦ ProWine 2016

 

Представихме новата си реколта, заедно с
новото Розе Премиум, както и новите ни
купажи Есперанто и Фемили Селекшън на
най-голямото винено изложение в Европа,
ProWein. Очаквайте скоро новото Розe и
купажи в магазинната мрежа из страната и
на сайта ни.

 

♦ Статия в списание VINUM

 

Искаме да споделим с вас тази статия за
Шато Бургозоне, публикувана в немско-
швейцарското списание VINUM. Избата е
представена пред немско говорящата
публика, като я запознава с избата,
българските вина и тяхното качество.

 

♦ Примавера Цюрих

 

За поредна година вината на Шато
Бургозоне бяха представени по време на
най-голямото пролетно швейцарско
изложение Примавера в град Цюрих.
Ценителите на виното имаха възможността
да се запознаят с най-новата серия от
колекционни вина на Шато Бургозоне.

 

♦ International Wine Tourism
Conference 2016

 

На Международната Конференция за Винен

http://journal-sofia.eklablog.net/club-oenologie-19-fevrier-a125159548
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Туризъм българските туроператори
представиха белия Ирис Съзидание и
предизвикаха безкраен интерес от страна на
чуждестранните посетители.

 

 

 

Поредните фенове на Шато
Бургозоне

 

♦ 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.
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♦ Методи Ананиев

Волейболният национал Методи Ананиев е
поредният почитател на вината Бургозоне,
след като опита вкуса нa Мерло, реколта
2013 година. Националът, който изигра
ключова роля за оставането на ВК Левски в
мъжката суперлига ще търси нови
предизвикателства от новия волейболен
сезон.

 

Вино на месец май

♦ Новo Розе Премиум

Шато Бургозоне ще зарадва тази пролет
почитателите на розовата винена напитка с
новото си Розе Премиум: бленд от Каберне
Совиньон и Мерло, реколта 2015 г.
Бледорозов цвят, елегантен стил,
минерално и подходящо за топлите дни
като аперитив, охладено до 8-10 градуса.
Подбрали сме луксозна френска бутилка и
етикет с модерен дизайн, за да зарадваме
както небцето, така и очите. Препоръчваме
ви го за пролетните топли следобеди като
аперитив.
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Дегустации

♦ Предстоящи дегустации

Билла: 11.05.2016, от 16.30 до 19.30 ч.

- жк. Лозенец, ул. Златовръхче 4;

- бул. Черни връх 94.

♦  България посреща вкусовете на
света

Любителите на вината на Шато Бургозоне
могат да дегустирате нашите вина на16 май
в Mall Plovdiv, на 22 май в Grand Hotel Varna
и на 28 май в Bulgaria Mall и Mall of Sofia в
рамките на участието ни в събитието
България посреща вкусовете на света.

♦ Дегустация в Грейп Сентрал

Във вторник 31 май 2016, ще можете да
дегустирате подбрани вина на Шато
Бургозоне във винения бар Грейп Сентрал.

 

 

 

 

Contacts
Burgozone Ltd
124 V/A Tsar Boris III
Blvd., 1612 Sofia,
Bulgaria
Тел.: +359 856 81 72
Еmail:office@burgozone.bg

Cellar: 
Oryahovo 3300,
Vratsa Region 
Bulgaria
Тел.: +359 973 588 44; 
+359 882 038 622;
Еmail:info@burgozone.bg

Follow us on Facebook and Twitter:
www.facebook.com/burgozone
www.twitter.com/Burgozone
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