
Активности на Шато Бургозоне

♦Участие в Blue&Wine Expo

По време на изложението “Blue & Wine
Expo” в Русе , наред с винарските региони
включени в културния маршрут Пътят на
римските императори и Дунавският път на
виното от България, Сърбия, Румъния и
Хърватия представихме вината си пред
публика от местно и регионално ниво, която
след направената дегустация оцени
уникалността на тероара на Дунавския
регион.

 

Шато Бургозоне в чужбина

 

♦ Нови златни отличия за нашите
вина

Oрганизаторите на Concours Mondial de
Bruxelles наградиха официално Шато
Бургозоне с двата златни медала, като
поздравиха избата за постоянството си с
шеста година участие и шести пореден
Златен медал. Повече информация тук.

 

♦ Шато Бургозоне в Брюксел

Клубът на колекционерите на ретро коли на
фирма Simka, която по-късно се преименува
на Фиат, обиколиха с олд таймерите си
Брюксел за годишната си лятна разходка.

http://www.burgozone.bg/
https://www.facebook.com/burgozone/photos/?tab=album&album_id=10153816068431843
https://www.facebook.com/burgozone/photos/?tab=album&album_id=10153816068431843


Като любители и на хубавото вино със
собствен винен клуб, завършиха разходката
дегустирайки български вина във ферма
Mont Saint -Jean, намираща се на
територията където през 1815 г. се е провела
известната битка с Наполеон при Ватерло.

 

♦ Topwine 2016

Шато Бургозоне се представи успешно на
Topwine – най-голямото винено изложение
в Пекин. По време на изложението
посетителите се запознаха и дегустираха
висококачествените ни вина.

 

Поредните фенове на Шато
Бургозоне

♦ Венци Христов

Докато обмисля преподписването на
договора си с Левски, топ-нападателят
Венци Христов зарадва сетивата си със
свежия аромат на Шато Бургозоне
Совиньон Блан Голд, наситен с нежни
цитрусови ухания на ананас и лайм.

♦ Рей Бартоло и Тревор Фенек

Поредните почитатели на вината Бургозоне

http://www.burgozone.bg/


идват от средиземноморският остров
Малта. Това са Рей Бартоло и Тревор Фенек
директори и лектори на центъра за
обучения и семинари за усвояване и
управление на средства от европейският
съюз. Двамата малтийци, които са
ревностни почитатели на Цар Футбол ще
гледат Европейското първенство във
Франция в компанията на Совиньон Блан
Голд.

 

 

 

Лято-Море-Розе

♦  Лятната игра на Шато Бургозоне
продължава

Лятната игра във фейсбук предизвика
интереса на нашите почитатели, които се
включиха в нея през изминалите седмици.
Играта ще приключи в края на тази
седмица, а голямата награда ще бъде
изтеглена на 26-ти юли.

Честито на всички печеливши и наздраве!

Участвай като кликнеш тук.

Потребителите на мобилни устройства
могат да намерят играта тук.

В играта могат да участват единствено
лица навършили 18 години!

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

http://bit.ly/BurgozoneQuiz
http://bit.ly/SummerQuizBurgozone
http://www.burgozone.bg/
https://www.facebook.com/burgozone
https://www.facebook.com/RondoByChateauBurgozone


 

 


