
През март

 

♦ Легендата за мартеницата

Тя е свързана с Хан Аспарух и годината на
създаването на българската държава ( 681).
Според нея, когато прабългарите
достигнали Дунавската равнина, били
омагьосани от мястото и решили да се
установят там. След обявяването на
новооснованата държава ханът поискал да
извърши жертвоприношение на Бог Тангра.
Жертвената клада по традиция трябвало да
се запали със стръкче изсъхнал копър, но
българите не намерили такъв наоколо.
Докато се чудел какво да стори, на рамото
на хан Аспарух кацнала лястовица. На
крачето и висяло снопче копър, завързано с
бял конец, половината обагрен в червено.
По време на дългия полет крилото на
лястовичката се протрило и кръв обагрила
белия конец. Запалил той огъня според
традицията, а с конеца се закичил за здраве.
Оттогава на 1 март българите окичват
близките си с усукан бяло-червен конец.

В Шато Бургозоне и ние сме омагьосани от
красотата на Дунавската равнина и това ни
вдъхновява да правим червени и бели вина,
които ни напомнят за цветовете на
мартеницата. Честита Баба Марта и
Наздраве!

♦ 3-ти март

Шато Бургозоне ще почете Националният
празник на България с посещение на кораба
Радецки.

Честит 3-ти март!

♦ 8-ми март
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На 8-ми март отбелязваме Международния
ден на жената. Започнал като политически
и икономически протест на жените, днес
има не толкова политическа окраска, а е
ден, в който мъжете изразят своята обич,
любов, уважение, симпатия и внимание към
жените около тях.

Честит празник и наздраве с чаша хубаво
вино!

♦ Първа пролет

С идването на пролетта ще ви изненадаме с
новото Шато Бургозоне Розе Премиум, с
мирис на пролет и цветя.

Честита пролет!

 

 

 

 

 

 

 

Активности на Шато Бургозоне

 

♦ Трифон Зарезан

Почетохме Св. Трифон Зарезан според
традицията в Северна България.
Извършихме ритуално зарязване и поляхме
лозите с вино за плодородие и берекет.
Насладихме се на хубавото вино и ястията,
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характерни за този регион.

 

♦ Национално представяне на
списание "Бизнес Клуб"

 

Шато Бургозоне, заедно с други
представители на Обединени Бизнес
Клубове, отпразнувахме първата година от
създаване на списание 'Бизнес клуб'. На
чаша вино в приятна атмосфера, обменихме
идеи за обединяване на малкия и средния
бизнес в една обща структура.

 

♦ World Leading Wines

 

Вината на Шато Бургозоне бяха високо
оценени от винени специалисти и търговци
по време на поредното събитие,
организирано от World Leading Wines в
Дания.
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Поредните фенове на Шато
Бургозоне

♦ Владимир Манчев

Настоящият треньор на ДЮШ ЦСКА е
следващият почитател на вината от Шато
Бургозоне. Участникът на ЕВРО 2004 в
Португалия, нападател и екс-голмайстор на
френския Лил винаги е почитал
българското, което личи и от избора му на
вина.

 

Предстоящи събития

Шато Бургозоне участва на най-голямото
винено изложение в света ProWein, което
ще се проведе на 13-15 март 2016 в
Дюселдорф, Германия.
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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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