През февруари
Бутилка вино с персонализиран
печат за Св. Валентин
Изберете любимото си вино о т колекцията
на Шато Бургозоне, а ние ще добавим
елегантен и стилен персонализиран етикет
с текст по ваш избор. Това е нашия подарък
към Вас, затова заплащате само цената на
бутилките ( минимум 6 бр.), обявена на
сайта. Заявки можете да направите до 7-ми
февруари на office@burgozone.bg
Китайска Нова година
На 7- ми срущу 8- ми февруари посрещаме
годината на Червената Огнена Маймуна.
Нека бъдем в добро настроение и с много
червени цветове около нас, особено
маимуните, родени през 1944, 1956, 1968,
1980, 1992 и 2004. Изберете о т избата на
Шато Бургозоне бутилка червено вино и
отпразнувайте идването на годината.
Как празнуваме Св. Трифон
Зарезан в Северна България
В някои райони на страната, най-вече в
Северна България мъжете о т дадено
населено място стават рано и отиват на
лозето, където извършват ритуално
зарязване.
Непосредствено
след
зарязването се поливат лозите с вино за
плодородие
и берекет. След ритуала
мъжете разгъват трапеза и слагат ястия,
които са приготвили техните съпруги.
Тогава т е избират цар, който на някои
места се нарича Трифон. Избраният цар се
закичва с венец о т лозови пръчки, което
напомня на древните изображения на
Дионис. Той бива носен или возен о т
останалите
мъже.
Избраният
цар
изпълнява
своите
задължения
в
продължение на една година.
Весело изкарване на празника!

Представяне на Шато Бургозоне

Партньорство с
посолство и КОТРА

Корейското

С подбрани вина о т нашата колекция бяхме
официален
партньор
на
коктейл,
организиран о т посолството на Република
Корея и КОТPА, състоял се в ресторанта на
хотел Хилтън София.
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Дегустация в САЩ, Ню Йорк

Дегустация в САЩ, Ню Йорк

На 8 декември 2015 подбрани вина о т Шато
Бургозоне
бяха
дегустирани
и
на
официален обяд, даден специално за над 20
о т най-влиятелните винени журналисти в
Ню Йорк, част о т които бяха о т Wine
Enthusiast.

България е домакин на Concours
Mondial de Bruxelles 2016

Страната ни бе официално представена
като домакин на Световния Винен Конкурс
– 2016, по време на прием във Вашингтон.
Гостите опитаха подбрани наградени вина
на български изби, сред които и на Шато
Бургозоне.

Поредните фенове на Шато
Бургозоне
Кубрат Пулев

Кубрат Пулев - най-известният български
боксьор и Шато Бургозоне – носител на
славата на българските вина по света,
отбелязаха настъпването на Новата
година!

ǽПредраг Пажин

Почитател на вината на Шато Бургозоне е
любимецът на синята публика и шампион
на Левски, Предраг Пажин - член на
националния футболен отбор на България
по време на Европейското първенство през
2004 г. в Португалия.

Емил Костадинов

Легендарният футболист Емил Костадинов
е
поредният
почитател
на
вината
Бургозоне. Героят о т "Парк де пренс" освен
изящен спортист и изявен реализатор на
майсторски попадения е и привърженик на
класическите български вина!
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Пламен Марков

класическите български вина!

Пламен Марков

Легендата на футболен клуб ЦСКА Пламен
Марков, който е и последният национален
селекционер класирал трикольорите на
голямо
футболно
първенство
в
Португалия през 2004 г. е фен и на
изтънчените бели вина на Шато Бургозоне!

Дегустациите през февруари
Каним ви на дегустация, където ще можете
да опитате подбрани вина о т нашата
сребърна серия: Совиньон Блан Силвър,
Шардоне Силвър, Пино Ноар Силвър и
Мерло Силвър. Тези вина ще можете да
закупите на преференциална цена.
Заповядайте в магазините на Фантастико:
5 февруари 2016 г. от 16 до 20 ч.
бул. Черни връх 204
бул. Симеоновско шосе №87А
бул. Любляна
6 февруари 2016 г. от 11 до 15 ч.
бул. Черни връх 204
бул. Симеоновско шосе №87А
бул. Любляна
12 февруари 2016 г. от 16 до 20 ч.
ж.к. Овча купел 1, ул. Монтевидео 98
ж.к. Стрелбище, ул. Нишава 138
19 февруари 2016 от 16 до 20 ч.
ж.к. Младост 4, ул. Др Атанас
Москов 15
Sky City, ж.к. Гео Милев, ул. Коста
лулчев 52
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан
81
Очакваме Ви!

Contacts
Burgozone Ltd
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Oryahovo 3300,

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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