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Вино и Шоколад във Винарска изба ТОДОРОВ 

Относно 

Запознайте се с разнообразни български луксозни вина във винарска изба Todoroff - 

първата в България бутикова винарска изба. Изисканата им селекция от червени и бели 

вина, атмосферната музика и вкусната селекция от шоколад предлагат стимулиращо 

изживяване за всички сетива, а професионалният сомелиер ще гарантира, че ще 

извлечете максимума от дегустацията си. 

Акценти 

• Опитайте селекция от вкусни местни вина, сдвоени с шоколад 

• Насладете се на класна атмосфера, която напълно ще ви потопи в света на 

виното 

• Възползвайте се от знанията и опита на професионален сомелиер 

• Научете за традицията на винопроизводството в България, датираща от древни 

времена 

Описание 

TOДОРОВ е първата в България бутикова винарска изба, предлагаща уникални вина за 

любители и колекционери. Той проправи пътя към промените във винопроизводството 

и развитието на винената култура в България от 2001 г. Тя се фокусира върху 

производството на малки партиди висококачествени червени и бели вина, перфектен 

технологичен контрол и предварителен анализ на качеството на суровината. като 

индивидуален подход към всеки клиент. 

Създадена през 1945 г., но национализирана две години по-късно, избата отново е 

била в експлоатация през 2001 г. Ремонтажът е завършен в рамките на няколко месеца, 

а производството на първата партида вина е започнало през есента на 2001 г., което е 

спечелило отличията на парижките винали през 2003 г. Каним ви да се присъедините 

към нас и да споделите тайната на тракийските вина. 

Обиколката включва разходка из винарската изба, където можете да научите за 

нейната история и развитие през годините като първата бутикова винарска изба в 

България, също така ще можете да видите как правят и съхраняват своите вина. 

Включително хранене с 3 ястия в ресторанта на хотела, вие също ще можете да се 
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насладите на дегустация на 5 вина - 1 бяло, 1 розе и 3 червени, всяко от които ще бъде 

придружено от шоколадов деликатес, специално приготвен по избор. 

Цена на човек 

• За група от 4 или повече: 40 € 

• За група от 2-3: 60 € 

• За сам турист: 70 € 

Цената включва 

•Дегустация на вино 

• Шоколадови мезета 

• Екскурзоводско обслужване на избата 

• Услугите на опитен сомелиер 

• Трансфери от хотела и обратно 


