
Шато Медово

There are no translations available.

Шато Медово” - с.Медово, Winery &Resort
„Шато Медово” е рай за ценителите на виното, за любителите на романтичните
преживявания и за всички пътешественици,жадни да се потопят в българските обичаи,
бит и култура.„Шато Медово” е нов етнографски туристически комплекс,построен в
автентичен български стил и включва винарска изба, уютна хотелска част, открит и
закрит ресторант,конферентна зала и уникални занаятчийски работилници.Завършен
през 2006 г., комплексът е разположен на 9 000 кв.м. и се намира на 12 км западно от
Слънчев бряг и на 22 км северно от Бургас,близо до Черно море и полите на Стара
планина.Комплексът разполага с конферентна зала, подходяща за фирмени обучения,
презентации,семинари и симпозиуми. Koнфертната зала разполага с
проектор,безжичен интернет и озвучаване.

„Шато Медово” - традиционна българска архитектура и възрожденски занаяти
„Шато Медово” съчетава елементи от традиционната българска архитектура и
представя възрожденски занаяти.Тук се предлагат оригинална кухня и превъзходно
българско вино. Шатото е водоснабдено с минерална изворна вода с прекрасни питейни
качества и подходяща за балнеоложки процедури. „Шато Медово” е част от винения
холдинг Great Preslav
, обединяващ 
„Винекс Преслав”
, 
Винарска изба „Хан Крум”
, Винарска изба „Тера Антика”, 
„Шато Росеново”
и „Шато Медово” в с.Медово. При нас всеки може да се наслади на класните вина, ракии
и брендита, съчетани с апетитни кулинарни специалитети в приятна обстановка.Всички
напитки са с гарантирано от производителя качество и могат да бъдат закупени или
консумирани на място на преференциални заводски цени. Те са носители на множество
международни и български награди. В шато Медово може да закупите качествен
български алкохол на заводски цени, който да консумирате в ресторанта на шато
Медово, или в своите домове. Ресторанта е подходящ за провеждането на
сватбени,юбилейни и фирмени тържества.

Хотелската част на комплекса се състои от шест двустайни апартамента и седем
двуетажни къщи. Всеки от апартаментите се състои от антре със санитарен възел,
трапезария с кухненски бокс, дневна с два дивана (90/200см) и спалня със
самостоятелен санитарен възел. Обзаведен е с мебели в стар български стил, с
телевизор, прибори за хранене и др. В апартамент могат да се настанят до 4 човека.
Всяка къща е със следното разпределение: 1-ви етаж - входно антре, дневна с
разтегаем диван ставащ на спалня, трапезария (за 6 човека), кухненски бокс и
санитарен възел; 2-ри етаж - спалня, стая с две легла, санитарен възел и балкон към
всяка стая. Обзаведена е с мебели в стар български стил, телевизор, прибори за
хранене и др. В къща могат да се настанят до 6 човека.
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Дегустации в ,,Шато Медово”
Шато Медово предлага: - Дегустации на висококачествени вина в специално оборудвана
зала на комплекса.

  Шато Медово” - с.Медово, Winery &Resort

„Шато Медово” е рай за ценителите на виното, за любителите на романтичните
преживявания и за всички пътешественици,жадни да се потопят в българските обичаи,
бит и култура.„Шато Медово” е нов етнографски туристически комплекс,построен в
автентичен български стил и включва винарска изба, уютна хотелска част, открит и
закрит ресторант,конферентна зала и уникални занаятчийски работилници.Завършен
през 2006 г., комплексът е разположен на 9 000 кв.м. и се намира на 12 км западно от
Слънчев бряг и на 22 км северно от Бургас,близо до Черно море и полите на Стара
планина.Комплексът разполага с конферентна зала, подходяща за фирмени обучения,
презентации,семинари и симпозиуми. Koнфертната зала разполага с
проектор,безжичен интернет и озвучаване.

„Шато Медово” - традиционна българска архитектура и възрожденски занаяти
„Шато Медово” съчетава елементи от традиционната българска архитектура и
представя възрожденски занаяти.Тук се предлагат оригинална кухня и превъзходно
българско вино. Шатото е водоснабдено с минерална изворна вода с прекрасни питейни
качества и подходяща за балнеоложки процедури. „Шато Медово” е част от винения
холдинг Great Preslav, обединяващ „Винекс Преслав”, Винарска изба „Хан Крум”,
Винарска изба „Тера Антика”, „Шато Росеново” и „Шато Медово” в с.Медово. При нас
всеки може да се наслади на класните вина, ракии и брендита, съчетани с апетитни
кулинарни специалитети в приятна обстановка.Всички напитки са с гарантирано от
производителя качество и могат да бъдат закупени или консумирани на място на
преференциални заводски цени. Те са носители на множество международни и
български награди. В шато Медово може да закупите качествен български алкохол на
заводски цени, който да консумирате в ресторанта на шато Медово, или в своите
домове. Ресторанта е подходящ за провеждането на сватбени,юбилейни и фирмени
тържества.

Хотелската част на комплекса се състои от шест двустайни апартамента и седем
двуетажни къщи. Всеки от апартаментите се състои от антре със санитарен възел,
трапезария с кухненски бокс, дневна с два дивана (90/200см) и спалня със
самостоятелен санитарен възел. Обзаведен е с мебели в стар български стил, с
телевизор, прибори за хранене и др. В апартамент могат да се настанят до 4 човека.
Всяка къща е със следното разпределение: 1-ви етаж - входно антре, дневна с
разтегаем диван ставащ на спалня, трапезария (за 6 човека), кухненски бокс и
санитарен възел; 2-ри етаж - спалня, стая с две легла, санитарен възел и балкон към
всяка стая. Обзаведена е с мебели в стар български стил, телевизор, прибори за
хранене и др. В къща могат да се настанят до 6 човека.

Дегустации в ,,Шато Медово”
Шато Медово предлага: - Дегустации на висококачествени вина в специално оборудвана
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зала на комплекса.  
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