ПРОГРАМА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ
В “ДОМЕЙН БОЙАР
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД

1.
Програма
В “Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД клон Сливен – изба “Сините скали”
се провеждат посещения и дегустации на организирани туристи с или без
посредничество на български и чуждестранни туроператори. Обиколката на завода,
както и самите дегустации, се провеждат от наши квалифицирани специалисти енолози.
При обиколката на завода туристите се запознават накратко с технологичния
процес за производство на вино - приемането на суровината, винифицирането,
отлежаване /стареене в дъбови бъчви/, стабилизация на виното. Предприятието
разполага с отлично оборудвана и климатизирана “Къща на виното”, където се
провеждат дегустациите и също така има възможност за закупуване на вина от
всички асортименти, произвеждани в “Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД клон
Сливен.
Тук в съкратен вид е описано какво включва обиколката, която предлагаме на
туристите:
1.1
Кратка история на винопроизводството в България (и по-специално в
Тракийския регион).
1.2
Разпределение на лозаро-винарските райони в България и характерни
сортове.

1.3
Климатични и почвени особености на лозаро-винарския район, в който се намира
предприятието.
1.4
Характерни за региона винени сортове.
1.5
Кратка история на предприятието.
1.6
Производствена ориентация, пазари.
1.7
Информация за прилагани технологични практики, производствено оборудване и
капацитет на предприятието.
1.8
Кратка информация за притежавани награди, сертификати и Системи за
управление.
1.9
Професионална дегустация – запознаване с методиките на провеждане на една
дегустация, описание на сорта вино, избрано за дегустация, неговата технология на
производство и дегустационна характеристика. Дискусия на професонално ниво за
качествата на вината и впечатленията, които те оставят в консуматора.
1.10
Възможност за закупуване на вино от асортимента на “Домейн Бойар
Интернешънъл” ЕАД клон Сливен.
2.
Имаме няколко варианти за дегустация /цените са за един човек/:
2.1
Вариант 1 – общо 4 сортови и трапезни вина в конфигурация – 1 бяло вино, 1 розе и
2 червени вина; 100 гр. солени бисквити; 0.5 л минерална вода.
Цена: 7.00 лв. с ДДС
2.2
Вариант 2 – общо 4 сортови и трапезни вина в конфигурация – 1 бяло вино, 1 розе
и 2 червени вина; 100 гр. сухи мезета или сирена, хляб; 0.5 л минерална вода.
Цена: 11.00 лв. с ДДС
2.3
Вариант 3 – общо 6 вина – резерви и специални селекции в конфигурация – 2 бели
и 4 червени вина; 100 гр. сухи мезета или сирена, хляб; 0.5 л минерална вода.
Цена: 20.00 лв. с ДДС
Вината се подготвят по предварителна уговорка или по преценка на съответния енолог,
водач на групата.
3.
Продължителност на посещението – 1.5 – 2 часа
4.
Максимален брой туристи – 45 човека, минимален – 10 човека.
5.
Заявките за определeни дни се уговарят предварително, но задължително се
прави потвърждение няколко дена преди самата дегустация от туроператора.
6.
Работното време на “Къщата на виното” е от 8: 15 до 16:45, но се приемат
посещения на групи и след 16:30, както и в почивни и празнични дни, когато цените за
дегустации съответно са :
Вариант 1 – 10 лв. с ДДС
Вариант 2 – 15 лв. с ДДС
Вариант 3 – 25 лв. с ДДС

За контакти:
Елина Спасова
Тел.: 02/969 79 41, факс: 02/ 969 79 81
e-mail: elina.spasova@domaineboyar.com

