
MEDI VALLEY WINERY е класически винарски 
комплекс, изграден през 2007г. Намира се 
в село Смочево, в полите на югозападна 
Рила, на 630 м надморска височина, в 
най-северната част на долината на река 
Струма, на живописния път за Рилския 
манастир. Състои се от модерна винарска 
изба и 370 дка  лозови масиви, засадени със 
сортовете Шардоне, Траминер, Совиньон 
блан, Мерло и Каберне Совиньон.
Преди хилядолетия земите по средното 
течение на река Струма са били 
населявани от тракийското племе Меди. 
Освен с легендарния  Спартак, оглавил най-
голямото робско въстание срещу древния 
Рим, медите са известни с развитото 
лозарство и винарство, и с култа си 
към виното. В чест на хората, положили 
основите на винарството в тази част 
от долината, е наречена и винарната - 
MEDI VALLEY (Долината на медите).

MEDI VALLEY WINERY is classical winery 
complex established in 2007. It is located in 
the village of Smochevo at the southwest foot 
hills of Rila Mountains at the altitude of 630 
meters above the sea level and in the northern 
part of the Struma River valley on the road to 
the picturesque Rila Monastery. It consists of 
a modern winery and 370 acres of vineyards 
planted with Chardonnay, Traminer, Sauvignon 
Blanc, Merlot and Cabernet Sauvignon. 
Thousands of years ago the lands along the 
middle course of Struma River were inhabited 
by the Thracian tribe Medi. Besides the 
legendary Spartacus who led the largest slave 
revolt against ancient Rome, the Medi were 
known for their advanced viticulture  
and enology and the cult they had to the 
wine. In honor of the people who laid down 
the foundations of the wine-making in this part 
of the valley we gave the winery the name of  
Medi Valley.

MEDI VALLEY WINERY се намира в живописна местност на пътя за Рилския манастир. Оттук започва 
югозападният лозаро-винарски район, известен като Долината на Струма. Атрактивното географско 
разположение на винарната, условията с които разполага и изключително добрите вина които предлага, 
отличени с престижни награди на национални и международни конкурси превръщат MEDI VALLEY WINERY в 
най-очарователната нова дестинация за винен туризъм. Винарната MEDI VALLEY е отворена всекидневно за 
посещения. Тук ценителите могат да открият любимото си вино и да станат негов приятел завинаги.

MEDI VALLEY WINERY is located in a scenic region on the road to Rila Monastery. This is the beginning of the southwest viticultural 
region, known as Struma Valley. The attractive geographic location of the winery, the conditions it offers and the extraordinarily 
good wines with prestigious awards from national and international competitions turn the MEDI VALLEY WINERY into a charming 
new destination for wine tourism. MEDI VALLEY Winery is opened every day for visitors. The wine connoisseurs may find their 
favorite wine here and become friends with it forever. 
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Contacts and bookings:
Rositsa Atanasova  
Wine tours & Tasting
r.atanasova@medivalleywinery.com  
Mobile: +359 884 068 660

www.medivalleywinery.com

За Контакти и резервации:
Росица Атанасова 
организатор „Винен туризъм“
r.atanasova@medivalleywinery.com  
Мобилен: +359 884 068 660

Винарна Меди Вали, 
п.к 2641 община Рила, с. Смочево

Medi Valley Winery, 
2641, Smochevo Rila county

www.medivalleywinery.com www.facebook.com/MediValleyWinery

+359.88.5552901

Смочево



За групи от: 2-40 човека
Продължителност: 30 минути
Описание:
Посрещане на гостите, разглеждане на винарната – приемната за грозде, съдовете за ферментация, помещението 
за бутилиране, помещението за отлежаване на виното.  Дегустация на 2 вина от портфолиото на „Меди Валей” 
в съпровод от хляб и минерална вода. Разказ за историята на винарната и актуалните и продукти, отговаряне на 
въпроси зададени от гостите. Изпращане на гостите и предоставяне на възможност за закупуване на сувенири и вино 
на преференциални цени от магазина към винарната, както и предоставяне на възможност на гостите да се насладят 
на величествената гледка към Рила от панорамната тераса на MEDI VALLEY WINERY.

Groups of 4 to 40 persons
Duration: 30 minutes
Description of the package:
Meeting guests on the ground floor; a short tour of the Winery – Grapes Reception, Fermenters, Bottling room, Aging room. Tasting of 
two types of wines that are part of the portfolio of Medi Valley Winery  along with bread and mineral water. Short presentation of the 
winery`s history and current products, questions and answers session. Walking the guests to the ground floor, introducing to them the 
option to purchase souvenirs and wine at a special price from the winery`s shop, as well as providing them with the opportunity to enjoy 
the incredible view of the Rila mountain from the administrative building’s terrace.

FOLLOWING THE STEPS 
OF THE WINE

CELLAR 
TASTING

CLASSIC 
TASTING

PREMIUM CELLAR 
TASTING

Цена: 12 лв/човек Price: 12.00 BGN per person Price: 25.00 BGN per personЦена: 25 лв/човек

Цена: 15 лв/човекЦена: 5 лв/човек Price: 5.00 BGN per person Price: 15.00 BGN per person

За групи от 10-40 човека
Продължителност: 90 минути 
Описание:
Посрещане на гостите на лозовите масиви на MEDI VALLEY в близост до винарната. Запознаване с различните сортове, 
които се отглеждат в региона на с. Смочево и особеностите на тероара в най-северната част от „Долината на Струма“. 
Посрещане във винарната и обиколка по „пътя на виното“ – приемната за грозде, сортировъчните маси, съдовете 
за ферментация, помещението за бутилиране и помещението за отлежаване на виното.  Дегустация на 3 вина от 
портфолиото на избата в съпровод от хляб, минерална вода и гризини. Разказ за технологията на производство на 
висококачествени вина. Време за  въпроси зададени от гостите. Изпращане на гостите и предоставяне на възможност за 
закупуване на сувенири и вино на преференциални цени от магазина към винарната.

Groups of 10 to 40 persons
Duration: 90 minutes
Description of the package:
Meeting guests at the Medi Valley`s vineyards next to the Winery. Meeting with the agronomists and a short presentation about the 
different types of grapes planted in the region of Smochevo. Presenting  the guests  more information about the terroir’s characteristics 
of the most northern part of the Struma River Valley. A short tour of the Winery – Reception and Selection lines of grapes, Fermenters, 
Bottling room, Aging room.  Tasting of three types wines that are part of the portfolio of Medi Valley Winery  along with bread, crackers 
and mineral water.  A short story about the production of high quality selection of wines; questions and answers session. Walking the 
guests to the ground floor,  introducing to them the  option  to purchase souvenirs and wine at a special price from the winery`s shop.

За групи от: 6-40 човека
Продължителност: 60 минути

Описание:
Посрещане на гостите  от водещия дегустацията. Обиколка на винарната – приемната за грозде, съдовете за 
ферментация, помещението за бутилиране, помещението за отлежаване. Образователна дегустация – какво ни казва 
етикетът на виното, защо завъртаме чашата, какво откриваме в аромата на виното, вкусът му, как да го описваме. 
Запознаване с технологията за производство на вино в MEDI VALLEY (бяло, червено и розе). Дегустация на 5 вина от 
нашето портфолиото в съпровод от хляб, гризини, хапки и минерална вода.  Разказ за историята на региона, винарната 
и актуалните и продукти. Изпращане на гостите и предоставяне на възможност за закупуване на сувенири и вино на 
преференциални цени от магазина към винарната.

Groups of 6 to 40 persons
Duration: 90 minutes 

Description of the package:
Meeting   guests on the ground floor; a short tour of the Winery – Grapes Reception, Fermenters, Bottling room, Aging room. Tasting 
tips – what information the bottle label gives us; why we shake the glass; what we can find out about the wine’s flavor; wine’s taste – 
how to describe it; Presenting the wine making technology of Medi Valley Winery (White, Red, and Rose). Tasting of five types of wines 
that  are part of the portfolio of Medi Valley Winery  along with bread, crackers, bites and mineral water.  A short story about the history 
of the region, the winery, and current products; questions and answers session. Walking the guests to the ground floor,  introducing 
to them the option to purchase souvenirs and wine at a special price from the winery’s shop.

За групи от: 4-12 човека
Продължителност: 60 минути 

Описание:
Посрещане на гостите и кратка обиколка на винарната – приемната за грозде, съдовете за ферментация, помещението 
за бутилиране, помещението за отлежаване.  Дегустация на 5 вина от портфолиото на MEDI VALLEY, включително 
и вина от премиум серията „Инканто“. Запознаване с технологията за производство на вино в нашата изба (бяло, 
червено и розе). Вината са  съпроводени от селекция от отбрани сирена, колбаси, хляб и минерална вода. Разказ за 
историята на винарната и актуалните и продукти, отговаряне на въпроси зададени от гостите. Предоставяне на 
възможност за разглеждане на залата с медали и грамоти от различни конкурси и закупуване на сувенири и вино на 
преференциални цени от магазина към винарната.

Groups of 4 to 12 persons 
Duration: 60 minutes

Description of the package:
Meeting  guests on the ground floor; a short tour of the Winery – Grapes Reception, Fermenters, Bottling room, Aging room. Tasting  
five types of wines  that are part of the portfolio of Medi Valley Winery including the limited edition wine Incanto as well as the aging 
barrels; Presenting the wine making technology of Medi Valley Winery (White, Red, and Rose). The wine tasting is  along with selected 
cheese, sausage, bread, and mineral water.  A short story about the history of the winery, and current products; questions and answers 
session. Walking the guests to the ground floor, tour around the winery’s awards room; introducing to them the  option to purchase 
souvenirs and wine at a special price from the winery’s shop.

 Всички посочени цени са с включено ДДС.  Извън предложените пакети, имаме възможност да посрещнем по-големи групи от туристи, както и да отговорим на индивидуални желания и изисквания на нашите гости.  Предоставяме и възможност за провеждане на вертикални дегустации на различни реколти от премиум вината на избата, след предварително 
запитване и резервация. / All prices are inclusive of VAT. Beyond the proposed packages, we have the possibility to welcome bigger groups of tourists, as well as respond to individual wishes and requirements of our guests. Also we provide the opportunity for a vertical tasting sessions of different vintages of premium wines of the winery, after a preliminary inquiry and reservation.


