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На 12 км. от Търговище, върху останките от неолита и древни тракийски артефакти се намира село
Овчарово. Уникално разположение, невероятна гледка и свеж полъх идващ от Преславската планина - на
това прекрасно място ще откриете Винарна и Хотелски комплекс „Шато Дe Берже”. В „Замъка на Овчаря“ (
в превод от френски ) млад и мотивиран екип от професионалисти работи и придава модерно звучене на
вековните български традиции във гостоприемството и винопроизводството.
Хотел CHÂTEAU DES BERGERS се намира в защитената местност Урумово Лале, и граничи със 150 дка.
лозов масив. Разполага с 16 двойни стаи “де лукс” и 3 просторни студия.
Стаите са обзаведени в няколко различни стила, като 5 от тях са с единични легла, 11 със спални, баните са
стандартни - с душ кабини.
Всяко от студията е с уникален интериор, което ги прави подходящи за всеки вкус. Всяко студио разполага
със спалня и един разтегателен диван, баните към студиата са просторни, в две от тях има хидромасажни
вани.
В комплекса има свободен WIFI достъп до интернет, кабелна телевизия. Всяка стая разполага с климатик и
LCD телевизор, сешоар.
За Вашето спокойствие и приятно прекарване комплексът разполага с класен ресторант, СПА зона,
масажно студио и VIP зала (винен клуб).
Ресторантът е с капацитет 80 места и е на разположение за клиенти от 8:00 до 00:00часа. За пролетнолетния сезон разполагаме и с места на открито на терасата към ресторанта с прекрасна гледка към селото и
пейзажи от склоновете на Преславската планина.
СПА зоната се състои от сауна, парна баня, студено ведро и голямо12 местно джакузи. Ползването на
СПА и масажни услуги става след предварително записване.
Винарна и лозя- В съседство на хотела се намира лозов масив със 150 дка лозя с червени и бели сортове,
както и производствена част на Винарна „ Шато де Берже“. Вината ни са отличени от престижния Concours
Mondial de Bruxelles – златен и сребърен медал за 2016 г. за нежното Sauvignon Blanc & Chardonnay 2014 и
емблематичното Cabernet Franc 2013, и златен медал за 2017 г. – за Cabernet Franc & Merlo 2014. В
сортовото портфолио присъстват още Sauvignon Blanc, Chardonney, Rose, Pino Noir, Merlot.
По желание на гостите с предварителна заявка, са възможни посещения във Винарната съчетани със
дегустация на вината ни.
За повече инфо посетете сайта ни www.cdb.bg

