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ПОМОРИЕ

Уникалният микроклимат, характерен за българското Черноморие, обуславя 

изключително благоприятните почвено-климатични условия за развитие на 

лозарство и винарство в района на град Поморие. Още от дълбока древност 

те са и един от основните поминъци на местното население.

По-късно традициите на древните тракийски лозари се продължават и 

доразвиват от римляни, византийци и българи, като по време на Второто 

българско царство прочутото анхиалско вино се превръща в символ на 

високо качество и става утвърдена марка, а градът се утвърждава като 

предпочитан производител на квалитетни бели и червени вина. 



ИСТОРИЯ НА ВИНАРНАТА ОТ 1932 год.

КОМПЛЕКС „ФЕСТА ВИА ПОНТИКА“, 

ГР. ПОМОРИЕ

Имало едно време един древен град Анхиало...

Така започва нашата приказка. Приказка за любов, копнеж и талант.

Легенда, която разказва за лози, окъпани от слънчевите лъчи и погалени от 

морския бриз, отглеждани с любов от дълбока древност до наши дни.

Истинска история за първата съвременна изба през 1932 г., чийто горд 

наследник днес е „Черноморско злато“.

Скътани в пазвите на Стара планина и обгърнати от Черно море, лозята 

нашепвали омайни истории чак от ония древни времена, когато траките 

отглеждали грозде, от което приготвяли вино. Легендата разказва, че 

първите заселници - траките почитали виното и веселието в чест на бог 

Дионосий. 

Традициите в лозарството се запазили и след създаването на Българската 

държава през 681 год. и по време на Второто българско царство 13 – 14 в. 

Черноморските градове станали центрове на оживена търговия с прочутото 

Анхиалско вино.

Майсторите винари предавали и защитавали през вековете древната слава 

на Поморие и през 1932 год., вдъхновена от френски архитект, е построена 

първата съвременна изба, позната днес с името „Черноморско злато“.

За да Ви пренесем в нашата 86-годишна приказка, запазихме духа на 

миналия век в реставрираната сграда на избата, като пресъздадохме 

винарските традиции на Поморийския край с уникална колекция от 

снимки и принадлежности на нашите прадеди.
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Концепцията на винените турове, които се 

организират в комплекс Феста Виа Понтика е 

създаване на трайна връзка между удоволствието и 

познанието. Енолози с дълъг опит посрещат гостите и 

ги запознават с историята на мястото, основните 

методи на дегустация и класическите подходи в 

съчетаването на храна и вино. Пред гостите се 

разкриват и тънкости в съхранението на различните 

видове вина, както и интригуващи тайни от 

технологията на прозиводствения процес.

Виненият тур се състои от 3 части. Първата част цели 

да запознае гостите с винарството, лозарството и бита 

в региона на град Поморие. Втората част 

представлява същинската дегустация с 3 или 4 вида 

вина, придружени с дегустационни ордьоври за 

опресняване на вкуса. Третата последна част е 

обиколка в градината на комплекса и разглеждане на 

хотела.

За удобството на нашите групи, комплексът разполага 

с открит паркинг, в непосредствена близост до входа 

на Винения музей.

гр. Поморие, ул. „Чайка“ № 2, тел. за резервации: 0700 144 22 / 0888 669 138; sales@festahotels.com; www.festahotels.com

ВИНЕНИ ТУРОВЕ  

КОМПЛЕКС „ФЕСТА ВИА ПОНТИКА“,

ГР. ПОМОРИЕ
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ВИДОВЕ ДЕГУСТАЦИИ – ЛЯТО 2022 г.

КОМПЛЕКС „ФЕСТА ВИА ПОНТИКА“, 

ГР. ПОМОРИЕ

Вариант 1

Розе „Златен Ритъм“ – 100 мл.

Шардоне „Златен Ритъм“ – 100 мл.

Мускат „Ел Мар“ – 100 мл.

Мерло „Пентаграм“ – 100 мл.

Бренди „Каск“ – 100 мл.

Минерална вода – 500 мл.

Дегустационен ордьовър за 

опресняване на вкуса – 190 гр.

Кошничка с прясно изпечени хлебчета

Вариант 2

Совиньон блан „Вила Марвела“ – 100 

мл.

Траминер „Вила Марвела“ – 100 мл.

Розе „Златен Ритъм“ – 100 мл.

Купажно червено вино „Вила Понте“ 

/Каберне Совиньон и Мерло/– 100 мл.

Купажно червено вино „Солени 

хълмове“

/Каберне Совиньон, Мерло, Каберне 

Фран и Сира/ - 100 мл.

Минерална вода – 500 мл.

Дегустационен ордьовър за 

опресняване на вкуса – 190 гр.

Кошничка с прясно изпечени хлебчета

30 лв.
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ВИДОВЕ ДЕГУСТАЦИИ – ЛЯТО 2022 г.

КОМПЛЕКС „ФЕСТА ВИА ПОНТИКА“, 

ГР. ПОМОРИЕ

Вариант 3

Шардоне „Златен Ритъм“ – 100 мл.

Совиньон Блан „Вила Марвела“ – 100 мл.

Мерло „Пентаграм“ – 100 мл.

Купажно червено вино „Солени хълмове“

/Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и Сира/ - 100 мл.

Бренди „Черноморско Злато“ /17 год./ - 50 мл. 

Минерална вода – 500 мл.

Дегустационен ордьовър за опресняване на вкуса – 190 гр.

Кошничка с прясно изпечени хлебчета

30 лв.
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ВИДОВЕ ДЕГУСТАЦИИ – ЛЯТО 2022 г.

КОМПЛЕКС „ФЕСТА ВИА ПОНТИКА“, 

ГР. ПОМОРИЕ

Вариант 1

Мускат „Ел Мар“ – 100 мл.

Розе от Каберне Совиньон – 100 мл.

Ликьорно червено вино

„Кагор Благовест“ – 100 мл.

Мерло „Ел Мар“ – 100 мл.

Бренди „Черноморско Злато“ /5 год./ -

50 мл. 

Минерална вода – 500 мл.

Дегустационен ордьовър за 

опресняване на вкуса – 190 гр.

Кошничка с прясно изпечени хлебчета

Вариант 2

Шардоне „Ел Мар“ – 100 мл.

Мускат „Ел Мар“ – 100 мл.

Каберне Совиньон „Ел Мар“ – 100 мл.

Мерло „Ел Мар“ – 100 мл.

Бренди „Черноморско Злато“ /5 год./ -

50 мл. 

Минерална вода – 500 мл.

Дегустационен ордьовър за 

опресняване на вкуса – 190 гр.

Кошничка с прясно изпечени хлебчета20 лв.

МАСОВИ ДЕГУСТАЦИИ



ВИДОВЕ ДЕГУСТАЦИИ – ЛЯТО 2022 г.

КОМПЛЕКС „ФЕСТА ВИА ПОНТИКА“, 

ГР. ПОМОРИЕ

14 лв.

Вариант 3 – регионални вина

Шардоне регионално – 100 мл.

Розе от Каберне Совиньон – 100 мл.

Каберне Совиньон регионално – 100 мл.

Минерална вода – 500 мл.

Дегустационен ордьовър за опресняване на вкуса – 190 гр.

Кошничка с прясно изпечени хлебчета
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