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SPArk Resort & SPA is a five star apartment house in the heart of Bansko. The bold 
idea aims to meet all demanding expectations with a strikingly spacious interior and 
a creative exterior. 

The complex is located in the new part of Bansko and it is shoulder to shoulder with 
the remains of Roman baths and medieval churches.
The excellent winter sports conditions offered by the magnificent Pirin mountain 
are only a step away from SPArk Resort & SPA.
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• Виното „Мeрло” TODOROFF Teres 
2001 е единственото българско вино, 
спечелило медал на Vinalies Interna-
tionales 2003 в Париж, Франция.
• Вината TODOROFF  са включвани 
няколко поредни години в престижното 
издание на Съюза на френските 
енолози „1000 вина на света”.
• „Каберне Совиньон” TODOROFF 
Gallery, реколта 2003, спечели 
златен медал на  ВИНОФЕСТ 2005 в 
Братислава, Словакия.
• В статия на Financial Times 
известната еноложка Джансис 
Робинсън  нарича вината с марката 
TODOROFF „серия от червени вина на 
световно ниво”.
• Авторитетното американско списание 
Wine and Spirits включва „Мавруд” 
TODOROFF Gallery, реколта 2003, в 
100-те най-препоръчвани вина за 2006. 
• На международния конкурс Vinalies 
Internationales 2007 в Париж  
TODOROFF „Мерло” Teres 2005 
и „Каберне Совиньон” Teres 2005 
получиха сребърни медали.
• На конкурса Mondial de Bruxelles 
през 2007 вино TODOROFF „Каберне 
Совиньон” Teres 2005 печели сребърен 
медал.

Винарска изба TODOROFF е построена 
през 1945 от братя Андонови. През 2001 
тя е закупена от г-н Иван Тодоров, който 
я превръща в първата бутикова изба в 
България. Днес тя произвежда малки 
серии висококачествени вина за ценители. 

TODOROFF създаде нов стил във 
винопроизводството, който се изразява в:
• прецизен технологичен контрол в 
производството;
• стриктен контрол и анализ на гроздето;
• производство на лимитирани партиди 
висококачествени червени и бели вина;
• индивидуален подход към клиента и 
ценителите на качествени вина.

• Десертно вино 
TODOROFF Оrffeus е 

купаж от ликьорни вина 
с кехлибарен цвят и 
многопластов букет. 

Балансиран мек вкус 
и впечатляващо дълъг 

послевкус. 

• Вино „Каберне 
Совиньон” TODOROFF 
Rosé е с искрящ червен 
цвят и плътен аромат на 
вишна, череша и малина. 
Вкусът е мек, нежен, фино 
загладен и с превъзходен 
обем. 

• Гроздова ракия Тraкýa 
е специална селекция 

от три последователни 
реколти, формирана в 

малки дъбови бъчви за 
период от две до три 

години. Ракия със свеж 
кехлибарен цвят и плътен 
аромат на ванилия и леки 

конячени нюанси.
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Винарска изба TODOROFF предлага 
гурме дегустации на вина, включващи 
беседа за винопроизводството и 
древните обитатели на нашите  земи 
– траките, фолклорна програма и 
демонстрация на народни занаяти.

Вино и SPA хотел ТODOROFF предлага 
уникални новаторски  терапии на 
основата на гроздови  и винени 
продукти. 

Хотелът разполага с 14 апартамента и 
стаи, луксозно обзаведени с минибар, 
сателитна телевизия и wireless 
достъп до Интернет. Две оборудвани 
с мултимедия конферентни зали за 
20 и 40 души. Класически ресторант 
и механа в традиционен стил, както и 
барбекю с тераса са на разположение 
на гостите.

Bansko, Bulgaria

ABOUT BANSKO 

Bansko is the newest and the 
best of the Bulgarian ski resorts. 
It is situated at the foothills 
of one of the most beautiful 
mountains, Pirin, which 
has three peak s towering 
above 2,900 meters. Bansko 
combines the qualities of an old 
Bulgarian town and a new ski 
resort, boasting many historic 
monuments and traditional 
museums. This region is also 
famous for its cuisine and 
folklore.
Bansko is the best ski resort 
in East Europe with 450,000 
visitors per annum with 20% 
growth every year. Over the last 
two years, fifty million Euro has 
been invested in Bansko, thirty 
million in the ski facilities 
alone. 
There are 70 kilometers of 
marked ski runs and ski track s 
which will be extended to 
200 kilometers over the next 
few years. Crisp white snow is 
guaranteed from December 
until May by 40 TechnoAlpin 
snow cannons.

APARTMENTS

52 studios and 34 apartments will be at the disposal of the future owners. All of 
them are either one or two-bedroom flats. The apartments are in harmony with 
the surrounding nature and one may enjoy the impressive view of Rila and Pirin 
mountains through all windows. There is flexibility in the mix of all the apartments, so 
the clients can choose between a studio, one-bedroom or two-bedroom apartments.

• Вино TODOROFF Emo-
tion е впечатляващ купаж 
от сортовете „Каберне 
Совиньон”, „Мерло” и 
„Мавруд”, формиран в 
дъбови бъчви за период 
от 6 месеца.

Ïðîäóêòè 
 
Продуктите TODOROFF са разработени в няколко 
партиди: 
• Вината, селекция TODOROFF Boutique, са млади 
червени вина,  неотлежавали в дъб, типични 
представители на „новия стил”.

• TODOROFF Тhracians’ 
Mystery, Резерва, 

„Каберне Совиньон”  
с комплексен букет, 

формирано в дъбови 
бъчви за период от 12 м.

• Партида TODOROFF Gallery, всяка реколта от 
която е с етикети с изображения на наградените 
творби от националния конкурс „Галерия  
TODOROFF”.  Една инициатива в подкрепа на 
българската култура и изкуство. Червените вина от 
тази партида са  отлежавали в дъб. Освен червени 
тази партида включва и сухи бели вина – „Шардоне” 
и „Мускат”.

• Вината от партида TODOROFF Teres – специална 
селекция, са формирани в нови дъбови бъчви тип 
„Барик” за период от шест до десет месеца, след 
което доразвиват качествата си в условията на 
бутилково стареене.

• Купажното вино 
TODOROFF Golf Challenge 
в лимитирана партида с 
тематичен дизайн

• Колекционни  вина в малки партиди 
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