Chateau voor Buren
Chateau voor Buren 2019: zondag 25 augustus van 13.00 uur
tot 18.00 uur.

De 6de editie van Chateau voor Buren was
onovertroffen qua weer en bezoekersaantal! De
aanloop was groot en dat zorgde ervoor dat het
proefglas en de juten wijntas halverwege de middag
uitverkocht waren. Bij de Vinodesk maakten
enthousiaste vinologen de bezoekers op verschillende
manieren wegwijs in de bijzondere wereld van de
wijn en het wijnaanbod op Chateau voor Buren.
Uniek in 2019!
Chateau voor Buren is een breed opgezet wijnfestival
met wijnen uit alle windstreken….
Echter de komende editie van Chateau voor Buren is
ook de start van “de week van de Nederlandse
wijn”, een week die volledig in het teken staat van
Nederlandse wijnmakers en hun uitstekende
Nederlandse wijnen. Bekende restaurants uit de regio
bieden in de week na Chateau prachtige gerechten
aan in combinatie met Nederlandse wijnen. Op
Chateau zelf luiden diverse activiteiten de week van
de Nederlandse wijn in, waarbij het grote publiek
kennis kan maken met de mooiste wijnen uit ons
land.
Uiteraard zijn de workshops, de vinodesk, het wijnen foodplein en de muziek weer aanwezig. Op 25
augustus is het weer zover! We nodigen u dan graag
uit om deel te nemen aan het mooiste en grootste
wijnfestijn van de Betuwe!
De speciale “Chateau voor Buren” wijn is er natuurlijk ook weer. De komende maanden,
voorafgaand aan het Burense wijnfestijn, wordt deze door de plaatselijke winkels en horeca
aangeboden met het doel nog meer bezoekers naar het evenement te trekken. Ook dit jaar bieden
we een uniek wijnglas aan in een bijzondere kleur, samen met een programmaboekje en de
inmiddels bekende wijntas. Van u als standhouder vragen we om een actieve bijdrage aan het
programmaboekje te leveren door naast uw contactgegevens ook een proefpagina voor de door u
aangeboden wijnen te reserveren. Hierdoor kunt u zich op 25 augustus extra profileren.
De inschrijving voor u als deelnemer start 15 april aanstaande. Binnenkort starten wij een
uitgebreide publiciteitscampagne die gericht is op deze editie van Chateau voor Buren. Mis het
niet en schrijf u tijdig in: www.chateauvoorburen.nl.

