
Бонония Естейт е българска семейна изба, намираща се а в с. Кошава, общ. Видин

на брега на р. Дунав. Разполага с 1500 дка лозя и се фокусира върху типичните за 
района елегантни бели и ефирни и пивки червени вина. 

Историята на избата обхваща 3 века: оригиналната сграда от 1895 год. е една от 
първите пивоварни в България и впоследствие превърната във винарна. През Май 

2022 на 11 метра от Дунава ще отвори врати прекрасен винен комплекс с
бутиков хотел, ресторант, зали за дегустации и конференции, басейн, СПА и 
реставрирани подземни помещения и коридори. 

Бонония Естейт работи при напълно затворен производствен цикъл, 

осигурявайки качество, гъвкавост и надеждност в дългосрочен план. Амбицията

й е не само да изгради една от най-добрите изби в Източна Европа, но и да 
спомогне да затвърждаването на позициите на българското вино по света.

Бонония Естейт изразява своите комплименти към всички

участници в годишните награди на БТПП за 2021!



Bononia Estate is a Bulgarian family winery, located on the shore of the Danube River in 
Koshava village, Vidin municipality. It has 1500 decares vineyards and focuses on the 
typical for the region elegant white and ethereal red wines. 

The history of the winery inherits & unites 3 centuries: the original building from 1895 
was one of the first breweries in Bulgaria and later turned into a winery. In May 2022, on 
11 meters from the Danube Bononia Estate Winery & Resort will open doors of a beautiful 
wine complex with a boutique hotel, restaurant, tasting and conference rooms, swimming 
pool, spa and the preserved & restored premises and underground corridors. 

Bononia Estate operates in a fully closed production cycle, ensuring long term quality, 

flexibility and reliability. Its ambition is not only to establish one of the best wineries in 
Eastern Europe, but also to strengthen the positions of the Bulgarian wine worldwide.

Bononia Estate expresses its compliments to 

all participants in BCCI annual awards 2021!


