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ПОКАНА

В ДВАНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА
ФЕСТИВАЛ „ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО“- 13, 14 И 15 НОЕМВРИ
АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ
Уважаеми дами и господа,
Съвет по туризъм - Пловдив и Община Пловдив, имат
удоволствието да Ви поканят да посетите дванадесетото
издание на фестивал “Дефиле на младото вино“ - 2020, който ще
се проведе в периода 13, 14 и 15 ноември, сред неповторимата
атмосфера на архитектурно-исторически резерват “Старинен
Пловдив”.

инж. Любозар Фратев

/Председател на организационния комитет
на фестивал “Дефиле на младото вино“-2020/

wineshowplovdiv.events

ФЕСТИВАЛ С ИСТОРИЯ И КАУЗА
„Дефиле на младото вино“ е първият фестивал в България, който „подава ръка“
на родните винопроизводители, като им предоставя възможността да презентират
качествата и вкусовете на своята продукция пред широката публика по нетрадиционен
начин.
Уникалния характер на фестивал “Дефиле на младото вино“ се подчертава с
мястото на което той се провежда, а именно неповторимата атмосфера на Стария
град на Пловдив. По този начин събитието популяризира както българското
винопроизводство, винения, кулинарния така и културно-историческия туризъм,
характерен на град Пловдив.
Първото издание на фестивала „Дефиле на младото вино“ е през 2009 г., проведено в
уикенд формат. Участие вземат 16 български изби, разположени в 6 от възрожденските
къщи в Стария град на Пловдив. Единадесет години по-късно празникът прераства в
едноседмичен фестивал с над 45 участника и над 15 обекта, в които се осъществяват
винените дегустации. Събитието дава възможност на пловдивчани и гости на града от
България и цял свят да се докоснат до историята и културата на Пловдив, дегустирайки
вкусове от цяла България. Всяка година фестивалът бележи ръст на посещаемост, като
през 2019 г. събитието бе посетено от близо 25 000 души.
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ЗАЩО ДА ПОСЕТИТЕ ФЕСТИВАЛА
„Дефиле на младото вино“ е сред най-мащабните туристически събития
в България и Пловдив. Фестивалът развива и популяризира винения
и културно-историзеския туризъм. Събитието е част от националния
туристически календар;
Всяка година събитието се разраства и печели нови участници. Ще
откриете много нови вкусове повреме на фестивала;
Ще се запознаете с характеристиката, историята и вкусовете на различни
винени райони в България, събрани на едно мяст;
Събитието ще се проведе на територията на архитектурно - исторически
резерват Старинен Пловдив. Разходката с чаша вино допълнително
подчертава неповторимата атмосфера сред възрожденските къщи;
Ще се насладите БЕЗПЛАТНО на фестивалната атмосфера. А срещу
минимална сума от 3 лв. може да дегустирате 4 проби от вината на
участниците;
Вината от които може да дегустирате по време на фестивала са над 200
вида;
За да подчертаете вкусовите качества на вината ще може да опитате
гурме продукти на цени между 1 и 5 лв;
За Ваше удобство на всяка локация ще има наши сътрудници от които
ще може да се сдобиете с желания дегустационен комплект;
Всяка година събитието се радва на повече посетители винолюбители
и професионални дегустатори. През 2019-та година бяха отчетени близо
25 000 посетители;
Освен винените дегустации и разходките по калдъръма на Стария град
с чаша вино, органзиаторите подготвят богата съпътстваща програма.
„Дни на младото вино“ ще се проведат в седмицата преди фестивала
- от 9 до 15 ноември. Дионисиево шествие, фолклорни забави, игри за
винолюбители, както и конкурси с много награди ще забавляват участници
и посетители;
С посещението си във фестивал „Дефиле на младото вино“ - 2020,
Вие подкрепяте бъдещите кадри във винопроизводството и туризма. За
поредна година организаторите продължават своята кауза да подкрепят
ученици и студенти от професионалните училища и университети, като
предоставят стипендии сформирани от приходите на фестивала.
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АКЦЕНТИ ОТ ФЕСТИВАЛНАТА ПРОГРАМА
На 13 ноември (петък) началото на фестивала по традиция ще започне с колоритното „Дионисиево шествие“
съпровождано от ансамбъл „Тракия”. То ще тръгне от пл.Стефан Стамболов пред Общината Пловдив и ще продължи
по главната улица към Стария град. От 13:00 ч. в началото на Стария град (ул.”Съборна”) Бог Дионис ще отвори
първата бъчва младо вино на участник – златен медалист от предходното издание. С този своеобразен ритуал и първи
наздравици ще се даде официалния старт на дегустациите, които ще се провеждат в трите дни, както следва:
Дегустации
от 14:00 до 18:00 ч.

Дегустации
от 11:00 до 18:00 ч.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕГУСТАЦИИТЕ
Достъпът до Стария град, както и щандовете за дегустации
са ОТВОРЕНИ, като ще може да се насладите БЕЗПЛАТНО
на фестивалната атмосфера, програмата и игрите. Срещу
минимална сума от 3 лв. ще имате възможност да опитате
4 дегустации от вината на участниците. А на цена от 12 лв.
може да дегустирате 8 пъти като истински професионалист
със специалния ни комплект, който включва стъклена
дегустационна чаша и кожен държач за нея.
* Фестивална разменна монета - 1 жетон = 1 дегустация *
* Дегустационни комплекти ще откриете пред всяка локация *

Вижте
фестивалните
локации:

Дегустации
от 11:00 до 17:00 ч.

ПОКАНА ЗА ДЕГУСТАЦИОННА ГАЛА “ВЕЧЕР НА
МАЙСТОРИТЕ НА ВИНО“

Тази година организаторите на събитието “ОТВАРЯТ ВРАТИТЕ
НА ГАЛА ВЕЧЕРЯТА” за всички желаещи винолюбители. Ще
имате възможност да седнете на една маса с Вашия любим
винопроизводител и да дегустирате отново вината на всички
участници в дванадесетото издание на фестивала (над 30
вида). За да присъствате, моля направете Вашата резервация
в онлайн регистрационна форма.
Побързайте, местата са ограничени!
Р Е З А Р В А ЦИ Я
Подробностите ще намерите там:

За повече
информация
следетв сайта
на събитието
и социални
канали:
www

ИНФОРМАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Препоръчани хотели, членове на Съвет по туризъм - Пловдив:

Местоположението на предложените хотели,
както и отстъпките,
които предлагат ще намерите в картата:

ИНФОРМАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Туристически обекти, които да посетите:

Допълнителни туристически услуги предоставени от членове на Съвет по туризъм - Пловдив:

ВАНДИ - С

Препоръчани ресторанти и сладкарници, членове на Съвет по туризъм - Пловдив:

