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ПОКАНА
за участие във
ФЕСТИВАЛ НА РОДОПСКАТА ХРАНА

"РОДОПСКА УГОДИЯ"
20-22.03.2020 г. - Девин
Организационният комитет на фестивала на родопската храна
"РОДОПСКА УГОДИЯ" Ви кани да участвате във второто издание на фестивала,
който ще се проведе от 20 до 22 март 2020 г.

Във фестивала могат да вземат участие изпълнители от всички жанрове на
изкуството – певци, инструменталисти, танцьори, групи за изворен фолклор и
пресъздаване на обичаи, както и кулинари – професионалисти и любители.
1. Фестивалът има за цел:
- да популяризира уникалните родопски традиции в приготвянето на хранителни
продукти и ястия,
- да привлече интереса на туристи от България и чужбина към характерната българска
кухня,
- да представи майстори готвачи от ресторанти в Девин и близките населени места,
които да покажат своите кулинарни умения в приготвянето на традиционни гозби,
- да срещне гостите с жители на Девин и близките населени места, които пред
публиката ще готвят по традиционни стари домашни рецепти
- да даде възможност на възпитаници на кулинарни школи и училища от страната да
покажат своите умения в приготвянето на традиционни родопски ястия и да бъдат
оценени и отличени от експертно жури

- да се превърне в атрактивно шоу, в което кулинарното изкуство ще се съчетае с
музика, танци, забавления и различни атракции за участниците и гостите на фестивала
сред уникалната природа в Родопите.
2. Фестивалът Ви предоставя възможност:
- да участвате в атрактивно кулинарно шоу заедно с Шеф Манчев, Иван Звездев, Асен
Чаушев и шеф готвачите от местни ресторанти
- да демонстрирате своите кулинарни умения, фантазия, познаване на традицията и
творческото й пресъздадване в приготвените от Вас ястия
- да бъдете оценени от компетентно жури с участието на известни кулинари, а Вие да
оцените как професионалистите са се справили с приготвянето на традиционни
родопски гозби
- да спечелите атрактивни награди
- да се вдъхновите от духа на Родопите и да научите нови рецепти от живите носители
на традицията
- да направите участието си още по-атрактивно като изявите и свои други таланти - да
пеете, да танцувате или да свирите на различни музикални инструменти
- да се насладите на престоя си в уникалната атмосфера на Родопите сред невероятно
красива природа, лековити минерални извори и самобитни обичаи
- да се забавлявате с песните на Ана-Мария, голямата родопска певица Миглена
Бекриева, Гайдарски състав Девин с ръководител Емил Чолаков и др.
3. Условия за участие:
3.1 За участие в кулинарното състезание
- подгответе се добре с най-вкусните рецепти, които знаете и най-атрактивното им
представяне
- снабдете необходимите ви продукти - средствата в размер до 50 лв. ще Ви бъдат
възстановени от организаторите на фестивала
- на място в кухнята на Спа хотел "Орфей" ще имате 30 мин. за приготвяне на
избраната от Вас рецепта по предварително изготвен график
3.2. За участие във фестивалната програма
- подгответе свое изпълнение, за да покажете таланта си пред публика на сцената на
площада в Девин - песен, танц, инструментално изпълнение и др. За всички участници
ще има награди
- донесете приготвени от Вас гозби, за да покажете кулинарните традиции в своя край
4. Настаняване и цени
Участниците във фестивала ще бъдат настанени в Спа хотел "Орфей"

Хотел Орфей, разположен в центъра на гр. Девин, е модерен комплекс,
предназначен да се възползва от уникалните дадености на региона, с възможности за
отдих, спорт, развлечение и балнеолечение.
Сред основните конкурентни предимства на комплекса са уютната атмосфера и
възможността за пълноценна почивка, качеството на СПА услугите и не на последно
място вкусната храна. Гостите на хотела могат да се любуват на българска, европейска
и ориенталска кухня.
Освен това комплексът предлага широк набор от услуги и продукти :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лоби бар с капацитет 20 места
Бар-басейн
СПА и балнеорекреационни услуги
Денонощен румсървиз
Пране и гладене
Сейфове за ценности
Модерно оборудван бизнес център с две конферентни зали, подходящи и за зали
за репетиции
Лекар и медицинско обслужване
Туристически обиколки и екскурзии в района на град Девин
Сувенирен магазин, фризьорски салон, магазин за модни облекла
Паркинг с капацитет 100 автомобила

Цени:
1 нощувка със закуска 47 лв.
2 нощувки със закуски 77 лв.
На 20 души, плащащи пакета, предлагаме 1 пакет безплатно.
Резервация се прави при плащане на капаро в размер 30% от дължимата сума.
Капарото се плаща на човек и не се приспада от общата сума при намаляване на броя
на участниците в групата.
Заявки се подават на
имейл: rodopskaugodia@abv.bg, rodopskaugodia@gmail.com.
Тел.: Ани Николова – 0898 45 53 50
Емил Иванов - 0898 48 41 82

