
Заплащане на сумата до 7 февруари: 

Асоциация на интериорните дизайнери в България 

София, ул.“Симеон Радев“ 53 

IBAN: BG44FINV91501215877844 

BIC code: FINVBGSF 

Основание за плащане: Участие в събитие „Винен тур“ 

 

Програма: 

Петък, 12 февруари 

14.00 ч Настаняване в хотел „Европа“, гр. Хасково 

Свободно време 

19.30 ч Вечеря в ресторанта на хотел „Европа“ (не е включена в цената) 

 

Събота, 13 февруари 

10.30 ч. Тръгване от хотел „Европа“, гр. Хасково 

11.30 ч. Посещение на Вила Басареа, гр. Харманли. Дегустация на пет вина с 

отличителен характер от местно грозде (включена в цената) и обяд (по 

желание, на свободна консумация; не е включен в цената). Винарната е 

разположена в южната част на лозаро-винарския район на Тракийската низина 

(Южен Сакар), само на 8 км от древния римски път Via Diagonalis. 

14.30 ч Дегустация на три вина от емблематична изба Кастра Рубра, с. 

Коларово. Освен с качеството на вината, Кастра Рубра впечатлява и с дизайн. 

Къщата за гости към винарната е отличена като Сграда на 2019 в конкурса на 

Камарата на архитектите в България. Проектът е на Тодор Обрешков. В него 

участват и Zoom Studio и DONTDIY. 

Навръщане - дегустация на винарска изба „Малката звезда“, намираща се край 

Харманли, в местността “Звездата” - античен търговски кръстопът, свързан с 

търговията на вино в древността. 

19.30 ч Вечеря в ресторанта на хотел „Европа“ (свободна консумация; не е 

включена в цената) 

 

Неделя, 14 февруари 

В неделния ден може да посетите някои от забележителностите в града и 

региона, сред които Извора на белоногата и Гърбавия мост в града, Менхир 

Чучул камък,  Александровската гробница; да опитате традиционния местен 

биволски деликатес бумико, да се насладите на уникалния хамам в хотела и на 

масажите на Ферхан. Може изненадващо да се окажете част от местния обичай 

„Цар на лозята“, чийто предшественик са предпролетните празници в чест на 

бог Дионис, да седнете трапезата на полето след зарязването на лозата и да 

хапнете хляб, кокошки и вино. 

  

 


