ПРОГРАМА

21–29 ю
ни
2014 г.

Фестивал на дивите цветя, общ. Смолян
21 юни, събота

27 юни, петък

с. Могилица

с. Смилян

11:00ч.

Откриване на Фестивал на дивите цветя. Поздравления от
официалните гости.

–

11:30ч.

VI традиционен родопски здравен събор и Празник на
народното творчество и занаятите. Откриване.

–

с. Смилян
ПЗ* – 20 лв.

9:00ч. Фото пленер „Родопски орхидеи”.
Лекция за родопските орхидеи и представяне на новата
9:00ч. книга „Орхидеите в Родопите” от автора й Михаела
Йорданова. **ПИЦ Смилян

–

Беседа „За планината, билките и вкуса на сиренета от
17:00ч. родопско мляко” с дегустация на висококачествени жълти
сирена, произведени в мандра „Родопа милк”.

ПЗ* – 21 лв.

9:30ч. Курс „Ароматерапия и билкова козметика”.
Кулинарен курс „За планината, билките и вкуса на сиренета
10:00 - от родопско мляко” демонстрация на правене на бяло
15:30ч. саламурено сирене и дегустация на висококачествени жълти
сирена в мандра „Родопа милк”.

ПЗ* – 44 лв.

16:00ч. Ателие „Квилинг – изработка на картички”.

ПЗ* – 2 лв.

16:00 Via Ferrata и алпийски тролей в каньона „Гарга дере”.
18:30ч.

ПЗ* – 15 лв.

18:00ч. Ателие „Ароматна кухня”.

ПЗ* – 20 лв.

20:00ч. Рок концерт на групи от Родопите.

Велотур „Изворите на Арда”. 1 ден: (с. Турян – пещера
Ухловица – с. Могилица – с. Арда – с. Горна Арда)

с. Смилян

ПЗ* – 45 лв.
общо

28 юни, събота

Ботанически и приключенски тур в каньона „Гарга дере”.
10:00 Посещение на вертикалните градини с орфеевото цвете
14:30ч.
(силивряк).

с. Смилян

ПЗ* – 21 лв.

9:00ч. Фотопленер „Красотата на родопските цветя”.

с. Сивино
Ателие „Родопски хлябове”: замесване и печене на царевичен
10:00ч.
хляб. Дегустация на пити, пърленки и марудници.
Поход до връх Ком с посещение на ЗМ „Ливадите” с родопски
13:00ч.
крем. (с. Сивино – вр. Ком – с. Сивино)

ПЗ* – 5 лв.

Родопска седянка на полянка. Плетене на зунки (колани за
торби).

9:30 Базар на производители от региона.
18:00ч.
10:00ч.

–

ПЗ* – 5 лв.
10:30ч.
13:00ч.
14:30ч.
16:30ч.

23 юни, понеделник
с. Смилян
12:30ч. Курс „Ароматерапия и билкова козметика”.

ПЗ*

с. Арда
17:00ч. Базар на билки и местни производства.

–

18:30ч. Плетене на Еньовски венци.

Приключенски тур в каньона „Гарга дере” с посещение на
пещерата „Голубовица”.

Творчески ателиета с флорална тематика (**ПИЦ Смилян):
„Рисуване върху текстилни торбички”
„Декорация на рециклирани предмети с декупаж”
„Декоративни пана с вълна – флорални мотиви”
„Квилинг – изработка на картички”

Беседа „За планината, билките и вкуса на сиренета от
14:00ч. родопско мляко” с дегустация на висококачествени жълти
сирена, произведени в мандра „Родопа милк”.
Велотур „Изворите на Арда”. 2 ден: (Изворите на Арда – ЗМ
„Ливадите” с родопския крем. с. Сивино – с. Смилян)

с. Горна Арда

ПЗ* – 20 лв.
–

Фолклорен събор „Изворен глас”, с участие на фолклорни
10:00ч. групи и състави от региона. Надиграване на клубове по
народни танци.

с. Кошница
11:00ч.

–

с. Горна Арда
13:00ч.

22 юни, неделя

ПЗ*

ПЗ* – 20 лв.
–

ПЗ* – 3 лв.
–
ПЗ* – 5 лв.
ПЗ* – 2 лв.
ПЗ* – 21 лв.
ПЗ*

–

29 юни, неделя

24 юни, вторник

с. Смилян

с. Горна Арда

9:00ч. Фотопленер „Красотата на родопските цветя”.

5:00ч. Еньовден – ритуал (допускат се само жени).

–
10:00ч.

Базар на билките. Изложба и дегустация на родопски
9:00ч.
специалитети.

–

Ден на нашите деца – стари български игри и рисуване
върху асфалт. (пред кметството)

9:30 Приключенски тур в каньона „Гарга дере”.
13:00ч.

с. Смилян
14:30 - Кулинарен курс „Кухнята в Родопите преди картофите и
19:00ч. фасула да бъдат познати в Европа”.

Велотур „Изворите на Арда”. 3 ден: (поречието на р. Арда –
гр. Смолян)

ПЗ* – 94 лв.

10:30ч. Курс „Ароматерапия и билкова козметика”.

11:00 - Посещение на Агушевите конаци. Възможност за снимки в
16:00ч. родопски носии.

9:30 - Ателие за изработване на еньовденски китки, Регионален
12:30ч. исторически музей – Смолян.

2 лв.

ПЗ* – 20 лв.
ПЗ*

–

с. Момчиловци
10:00ч. Поход по екопътека „Кърджалийски камък”.

25 юни, сряда

–

с. Могилица

ПЗ*

гр. Смолян

ПЗ*

–

с. Кошница

с. Смилян

10:00ч.

9:30ч. Курс „Ароматерапия и билкова козметика”.

ПЗ*

10:00 Кулинарен курс „Нетрадиционно към традиционната кухня”.
19:00ч.

ПЗ* – 96 лв.

14:00ч. Ателие „Декоративни пана с вълна – флорални мотиви”.

ПЗ* – 5 лв.

26 юни, четвъртък

Родопска седянка на полянка. Плетене на зунки (колани за
торби).

* Предварително записване (ПЗ) – за да участвате е нужно да се запишете на
e-mail: festcvetia@abv.bg; и/или тел. 0885 702 497.
	За повече информация за предложенията в програмата с ПЗ – моля, прегледайте
събитията на нашата фейсбук страница: www.facebook.com/FestivalNaDiviteCvetia
** ПИЦ Смилян – Посетителски и информационен център с. Смилян

с. Смилян
9:30ч. Курс „Ароматерапия и билкова козметика”.

ПЗ*

9:30 Кулинарен курс „Готвене с цветя”.
13:00ч.

ПЗ* – 96 лв.

16:00ч. Ателие „Домашна билкова козметика”.

ПЗ* – 20 лв.

16:00ч. Поход до крепостта и проходна пещера „Калето” (с. Кошница).

ПЗ* – 12 лв.

ПЗ* – 5 лв.

под патронажа на
министерството на културата

Организатори:

Екоорганизация - Родопи

http://www.rhodopeflowersfestival.org/
https://www.facebook.com/FestivalNaDiviteCvetia

община смолян

република българия

