
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

В Стара Загора, за четвърти пореден път се организира Фестивал на виното и 
културното наследство АВГУСТИАДА. Всичко за фестивала можете да намерите на 
сайта му www.avgustiada.com, където има  богат снимков и видеоматериал от 
предишните му издания. Вижте програмата на АВГУСТИАДА 2015, откъдето ще се 
информирате за основните моменти на събитието.  

Входът за Конференция АВГУСТИАДА 2015, която ще се проведе на 16 октомври, е 
безплатен, но е необходимо предварително да заявите участие. 

Входът за Изложението на вино и кулинарни продукти на 17 и 18 октомври е платен, 
като билетът за един ден е на стойност 7 лева, а за двата дни - 10 лева. За по-добра 
организация на достъпа до изложението е добре предварително да закупите входни 
билети, което е особено препоръчително за групови посещения.  Билети ще могат да 
се закупуват и на входа на Регионален исторически музей Стара Загора.  

Участието в Майсторски клас Непознатите винени съкровища на Турция, на 17 
октомври от 15:30 ч. е срещу куверт на стойност 30 лв. за едно лице, който трябва 
да бъде предварително закупен до 14 октомври.                          

Участието в Майсторски клас Светът на кафето: как да си приготвим кафе вкъщи, 
на 18 октомври от 13:00 ч е срещу куверт на стойност 30 лв. за едно лице, който 
трябва да бъде предварително закупен до 14 октомври.                          

Участие в Гала вечерята на 17 октомври от 19:30 ч в Държавна опера Стара Загора е 
срещу е срещу куверт на стойност 50 лв. за едно лице, който трябва да бъде 
предварително закупен до 14 октомври.   

За облекчение на комплексните посетители на събитията на АВГУСТИАДА 2015 е 
оформен ВИП куверт, включващ: пропуск за двата дни на изложението участие в 
двата майсторски класа,  участие в Гала вечерята, с право на влизане на първия ден 
един час преди официалното откриване. ВИП куверта за едно лице е на стойност      
90 лв.,  който трябва  предварително да се закупи до 14 октомври.    

За допълнителна информация, заявки за участие, билети и куверти, можете да се 
обръщате на тел. 042 636033, 042 626297, 0888 303103 и на info@chambersz.com.  

Входни билети и куверти се получават от офиса на Търговско-промишлена палата 
Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66 от 1 до 16 октомври 2015 г.  

Станете част от уникалния Фестивал на виното и културното наследство 
АВГУСТИАДА 2015!  

 
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

Стара Загора  
 Регионален исторически музей 
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