
 

  
 

                                Програма 

Петък, 12 октомври 2018 г.  

14:00 - 17:00 КОНФЕРЕНЦИЯ АВГУСТИАДА  
  Място: Регионален исторически музей - Стара Загора  

14:00 - 14:05 Откриване   

14:05 - 14:30 Тема: Животът във вилите през римската епоха, по материали от археологическите проучвания 
на античния вилен комплекс при яз. Чаталка, с представяне на веществена изложба с експонати    

 Лектор: представител на Регионален исторически музей - Стара Загора  

14:30 - 14:50 Тема: Финансовите инструменти - разширени възможности за винарския бизнес 
Лектор: д-р Румяна Грозева, Изп. директор на АРИР Стара Загора 

14:50 - 15:10 Тема: Винено-кулинарните дестинации в България   
Лектор: Представител на Министерството на туризма 

15:10 - 15:30 Представяне на Швейцария - международен акцент на Августиада 2018  

15:30 - 16:00 Представяне на най-доброто училище за сомелиери в Европа ESCOLA ESPAÑOLA DE CATA - Мадрид 
Лектор: Артуро Хуртадо - изпълнителен директор 

16:00 - 16:30 Дискусия на чаша вино   

16:30 - 17:00  Разглеждане на Регионален исторически музей Стара Загора 

 
19:00    ИЗБОР НА ЦАРИЦА НА АВГУСТИАДА 
 Място: Мол GALLERIA Стара Загора, ниво 2, зоната за хранене 

Събота, 13 октомври 2018 г.  

11:30    Официално откриване на ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ВИНО И КУЛИНАРНИ ПРОДУКТИ, с богата фолклорна 
програма през целия ден, с участие на танцови групи от Ротари клубове от страната  
Място: сцена на античната улица пред Регионален исторически музей - Стара Загора 

12:00 - 18:00  Изложение на производители на вино и кулинарни продукти; Майсторски класове 
Дегустация на богата гама български и чуждестранни вина от водещи изби 
Кулинарни шедьоври от топ-готвачи; Музика, приятни изненади и много награди 
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора 

По време на изложението, срещу вход от 5 лева за един ден и 8 лева за двата фестивални дни, 
посетителите ще могат:  

 Да дегустират вината на изложителите и да гласуват за тях според своите предпочитания. 
Вината, получили най-много гласове (Vox pópuli, vox Déi - глас народен, глас Божи), ще носят 
знака на Августиада - монета от римско време с изображение на император Каракала. Част 
от гласувалите ще получат награди  

 Да дегустират кулинарните продукти на изложителите 

 Да се докоснат до кулинарното изкуство на водещи български шеф-готвачи, които в 
специален гурме корнер ще приготвят различни специалитети 

 Да закупят сувенирни чаши и други сувенири с бранда на Фестивала на виното и културното 
наследство Августиада и реплики от Регионален исторически музей  

 Да разгледат Регионален исторически музей - Стара Загора с новите му експозиции 

15:30 - 16:30  Майсторски клас: Сортове маслини, видове зехтини и начин на консумация - професионална 
дегустация на испански био зехтин 
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора, зала 33 
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19:00 - 22:00  ГАЛА ВЕЧЕР АВГУСТИАДА 

 19:00 - 20:00 
Програма  на Държавна опера Стара Загора 
 Място: Голямата зала на операта  

20:00 - 22:00 
 Гала вечеря - 3 степенно меню с избрани вина от Августиада и Балканския винен конкурс 2018 

 Място: Фоайе на Държавна опера Стара Загора 

Неделя, 14 октомври 2018 г. 

11:00 - 16:30  Продължение на изложението на производители на вино и кулинарни продукти 
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора  

13:00 - 14:00  Майсторски клас: Шоколад и вино - необикновени съчетания на вкусове и усещания 
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора, зала 33 

16:00 Обявяване и награждаване на вината, получили най-много гласове от посетителите на 
Фестивала (първо, второ и трето място) и на виното, получило правото да носи знака на 
Августиада 

16:30 Закриване на Августиада 2018 

 

По време на Фестивала, в други културни институции и заведения в Стара Загора, ще бъдат проведени 
съпътстващи прояви.  

 

 

 

Организатори  

  
 

 

Партньори и спонсори   

 


