
ППРРООЕЕККТТ    
ППррооммооцциияя  ннаа  ттууррииссттииччеессккиияя  ппооттееннццииаалл    

ннаа  ССттааррооззааггооррссккии  ррееггииоонн  ссъъсс  ссъъддееййссттввииееттоо  ннаа    
ССввееттооввннааттаа  аассооццииаацциияя  ннаа  ттууррииссттииччеессккииттее  ааггееннцциияя  WWAATTAA      

 
Програма  

на инициативите в Казанлък на 14.10.2009 г. с участието на Изпълнителния 
директор на WATA – г-жа Кристин Фурние  

 
Час Събитие, място Участници 

10,30 – 10,45 
 
 

Посрещане на гостите  
Място: площад ”Севтополис”, пред  туристически 
информационен център  
 

10,45 – 11,45 Презентация на туристическите ресурси на Казанлък, връчване 
на карта на града, представяне на експозиция на казанлъшки 
занаятчии 
Място: туристически информационен център  
 

Представители на 
община Казанлък 
и на местния 
туристически 
бизнес, занаятчии, 
медии 
  

 
Запознаване на гостите с Долината на розите и на тракийските царе 
 

11,45 – 12,15 Посещение на Исторически музей „Искра” - трезорна зала; 
кратко представяне  на акценти от колекциите на именити 
художници   в Художествена галерия 

12,15 – 12,45 
 

Посещение на оригинала на Казанлъшка тракийска гробница 

12,45 - 14,00 Посещение на Етнографски комплекс ”Кулата”. 
Посрещане  с баница и сладко от рози, демонстрация на процеса 
на розоварене, тестване на етерични масла 
 

14,00 – 15,00 Обяд българска национална кухня 
Място: ресторант „Крънско ханче” 
 

15,00 – 16,00 Посещение на тракийска гробница ”Севт ІІІ” 
 

16,00 – 17,00 Посещение на Храм-паметник ”Рождество Христово” 
 

Гости, директор 
на ИМ, 
представители на 
община Казанлък 

17,00 - 17,30 Настаняване в хотел „Палас”, посрещане от автентичен 
производител на розово масло, и поднасяне на гостите на 
мускали с розова есенция 
 

17,30 - 18,30 Следобеден прием в комплекс „Палас”.  
Уелкъм дринк-ликьор „Роза”; дегустация на характерни за 

Гости, 
представители на 
община Казанлък, 
представители на 
местния 
туристически 



региона храни и напитки; туристическа визитка на казанлъшки 
туроператори и ресторантьори; лични контакти и обмяна на 
информация. Музика - роял-цигулка”Пильонов” 

бизнес, домакини 

19,30 Официална вечеря  
Приветствие от г-н Стефан Дамянов  
Представяне на фолклорна програма за гостите 
 
Място: ресторант „Палас” 

Гости, Кмета на 
Община Казанлък 
и представители 
на местния 
туристически 
бизнес 

 
 

Проектът се реализира в партньорство между Търговско-промишлената палата - Стара 
Загора, Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, общините от 
региона, организации и институции с отношение към туризма и представители на 

туристическия бизнес, с активната подкрепа на Световната асоциация на 
туристическите агенции WATA и прякото съдействие на Туристическа агенция МИЕЛ 

Травел – представител на WATA за България. 
 

 Проектът е под патронажа на Областния управител на Старозагорска област, а община 
Стара Загора и община Казанлък са домакини на събитията. 

 
 

 
 


