Фестивал

Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България“

Богатата фолклорна програма и възможностите
за културно-познавателен туризъм в околностите
на селото, разходките сред меките хълмове на
Родопите, вечерите в уютните къщи за гости и хотели,
интересните дегустационни обиколки във винарските
изби – това са само част от атракциите, които ви
предлага Брестовица.
За да научите повече, погледнете в уебсайта на
фестивала www.brestovitsa.net – в него има и
възможности да се приемат заявки за изкупуване на
вино, винено и десертно грозде, посадъчен материал и
продукти от лоза.
За информация и резервации:
Народно читалище „Съзнание – 1873“
с. Брестовица, община Родопи (на 12 км от Пловдив)
площад „Съединение“ № 1 А
тел.: 0885 460596, 0889 294862 или по ел. поща:
ch_saznanie@abv.bg и ch_saznanie@yahoo.com
Очакваме Ви!
Снимки: Михаил Георгиев

БРЕСТОВИЦА –
ГРОЗДЕ И ВИНО
с. Брестовица

За трета поредна година
на 13 и 14 септември 2013 г. ще се проведе

Фестивал БРЕСТОВИЦА – ГРОЗДЕ И ВИНО
Лозарството и винарството по българските земи
датират от най-дълбока древност и имат хилядолетна
история и традиции. От античността са открити редица
писмени сведения за „богатата с лозя тракийска земя и
прославеното от нея вино“.
Невъзможно е да си представим пейзажа на Брестовица
без неговите лозя, а брестовичанина – без неговата
любов към земята, лозята и виното.

Млади и стари, от близо и далече, любители на виното и местни
производители от селото се срещат за празника в дните на първия
гроздобер на винените сортове.
Любители на гроздето и виното – елате да видите колко богата е нашата
земя, как са се ширнали нашите лозя... Елате да опитате златни и рубинени
гроздови зърна!
А знаете ли как се прави „сладък суджук“ и сладко от грозде? – Това
ще видите и опитате в атракционната работилница за демонстрация и
дегустация по време на фестивала.
Не за първи път тук има изложение на брестовишкото грозде и вино –
началото е положено още през 1882 г. на Първото българско земеделско –
промишлено изложение.
Гостите ще имат възможност да опитат и
закупят различни продукти:
 посадъчен материал;
 грозде от винени и десертни сортове;
 наливно вино от местните винарски
изби за дегустация или да закупят
бутилирано вино;
 грозде и вино от частни
производители;
 продукти от лоза и грозде – лозови
листа, сладко от грозде, шара;
 продукти на местни занаятчии;
 сувенири, изработени от деца.

