
            От градината до трапезата - кулинарен уикенд на село 

Дегустация на вегетариански и веган ястия, проготвени основно с продукти от градините на 

фондация Ботаника Лайф. 

10-11 октомври 2020 

Ботаника Лайф, с. Надарево 

Предлагаме възможност за настаняване от 09.10.2020 (петък), за тези които желаят да 

удължат времето си за почивка.  

ПРОГРАМА 

10.10.2020 – СЪБОТА  

Обяд (опция, не е включен в пакета) 

В следобедните часове ще бъде организирана разходка до градините на фондацията, където 

ще ви разкажем как отглеждаме здравословна храна и какво правим за да не използваме 

химически препарати. 

Вечеря: В съботната вечер ще ви предложим едно кулинарно приключение с пет вегетариански 

и веган ястия. Продуктите са от нашите градини или от местни производители. Нашите 

партньори в събитието, „Жива храна“, ще предложат и някои от техните специалитети. Имате 

опцията да добавите и чаша вино от другите ни партньори - био винарна „Тракийски легенди“ 

(виното не е включено в цената на пакета).  

11.10.2020 – НЕДЕЛЯ 

Закуска – Опитайте от прекрасните палачинки с маджун на шеф Кирил. 

Обяд (опция, не е включен в пакета) 

Отпътуване:  ДО НОВИ СРЕЩИ! 

Цена на пакета: 99 лв.  
Деца до 7г. – 15лв.; от 8г. до 14г. – 35лв. 

Пакетът включва (на човек):  

Нощувка (с включена закуска) на 10.10.2020, опознавателната разходка в градините на 

фондацията и дегустацията в събота вечер.  

(През останалото време, ще може да избирате ястия на свободна консумация от специално 

изготвено за събитието меню.)  

Записване 

Моля, пишете ни на email: info@botanicalife.org. В имейла, посочете трите имена на желаещите 

да бъдат записани и мобилен номер за контакт. След получаването на Вашата заявка, ние ще се 

свържем с вас и ще ви изпратим банкова сметка за превеждане на таксата за участие. Участие в 

събитието не е гарантирано преди да бъде преведена таксата за участие.  

Краен срок за записване: 07.10.2020  

Краен срок за внасяне на таксата по банков път: 08.10.2020  

Телефони за контакт: 0894412349, 0893387047 

https://www.facebook.com/livingfood.bg
mailto:info@botanicalife.org

