
BLUE & WINE EXPO Русе 2015 
На 27 юни 2015 г. Русе за втори пореден път ще бъде домакин 
на специализирано Дунавско винарско изложение Blue & 
Wine Expo, което ще се проведе във фоайето на Доходно 
здание!
12 винарски региона, включени в маршрутите „Пътят на 
римските императори“ и „Дунавският път на виното“ от 
България, Сърбия, Румъния и Хърватия ще представят 
подбрани вина и атрактивни туристически забележителности. 
Изложението ще бъде съпътствано от инициатива, посветена 
на река Дунав – „Направи го за Дунав“, както и от 
допълнителни събития на Римска крепост „Сексагинта 
Приста“.

BLUE & WINE EXPO Ruse 2015 
On 27.06.2015, the Blue & Wine Expo is organised for the second 
time in the premises of Dohodno Zdanie in Ruse!
12 Wine Regions along the Roman Emperors’ and Danube Wine 
Route from Bulgaria, Serbia, Romania and Croatia will present 
their selected wines and attractive sites along the Route.  
The exhibition is accompanied by an initiative dedicated to the 
Danube River - “Do it for the Danube”, and side events at 
Sexaginta Prista.

BLUE ROWING В БЕЛГРАД през месец юли 
СЪРБИЯ - Белград
Инициативата „BLUE ROWING“ ще предложи на 
жителите и гостите на Белград безплатни разходки с 
каяк, като им предостави възможност да прекарат 
един активен и забавен неделен следобед и да научат 
защо Големият военен остров е едно от най-важните 
средища на биологично разнообразие по 
протежението на цялата река Дунав.

BIKE FEST през месец юли 
РУМЪНИЯ / СЪРБИЯ
Дробета-Турну Северин/Кладово
Постоянно разрастващият се BIKE FEST привлича 
колоездачи от Румъния и съседните страни, както и 
транзитно преминаващи по маршрута Евровело 6 
велотуристи, за отбелязването на Деня на Дунав. 
Трансграничният характер на велофестивала 
допринася за ефикасното популяризиране на района 
на Железни врата и на активния отдих по река Дунав.

BLUE ROWING IN BELGRADE in July
SERBIA - Belgrade
As a part of Blue Week Festival, the BLUE ROWING will o�er 
free kayak rides to residents and guests of Belgrade, giving 
the opportunity to spend an active and funny Saturday 
afternoon and learning why the Great War Island is one of 
the most important biodiversity hubs on the whole 
Danube.

BIKE FEST in July
ROMANIA / SERBIA
Drobeta-Turnu Severin / Kladovo
The ever growing BIKE FEST is attracting cyclists from 
Romania and neighboring countries as well as cyclotour-
ists in transit on Eurovelo 6 to celebrate the Danube. The 
cross-border nature of the Bike Fest contributes e�ciently 
to the promotion of the Iron Gate area and the active 
experience of the Danube.

 ПРОГРАМА:

„Направи го за Дунав“ – 
Русенски кей 

Официално откриване 
на Дунавско винарско 
изложение 2015 – 
Доходно здание 

Дегустация на вина – 
Доходно здание 

Събития на Римска 
крепост „Сексагинта 
Приста“

Присъединете се към 
събитията в България, 
посветени на река Дунав!

BLUE & WINE EXPO 
БЪЛГАРИЯ

РУСЕ
BULGARIA

RUSE

 

Do it for the Danube – 
Ruse quay

Opening Ceremony – 
Dohodno zdanie 

Wine Tasting and 
exploring the exhibition 
– Dohodno zdanie 

Events at Sexaginta 
Prista

Join us on the events 
dedicated to the Bulgarian 
Danube!

PROGRAM:

BLUE ROWING &
BIKE FEST

www.blueweek.org

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

СЪРБИЯ

ХЪРВАТИЯ

Актуална информация относно събитията в рамките на фестивала 
“Синя седмица” може да намерите на:

More information on:

Regional Museum of History - Ruse

Dohodno zdanie

Ruse quay

Сексагинта Приста
Sexaginta Prista

Площад Свобода
Svoboda Square
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Проектът е 
съфинансиран от ЕС
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ОБЩИНА РУСЕ

2015

ЗА ФЕСТИВАЛА „СИНЯ СЕДМИЦА“

Фестивалът “Синя седмица” включва серия от събития 
в три държави, посветени на река Дунав.

Събитията са ориентирани около темите култура, 
природа и активен туризъм край река Дунав и имат за 
цел да популяризират идеите за устойчиво развитие, 

опазване на биоразнообразието и трансгранично 
сътрудничество.

Нека заедно открием Дунав!

ABOUT BLUE WEEK FESTIVAL

Blue Week is a series of events in three countries,
celebrating the Danube!

Activities are organized around the themes of
Culture, Nature and Active tourism on the Danube,

promoting the ideas of sustainable tourism
development, biodiversity and cross-border

cooperation.

Let’s Discover the Danube together! ДУНАВСКО ВИНАРСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
ГР. РУСЕ, ДОХОДНО ЗДАНИЕ

Б Ъ Л Г А Р И Я


