
 КООП ФЕСТ „ВДЪХНИ ЖИВОТ НА ДЪРВОТО“ 2021  

 

 „Вълшебни кътове за отдих” 

 

31.08-03.09.2021 г. 

 

                 х.к. „КООП - Рожен“, м. Роженски поляни, обл. Смолян 

 

     ЦЕНИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА КООП ФЕСТИВАЛ ЗА ДЪРВОРЕЗБА 

2021 

В периода 31.08-03.09.2021 г. пакетът за настаняване в х.к. КООП Рожен 

включва: 

- Избрания брой нощувки, закуски, обеди, вечери 

- Закрит басейн, парна баня, сауна 

- 01.09.2021  

- 10:00 – 13:00 планински преход с възможност за събиране на горски плодове 

и пикник в гората за гостите в хотела, които не участват във фестивала.  

- 16:00 – 18:00 - приготвяне на домашно сладко от събраните плодове. 

- 02.09.2021 г. - 10:00 – 12:00 Посещение на Национална астрономическа 

обсерватория в Рожен за гостите в хотела, които не участват във фестивала  

- 03.09.2021 г., 19 ч. -чеверме и фолклорна програма  

- Награди и изненади 

- ДДС, туристически данък, застраховка 

 
Пакет FB Бр. гости 2 дни 3 дни 4 дни 

Единична стая 1 257 лв. 349 лв. 439 лв. 

Двойна стая 2 430 лв. 572 лв. 710 лв. 

Студио 2 454 лв. 608 лв. 758 лв. 

Апартамент 2 478 лв. 644 лв. 806 лв. 

 

Отстъпки: 

15% отстъпка за член-кооператори и техните семейства 

10% отстъпка за ученици, студенти и техните придружители. 

10% отстъпка за гостите, придружаващи участниците 

 

 



КООП ФЕСТ „ВДЪХНИ ЖИВОТ НА ДЪРВОТО“ 2021  

Дървени скулптури „Вълшебни кътове за отдих”  

 

31.08-03.09.2021 г. 

 

х.к. „КООП - Рожен“, м. Роженски поляни, обл. Смолян 

 

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН – 31.08.2021 г. /вторник/ 

09:00 ч. – 10.00 ч. - Регистрация на участниците 

10.30 ч. – Отриване на фестивала 

11.00 ч. – 19.00 ч. - Изработка на скулптури / композиции  

ВТОРИ ДЕН - 01.09.2021 г./сряда/ 

За гости: 

10:00 ч. – 13:00 ч. – Планински преход, пикник и събиране на горски плодове 

16:00 ч. – 19:00 ч. – Приготвяне на домашно сладко 

За участници: 

09:00 ч. – 13.00 ч. - Изработка на скулптури / композиции  

14.00 ч. – 19.00 ч. - Изработка на скулптури / композиции  

ТРЕТИ ДЕН - 02.09.2021 г./четвъртък/ 

За гости: 

0:00 – 12:00 ч. Посещение на Национална астрономическа обсерватория в 

Рожен 

За участници: 

09:00 ч. – 13.00 ч. - Изработка на скулптури / композиции  

4.00 ч. – 18.00 ч. - Изработка на скулптури / композиции  

ЧЕТВЪРТИ ДЕН - 03.09.2021 г./петък / 

09:00 ч. – 13.00 ч. - Изработка на скулптури / композиции 

14.00 ч. – 17.00 ч. - Експозиция / базар на изработените скулптури / композиции 

17:00 ч. – Награждаване на победителите 

20:00 ч. – Вечеря, чеверме и фолклорна програма 
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Заявка за участие: 

 

 

1.Име на участника ................................................................................................... 

 

Държава....................................................................................................................... 

 

Град/Село.................................................................................................................... 

 

Телефон за връзка...................................................................................................... 

 

Е-mail........................................................................................................................... 

 

Професионална история на участника ( вкл. 3 бр. снимки от творческа дейност, 

участия, успехи и т.н.) – не повече от 1 страница. 

 

Молим заявката да се изпраща в pdf формат и в работен вариант. 

 

Заявките за участие трябва да се изпратят в срок до 27.08.2021 г. на адрес: 

Х.к. „КООП-Рожен“, м. Роженски поляни, обл. Смолян или на e-mail: 

events@cooprojen.bg, info@coopholidays.bg 

 

mailto:events@cooprojen.bg
mailto:info@coopholidays.bg

