
ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА 
 
18  Август ПЕТЪК - ПРЕДКОНГРЕСЕН ДОКТОРАНТСКИ КУРС 
 
19 Август СЪБОТА - ПРЕДКОНГРЕСЕН ДОКТОРАНТСКИ КУРС 
 
20 Август НЕДЕЛЯ 
  18.00 - Прием за добре дошли 
 
21 Август ПОНЕДЕЛНИК 

9.00 – Церемония по откриването 
9.45 – СЕСИЯ 1 – Комуникация и образование в областта на науката за месото 
10.30 - Кафе пауза и разглеждане на плакати 
11.15 - СЕСИЯ 2 - Мускулна биология и биохимия 
12.30 - Обяд и разглеждане на плакати 
14.00 - СЕСИЯ 3 - Омикс науки 
15.30 - Кафе пауза и разглеждане на постери 
16.30 - СЕСИЯ 4 - Безопасност на месото 
19.30 - Типична Италианска вечеря 

 
22 ВТОРНИК Август 

9.00 - СЕСИЯ 5 - Биоразнообразие на животните 
10.30 - Кафе пауза и разглеждане на плакати 
11.15 - СЕСИЯ 6 - Хуманно отношение към животните и производствените системи за развъждане на животни 
12.30 - Обяд и разглеждане на плакати 
14.00 ч. - СЕСИЯ 7 - Традиционни месни продукти 
15.30 - Кафе пауза и разглеждане на постери 
16.30 - СЕСИЯ 8 - Иновации в месопреработката 
19.30 - Барбекю вечер 

 
23 Август СРЯДА 
Технически и живописни обиколки в околностите на Падуа - цял ден 
 



24 Август ЧЕТВЪРТЪК 
9.00 – СЕСИЯ 9 – Алтернативи на месото: възможности или заплахи? 
10.30 - Кафе пауза и разглеждане на постери 
11.15 - СЕСИЯ 10 - Месо и общество (кръгла маса) 
12.30 - Обяд и разглеждане на плакати 
14.00 - СЕСИЯ 11 - Алтернативни фуражи за подобряване на устойчивостта на месото 
15.30 - Кафе пауза и разглеждане на плакати 
16.30 - СЕСИЯ 12 - "GO YOUNG" - Състезание 
20.00 - Гала вечеря 
 
25 Август ПЕТЪК 
9.00 - СЕСИЯ 13 - Ролята на месото в продоволствената сигурност 
10.30 - Кафе пауза и разглеждане на плакати 
11.15 - СЕСИЯ 14 - Месо и здраве 
12.30 - Церемония по закриване 
 
 
 
 
СРОКОВЕ 
 
Ранна регистрация до събота, 3 юни (23:59 CEST) 
Редовна регистрация до четвъртък, 3 август (23:59 CEST) 
Късна регистрация/на място от петък, 4 август (00:00 CEST) 
 
 
 
ТАКСИ 
Таксите за регистрация са в евро и включват 22% ДДС: 
 

 Ранна 
регистрация 

Редовна 
регистрация 

Късна 
регистрация 



 Ранна 
регистрация 

Редовна 
регистрация 

Късна 
регистрация 

Делегати  € 890 € 990 € 1.090 

* Студенти или млади изследователи € 530 € 630 € 730 

Придружители € 500 € 500 € 600 

Гала вечеря  € 110 € 110 € 130 

** ПРЕДКОНГРЕСЕН ДОКТОРАНСКИ КУРС € 0 € 0 € 0 

 
*За да отговаряте на изискванията за такса за студент/млад изследовател, трябва да сте на възраст до 32 години и да сте записани в докторантура 
или като постдокторант. При регистрацията ще бъде поискано доказателство за записване. 
 
**Регистрации за ПРЕДКОНГРЕСНИЯ ДОКТОРАНТСКИ курс ще се приемат на принципа първи дошъл, първи обслужен. Максималният брой 
присъстващи ще бъде 40. Участието в докторантурата ще бъде безплатно. 
 
 
Трябва да сте регистрирани за конгреса, за да присъствате на ПРЕДКОНГРЕСНИЯ ДОКТОРАНТСКИ курс.  
Процедурите по регистрация ще бъдат съобщени по-късно. 
  
Таксата за делегат и студент/млад изследовател включва: 
Достъп до всички сесии и индустриални изложения 
Конгресни материали 
Кафе паузи и обяд на блок маса според крайната програма 
Прием за добре дошли (неделя, 20 август) 
Типична вечеря (понеделник, 21 август) 
Барбекю вечеря (вторник, 22 август) 
Технически и живописни обиколки (сряда, 23 август) 
 
 



Таксата за придружител включва: 
Прием за добре дошли (неделя, 20 август) 
Типична вечеря (понеделник, 21 август) 
Барбекю вечеря (вторник, 22 август) 
Технически и живописни обиколки (сряда, 23 август) 
Допълнителни туристически дейности (датите и програмата ще бъдат обявени) 
 
 
АВТОРСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА КРАТКА СТАТИЯ 
 

Поне един автор трябва да се регистрира не по-късно от събота, 3 юни, за да бъде включен във финалната програма на ICoMST2023. 
Всяка регистрация обхваща максимум 2 кратки доклада. 
 
Представящите автори трябва да включат ID на документа(ите) на EasyChair във формуляра за регистрация. 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗЛОЖИТЕЛИ 
 

Моля, вижте Проспекта за СПОНСОРСТВО И ИЗЛОЖИТЕЛ. 
 
 
ГАЛА ВЕЧЕРЯ 
 

Гала вечерята НЕ е включена в таксата за регистрация. Ще можете да закупите билети за Гала вечеря по време на процеса на регистрация. 
Посещението е само с предварително закупени билети, поради което билети няма да бъдат налични на място. 
 
УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНИ СЪБИТИЯ 
Помогнете ни да не губим никаква храна или други ресурси на планетата! 
Организаторите ще запазят вашето място само ако елементите от социалната програма са правилно отбелязани във формуляра за регистрация. 
 
ОБИКОЛКИ 
Скоро ще има информация за екскурзии за участници и придружители. 
 
 
 



КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР 
Конгресният центът в Падуа (Padova Congress) отвори врати през май 2022 г., за да даде дом на многото събития, организирани от университета, 
институции и компании, които признават силата на нашата дестинация. 
Padova Congress е уникално, съвременно и гъвкаво пространство, архитектурно бижу, което съчетава дизайн, функционалност и технология. 
Международно ориентирано място, което може да бъде домакин на събития за до 3334 души, само на няколко крачки от оживения исторически 
център на Падуа. 
Проектиран от известния японски архитект Кенго Кума, зашеметяващият конгресен център в Падова може гъвкаво да бъде домакин на широка 
гама от събития: модулните пространства могат да бъдат пренаредени в десетки конфигурации, за да се приведат в съответствие с целите на 
събитието. 
В традиционната японска архитектура пространството е изключително пластичен елемент. Вдъхновен от тази пространствена концепция, новият 
конгресен център е проектиран като контейнер, който може гъвкаво да се адаптира и да поеме голямо разнообразие от функции. 
Двете основни зали са GIOTTO ROOM (1565 места) и MANTEGNA ROOM (988 места), завършени от общи части за провеждане на изложби, храни и 
напитки, постерни сесии. 
 
Изглед на конгресния център линк: https://www.icomst2023.com/venue?pgid=l78waitc-9416e15f-c43b-4ab9-8d27-d1b2386c3815 
 
Филмче по YouTube: https://www.icomst2023.com/venue 
 
НАСТАНЯВАНЕ 
ШИРОКА ГАМА ОТ НАСТАНЯВАНИЯ СА НАЛИЧНИ В ГРАДА 
 
На пешеходно разстояние се намират три хотела 4*** с общо над 500 стаи. 
Друг голям хотел 3 *** се намира точно зад Конгресния център и предлага повече от 100 стаи. 
Други хотели, разбира се, са налични точно в центъра на града: общо 4000 стаи и 7000 легла са на разположение в града. 
 
Международни хотели като NH Hoteles, Four Points by Sheraton, Best Western, Crowne Plaza са добре установени в града от дълго време.  
След откриването на новия конгресен център се отварят нови хотели, като например Хилтън. 
 
Средна цена в хотел 4 звезди: 
€ 120 - € 130 в двойна стая, единично настаняване, включена закуска (от лято 2022 г.) 
 
Средна цена в 3 звезден хотел: 
€ 60 - € 70 в двойна стая, единично настаняване, включена закуска (от лято 2022 г.) 

https://www.icomst2023.com/venue?pgid=l78waitc-9416e15f-c43b-4ab9-8d27-d1b2386c3815
https://www.icomst2023.com/venue


 
 
 
Линк на карта на хотелите, техните адреси и уеб сайтове: https://www.icomst2023.com/accommodation 
 

 
 

https://www.icomst2023.com/accommodation


 

HOTELS 
HOTEL ADRESS   DISTANCE from the Venue 

NH Hotel Padova  Via Niccolò Tommaseo, 6  WEBSITE MAP 11 min walk - 800 m  

Best Western Hotel Galileo  Via Venezia, 30  WEBSITE MAP 16 min walk - 1,2 km  

Best Western Plus Net Tower Hote  Via S. Marco, 11/A  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

Four Points by Sheraton  Corso Argentina, 5   WEBSITE MAP around 40 mins by bus  

AC Hotel by Marriott  Via Prima Strada, 1  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

Hotel Grand’Italia  Corso del Popolo, 81  WEBSITE MAP 11 min walk - 900 m  

Best Western Hotel Biri  Via Antonio Grassi, 2  WEBSITE MAP 22 min walk - 1,7 km  

Hotel Europa  Largo Europa, 9/10  WEBSITE MAP 19 min walk - 1,5 km  

Hotel Milano  Via Pilade Bronzetti, 62  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

Hotel Methis  Riviera Paleocapa, 70  WEBSITE MAP around 25 mins by bus  

Hotel Toscanelli   Via dell'Arco, 2  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

Crowne Plaza  Via Po, 197  WEBSITE MAP around 50 mins by bus  

Hotel Admiral  Via Vigonovese, 90  WEBSITE MAP around 35 mins by bus  

Hotel Donatello   Via del Santo, 102  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

Hotel Giovanni   Via Terenzio Mamiani, 17  WEBSITE MAP 22 min walk - 1,7 km  

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-padova?_gl=1*gusv0g*_ga*ODAxNDA3MjgzLjE2NzAzNDYzNTI.*_ga_MVZ849Q3BV*MTY3MDM0NjM1NC4xLjAuMTY3MDM0NjM1NC42MC4wLjA.
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/nh+hotel+padova/@45.4151844,11.8887248,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477edaf5b313b479:0x7fd289b62c671cb6!2m2!1d11.8918!2d45.4128!3e2
https://book.bestwestern.it/EN/hotel_in_Padua_98295.aspx?SOB=A28&roomrates=true&ID_Code=BWRCMPG&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9XwyNNvsMNWVV5VCzNucWC8YwZXarGquOlJ07iE-LqAQP4hWzaJgMaAlkBEALw_wcB#RoomRates
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/Best+Western+Plus+Hotel+Galileo,+Via+Venezia,+30,+35131+Padova+PD/@45.4140133,11.888122,16z/data=!3m2!4b1!5s0x477edaf15bcf75cf:0x64dca8538da3341c!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eb62cd0146d83:0x6b56f96d850945ef!2m2!1d11.8964291!2d45.4102554!3e2
https://book.bestwestern.it/EN/hotel_in_Padua_98379.aspx?SOB=A28&roomrates=true&ID_Code=BWRCMPG&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-86VArdjnBagvll7k4dCCG2wfBvZMlFN8uRGoHozuoqVSHkYYJ4JMkaAmWaEALw_wcB#RoomRates
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Best+Western+Plus+Net+Tower+Hotel+Padova,+Via+S.+Marco,+11%2FA,+35129+Padova+PD/@45.4135025,11.8932508,15z/data=!3m2!4b1!5s0x477edabef10a00ad:0xe2c752da0fa510d3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477edabee690b3a3:0x53f8f5849e226c9f!2m2!1d11.9193241!2d45.4159625!3e3
https://www.marriott.com/hotels/travel/qpafp-four-points-padova
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Four+Points+by+Sheraton+Padova,+Corso+Argentina,+Padova,+PD/@45.4136799,11.8947408,14z/data=!3m2!4b1!5s0x477edaf15bcf75cf:0x64dca8538da3341c!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477edab14d305267:0x55ea2b449f6db18f!2m2!1d11.9334166!2d45.4161571!3e2
https://www.marriott.it/hotels/travel/qpapa-ac-hotel-padova/?scid=5118ad50-b756-4d5a-b526-a9a2a3c6c574&gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9IhgKdvT1bhu7HJHoZdGPwO-_Zy3L0USTSh6buNW9IVp8ABDeumHAaAjOVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/AC+Hotel+by+Marriott+Padova,+Via+Prima+Strada,+Padova,+PD/@45.4136809,11.8932921,15z/data=!3m2!4b1!5s0x477edaf15bcf75cf:0x64dca8538da3341c!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477edabf898ed57b:0xdb41331ae4678f54!2m2!1d11.9162473!2d45.4135131!3e2
http://www.hotelgranditaliapadova.com/?lbl=ggl-en-rsp&gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-9NJwl-2N8ceczOXtnPPYyDzTcRZddO9EtGAzx42mG007zxx0oCjW4aAo-CEALw_wcB
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Hotel+Grand'Italia+%22Residenza+d'Epoca%22,+Corso+del+Popolo,+Padova,+PD/@45.4164917,11.8825006,17z/data=!3m2!4b1!5s0x477edaf15bcf75cf:0x64dca8538da3341c!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda5d551d2cb9:0x7b14ac50f4fd99a7!2m2!1d11.8794039!2d45.4168688!3e2
https://www.hotelbiri.com/en/home-page.aspx
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Best+Western+Hotel+Biri,+Via+Antonio+Grassi,+Padova,+PD/@45.4134038,11.8906339,16z/data=!3m2!4b1!5s0x477edaf15bcf75cf:0x64dca8538da3341c!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477edaee6df1f147:0x5eb9726c5dac248f!2m2!1d11.9023113!2d45.4094466!3e2
https://www.guestreservations.com/hotel-europa-padova/booking?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-8Td5aov4D1tHWJoyaKykicZCBr9rAxgVn_N4Js907qzN1WQnvqEWUaAja2EALw_wcB
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Hotel+Europa,+Largo+Europa,+10,+Padova+PD/@45.4133017,11.8791785,16z/data=!3m2!4b1!5s0x477edaf15bcf75cf:0x64dca8538da3341c!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda5b2537c677:0xa4496e13ddf5e494!2m2!1d11.8771418!2d45.4108913!3e2
https://www.hotelmilano-padova.it/en/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/Hotel+Milano,+Via+Pilade+Bronzetti,+62,+35138+Padova+PD/@45.4133823,11.866959,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x133b08552fa511db:0xda4e3922518d1dfe!2m2!1d11.8636327!2d45.4120449!3e3
https://www.methishotel.it/en/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/Methis+Hotel+%26+SPA,+Riviera+Paleocapa,+Padova,+PD/@45.4070515,11.8685795,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda4c9eeae4f3:0x1294c8ba84605b8f!2m2!1d11.8666009!2d45.4013!3e3
https://www.toscanelli.com/en/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/Hotel+Majestic+Toscanelli,+Via+dell'Arco,+Padova,+PD/@45.411048,11.8782341,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda5034dd0cdd:0xce5a4d09cbbfb306!2m2!1d11.8753908!2d45.4057093!3e3
https://www.crowneplazapadova.com/en/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/Crowne+Plaza+Padova,+an+IHG+Hotel,+Via+Po,+Padova,+PD/@45.4351269,11.8551576,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477ed74b59ad1f5b:0x28263c964d7a04f7!2m2!1d11.8569552!2d45.4542546!3e3
https://ih-hotels.com/en/our-hotels/padua/ih-hotels-padova-admiral.html
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/iH+Hotels+Padova+Admiral,+Via+Vigonovese,+Padova,+PD/@45.4088718,11.8943374,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477ec531df4b74cf:0x714a718b48a49718!2m2!1d11.941886!2d45.4010812!3e3
https://www.hotel-donatello.net/en/index
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/Hotel+Donatello,+Via+del+Santo,+Padova,+PD/@45.4087027,11.874311,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda514c304a09:0x49286f5fec52aae5!2m2!1d11.8797856!2d45.4019962!3e3
http://www.hotelgiovanni.it/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+35131+Padova+PD/Hotel+Giovanni,+Via+Terenzio+Mamiani,+Padova,+PD/@45.415636,11.8941696,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda8d65da337b:0x461342e6d4eddac2!2m2!1d11.9028235!2d45.4163107!3e2


 

HOTELS 
©  

HOTEL ADRESS   DISTANCE from the Venue 

B&B Hotel  Via del Pescarotto, 39  WEBSITE MAP 9 min walk - 700 m  

DC Hotel   Corso Stati Uniti, 14/B  WEBSITE MAP around 30 mins by bus  

Tulip Inn  Corso Stati Uniti, 54  WEBSITE MAP around 35 mins by bus  

Hotel Casa del Pellegrino  Via M. Cesarotti, 21  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

M14  Via Acquette, 9  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

Hotel Maritan  Via Gattamelata, 34  WEBSITE MAP around 20 mins by bus  

Hotel Giotto   Piazzale Pontecorvo, 33  WEBSITE MAP around 23 mins by bus  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hotel-bb.com/en/it
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/B%26B+Hotel+Padova,+Via+del+Pescarotto,+39,+35131+Padova+PD/@45.4174924,11.8916078,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda8b80103479:0x9103dbb2759e50e8!2m2!1d11.8973258!2d45.4180105!3e2
https://www.dchotel.it/en
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/DC+Hotel+International,+Corso+Stati+Uniti,+Padova,+PD/@45.4051367,11.9018068,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477ec51205d2877f:0x723d00d3592e0875!2m2!1d11.9345071!2d45.3936392!3e3
https://tulip-inn-padova.goldentulip.com/en-us/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Tulip+Inn+Padova+Hotel,+Corso+Stati+Uniti,+Padova,+PD/@45.4033512,11.8965253,14z/data=!3m2!4b1!5s0x477ec4d8870fc423:0xc2549076dceddf39!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477ec4d884885e61:0x1ce2374622689c66!2m2!1d11.9447935!2d45.3907048!3e3
https://www.casadelpellegrino.com/en/index.html
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Casa+del+Pellegrino,+Via+Cesarotti,+Padova,+PD/@45.4087027,11.874311,15z/data=!3m2!4b1!5s0x477ec4d8870fc423:0xc2549076dceddf39!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda5433285d59:0xa19a9ed09d24aa09!2m2!1d11.881742!2d45.402179!3e3
http://www.hotelm14padova.com/index.htm
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Hotel+M14,+Via+Acquette,+Padova,+PD/@45.4067501,11.8726383,15z/data=!3m2!4b1!5s0x477ec4d8870fc423:0xc2549076dceddf39!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda52e98e8399:0x9ad064e757705039!2m2!1d11.8735451!2d45.3998023!3e3
https://www.hotelmaritan.it/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Hotel+Maritan,+Via+Gattamelata,+Padova,+PD/@45.4088727,11.8771448,15z/data=!3m2!4b1!5s0x477ec4d8870fc423:0xc2549076dceddf39!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477edafec9130c39:0xf08443031ac091fc!2m2!1d11.888889!2d45.4011111!3e3
https://www.hotelgiotto.com/en/
https://www.google.it/maps/dir/Centro+Congressi+-+Fiera+di+Padova,+Padova,+PD/Hotel+Giotto,+Piazzale+Pontecorvo,+Padova,+PD/@45.4067435,11.8743379,15z/data=!3m2!4b1!5s0x477ec4d8870fc423:0xc2549076dceddf39!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477edbdf6ecdefb5:0xea6ffcca470368a2!2m2!1d11.8899914!2d45.4164783!1m5!1m1!1s0x477eda558a23ed81:0x60168893530abb32!2m2!1d11.8846004!2d45.4008663!3e3
mailto:INFO@ICOMST2023.COM
mailto:INFO@ICOMST2023.COM
https://www.linkedin.com/company/icomst-2023?trk=public_post_share-update_actor-text
https://www.linkedin.com/company/icomst-2023?trk=public_post_share-update_actor-text


 
 
 



ХРАНА 
 
Падуа предлага превъзходни храни и напитки 
  
Заедно със своята провинция, където традиционните култури включват пшеница, ориз, 
царевица, пресни зеленчукови плодове и животновъдство, близкото Адриатическо море 
осигурява богат улов на риба и избор от миди. 
Местните вина също са международно известни, а винарските изби са отворени за посещения. 
Любопитни ли сте за местните традиции и улична храна? Ето кратък списък, от който ще се 
насълзите! Всички тези места са в районите на Piazza delle Erbe и Piazza dei Frutti, самото сърце 
на Падуа, и те са любимите дестинации за тези, които обичат да откриват най-доброто от 
нашата гастрономия в много лесна обстановка. 
 

PANINI DALLA ZITA 
Историята на тази малка остерия (винен бар) датира от повече от 25 години. Изобщо няма 
места, само два малки гишета под голяма черна дъска (стената на панини) с дълъг списък от 
домашно приготвени пресни сандвичи (тук няма замразен хляб!) и описание на съставките. 
Много от тези панини са кръстени според клиентите, които са ги предложили, за да ги 
предадат на безкрайна слава! Панино с чаша вино не надвишава 7,00 € 
 

LA FOLPERIA 
Името идва от folpo, калмарите. Масимо и Барбара са последните пазители на традицията на 
малките тезгяхи, където се сервира прясна риба, приготвена на място. Под техния павилион се 
вари фолпето и се овкусява с олио, лимон и персил. Тук можете да се насладите и на вечеря 
или аперитив, като опитате много други рибни специалитети. 
Към традицията на рибните специалитети през последните няколко години се присъединиха и 
други щандове в района, които предлагат пържена риба и други рибни специалитети. 
 

BAR DEGLI OSEI 
Този бар, с приятна зона с изглед към Piazza dei Frutti, е известен със своето panino con la 
porchetta. Марко и Бети управляват това място повече от 30 години. Намира се точно до La 
Folperia и има джентълменско споразумение между тях, така че можете да седнете тук и да се 
насладите на чаша добро вино, докато ядете вашето фолпето. Но можете да поискате и техния 
най-известен специалитет, сандвич с порчета (италианско печено свинско месо). 
 

IL NAZIONALE 
Tramezzino е типичен италиански сандвич, приготвен на базата на мек хляб и пълен с редица 
съставки: от зеленчуци до сирене, от риба до месо, безкрайно разнообразие за съчетаване с 
пенливо, червено или бяло вино. Il Nazionale обаче предлага своя специалитет: докато 
tramezzino винаги е студено, те решиха да го препекат! Резултатът беше толкова брилянтен, че 
издигна репутацията на Nazionale сред любителите на Piazze. 
 


