




Скъпи читатели, колеги, приятели,
Списание Дестинация България – списанието за туризъм, ви предлага един по-различен от 

всички досегашни броеве – онлайн издание на Дестинация България, което можете да видите на  
www.destinationbulgaria.bg. 

Искрено се надяваме да бъдем полезни на всички вас, които предвиждате да изкарате своята почивка 
в България. 

Таза година е доста особена и различна. Туризмът е сред най-пострадалите отрасли. Ние обаче сме 
сигурни, че в този бранш работят хора с професионализъм и висок дух. Заедно когато гледаме в една по-
сока, ще можем да преодолеем всички препятствия, ще успеем да се докажем и на срещата си през есен-
та, по случай Световния ден на туризма, ще знаем и ще можем да кажем, че сме работили в правилната 
посока.

Предвид обстановката, в която се намираме заради COVID-19, се надяваме, че чрез страниците ни ще 
се запознаете с най-красивите, интересни и атрактивни места за почивка в нашата страна. 

Желанието ни е да помогнем, доколкото можем, за един добър и успешен летен сезон и да се при-
познае България като туристическа дестинация.

При подготовката на този брой нашата идея бе споделена от фирми и личности, които са добре по-
знати в туристическия бранш. Всички те подкрепиха решението ни да се обединим в подпомагането на 
туризма в страната ни. 

Благодарим на
Г-жа Вихра Огнянова, която направи и подари първата корица на броя, организатор на най-
големия туристически форум в България – Международното туристическо изложение „Ва-
канция и СПА Експо”, което през 2021 година ще се проведе от 18 до 20 февруари в Интер 
Експо Център, София
Доц. д-р Соня Алексиева, Нов български университет 
Доц. Йордан Йорданов
Г-н Константин Занков, маркетинг експерт в туризма
БУБСПА - Български съюз по балнеология и СПА туризъм 
Комисия за защита на потребителите 
Агенция за недвижими имоти Явлена 

както и на всички наши рекламодатели и партньори, които ни се доверяват, вярват и знаят, че рекла-
мата на един туристически продукт е от изключително значение.

А на теб читатателю, приятни мигове с онлайн изданието на списание Дестинация България и с по-
желание да посетиш и усетиш всички избрани от теб места!

Eкипът на списание Дестинация България
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Драги читатели,
Всички ние живеем в условията на криза, която 

не беше позната до момента в глобален мащаб. 
Особено засегнат от нея се оказа секторът “Туризъм”. 
И макар изходът от всяка криза да е труден и 
продължителен процес, сега гледаме с оптимизъм в 
бъдещето. 

Ние, от Комисията за защита на потребителите, 
сме убедени, че всички участници – потребители, 
търговци, институции – ще бъдем достатъчно 
активни и отговорни, така че още през настоящото 
лято да се убедим за пореден път, че българският 
туристически продукт е с високо качество и това е 
възходяща тенденция и за в бъдеще.

Във връзка с очакваното стартиране на 
активния сезон през следващия месец, КЗП 
има готовност да осъществява контролните си 
функции съгласно Закона за туризма с разгръщане 
на кампания и извършване на проверки по 
сигнали на потребители. Ще следим стриктно и за 
спазването на всички допълнителни ангажименти, 
които търговците поемат към потребителите, за 
да привлекат техния интерес в тази необичайна 
ситуация. Защото е важно да напомним, че 
коректността и лоялността е в основата на доверието 
между клиент и търговец и гарантира устойчивост в 
развитието на туристическия продукт.

Пожелаваме ведър и успешен сезон!
Бъдете здрави!

Димитър Маргаритов, 
председател на Комисията за 

защита на потребителите
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Мариета Петрова

Освен хубавите плажове по крайбре-
жието, има и много малко познати места 
по българското Черноморие, които си 
заслужават да бъдат посетени. 

И така - Северното или Южното 
Черноморие?

Северно Черноморие

Природата на север е дива, велича-
ва, малко засегната от човешката ръка. 
Там е спокойно, няма щумни тълпи по 
плажовете, дискотеки, липсват огро-
мните хотелски комплекси. Тишината и 
спокойствието действат като мехлем за 
съвременния човек.

Шабла е разрастващ се морски курорт с чист и ре-
лаксиращ плаж и горещи минерални извори. На терито-
рията на Община Шабла се намира най-старият морски 
фар на Балканския полуостров. Шабленската тузла е 

свръхсолена лагуна. Най-голямото й богатство е серо-
водородната лечебна кал, която притежава уникални 
качества и се използва за лечение на редица заболя-
вания.

Тюленово е място, почти недокоснато от цивилиза-
цията, рай за феновете на силни усещания. Гмуркане 
в дълбоките води, където се разкрива богатсвото на 
животинския свят, катерене по живописните скали или 
просто къмпингуване между скалите.  

За много туристи от цял свят Албена е любимо мяс-
то за почивка. Курортът е носител на отличието Зелен 
Оскар за принос към околната среда. Курортният ком-
плекс Албена e на 35 км северно от Варна и на 12 км от 
Балчик. В близост до него е резервата „Балтата”. Ком-
плексът разполага с близо 15 000 легла в над 40 хотела 

ЧЕРНО МОРЕ – 
любима дестинация

следва на стр. 10 à
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К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА –  
МОРСКА, СПА И КУЛИНАРНА ДЕСТИНАЦИЯ

Св. Св. Константин и Елена - дестинация, съ-
четаваща богато историческо наследство, естествени 
природни богатства с модерни комплекси и висок клас 
услуги. Днес той е един от най-атрактивните морски 
и СПА курорти в Европа. Място, където ваканцията е 
и грижа за здравето. Кулинарна дестинация, която 
предлага неповторими преживявания от аромати и 
вкусове. Очарователна съвкупност от традиции, исто-
рия, новаторство и модерни решения. 

www.visitstconstantine.bg

Хотел Астор Гардън
Св. Св. Константин и Елена, Варна
www.astorgardenhotel.com
052 817 700

Петзвезден хотел, разположен в курорта Св. Св. Константин и Елена, 
на 8 км. от град Варна, сред прохладата на естествена зеленина и само 
на няколко крачки от морския бряг. Хотел Астор Гардън впечатлява с 
класическа архитектура, изискани интериорни решения и несравнима 
морска панорама. 

Вила Чинка
Св. Св. Константин и Елена, Варна
www.villachinka.com
052 817 760

Villa Chinka by Astor Garden Hotel е сред най-модерните ексклузивни 
кътчета по Северното Черноморие в България, само на 8 км. от Варна. 

Разположена на уединен залив с пленителна гледка към изгрева, Villa 
Chinka представя на своите гости 11 петзвездни апартамента, обзаве-
дени в модерен, елегантен и минималистичен стил.
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Хотел Балнео & СПА Азалия
Св. Св. Константин и Елена, Варна
www.azaliahotel.com
052 358 808

Хотел Балнео & SPA Азалия е модерен хотелски комплекс, разположен 
на самия морски бряг. Предлага уникално съчетание на нетрадицион-
на архитектура, забележителна морска панорама, златен плаж и ес-
тествени минерални извори. Тук можете да се насладите на удобство, 
спокойствие и отлични условия за незабравима ваканция.

AQUAHOUSE Thermal & Beach
Св. Св. Константин и Елена, Варна
www.aquahouse.bg
052 812 812

Термалният комплекс АquahouseThermal & Beach е разположен на 
самия морски бряг и предлага множество възможности за Балнео, 
СПА и Wellness туризъм. 

Разполага с 14 открити и закрити басейна, с различна дълбочина и 
температура, захранвани с минерална вода.

Апартаментен туристически комплекс 
& СПА Астера Банско - Банско 
www.asterabansko.com  /  0882 39 90 89

Апартаментен туристически комплекс & СПА Астера Банско е разпо-
ложен в подножието на вълшебната Пирин планина, само на 200 м 
от първата станция на ски лифта в Банско. Астера Банско разполага с 
всичко необходимo за една пълноценна и незабравима ваканция: стаи 
и апартаменти с прекрасна гледка към планината, модерен СПА цен-
тър, атрактивен закрит Аква парк, ресторант и лоби бар, боулинг зала, 
билярд, модерен конферентен център.

 

Хотел Приморски
Св. Св. Константин и Елена, Варна
www.hotelprimorski.com
052 810 300

Модерният хотелски комплекс е разположен само на 120 м от плажа в 
курорта Св. Св. Константин и Елена. Предлага уникално съчетание на ат-
рактивна локация, впечатляваща архитектура и интересни интериорни 
решения. Хотел „Приморски“, като иновативна концепция, е част от много-
функционалния комплекс за търговия, услуги и развлечения - Търговски 
център „Приморски“.  
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от различни категории. Хотелите са разположени в пар-
ковата зона и на брега на морето.

Има възможност за различни видове спорт - волей-
бол, футбол, баскетбол, тенис. Има също седем футбол-
ни стадиона, игрище за хокей, четири закрити басейна, 
аквапарк, СПА центрове. Тук се предлагат и добри ус-
ловия за конен спорт и водни развлечения (водни ски, 
сърфинг, триатлон).

Организират се екскурзии до различни исторически 
места - до Аладжа манастир, Мадарския конник, нос Ка-
лиакра, археологическия резерват Яйлата, а за приро-
долюбителите - разходка до някой от близките резер-
вати. За развлечението на децата се грижат аниматори.

Кранево е на 5 км от Албена. Романтично, тихо мяс-
то, особено подходящо за семейна почивка. Плажовете 
са чисти, а морето е плитко, което дава възможност и 
на децата да се къпят безопасно. В селото има хотели, 
вили, предлагат се и квартири на достъпни цени. 

Ако сте любители на екзотиката, то нос Калиакра ще 
ви грабнe от пръв поглед. Той е на 12 км от Каварна. Тук 
всичко е невероятно красиво, уникално. Гледките спи-
рат дъха и създават неповторима атмосфера. Музеят 
пази ценни археологически експонати. 

Каварна се намира на скалист бряг в северната част 
на българското Черноморие, на 63 км североизточно от 
Варна. Красивото крайбрежие на Каварна се простира 
на 42 км, а общата площ на плажовете в общината е 74 
000 кв. м. 

Каварна е известна като „Рок столицата на Бълга-
рия”. Години наред всяко лято градът събира на една 
сцена световноизвестни рок музиканти. Фестивалът 
„Каварна рок фест” стартира през 2006 г., като в него са 
участвали Scorpions, Dream Theater, Tarja, Doro, Heaven 
and Hell, Motörhead, Manowar и много други известни 
рок изпълнители и групи.

В района на Каварна се намират и 
едни от най-живописните плажове на 
българското Черноморие. Само на 20 км 
от града се намира курортът „Русалка” с 
красивия си скалист бряг. В близост е и 
нос Калиакра - най-източната точка на 
българското Черноморие. 

Близкото село Камен бряг е популяр-
но сред туристите като мястото, на което 
посрещат Джулай морнинг. 

На 2 км от село Камен бряг се намира 
националният археологически резерват 
„Яйлата”, където са направени множе-
ство археологически открития. Тук е и 
един от десетте най-красиви плажове в 
света – Болата. 

ß от стр. 7

следва на стр. 12 à
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Незабравима All Inclusive ваканция
на брега на морето

Melia Grand Hermitage, Златни пясъци
Melia Sunny Beach, Слънчев бряг

Sol Luna Bay Resort, Обзор
Sol Nessebar Resort, Несебър

Sol Marina Palace, Несебър

За резервации:
www.melia.com

sales@solmelia-bg.com
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Балчик е малко, китно градче, заре-
дено с много енергия, която се носи в 
атмосферата.

Дворецът на румънската кралица 
Мария Единбурска и ботаническата гра-
дина с  неповторимата колекция от над 
2500 растителни видове от цял свят, са 
местата, които непременно трябва да 
посетите в Балчик. 

Златни пясъци  е един от най-стари-
те и най-големи черноморски курорти. 
Уникалният природен парк в съчетание 
с топлото и чисто море, финият и златист 
пясък се срещат в неповторима комби-
нация! Комплексът предлага отлични 
възможности за почивка и развлечения.

Разходка с лодка по река Камчия ще 
ви накара да се почувствате като в прик-
люченски филм. 30 минутната разходка 
е сред величествени дървета и лиани. 
Невероятно приключение.

Бяла е на границата на Варненска с Бургаска об-
ласт. На около 20 км на юг се намира къмпинг Иракли, 
едно от най-девствените кътчета по българското  
Черноморие.

През лятото тук идват много туристи, привлечени от 
красивите плажове. Има възможности и за селски тури-
зъм. Около града се отглеждат лозя.

Обзор е едно от най-древните селища на брега на 
морето. Многобройните архитектурни и керамични 
фрагменти, които са открити в района на града, и остан-
ките от крепостни стени свидетелстват за неговата хи-
лядолетна история. 

Съчетанието на красива природа, чисто море, зла-
тист пясък, спокойствие, гостоприемство и добра кухня 
превръщат Обзор в предпочитано място от туристите.

На плажа могат да бъдат практикувани редица спор-
тове като плажен волейбол, плуване, сърфиране, гмур-
кане, джетове, водни ски и др.

Обзор предлага и много места за забавления - дис-
котеки, барове, ресторанти, механи, малки семейни 
заведения, а за децата има атрактивни съоръжения, 
пързалки и басейни в хотелските комплекси. Хотелите 
в града също са многбройни и разнообразни – тук има 
и големи луксозни комплекси, и малки семейни хотели.

ß от стр. 10
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Каварненският  край е привлекателен със своето минало, на-
стояще и бъдеще. Хилядолетната история, динамиката на съв-
ремието, културните традиции крият богатства на преживявания, 
открития, незаличими спомени, които ще ви направят наши прия-
тели , ще ни подтикнат към нови срещи.

Чудесна лятна почивка, пълна с приключения, романтика,весели 
слънчеви дни, мирис на море, вкус на прясна печена риба, хладна-
та пенливост на пивото… и много, много  приятели. Това  ви дава 
гостоприемният каварненски  бряг, както и уюта на многобройните 
семейни хотели и къщи за гости, ресторанти и бистра, където ще 
опитате морски дарове-пресни много вкусни.

Туристическите маршрути включват интересни късчета от ис-
торията и културата на Каварна и водят към  археологиче-
ски обекти, природни резервати, музеи и галерии, правят  ви  
участник в многобройните фестивали и празници – това 
ще бъде вашето паметно лято в Каварна.
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ЯТО 2020
+359 895 805 805

Едн рерваци = дв отел! ��ес��� �е�у�с Х��е� �������� ��уб****

www.prestigedeluxeaquapark.com
www.prestigeaquahotel.com

��ес��� Х��е� & ��������****

reservations@prestigeaquahotel.com
������ ��с��� 
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Един от най-луксозните ваканционни хотели на българското Чер-
номорие предлага единствено на своите гости да прекарат лятната си 
почивка, възползвайки се от комфорта, стила и уюта му.

Хотел София е на 100 м от плажовете на курортен комплекс Златни 
пясъци и стопанисва собствен плаж. За сезон 2016 е изцяло реновиран. 
Разполага със 127 стаи и 9 апартамента, модерно обзаведени, с балко-
ни с гледка към морето или към парка.

Заведенията към хотела посрещат своите гости в приятна и отпус-
каща обстановка. Ние предлагаме стил и изтънченост на Вашите меро-
приятия - сватби, коктейли, фирмени тържества, рождени дни, юбилеи 
и презентации.

В хотел София съчетаваме впечатляващи удобства, професионално 
обслужване и изискана кухня, за да осигурим стилната атмосфера и не-
забравимите спомени, с които сте мечтали да бъде изпълнена Вашата 
ваканция.

+359 52 355 120, +359 52 385 800
reservation@sofiahotel.net

www.sofiahotel.net

Златни пясъци
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Амфитеатрално 
разположен над морския 
бряг, Балчик се откроява 
с белите си скали, 
специфична архитектура 
и пъстър килим от 
растителни видове.

Артистичната атмосфера 
на града привлича 
всяка година музиканти, 
художници, танцьори и 
актьори, които представят 
своето творчество в 
поредица от фестивали, 
пленери и други събития.

Заради богатия си 
културен календар Балчик 
е носител на приза 
"Фестивален град на 
Балканите". 

Община Балчик е земя, белязана от културата, 
етносите и религиите на седем цивилизации. Градът 
е уникално място, съчетало и съхранило до наши дни 
свидетелства за битието на предците.

ОБЩИНА 
БАЛЧИК

Балчик, Албена и близките две голф игрища предлагат 
отлични условия за спортно-възстановителна дейност. Това 
се съчетава с професионални съоръжения, модерни хотели, 
СПА и уелнес центрове. Тук се провеждат и много междуна-
родни състезания, които привличат любители и професио-
нални спортисти от най-висок ранг.

Голф игрищата "Блек сий рама" и "Лайтхаус" предлагат 
най-модерни бази за спорт и релакс, и се вписват в красивата 
природа на Добруджанското плато и синевата на морската 
шир.

Балчик има над 2600 години история, което го нарежда 
сред най-древните европейски градове. Историческият му-
зей съхранява артефакти от най-запазения храм на Богиня-
та-майка Кибела. 

Курортният комплекс "Албена" е оазис за почивката на 
туристи от цял свят. 

www.balchik.bg
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Невероятно съчетание на лукс, 
удобство и релакс

• климатизирани стаи
• Средиземноморски ресторант    
   „Антик”, Pizza & Pasta “Mikado”
• безплатен Wi-Fi
• на 1.3 км от Двореца на 
   румънската кралица
• летищен трансфер
• коли под наем
С впечатляващ морски изглед

Балчик, ул. Приморска 16 / +359 888 20 50 20
reservation@hotelantik.eu / www.hotelantik.eu

тел.: +359 579/ 7 11 30 / моб.: +359 889 50 50 70
reservation@hotelmistralbg.com

www.hotelmistralbg.com

Welcome to BalchikWelcome to Balchik

Балчик
ул. Самара 5

+359 892 220 576
reservation@mariapalace.eu

www.mariapalace.eu

H O T E L

MARIA
PALACE

ХОТЕЛ  МАРИА  ПАЛАС
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БУТИКОВ ХОТЕЛ 
МАРИНА РЕЗИДЕНС
Варна, местност Траката, 
ул. Първа 43
тел.: +359 52 388 222

www.marinaresidence.bg

МАРИНА ГРАНД БИЙЧ 
ХОТЕЛ

Варна, к.к. Златни Пясъци
тел.: +359 52 357 240

www.marinagrandbeach.bg

АПАРТХОТЕЛ СТЕНАТА
Пампорово, 

местност Студенец 2, 
до ски писта „Стената“

тел.: +359 878 698 961
info@stenta.bg
www.stenata.bg
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Мариета Петрова

Южно Черноморие

Несебър, Поморие, Приморско, Со-
зопол, Дюни, Слънчев бряг, Елените, 
Ахелой, Китен, Равда, Свети Влас, Сара-
фово, Черноморец, са известни и посе-
щавани курорти по Южното Ченоморие. 
Подходящи са за семейна почивка, за 
детски и младежки отдих, за пътувания. 

В големите черноморски курорти, 
освен отличните възможности за плаж, 
има много заведения и места за раз-
влечения. На туристите се предлагат 

екскурзии из България и чужбина, круизи, фолклорни 
вечери.

Слънчев бряг е най-големият български курорт. 
Разположен на залива между Несебър и Свети Влас, 
той привлича туристи с красивата плажна ивица, мо-
дерните хотели, разнообразна кухня, и с нестихващия 
нощен живот. 

Пясъкът е ситен и приятен, истински рай за детски-
те игри. Плажуването има перфектна организация. На 
чадъри и шезлонги, или опънали хавлии на пясъка, 
можете да се насладите на необятната морска шир.

Крайбрежната улица крие много изненади. Снимки 
с ретро тоалети, ръчно изработени бижута, чанти, иг-
рачки, какво ли не. Тук можете да похапнете царевица, 
сладолед, захарен памук, фрешове, сандвичи. Да се 

ЧЕРНО МОРЕ – 
красива плажна ивица, модерни хотели,  
разнообразна кухня и нестихващ нощен живот
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Свети Влас е сравнително малък морски курорт, но 
изключително привлекателен.  Природата тук е останала 
съхранена и до днес. Растителността впечатлява със своя 
вид и разнообразие. Не случайно Свети Влас е предпочи-
тано място за почивка, най-вече за семеен туризъм. Ку-
рортът набира все по-голяма популярност поради една 
от забележителностите си - изградената пристанищна 
част, в която са разположени изключителни модели на 
лодки и яхти. Тази зона е отворена за посетители през 
цялото денонощие.

Равда е спокойно място с хубав плаж, подходящо за 
хора от всякакви възрасти. Особено популярно е за по-
чивка на семейства с деца. Плажната ивица на Равда се 
простира на площ от 57 000 кв. м. и е разделена на две от 
нос Равда. Има възможности за различни водни спорто-
ве - гмуркане, разходка с джет из морето, ветроходство, 
уиндсърфинг и др.

Непосредствената близост на Равда до Несебър, 
Слънчев бряг, Свети Влас, Елените и Ахелой дава въз-
можност за разнообразяване на почивката. В Равда въз-
можностите за настаняване са многобройни - хотелски 
комплекси, апартаменти, семейни хотели, стаи под наем. 
Заведенията също са много, а в голяма част от тях се 
приготвя и морска храна.

снимате със змии и папагали, да посе-
тите лунапаркове.  Купонът тук не спи-
ра. Не случайно наричат Слънчев бряг 
българският Лас Вегас. Тук идват све-
товноизвестни dj-и, което прави почив-
ката, особено на младите хора, бурна и 
незабравима.

Несебър е един от най-древните гра-
дове в Европа. Туристите с удоволствие 
отсядат в тукашните хотели, защото 
всеки от тях предлага неповторимо пре-
живяване. Старинните къщи и тесните 
улички излъчват спокойствие. Старият 
град е обявен за архитектурен резерват. 
Малките магазинчета предлагат най-
различни сувенири, а в заведенията има както тради-
ционна българска кухня, така и много други вкусни 
интернационални специалитети. 

Ваканционно селище Елените се намира в южната 
част на Черноморското крайбрежие, на 10 км северно 
от курортен комплекс Слънчев бряг, сред живописен 
залив. Морето тук е чисто и спокойно. Изключителна 
комбинация от планина и море - меките хълмове сли-
зат направо в морето. Хотелите и вилите се вписват 
перфектно в естествената заленина. Водата е синя и 
чиста, дъното е плитко и безопасно за плуване.
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Несебър е място, на което духа на от-
минали времена се среща с пулса на 
съвременния град, който омагьосва и 
те кара да се връщаш тук отново и от-
ново. Разположен на малък полуостров, 
свързан със сушата посредством тесен 
провлак, Несебър  е един от най-древ-
ните градове в Европа. Съществуващ 
повече от 3200 години, той носи духа на 
четири цивилизации - тракийската, ели-

нистичната, римската и византийската.
Историческият център на Несебър е до-
бре съхранено културно и архитектурно 
бижу със световно значение. През 1956 
г. гр. Несебър е обявен за архитектурен 
и археологически резерват, а през 1983 
г. културните паметници в града са при-
бавени към Списъка на ЮНЕСКО за све-
товно културно наследство. 
 Не случайно наричат Несебър „българ-
ската Равена” заради многобройните 

църкви. Легендите разказват, че тук е 
имало над 40 храма. Днес са запазени 
15 от тях, които са включени в нов кул-
турно-исторически маршрут, наречен 
„Духовен път”. Църквите са отворени за 
посещение, превърнати са в артистични 
ателиета, галерии и камерни зали. Те са 
бисерите на средновековната ни черно-
морска архитектура и нямат друг аналог 
в България. 
Безусловно най-пълна представа за 
несравнимото богатство на този хиля-
долетен град може да се получи в Ар-
хеологическия музей. Разположен на 
самия вход на стария Несебър, музеят 

представя в четири експози-
ции културното наследство 
на града под формата на ар-
хеологически находки, фраг-
менти и накити. 

В помощ на многобройните туристи, 
Несебър вече е част от националния 
3D интерактивен каталог на България 
– IWALK.BG. Освен това чрез специално 
разработено мобилно приложение, кое-

то се ползва от двете системи - android 
и ios, гостите на града имат достъп до 
3D виртуална реалност на шест ис-
торически обекта: базиликата „Света 
София“, църквата „Свети Йоан Кръсти-
тел“, църквата „Свети Стефан“, църквата 
„Света Параскева“, църквата „Христос 
Пантократор“, църквата „Свети Спас“.  
Чрез мобилното приложение църквите 
буквално оживяват с информация на 
четири основни езика и всичко това се 
случва на специално композиран музи-
кален фон. 
Община Несебър поставя акцент върху 
изключително богатия културен кален-
дар, изпъстрен с разнообразни меро-
приятия и прояви, имащи за цел да пре-
дизвикат още по-силен интерес, като в 
последните години т.н. събитиен тури-
зъм се развива с много бързи темпове 
и носи със себе си отлични резултати. 
Факт е, че днес градът привлича мно-
жество туристи от цял свят заради ком-
бинацията от море, богато историческо 
наследство и разнообразна културна 
програма. Многобройните регионални, 
национални и международни фестива-
ли от всички жанрове правят Несебър 
важен притегателен център през цялата 
година.

НЕСЕБЪР - МЯСТОТО, КЪДЕТО ДУХЪТ НА МИНАЛОТО 
СЕ СРЕЩА С ПУЛСА НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД
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МАЙ
Фолклорен фестивал  
„Да тропнем на море“

ЮНИ

Международен фолклорен фестивал 
„Несебърски накит“ 

Международен детски фестивал 
„Слънце, радост, красота“ 

Международен фестивал-конкурс  
„Отечество“  

ЮЛИ
Международен фестивал  

„Несебър – остров на изкуствата“

АВГУСТ
15.08. Официален празник  

на град Несебър
Международен арт-фестивал  

„Съзвездия в Несебър“
Национален поп-рок фест 

Международен фестивал на меда 

СЕПТЕМВРИ
Регионален фестивал „Есен в Несебър“ 

ОКТОМВРИ
Международен конкурс  
„Аз обичам Черно море“ 

Национален рибен фестивал 
„Есенни пасажи“ 

КУЛТУРЕН  
КАЛЕНДАР 

visitnessebar.org
nessebarinfo.com                                  

ancient-nessebar.com                                         

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /  тел.: 0554 4 26 11, 0554 2 92 22  /  visitnessebar@abv.bg 
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МЕРИДИАН  ХОТЕЛ 

8240 Ñëúí÷åâ áðÿã
Òåë.: 0554 22710

Ôàêñ: 0554 22807

ХОТЕЛ  ВИКТОРИЯ
2010 Áîðîâåö

Òåë./ôàêñ: 0750 32 363

8230 Íåñåáúð
óë. “Êðàéáðåæíà” 22

Òåë.: 0554 46000
Ôàêñ: 0554 46001

ХОТЕЛ  ВИКТОРИЯ

http://www.meridian-tours.com
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На 20 май отвори врати първият хотел в 
Слънчев бряг за сезон 2020. 

Хотел Helena Sands се намира на самия 
бряг в северната част на Слънчев бряг, 
със спираща дъха гледка към морето. На 
разположение на гостите са самостоятелна, 
безплатна плажна ивица, открит и отопляем 
закрит басейн, СПА център. 

Хелена Резорт притежава свой уникален 
дух и магнетизъм. Гостите на комплекса 
попадат в едно артистично пространство, в 
което са разположени над 1200 оригинални 
произведения - живопис, скулптура, 
стъклопис и др. Това придава на Хелена 
Резорт неповторима харизма на храм на 
изкуството. Съчетанието от природни 
красоти и уникално художествено творчество 
превръщат престоя на територията на 
комплекса във физическо и духовно 
преживяване, което зарежда с енергия и 
спокойствие. Комплексът предоставя отлични 
условия за семейна почивка и делови 
туризъм.

“Обещаваме Ви едно вълнуващо лято 
на брега на морето, безкомпромисно 
качество на обслужването и още по-
високо ниво на хигиена, която за нас винаги 

Първият  хотел, отворил врати в Слънчев бряг за сезон 2020

+35955420007
sales@helenaresort.com
www.helenaresort.com

е била приоритет. Вярвам, че с взаимна отговорност ще успеем да се справим с всяко 
предизвикателство!”- каза Управителят на хотела г-н Цветан Иванов.

В ресторантите на хотела ще се сервират закуска и вечеря на бюфет, съобразно 
всички изисквания и указания на Световната здравна организация и Министерство на 
здравеопазването.

Служителите на хотела са обучени за работа в създалите се условия, а здравословносто им 
състояние се следи ежедневно. На разположение на гостите са лични предпазни средства, 
извършва се дезинфекция със сертифицирани препарати. 

С цел насърчаване на вътрешния туризъм хотелът обяви специална отстъпка от 20% 
за всички свои гости от България. 
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"Райска градина" е не просто място за настаняване на черноморския бряг,  
а концепция за оптимален релакс, далеч от стреса на града и шума на големите курорти. 

Само на 5 минути път от яхтеното пристанище на Свети Влас Ви очаква оазис на спокойствието,  
комфорта и добрата храна. 

Всяка първа среща с нас е начало на дълго приятелство и голяма любов!
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www.hotelsunnybeach.bg

Слънчев бряг
тел.: 0554/ 25 335, 25 337, 25 338

тел./факс: 0554/ 25 336
e-mail: hotelnobel@dafnadk.com

www.hotelnobel.bg

Слънчев бряг
тел.: 0554/ 25 814

тел./факс: 0554/ 25 819
e-mail: hotelaktinia@dafnadk.com

www.hotelaktinia.bg

Северната зона на Слънчев бряг
тел.: 0554/ 25 515, 22 817, 25 516 

тел./факс: 0554/ 22 815
e-mail: hotelmarvel@dafnadk.com

www.hotelmarvel.bg
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Промените в туристическия бранш не-
изменно повлияха и върху пазара на недви-
жими имоти. През последните години, а сега, 
след мерките срещу коронавируса, все по–го-
лям интерес има към самотоятелното настаня-
ване и неорганизирания туризъм. Интересът 
е насочен към къщи за гости в по–изолирани 
райони, села и покрайнини на градовете. 

Такава е ситуацията и по черноморските ни 
курорти. 

 

Наблюдава се и повишен интерес към нае-
мане на апартаменти, като клиентите избягват 
вече настаняването в големи хотели, където 
има голямо струпване на хора, и предпочитат 
да се настанят в частно жилище. Това засили 
интереса към покупка на курортни жилища по 
Черноморието с цел инвестиция – отдаване 
под наем.

През последните няколко години пазарът на недвижими имоти в 
страната и в частност по Черноморието беше относително стабилен. 
Равновесието между търсене и предлагане определяше цените като 
такива.

Икономическите фактори, които влияят на развитието на пазара, са 
активността на инвеститорите в сферата на жилищното строителство, 
ниските лихви по ипотечни кредити, ръстът на доходите, спадът на 
процента безработица, членството ни в Европейския Съюз. След обя-
вяване на извънредното положение, вследствие на световната пан-
демия от COVID – 19, ситуацията се промени и сега той е по–скоро в 
застой. Все още не бихме могли да прогнозираме накъде ще тръгне. 
Недвижимите имоти са една много динамична сфера и е трудно да се 
дават категорични мнения на този етап. 

Сега интересът на купувачите е насочен към къщи в кварталите или 
в по – малките населени места в близост до града. Популярност сред 
клиентите набират кварталите Ветрен, Банево, Черно Море, Рудник. Те 
привличат с близостта си до града, бързия и лесен достъп до центъра 
на Бургас, природата, спокойствието и уединението. Все повече млади 
семейства с деца избират този вариант, като изтъкват, че наличието на 
собствено дворно място е голямо преимущество.

Също така актуални са 
и къщите на село, но 
не много отдалечени 
от града, като цените 
им са значително по–
ниски. Затвърждава 
се тенденцията за 
строителство на нови 
къщи в селските райони, 
като алтернатива на 
градския живот.

През последните години 
започна и застрояване 
на комплекси от 
затворен тип, състоящи 
се от къщи. Като 
интерес към тях има не 
само от българи, а и от 
чуждестранни граждани.

ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
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Както вече споменахме, интерес към имотите по крайбре-
жието има не само от българи, но и от руски граждани. 
Много са факторите и преимуществата на нашето Черномо-
рие, които привличат руските инвестиции в страната ни. От 
чисто битови, до културни, социални и дори политически. 
На първо място близостта на народите ни в исторически 
план, общите ни славянски корени, православната религия 
– все изконни връзки и ценности, неподвластни на време-
то. България и прибалтийските републики са единствените 
в Европейския съюз, където руският език се изучава като 
втори чужд език (данни на Евростат), което от своя страна 
облекчава комуникацията и улеснява пребиваването. Уме-
рено – континенталният климат на България, изобилието 
на слънчеви часове през цялата година, липсата на резки 
промени в температурите и разнообразните природни ре-
сурси привличат интереса на руските граждани. Море, реки, 
планини, гори, минерални извори, чист въздух, съсредото-
чени на малка територия – предпоставки за спокоен и здра-
вословен начин на живот и пълноценна почивка. 

Българското черноморие, конкретно гр. Поморие, е със 
световно признание за качеството на лечебната си кал, като 
това го прави популярна дестинация за туризъм, лечение и 
инвестиране в покупка на имот. Скоро община Поморие ще 
има нов общ устройствен план, което ще даде много нови 
възможности за застрояване на жилищни сгради, особено 
на такива на първа линия. 

Град Свети Влас е друго любимо място на руските 
граждани – уникално съчетание на море, планина, гора и 
красива природа. Качеството на въздуха предполага иде-
ални условия за лечение на заболявания на горните диха-
телни пътища. 

Гр. Несебър и гр. Созопол са две от бижутата на нашето 
Черноморие, които освен модерни бази и пясъчни плажове, 
предлагат многовековна история и богата културна програ-
ма. На територията на двата града има множество археоло-
гически разкопки, архитектурни и исторически паметници. 
Големият поток от туристи ги прави чудесна възможност за 
инвестиция в недвижимост. 

През последните години южното Черноморие също на-
бира популярност сред руските туристи и инвеститори. То 
предлага невероятно съчетание на природни дадености – 
планина, гора, море и почивка за всеки вкус. От най-лук-

созните комплекси до най-обикновени бунгала в гората; от 
най-населените плажове с модерни атракциони до най-за-
кътаните заливчета.

Специално внимание ще обърнем на областния град  
Бургас. През последните години той се развива стремгла-
во. Инвестира се много в обновяване на инфраструктурата, 
на по-старите жилищни сгради, на училищата. В сила е на-
ционална програма за енергийна ефективност на многофа-
милни жилищни сгради, което доведе до покачване цени-
те на жилищата по–старо строителство. Няколко поредни 
години градът печели надпреварата за най-добър град за 
живеене. На територията му се изградиха много нови биз-
нес сгради и индустриални паркове, което дава възможност 
за инвестиции и разкриване на нови работни позиции. Този 
факт неизменно води до повишаване интереса към покупка 
на имот. Ето защо градът започна да се разраства и да се 
застрояват и урбанизират територии в периферията му. Все 
пак съотношението търсене – предлагане остава баланси-
рано, което прави пазара стабилен. В гр. Бургас се намира 
най–големият „СПА център“ на открито в страната. Басей-
ните с лечебна кал и луга са разположени в южната част на 
Атанасовското езеро и са популярни не само сред местните 
жители, но и сред всички гости на града и околностите му. 
През 2014 година на територията на пристанище Бургас за-
почна обособяване на зона за обществен достъп, където се 
намира Морска гара Бургас, предназначена за обслужване 
на круизни кораби. А лятото се очаква да заработи круизна 
линия с високоскоростен катамаран, който ще свързва Бур-
гас с Истанбул. Бърза и ежедневна връзка от летища Бургас 
и Варна има целогодишно и с почти всички европейки гра-
дове. Активни в района са  нискотарифните авиокомпании. 
А полетите  от и до Руската Федерация са бързи и комфорт-
ни. През последните няколко години визовият режим беше 
силно облекчен, а за собствениците на недвижимо имуще-
ство се възприе практиката за издаване на многократни, 
едногодишни, а в някои случаи по-дългосрочни визи.

В тенденция се превръща пенсионери от Русия да заку-
пуват жилища в България за постоянно пребиваване. Това 
се случва съгласно Закон за чужденците, чл.24, ал.1, т.10, 
благодарение на който безпрепятствено да получат ста-
тус за продължително пребиваване в страната. И един от 
най–предпочитаните градове е именно Бургас. В града се 
е оформила своеобразна руска диаспора. Все повече мла-
ди семейства избират града ни за постоянно живеене, като 
техният интерес е насочен към високобюджетни имоти. 
През 2015 г в Бургас беше открито и руско училище. 

Към всички изтъкнати по–горе факти за живота в Бъл-
гария, бихме добавили и качеството на храната. Вече де-
сетилетия българските хранителни продукти се радват на 
голям интерес и търсене. Плодовете и зеленчуците, месото 
и млечните продукти са сред любимите на чужденците.

47



48



Поморие е град с много интересни за посеще-
ние места – „Стари Поморийски къщи”, историческият 
музей, манастирът “Св. Георги Победоносец”, църкви-
те “Преображение Христово” и “Успение Богородично”. 
Поморийското езеро е природен резерват с междуна-
родно значение. В него се съхранява уникална екоси-
стема от растения и животни. Езерото е разположено 
на главния път за миграция на 269 вида птици – Via 
Pontica. На брега на езерото е построен специализиран 
Музей на Солта. В близост до брега се издига фарът на 
Поморие. Построен е върху кръгла, каменна кула, висо-
ка 5,3 м. През август тук се провеждат Яворови дни на 
поезията. Къщата, където е живял Пейо Яворов, пази 
музейна сбирка с негови вещи. Край морето се нами-
рат любимите Яворови скали, където той размишлявал 
дълго. Там е издигнат негов паметник. 

Един от най-древните поминъци по тези земи е 
винарството.  
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Телевизия ТУРИЗЪМ (ТVT) е телевизионен канал, посветен 
изцяло на България. TVT показва българската природа, най-

красивите маршрути, забележителни гледки от страната, 
нейната богата история и култура. Разкрива много интересни и 

любопитни факти, мистерии и легенди. България заслужава свой 
телевизионен канал и това е Телевизия ТУРИЗЪМ.

Програмата на ТВТ отделя специално място за семейните 
пътешествия, приключенския дух, различните пътувания, 
маршрути и експедиции. Тук ще видите дивата България, 

ще разкриете тайни от миналото, ще разберете за 
предизвикателствата на настоящето. Отличителни черти на 

медията са високият професионализъм на екипа - телевизията 
не само излъчва, а и произвежда качествена авторска продукция 

с награди от международни и национални кинофестивали за 
туристически филми.

Една от причините за създаването на профилирана 
телевизия, като Телевизия ТУРИЗЪМ, е бързото развитие на 

туристическия бранш в България и туристическите услуги, както 
и осъзнатата необходимост бранша да намери адекватна медия 

за изява и реклама. В програмата й ще откриете информация 
за хотелски комплекси, ресторанти, спа-центрове, конни бази, 

винарски изби и много други туристически обекти.

Ще намерите и много справочна информация за транспортните 
връзки, хижите и курортите на България, за музеите и галериите, 

за националните, религиозните и фолклорните празници.

Телевизия ТУРИЗЪМ предоставя на своите зрители богатство 
на посоки и теми, необичайни гледни точки, истински истории 

в изключително оригинални документални филми и десетки 
информационни поредици... За първи път и само Телевизия 

ТУРИЗЪМ представя пълната поредица от 100-те национални 
туристически обекта, като я допълва и показва над 1000 от 

всички най-интересни и любопитни туристически дестинации 
в България. Програмата на Телевизия ТУРИЗЪМ се 

отличава със свой концептуален подход, авторови послания, 
независимост и задълбоченост при разказването на истории. 

TVT предлага документален филм на всеки кръгъл час и богата 
информационна програма с множество клипови поредици и 

премиери всяка седмица.

ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ – 
ВИЖ БЪЛГАРИЯ

Мотото на  
Телевизия ТУРИЗЪМ е  
ВИЖ БЪЛГАРИЯ!
Телевизия ТУРИЗЪМ е за хора, 

които казват за себе си следното:

„Искам да живея интересно... 

Обичам да пътувам... Искам да 

откривам нови за мен неща... 

Обичам България."

Телевизия ТУРИЗЪМ 
е телевизия за БЪЛГАРИЯ!

Официален сайт: www.See.bg – Виж БЪЛГАРИЯ!
Пълната програма на TVT с анотации за 

премиери и акценти в нея. 
Национален видео каталог на българските 

туристически обекти. 
Новини, видео, снимки и полезна информация, 

подредени по тематика и региони.
Фен страница във Фейсбук: 

facebook.com/televisiontourism
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Заради магията и очарованието на морето или духa 
и енергията, които витаят по улиците, Бургас се 
свързва със свобода, вдъхновение и неповторима 
атмосфера.

За лято 2020 градът ще предложи и още нещо 
– тези, които го изберат за ваканция, да бъдат 
спокойни, че са на сигурно място и ще останат не 
само доволни, но и здрави.

Веднъж пристигнали в Бургас, няма да скучаете. 
Има по нещо за всеки – безброй забележителности, 
атракции, места за отдих, заведения, множество 
спортни и културни събития. Ето още една добра 
новина – придвижването в градски условия изобщо 
няма да ви затрудни, защото да стигнете от точка 
до точка в Бургас е не само лесно, но и приятно. 
От предпочитанията зависи как ще го направите - 
общественият транспорт е един от най-модерните 
за България, такситата са на достъпни цени, на 
удобни места има обособени паркинг зони, а ако 
обичате да карате колело - градът разполага с 
модерна и удобна общинска рент-а-байк система и 
километрични байк ленти по цялото протежение на 
крайбрежната зона.

Забавлявай се!

Бургас често е наричан „Фестивалният град на 
България“ и това не е случайно. Тук се случват 
редица фестивали, които нямат аналог на 
Балканите и събират публика и изпълнители от 
целия свят. Пясъчните скулптури, Food&Music 
фестивали, музикалните празници, спортните 
прояви - това са само една малка част от богатата 
културна програма на града. През дните, когато се 
провеждат събитията, Бургас се превръща в една 
изключително колоритна и интересна дестинация.

БУРГАС 
МАГИЯТА И 
ОЧАРОВАНИЕТО  
НА МОРЕТО

Какво е да си островитянин?
Остров Света Анастасия – едно от най-романтичните 
места по нашето Черноморие, очаква посетители в 
сигурна обстановка с всички мерки за безопасност.

Единственият обитаем остров в Черно море вече 
посреща гости. Общинското корабче изпълнява 
курсове всеки ден, но с редуциран брой пасажери. 
Стюарди на горната и долната палуба се грижат 
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да няма струпване на пасажери. На 
плавателния съд, както и на острова, със 
стикери са маркирани позволените места за 
сядане. Строга организация е създадена при 
покупката на билети, качването и слизането от 
корабчето. Корабчето и обектите на острова се 
дезинфекцират след всеки курс.

Жадните за морски и островни приключения 
могат да усетят вълнението от пътуването 
с кораб, да запалят свещичка в църквата 
"Успение Богородично", да си направят селфи 
към Бургас от терасата на кафенето, да хапнат 
чорба с 5 вида риби и подправки от острова 
под смокинята на ресторанта "100 години 
назад“. 

Необходима ви е предварителна 
резервация! Можете да я направите на 
телефон 0882 004 124 (от 9 до 17 ч. всеки ден) 
или на e-mail: reservations@gotoburgas.com. 

Зеленият  рай  на  Бургас
Има едно място, където жизнерадостният 
артистичен дух на Бургас се усеща най-силно 
– Морската градина. Това е място не само 
за разходки  и вдъхновение. То е наситено 
с места за спортни активности и културни 
пространства.

Морската градина е създадена в далечната 1910 г. 
от архитекта Георги Духтев, който превръща 
пространството между града и морето в един от 
най-красивите паркове в България. Благодарение 
на страстта му към екзотичната растителност и до 
днес в градината има стотици видове растения 
от всички континенти, които внасят екзотика, а 
старата й част е обявена за паметник на парковото 
изкуство.  

Наслада за сетивата
Да отпиеш глътка кафе или да хапнеш прясна 
риба на крачка от морето – преживяване, 
което лесно може да се превърне в реалност в 
бургаските капанчета. Кокетните ресторантчета в 
Морската градина са едно добре познато място 
за всеки местен и всеки гост на града. Посетете 
някое капанче за традиционните цаца и картофки, 
заедно с ледена халба бира, а след това 
релаксирайте на плажната ивица до късно вечер.
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Град Созопол - 
един от най-старите 
градове по българското 
Ченоморие и един 
от най-популярните 
морски курорти

Разположен е на живописен полуостров в южната част 
на Бургаския залив, на около 35 км от Бургас. 

Разходката в Стария град ви пренася далеч във вре-
мето - от средновековен Созополис към древна Апо-
лония. Романтичната архитектура се вплита с уханието 
на смокиновите дървета и прави обстановката в града 
още по-магнетична. Вечерта идва с аромата на риба и 
песента на чайките.

От средновековната архитектура до днес са запазени 
руините на манастирския комплекс на остров Св. Иван – 
X - XVII век, базиликата в центъра на Стария град и част 
от манастира „Св. Апостоли” на нос Скамний в североиз-
точната част на Стария град.

Къщите в Стария град са от камък и дърво и принад-
лежат към т.н. черноморски архитектурен тип къщи. 
Интересни за посещение са църквата “Св. Св. Кирил и 
Методий”, археологическият музей, художествената 
галерия, замъкът Равадиново, и не на последно място 
яхтеното пристанище. Едно от най-големите събития в 
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Созопол са Празниците на изкуствата Аполония 
(1 – 10 септември).

В Созопол има два плажа – централен и Хар-
маните, а недалеч са плажовете са къмпингите 
„Златна рибка” и „Каваците”. Градът се дели на 
стара и нова част. Старият град е предпочитан за 
романтични разходки заради калдъръмените си 
улички и старите къщи. В новата част на града 
са концентрирани много хотели и заведения за 
хранене и забавления.

Възможностите за настаняване са разнообраз-
ни - луксозни хотели, малки семейни хотелчета, 
къщи за гости, бунгала. В непосредствена бли-
зост до града са и няколко къмпинга: „Градина”, 
„Златна рибка”, „Каваци”, „Веселие“ и „Смокиня”.

Ресторантите предлагат характерна черноморска 
българска кухня и разнообразни специалитети.

55



56



57



ПРИМОРСКО е китно градче, на юг от Бургас. 
Твърди се, че плажовете в този курорт са едни от най-
дългите по южното Черноморие. Водата е кристална. 
Приморско е идеално място както за семейни, така и 
за млади хора. На всяка крачка има уютна къща за 
гости или хотел по вашия джоб. Разнообразието от 
места за настаняване е една от причините този курорт 
да бъде така желан през летния сезон. Магазини, рес-
торанти, барове, дискотеки, аквапарк. На всяка крачка 
има заведения за бързо хранене, луксозни ресторан-
ти и дискотеки, които работят  до сутринта.  В близост 
до Приморско е природният резерват „Ропотамо”, 
Митичният тракийски храм Бегликташ, крепостта Ур-
довиза, плажът Перла. Ропотамо е същинска приказ-
ка. Не пропускайте да се разходите с лодка. На кея в 
Приморско се предлагат различни видове разходки с 
лодка – до Тюленовата пещера, до Китен, обиколка из 
залива и др.  

КИТЕН е очарователно морско градче, в бли-
зост до Приморско. Тук наистина човек разбира, че е 
на море и планина. Съчетанието на гористите разкло-
нения на Странджа и морето привличат много туристи. 

Китен се намира на малък полуостров между 
двата малки черноморски залива Караагач и Атлиман. 
В курорта има и минерален извор, който се намира 
близо до къмпинг "Атлиман". Водата идва от дълбо-
чина около 700 метра.

В близост до Китен е и парк "Ропотамо".

Преди да стигнете до Царево, можете да по-
сетите и ЛОЗЕНЕЦ. Тук има два плажа - Централен 
и Тарфа. В селото преобладават дву- и триетажните 
къщи и вили, превърнати в комфортни малки хотели 
или даващи квартири за почиващите.

Курортното селище е за всички онези, които 
търсят спокойствие, тишина и уникални природни 
пейзажи.

ЦАРЕВО е разположен на 66 км от Бургас. 
Някога градът имал развито пристанище и големи 
традиции в корабостроенето и риболова. Дървеният 
материал идвал от Странджа. Традиционно в кора-
бостроителницата на Царево се строяли по-малки до 
средни кораби.

Днес старата и новата част на града са еднакво 
привлекателни за туристите. 

Непосредствената близост на Странджа е от-
лична възможност за  развитие на еко и планински 
туризъм. На територията на природен парк Странджа 
има обозначени маршрути, минавайки по които ту-
ристите могат да научат повече за историята, живо-
тинските и растителни видове в района. Реките около 
Царево са богати на риба и тук е честа гледката на ри-
бари по мостовете и бреговете.

Царево има богата културна програма. Тради-
ционно през август се провежда Седмица на морето, 
Международен фестивал на мановия мед, национал-
ни и международни фолклорни фестивали. На терито-
рията на Царево и в района има много хотели, къщи 
за гости и къмпинги, които предлагат настаняване в 
зависимост от възможностите и вкуса на туристите. 
Заведенията също са разнообразни и предлагат пре-
възходна морска кухня.
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Има моменти, в които не се налага да избираме между планината 
и морето за лятната си почивка. Такъв е случаят с най-морската 
община Царево. Лазурният бряг на Черно море и мистичните гори 
на Странджа планина с танцуващи между тях китни и сгушени в нея 
села, ни потапят в спокойно безвремие и оставят след себе си спо-
мен за уют и хармония.

Автентичната атмосфера на района 
е завладяваща - тук все още се носи 
градският бохемски фолклор на рибари 
с китари, лодките се връщат в приста-
нищата с добър улов, а приготвянето 
на рибата е специален ритуал, на който 
са отделени не един или два фестива-
ла. Поклащащи се лодки, крясъци на 
чайки и романтичен вълнолом. Приста-
нището в Царево има над 80- годишна 
история и е особено ценно за града. 
Открито е на 1 август 1937 г. лично от 
Н.В. Цар Борис III и това събитие дава 
тласък на икономическото развитие 
на Царево. Тук ще ви омаят местните 
обичаи - магическият ритуал „нести-
нарство”, защитен от ЮНЕСКО като част 
от световното нематериално културно 
наследство, както и традиционният 
„Бял кукер”. 

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
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Друга забележителност на града е църквата „Успение 
Богородично”, която се извисява на южния полуостров 
на града, в квартал Василико, и е един от най-красивите 
и посещавани храмове по Черноморието. Заобиколена 
от морската шир, историята й датира още от 1810 годи-
на , когато е построена върху останките на по-стар храм. 

В най-морската община може да се насладите на уни-
калното съчетание на море, планина, реки, екзотична 
флора и фауна. В Царево може да посетите и Общински 
исторически музей, който е разположен  в същинския 
център на града, и отваря врати на 06.12.2012 г. Като 
културна институция той съхранява и популяризира 
наследството на крайморска Странджа. В него са екс-
понирани археологически находки, датиращи от преди 
три хилядолетия, както и уникалните съкровища от 
село Синеморец – златното - накити на видна тракийка, 
шедьовър на елинистическото ювелирно изкуство от 
III в. пр. Хр.,  и сребърното монетно съкровище от 199 
тетрадрахми, от II в. пр. Хр. Музеят е и един от 100-те 
национални туристически обекта на България. 

Заповядайте в община Царево, за да се насладите на 
уникалните забележителности и на двата емблематични 
фестивала: „Рибен фест Царево”, на който ще ви нагос-
тят с рибена чорба, миди и още морски ястия, и царев-
ската „Джурджуна”- фестивал, на който се изпълняват 
традиционни местни песни, свързани с морето и любо-
вта към него. След като веднъж ви омагьоса, морето ви 
държи в плен цял живот.

www.tsarevo.org 
e-mail: tsarevo@dir.bg

тел.: 0590 5 50 10
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Простиращ се на три залива със стръмни скалисти 
брегове, прекрасни плажове и голям парк до морето, град 
Царево предлага чудесни възможности за почивка на море.

Пристанището на Царево е най-южното по българ-
ското Черноморие. Тук акустират пътнически кораби, яхти 
и рибарски лодки. Оттук тръгват и корабчета за разходка в 
акваторията на Царево. 

На самото пристанище, с уникално местоположение, 
се намира хотел със също толкова уникална форма – на 
кораб. Името му е „Рибарска среща”. От терасите на стаите 
гостите могат да се наслаждават на красивата гледка към 
Черно море и да наблюдават как рано сутрин рибарите прис-
тигат с улова от прясна риба, част от която може да се опита 
в ресторанта на хотела.

Усещането на Странджа,  
красивите морски пейзажи на Царево  
и невероятното гостоприемство  
в семеен хотел-ресторант „Рибарска среща”

Предвид епидемичната обстановка във 
връзка с COVID-19 запитахме собственика на 
комплекса г-н Яни Шопов как се подготвя за 
началото на сезона и посрещането на първите 
си клиенти. 

Г-н Шопов сподели, че са спазени всич-
ки санитарни изисквания, и макар и в малко 
по-различна ситуация персоналът му е готов 
да даде всичко от себе си, за да могат гостите – 
и на хотела и в ресторанта, да бъдат спокойни 
за нужната хигиена, да усетят уюта и атмосфе-
рата на една приятна и различна обстановка, 
да се насладят на прясно приготвената храна, 
както и на ястия и специалитети със запазени 
тайни рецепти. 
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РЕЗОВО е най-южното селище по българското Черноморие. 
Разположено е на скалистия бряг над устието на река Резовска, коя-
то се явява естествената граница между България и Турция. 

Известни забележителности за района са крепостта Кастри-
цион, плаж Силистар, намиращ се на 4-5 километра от Резово, в за-
щитена зона в „Парк Странджа“, православният храм „Св. Йоан Кръ-
стител”.

Резово е предочитано място за любителите на сърфа и  
гмуркането.

АХТОПОЛ е идеално място за 
семейна почивка, а и за младите хора, 
които обичат природата. Преоблада-
ват къщите за гости, но не липсват и 
модерни хотели с много удобства. Гра-
дът е част от територията на Природен 
парк „Странджа“. 

Популярни забележителности са 
останалите части от градските стени, 
манастирът „Св. Яни”, църквата „Въз-
несение” и чешмата с изображение на 
тракийски конник.

На 5 км на юг от Ахтопол се на-
мира устието на една от най-красиви-
те реки на българското Черноморие 
- река Велека. Близо до нея е и село 
Кости, известно с нестинарските тан-
ци, както и първият български резер-
ват „Силикосия”, със запазена уникал-
на странджанска растителност.

СИНЕМОРЕЦ се намира на 
брега на морето, непосредствено до 
живописното устие на река Велека. 
Синеморец привлича многобройни ту-
ристи заради девствената природа и 
красивите плажове. Непосредствената 
близост на природен парк „Странджа” 
предлага прохлада в горещите дни, 
както и многобройни възможности за 
пешеходни преходи до различни при-
родни и исторически забележително-
сти.

За любителите на водните спор-
тове тук се предлагат разходка с лод-
ка-банан и джетове под наем. За при-
вържениците на природните разходки 
е възможно да наемат кон или пони, 
или да пътуват с лодка по река Велека. 
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София
Вашата дестинация 
през 2020 г.

Ако обичате историята и културата, природата, из-
куството, забавленията, вкусната храна и качест-
вените вина, то задължително включете столица-

та на България - София в списъка на столиците, които 
трябва да посетите поне веднъж в живота си. 

Историята на София е дълбоко свързана с православие-
то. Тук ще се докоснете и до светините на нашата обща 
история.

Базиликата „Света София” дава името си на българската 
столица. Построена е още по времето на император Константин 
Велики.

Ротонда „Св. Георги“ - един от най-древните 
действащи християнски храмове в света 

Катедрален храм „Св. Александър 
Невски“ – въздигнат в знак на 
признателност към великия руски 
народ заради освобождението на 
България в 1878 г. В криптата му са 
експонирани едни от най-красивите 
български икони.

Руската православна църква 
„Свети Николай Мирликийски 
Чудотворец“

Руският паметник 
(1880–1882) е 
първият изграден 
паметник в София 
след Освобождението

Паметникът на Цар 
Освободител - в чест 
на руския император 
Александър II и на 
неговата армия, 
дала над 200 000 
жертви по време 
на Руско-турската 
освободителна война 
(1877–1878).

Паметникът на генерал 
Гурко - в памет 
на руските воини, 
освободили гр. София 
на  04.01.1878 г.

Манастирският комплекс Софийска света гора, 
съхранил множество чудотворни икони

Докторският 
паметник - един от 
първите паметници 
на загинали 
медици в света. 
Надписът гласи: 
„Медицинскамъ 
чинамъ погибшимъ 
въ турецкую войну 
(1877–1878)”

Само 3 часа ви делят от едно запомнящо се изживяване! 
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Ще ни намерите 
Всеки ден от 10.00 до 20.00 ч. в 
„Читалнята” – най-нестандартната ин-
фоточка в София. Намира се в Градската 
градина, близо до Народния театър
e-mail: chitalnyata@gmail.com 
Тел.: 0885 921 620

Всеки работен ден от 9.30 до 18.00 ч. в 
ТИЦ „Ларго” 
Метростанция „Сердика 2"
e-mail: largo@info-sofia.bg
Тел.: 02 494 93 15

Инсталирайте си безплатното 
мобилно приложение VisitSofia.  
Ще го намерите в Google Play 

 и в App Store.

А ако имате нужда от още информация, 
можете да ни намерите във  

Фейсбук  Информационен център - 
София / Sofia Information Centre и  

Инстаграм @sofia.information.centre  
или да посетите уебсайта 

www.visitsofia.bg 

Всеки работен ден от 9.30 до 18.00 ч. в 
ТИЦ „София”
бул. „Цар Освободител" № 22 (в подле-
за пред СУ „Св. Климент Охридски")
e-mail: tourist@info-sofia.bg
Тел.: 02 491 83 44/ 45

Всеки ден от  08.30 до 17.00 ч.  
в ТИЦ „Банкя”
гр. Банкя, пл. Република
e-mail: bankya@info-sofia.bg
Тел.: 0885 074 115

София Ви очаква! 
Вече сте в София? Добре дошли!
Питате се как най-пълноценно да организирате престоя си? 
Имате нужда от туристически карти, брошури и други информационни материали?
Искате да разберете какво се случва в забързания столичен град?

Отговорите на всички въпроси ще получите в  
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ) на Столична община 

Тук ще Ви помогнем с идеи какво да посетите и как най-лесно да стигнете до желаното място. Ще получите безплатни 
карти на града, дипляни и брошури за туристически обекти, информация за нови атракции и събития, а можете да си 
закупите и сувенири от София.
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Стандартите за високо качество на 
обслужване на FPI Hotels & Resorts и 

индивидуалният подход към всеки гост са 
основните фактори, които отличават веригата 

сред останалите хотели в България. Със 
собствен стил и съвременен комфорт, имотите 

от FPI Hotels & Resorts предлагат един 
отворен свят от бутикови услуги и специално 

внимание към всеки гост.

FPI Hotels & Resorts
Централен Офис
ул. Будапеща 2-4

София 1000
Тел.: 02/ 8 107 800; 02/ 8 107 700

E-mail: reservations@fpihotels.com
www.fpihotels.com

БУТИК ХОТЕЛ 
АРЕНА ДИ СЕРДИКА, 5*

www.arenadiserdica.com

ХОТЕЛ 
ХИЛ СОФИЯ, 4*

www.hillhotel-sofia.com

БУТИК ХОТЕЛ 
КРИСТЪЛ ПАЛАС, 4*
www.crystalpalace-sofia.com

ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ 
САНТА МАРИНА, СОЗОПОЛ

www.santamarina.bg

СВ. ИВАН РИЛСКИ ХОТЕЛ § 
АПАРТАМЕНТИ, БАНСКО

www.saintivanrilski.com
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• Екипът на Рейнбоу Плаза започна реализацията на онлайн събития от своята сцена. 

• Предлагаме видео стрийминг с отлично качество и интернет платформа  
   за реализирането на вашите бизнес идеи. 

• Предлагаме Ви отлични условия за сигурност и гарантиране на вашето лично пространство и здраве. 

• Зала Рейнбоу Плаза възстановява своята работа, съобразявайки се със Заповед № РД-01-287/ 
30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която позволява провеждането на 
конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената 
индустрия при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените 
противоепидемични мерки.

• Нашата зала може да бъде подредена във формат конференция/театър до 200 места, съобразено с 
изискванията за 30% от общата и вместимост от  650 места! 

• Осигурени са всички мерки за дезинфекция, съгласно противоепидемичните изисквания. 

• На ваше разположение е техническия ни екип, който в пълен състав ще осигури Вашето събитие с 
необходимото озвучаване, осветление и мултимедийни решения. 

• А традиционно добрата ни кухня ще ви накара да се върнете отново при нас. 
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Лятната градина на Гранд Хотел София е идеалното
място за отдих през летните месеци. 

Пъстрата градина предлага приятна неформална
обстановка, в която можете да се насладите на леки

ястия, подбрани вина и разхладителни напитки
 през целия ден.

Гранд Хотел София
ул. Гурко 1
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Денят е 16 март. Първите ни лекции изцяло в 
електронна среда. Март, април, май… Пър-
ва, пета, девета, единадесета седмица… За 

първи път в живота ни този семестър за студентите в 
редовно обучение има друг формат с различни пара-
метри, изисквания и усилия. Връзката ми с тях всеки 
ден, извън залите на университета в програмите по 
туризъм е чрез електронно обучение. Работата, лек-
ционните материали и общуването ни преминават от-
ново и отново през няколко комуникационни канала 
на ден, през екраните на компютъра, лаптопа, таблета, 
телефона. 

СЪБИТИЙНИЯТ 
ТУРИЗЪМ 
БЕЗ КОРОНА
Студентите по туризъм за 
предизвикателствата пред 
света на пътуващите хора

Доц. д-р Соня Алексиева
Нов български университет

 
„Марко Поло описва един мост камък по камък.
 -  А кой е камъкът, който държи моста? – пита 

Кублай хан.
 -  Мостът не се държи на тоя или оня камък, а 

на линията 
на свода, която те образуват – отвръща Марко.
Кублай хан млъква и се замисля. После добавя:
-  Защо ми говориш за камъните? Интересува 

ме само сводът.
Марко отговаря:
-  Няма свод без камъни.”

(Итало Калвино, „Невидимите градове”, 
превод Б. Христов, ИК „Колибри”)

И изведнъж фактите, коментарите и примерите от 
миналогодишния ми курс „Конфликти и кризи в тури-
зма” „оживяват” във всекидневието през призмата на 
една реална пандемия. И изведнъж оценяваме по друг 
начин думите, които ни заливат от сутрин до вечер във 
виртуалната класна стая, в чата и в мейлите. И извед-
нъж усещаме как информацията онлайн, както никога 
до сега ни привлича с по-трудни, с по-тревожни и по-
неизвестни отговори на хилядите въпроси от 16 март до 
днес…

Много от моите студенти по туризъм ми пишат днес, 
че си спомнят за разговорите и примерите, които сме 
дискутирали в лекциите ни за 11/9; за цунамито и тра-
гедията на остров Пукет; за терористичното нападение 
край Луксор; за урагана Катрина; за изригналия вулкан 
в Исландия; за земетресението в Япония; за изпепеле-
ните винарски изби в Калифорния; за унищожителната 
буря в Халкидики; за фалита на Томас Кук… Десетки са 
ударите, кошмарите и трагедиите, с които една от най-
динамичните и най-вдъхновяващите индустрии в све-
та продължава да записва своята невероятна история. 
С дестинациите, които се изправят отново и отново, с 
мениджърите, които остават в професиите си отново и 
отново, с хората, които продължават да пътуват отново 
и отново…

И затова и днес със студентите ми коментираме и 
допълваме темите на лекциите и задачите си през при-
змата на следващото предизвикателство пред светов-
ния туризъм. Защото кризисните комуникации по време 
на бедствия или аварии в туризма винаги са свързани с 
грижата за запазване на живота и здравето на пътува-
щите хора, с възможността за бързи реакции и действия 
в името на тяхната сигурност. Именно тези  аргументи са 
сред най-точните и разбираемите послания в публично-
то пространство и с приоритетно значение при вземане-
то на решения в този интересен, но инфарктен бизнес. 
Човешкият живот няма цена и именно бизнес като ту-
ризма включва десетки превантивни мерки и съображе-
ния, когато планира и организира транспорта, настаня-
ването и  сигурността на клиентите.

Какво добавят към тези думи студентите ми, когато 
анализирахме отлагането на Олимпийските игри в Токио 
2020 и когато говорихме за фаталната… корона в съби-
тийния туризъм? 
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Карина: „Отлагането на Олимпийските игри е най-
очакваното и разумно решение, което можеше да се 
вземе. Наистина, загубите около сензацията ще са 
меко казано внушителни за абсолютно всички, които 
са пряко и непряко свързани (участници, спонсори, те-
левизии, предприятия, свързани с туризма и др.), но 
нека бъдем реалисти – човешкото здраве е стотици 
пъти по-ценно от всяка една победа, всеки един лев. Не 
бива да забравяме значимите за човечеството неща и 
личното съхранение, защото алчността и желанията 
често пъти могат да ни погубят”.

Основните принципи от практиката на връзките с об-
ществеността, на които се изграждат работещата кому-
никация и запазването на доверието в публиките, са ва-
лидни и за туризма: пълно разкриване на фактите около 
проблема, конфликта или казуса (открита комуникация, в 
която се казва истината); за „един глас в организацията”; 
грижа на мениджмънта на компанията към служителите, 
които работят в нея; планиране на реакциите с мисълта, 
че по време на криза е застрашено и самото съществуване 
на компанията, а не само нейната репутация.

Чавдар: „Несъмнено отлагането на Олимпийските 
игри в Токио се превърна в известна катастрофа за 
спорта и поредната „жертва“ на бушуващата зараза 
Covid-19. Очевидно е, че партньорите, хотелиерите, 
телевизионните оператори, дори феновете, туристи-
те, а най-вече – и спортистите, приемат нелеко тази 
новина. Подобно на всяка страна, предоставяща тури-
зъм, и тук е спорно как ще се подходи към хотелските 
резервации, закупените самолетни билети и билети 
за самото събитие. Как се обслужват и презаписват 
толкова много туристи, възстановяват ли се суми или 
се предпочита насърчаване на посещаемостта за дого-
дина? С това искам да подчертая как „форсмажорната“ 
ситуация придоби нов смисъл и постави целия сектор 
туризъм и света пред нови въпроси и предизвикател-
ства”. 

Темите за комуникацията и реакциите днес в услови-
ята на пандемия са сред най-ключовите в големия дебат 
за бъдещето на туризма. От опитите за отклоняването на 
вниманието до прикриването на фактите и ограничаване-
то на информацията – те са част от един бъдещ провал 
при решаване на всяка криза. Изчакването и манипулаци-
ята, умишленото отклоняване на общественото внимание, 
обвиненията към медиите, неадекватните реакции и при-
криването на грешките са в основата на непрофесионал-
ното общуване с потребителите, които очакваме, когато и 
да е, да бъдат отново наши клиенти…

Александра: „Освен самите участници в събитие-
то, които са изключително многобройни, се очакваше 
Япония да бъде посетена и от хора, гледали игрите и 
останали силно впечатлени от страната, културата 
и жителите. Туристите, предприемащи пътувания 
под влиянието на впечатленията от игрите, в някак-
ва степен дават възможност на страната домакин да 
представи себе си, своята природа, история и забеле-
жителности пред целия свят. Част от хотелиерите 
и ресторантьорите в Япония са направили допълни-
телни инвестиции и са увеличили капацитета си, асор-
тимента от предлагани услуги, провели са обучения на 
персонала и др., очаквайки по-голям брой туристи. А 
сега тези инвестиции няма да бъдат изплатени, което 
може да доведе дори до фалити в бранша”.

Както и в живота, фактите не са само черно-бели. В 
светлосенките на надеждите и очакванията, на разочаро-
ванията и съмненията, събитийният туризъм живее месе-
ци наред без корона. Във време на все по-възможни и по-
чести икономически, социални, екологични и природни 
кризи, мениджърите в туризма ще анализират, планират 
и координират все по-отговорно комуникациите от гледна 
точка на сигурността и безопасността в туризма. Защото 
някои пътувания, шансове, победи и емоции, понякога се 
случват само веднъж в живота на хората…

Деница: „Съдбата на игрите в Токио засяга 11 000 
олимпийски и 4 400 параолимпийски спортисти, тре-
ньори и спортни служители, японското правителство, 
местните организатори в туризма, международни ра-
дио- и телевизионни оператори, фенове и световни 
спонсори. Като се добавят към това хотели, авиоком-
пании и таксиметрови шофьори - и дори 80 000 добро-
волци, които ще пропуснат възможност, която им се 
предоставя веднъж в живота… Много японски хотели 
започват да страдат още преди обявяването на отла-
гането на Олимпиадата в Токио. Близо 90% от гости-
те, които са резервирали стаи през март, се отказаха, 
заради ограниченията за пътуване с коронавирус и с 
отлагането на игрите се очаква да загубят и повечето 
си резервации това лято…”  

Събитийният туризъм без корона днес ни доказва от-
ново истините, с които всъщност ни привлича светът на 
пътуващите хора. Доказват го със своите писмени работи 
и коментари и моите студенти по туризъм. Няма ефектив-
ни комуникации без думи. Няма успешни послания без 
надежда. Няма туризъм без мечти. Няма свод без камъни.
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Община Челопеч
с. Челопеч, пл. "Освобождение" №1 

тел. 07185/ 25-50 и 080020003
е-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Хижа "Мургана" - 
еделвайсът на Стара планина

Амфитеатър в Парк 
"Корминеш", Челопеч
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Има истории, които чакат своето време за да бъдат разказани… Такава 
е и историята на Епископската базилика на Филипопол, античният пред-
шественик на днешен Пловдив. 

Епископската базилика на древния Филипопол е един от най-големите 
и значими раннохристиянски паметници в Европа. Построена е в средата 
на IV век.  По план базиликата е трикорабна, изключително мащабна по 
размери, с над 2000 кв. м. мозаечни подове, изобразяващи сложни гео-
метрични композиции, цветя, растения и птици. 

През вековете тя е посрещала хора от различни религии, земи и кул-
тури, но дошъл миг, в който Епископската базилика била изоставена, ос-
танките били затрупани, а времето изтрило спомените за нея. И така до 
80-те години на миналия век, когато при строителни дейности се появя-
ват находки от мащабна сграда, украсена с мозайки с геометрични орна-
менти и птици.
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Епископската базилика на Филипопол
възкръсва за нов живот

 



Епископската базилика на Филипопол се завръща към нов жи-
вот, превръщайки се във важна част не само от българското, но 
и от световното културно наследство. Кандидатурата на Епископ-
ската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол 
беше включена в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими 
културни и природни обекти. 

Археологическото проучване и консервационно-реставра-
ционните дейности на проекта се осъществяват съвместно от 
фондация „Америка за България“ и Община Пловдив.
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ТУРИСТИЧЕСКИ 
ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ
Планирайте Вашия престой!

ул. „Д-р Стоян Чомаков” 1
(Стария град)

тел.: 032 620 453

Работно време:
понеделник - неделя
9:00 ч. - 18:00 ч.  
(лятно работно време)
9:00 ч. - 17:30 ч.  
(зимно работно време)

ул. „Райко Даскалов“ 1 
(пл. „Римски стадион“)

тел.: 032 620 229

Работно време:
понеделник - неделя
9:00 ч. - 19:00 ч.
(лятно работно време)
9:00 ч. - 18:00 ч.
(зимно работно време)

ул. „Цанко Лавренов“ 11 
(Стария град)

Работно време:
понеделник - неделя
9:00 ч. - 18:00 ч.
(лятно работно време)
9:00 ч. - 17:30 ч.
(зимно работно време)

Официален 
туристически портал:

www.visitplovdiv.com
e-mail: tourism@plovdiv.bg
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ПРАЗНИЦИ В 
ДОЛИНАТА НА 
ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ 
2020

Всяка година, в края на месец август, Ка-
занлък отваря гостоприемно врати за всички 
желаещи да се докоснат до богатото истори-
ческо и културно наследство на една древна 
цивилизация, оставила следи по тези места.

Водени от желанието си да отнесат части-
ца от мъдростта на траките и техния стремеж 
към хармония и съвършенство, тук си дават 
среща учени и артисти, приятели и гости на 
Долината на тракийските царе.

Празниците в Долината на тракийските 
царе са културно събитие, което обединява 
науката и познанието за древните жители 
по нашите земи с различни видове изкуства 
– музика, танци, изобразително и театрал-
но изкуство, фотография и нови технологии. 
Пресъздава се и се популяризира по съвре-
менен начин богатото културно наследство в 
региона, завещано от древните траки.

Със своята 15-годишна история Празни-
ците се превърнаха в утвърдена емблема на 
културния живот в града ни, търсени и очак-
вани от учени, артисти и публика, както и в 
една желана туристическа дестинация.

За да се заредите с особената магия на 
онзи древен свят, чието очарование вълну-
ва и запленява, за да се пренесете в света на 
траките и да се потопите в мистичната атмос-
фера на отминалите хилядолетия, посетете 
Казанлък от 27 до 30 август!
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Винен и 
сватбен 
туризъм
Средновековната столица на Бълга-
рия е неповторима възможност за 
романтично и незабравимо прежи-
вяване на най-важния ден за всяка 
влюбена двойка – сватбеното тър-
жество. Уникалната атмосфера на 
крепостта Царевец и неповторимият 
аудио-визуален спектакъл „Царев-
град Търнов – звук и светлина“ мо-
гат да са великолепна част от най-
важния семеен празник.
Винени дегустации и турове до бу-
тикови изби в региона предлага от 
2020 г. Общинската туристическа 
агенция „Царевград Търнов“.

Аудио-визуален спектакъл 
„Царевград Търнов - звук и 

светлина” e една от най-големите 
атракции на Велико Търново. Чрез 

завладяваща музика, светлинни ефекти 
и камбанен звън крепостта Царевец 

„оживява” и става арена на славната и 
трагична съдба на България. 

Резервации се приемат на телефон  
062/ 636 952, 0885 080 865  

и на сайта на Общинската 
туристическа агенция 
„Царевград Търнов” 

www.velikoturnovo.info

Звук и 
светлина
www.soundandlight.bg/en

Средновековните църкви-музеи 
в Арбанаси -  

отворени за богослужения
Поради силния интерес от туристи и поклонници, от тази година 
богослужения ще се извършват и в средновековните църкви-
музеи в Арбанаси. Инициативата е на кмета на Велико Търново 
Даниел Панов и е подкрепена от великотърновския митрополит 
Григорий. Богослуженията ще са на храмовите празници и ще 
приемат поклонници със свободен вход, като ще се следи за 
опазването на недвижимите културни ценности. Петте църкви, 
заедно с музеите Консанцалева къща и Хаджиилиева къща, са 
включени в новия познавателен маршрут в Арбанаси, който ще се 
предлага на туристите от пролетта. 

Царевград Търнов ЕООД  / гр. Велико Търново
ул. Христо Ботев 5 / ул. Никола Пиколо 27

тел.: +359 62 622 148; +359 887 659 829
e-mail: tic@velikoturnovo.info; office@velikoturnovo.info

 www.velikoturnovo.info
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Повече от 10 години Едмънд Бек, бивш военен 
и настоящ предприемач и милионер, купува сгради 
- паметници на културата във Велико Търново и ги 
връща към нов живот.

Първата възстановена сграда е ханът „Хаджи Ни-
коли“, построен от Колю Фичето, със статут на нацио-
нален паметник на културата. Абсолютно възстановен 
от преди девет години, през 2010 г. печели голямата 
награда „Сграда на годината“.

Досега в културни ценности и сгради Едмънд Бек 
е вложил повече от 4 милиона лева. Притежава 9 ем-
блематични сгради в старата част на Велико Търново, 
като инвестициите тепърва предстоят. 

Започва възстановяването на друга емблематична 
сграда, излязла от ръцете на Колю Фичето - Стамбо-

ЕДМЪНД БЕК 
С НОВИ ИНВЕСТИЦИИ 
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ловия хан, който е бил собственост на семейство-
то на политика и революционер Стефан Стамбо-
лов, и на първия български хотел „Цар Борис“. 
Теренът на Стамболовия хан, който е в руини от 

много години, се разчиства, за да може да се направи 
геодезическо проучване и да започне проектиране за 
възстановяване на сградата. Намеренията на г-н Бек 
са да възстанови сградата в автентичния и вид, като 
използва стари снимки и устройствени планове. 

Предстои реставрацията и на сградата на хотел 
„Цар Борис“ - първият хотел в България след Осво-
бождението от турско робство. 

„Господин Бек обича сградите паметници на кул-
турата. Той има афинитет към старите сгради, прави 
го, първо, защото му доставя удоволствие, второ – за-
щото може да си го позволи, и трето – най-вероятно, 
за да ни даде един положителен пример“, казва г-н 
Любомир Марков - прокурист на българската фирма 
на американския милионер „БУЛ БЕК“ ООД.
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ПОКРИТИЯТ МОСТ
Запазвайки местната строителна традиция, на мястото на отнесения от 
буйните води на реката мост, някъде в средата на 70-те години на ХІХ век, 
Колю Фичето построява уникално транспортно съоръжение, превърнало се 
в символ на град Ловеч. Мостът е единствен по рода си на Балканския по-
луостров. Върху него от двете страни на пътното платно били разположени 
64 дюкянчета.
Днес Покритият мост е превърнат в своеобразна Улица на занаятите. Тук 
може да видите занаятчийски работилници за дърворезба, за кожарски 
изделия, за изработка на накити и художествени тъкани, за художествено 
плетиво и за иконопис.

СТАРА ГРАДСКА БАНЯ 
„ДЕЛИ ХАМАМ“
Старата градска баня, строена в пери-
ода на XVI век, е паметник на културата 
от национално значение. Характерната 
архитектура се вписва в цялостния об-
лик на квартал „Вароша“.

През 2014 г. Банята е изцяло реставри-
рана по проект и се превърна в един-
ствения в Европа виртуален атракцион, 
посветен на водата. Вътре, под специ-
ално стъкло, е създадена възмож-
ността да се види системата хипокауст, 
а благодарение на интерпретативни-
те програми и мултимедийни ефекти 
посетителите наблюдават и научават 
интересни „водни“ събития и факти. 
Реставрирана е и парната машина, 
произведена в Англия в края на XIX век 
от известната тогава компания за пар-
ни машини „Clayton & Shuttleworth“.

ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА
Намира се на 18 км североизточно от 
Ловеч, на десния бряг на р. Осъм. Пеще-
рата е една от най-големите в Европа и 
буди възхищение със своите мащаби и 
природни дадености.
Впечатляват огромните отвори в тавана, 
синтровите езера, колониите от прилепи 
и разнообразните карстови форми.
Деветашката пещера е паметник на 
културата и защитен природен обект с 
национално и международно значение 
като убежище на прилепите, и е вклю-
чена в списъка на Споразумението за 
опазване на европейските видове при-
лепи – EUROBATS.

ЛОВЕШКА СРЕДНОВЕКОВНА 
КРЕПОСТ
Разположена е на десния бряг на р. Осъм 
върху скалистия хълм „Хисаря“. Най-ранни-
те материали, произхождащи от крепостта 
– керамика и монети, са от ІХ-Х в., към което 
време може да се отнесе и възникването й. 
В днешния си вид крепостта е реставрирана 
през 80-те години на ХХ в. и е един от най-
посещаваните туристически обекти в града. 
На нея, по Ваше желание, може да видите 
аудио-визуалното шоу „Звук и светлина“, а 
сцената в крепостта е привлекателно място за 
провеждане на концерти, спектакли, събития 
с национален и международен характер.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
068 601260  /  068 688212
www.lovech.bg  /  obshtina@lovech.bg
ул. „Търговска“ 22, Ловеч 5500

ТУРИСТИЧЕСКИ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
068 601362  /  0884 332394
tourism.lovech.bg  /  regtour.lovech.bg
tic@lovech.bg                         @ticlovech
ул. „Мостова“ 2, Покрития мост
Ловеч 5500
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТЪРГОВИЩЕ  
БОГАТА МОЗАЙКА 
ОТ ХИЛЯДОЛЕТНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

България, гр. Търговище 7700
бул. “Митрополит Андрей” № 2

тел.: 0601/ 6 52 16;
0879 183 449; 0877 316 539
е-mail: trgmuseum@abv.bg
www.facebook.com/trgmuseum

www.facebook.com/targovishtemuseum

 Потопете се в духа на живописния квартал 
Варош, отглас на вековни страсти, амбиции и 

крушения, проблясващи под патина на времето.

Докоснете се до атмосферата на 
ранновизантийския и средновековен град 

Мисионис – възкръсналата българска твърдина.

Увлекателен музеен разказ за богатото минало на стария панаирен град Търговище и 
Търговищкия край, представени в Археологическата експозиция, Хаджи Ангеловата къща, 
Славейковото училище, Свещаровата къща, Къща – музей “Никола Симов – Куруто”:

Археологическа 
експозиция

Свещарова къща

Къща-музей 
Никола Симов-Куруто

Хаджи Ангеловата къща
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Доц. д-р Йордан Йорданов

Общонационален проект:
Клуб "България Утре"

На въпроса: 

Защо се обединяваме в мрежа от неформални 
общности – клубове под формата на съмишленици, 
дебатиращи общоконстатирани тенденции, казваме, 
че споделяме нашата тревога от растящия нихили-
зъм и откъсване на базовото ни образование от ня-
кои негови задачи, като: отказ от доказани полезни 
форми за приобщаване на новите поколения към кул-
турно–историческите и духовни постижения на нашия 
народ. Считаме, че е налице процес на отчуждаване 
от родното и подпомагане на чуждопоклонничеството 
под различна форма, чрез подмяна на постижения в 
родовата ни просвета и на някои традиционни форми 
за стимулиране ранното запознаване на децата и мла-
дежите с българския бит и култура, както и с истори-
ческия принос на талантливи българи в развитието на 
съвременната цивилизация и други.     

Родени през последните над тридесет години са 
лишени от възможността за придобиване в училищна 
възраст на лични впечатления от посещение и запо-
знаване с подходящи исторически обекти, красиви 
места и исторически личности. В България няма ре-
ално функционираща система, стимулираща нови 
инициативи, или такава за възвръщане на добри 
практики за колективни преживявания в рамките на 
извънучилищни и ваканционни пътувания.  

Проблемът и неговата същност: 

Измеренията на негативната тенденция към 2020г. 
може да се илюстрира с факта, че десетки бази за т.н. 
„Детски и младежки отдих и туризъм“ към МОН или 
общините не функционират и лишават стотици хиля-
ди уеници и студенти в България от ваканционни ла-
гери като доказана форма за тяхното социализиране 
и приобщаване към природните богатства и културно-
историческото ни наследство. Без българско само-
чувствие и липса на пряк контакт с Родината са децата 
ни от диаспорите в Европа и Азия. Над триста хиляди 
родени зад граница деца през последните над 30 го-
дини не са идвали в Родината на дедите си, нямат па-
мет за рода и трудно говорят на езика на предците си.

Какво означава понятието 
„дом” според действителните 
представители на „България утре”? 
Домът е там, където те чакат семейство и приятели, 

където те връщат спомените от детството и винаги ще 
усещаш уханието на прясно приготвена храна. Домът 
е свещеното място, чиято врата винаги ще е отворена 
за теб, колкото и късно да се прибереш. А понякога 
закъсняваме дори с години.

В днешно време все повече хора прибягват до на-
пускане на своя дом и родина, с цел намиране на под-
ходяща работа или образование.  

Пътища към дома винаги ще има, но е важно да 
има и кой да върви по тях. Не бива да оставим мате-
риализма да ни обладава дотолкова, че да загърбим 
родното си кътче.

Предложението, с което се съгласяват към момен-
та включили се в дебата участници и последователи 

 „Опознай България и българското, 

за да обикнеш и опазиш Своя Народ”
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на Движението „България утре”, е България да изве-
де като стратегически приоритет включването в стра-
тегии и планове в идните 10–15 години създаването 
на Национален младежки туристически комплекс  
/мрежа от публично–частни ваканционни селища/ от 
обекти за своите деца и юноши. 

 На фона на демографския срив, силната емигрант-
ска вълна на млади семейства с даца, на живеещи и 
учещи трайно зад граница, както и интереса на пред-
ставители на диаспорите ни, този приоритет става 
общонационален! Началото може и следва да бъде 
направено чрез инициирането на програми за съз-
даване на комплекс от условия за организиране на 
турове и лагерни форми за пребиваване, съчетано с 
активен отдих, игри и придобиване на нови знания в 
подходяща културна и екологична среда.

   Инвестиционни и организационни проекти могат 
да бъдат инициирани от сдружения на българските 
общини, училищни настоятелства от различни се-
лища на страната с помощта на съсловни и браншо-
ви съюзи, в т.ч. на архитекти и строители, активисти 
на читалища и ръководства на национални и местни 
културни заведения. БАН и много ВУЗ-ове биха мог-
ли на експертно нива и с наличните си експозиции да 
допринесат за обогатяване на програмите, преживя-
ванията и визуализацията при срещите с професио-
нално селектирани колекции, музейни експозиции, 
фестивални празници и важни артефакти.

С проекти и финансирания, в т.ч. и чрез европей-
ски фондове и правителствени програми, може да се 
създаде комплекс със съвременна спортно-развле-
кателна и туристическа инфраструктура в мрежа от 
национлни лагерни комплекси. Ваканционните учеб-
но–възстановителни обекти ще бъдат позициони-
рани в подходящи зони с чиста природна среда във 
вътрешността на странта и по морския бряг за бъл-
гарските деца и младежи до 17 години като мрежа за 

рекреация, полезни занимания, придобиване на нови 
знания и умения. Подобни социално–образователни 
мрежи от ваканционни комплекси са изпитани форми 
за детски и младежки туризъм в много държави в Ев-
ропа и по света. В повечето случаи инициативите са 
финансирани от държавния бюджет в координация с 
мероприятия на местните власти. Пътуващи лагерни 
форми за деца и младежи в редица страни в ЕС, в т.ч. 
и за етнически общности, пръснати по света, от стра-
ни - наши съседи на Балканите /видни от политики на 
Гърция, Румъния и Турция/, се координират от нацио-
нални фондации и асоциаци с публично–частни фор-
ми на управление. ПЧП, като модел, се използва като 
механизъм за създаване на условия за провеждане на 
извънучилищни програми през цялата година, като 
ученици от провинциалните зони посещават градски 
културно–развлекателни и исторически обекти и съ-
бития, а за младежите от урбанизираните територии 
се организират посещения на природни и историче-
ски, културни и развлекателни места в извънградките 
селища и региони. 

Инициативите, които ще са обект на превантивно 
координиране, професионална организация и про-
веждане ще трябва да отчетат нуждата от партнира-
не на лицензирани туроператори и ръководствата на 
местни кубове „България Утре“. Общите усилия на 
всички споделящи тази национална кауза структу-
ри ще допринесат за придобиване на нови актуални 
знания от страна на младите пътешественици и най–
вече за трайното им приобщаване към националните 
постижения и изграждане на нужното им самочувст-
вие и вдъхновение. Така, чрез пътуващи ваканции, 
отсядане в зони за игри и общуване с природата на 
България, ще се подпомогне и рашаването на друг 
обществено известен проблем на новите генерации - 
обездвиженият стил на живот, направилното хранене 
и задълбочаващата се технологично – манипулативна 
зависимост. 
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www.tinatours.net

Individually, we are a DESTINATION,
TOGETHER WE ARE A JOURNEY

tinatours_bulgaria

Hacienda Restaurant
NIGHT CLUB PLAN B LOUNGE

PLAN B Bar&Lounge
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Cosmopolitan Wellness and Spa

ХОТЕЛ КОСМОПОЛИТАН РЕСТОРАНТ HACIENDA И 
ЗИМНА ГРАДИНА HACIENDA

Отдел маркетинг И РЕЗЕРВАЦИИ
 marketing@cosmopolitanhotelbg.com   /  082 80 50 70; 0884 200 887 / 889

понеделник-НЕДЕЛЯ - ОТ 07:00 ДО 24:00 Четиризвездният луксозен хотел Космополитан е разположен 
в центъра на град Русе, “Малката Виена”, и само на 80 км от 
международното летище в Букурещ.
Хотелът предлага на своите гости разнообразни типове 
настанявания, отговарящи на всеки вкус и персонални 
изисквания. Всичките 58 луксозни стаи и апартаменти 
съчетават уют и иновативен дизайн. На Ваше разположение 
са четири специализирани зали, оборудвани с най-новите и 
модерни технологии.
Уелнес център Космополитан е една от най-забележителните 
части на този комплекс. Екип от висококвалифицирани 
терапевти ще Ви предложат подходяща терапия, съобразена 
с Вашите нужди и желания.
Хотелът разполага и с външен панорамен сезоннооткрит 
басейн, с фитнес център, с ресторант и зимна-лятна градина с 
отварящ се покрив, с капацитет от 400 седящи места.
За любителите на нощния живот хотелът разполага със 
заведение План Б, организиращо партита с различни 
изпълнители и известни DJ.    

БЪЛГРИЯ, РУСЕ, УЛ. ДОБРИ НЕМИРОВ 1-3, +359 888 185 100, +359 884 200 887, MARKETING@TINATOURS.NET

Тина Турс е лицензиран туроператор и турагент в България, специализиран в индивидуалното обслужване на 
клиенти с най-разнообразни интереси. Организира културни, СПА, винени и Юнеско турове в страната, както и 
комбинирани турове в България и други съседни европейски страни.
Тина Турс разполага с две пристанищни места в град Русе и извършва пристанищни услуги по обслужване на 
пътници, понтонни услуги, за които се изисква ползване на пристанищна територия и/ или пристанищни съоръ-
жения и съпътстващи дейности.
Тина Турс разполага със собствен четиризвезден СПА хотел Космополитан, в град Русе, и 4 заведения на тери-
торията на града.

BULGARIA   RUSE
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Вълшебството на планините
Мариета Петрова

За любителите на планинския туризъм България е истински рай. Рилa, Πиpин, 
Poдoпитe, Bитoшa, Стара планина, много са местата, които могат да ги привлекат. 
Българските планини предлагат отлични възможности за почивка не само през зимата, 
но и през лятото. 

Зима и лято в планината

Зимните курортите в България претърпяха сериоз-
ни промени през последните години. Всеки нов сезон 
се откриват все повече атрактивни ваканционни ком-
плекси, хотели, фамилни къщи за гости, заведения за 
хранене и забавление. Ски пистите са отлично подър-
жани и подсигурени с модерни съоръжения. По-голе-
мите ски курорти като Банско, Боровец, Пампорово или 
Чепеларе предлагат на любителите на зимните спор-
тове пълен набор трасета от всеки клас - от начина-
ещи до професионалисти. Превъзходната техническа 
и хотелска база, съчетани с мекия климат, лековити 
минерални извори, природни и културно-исторически 
забележителности, правят зимните ни курорти подхо-
дящи както за активен отдих, така и за една спокойна 
и пълноценна почивка.

Ски центровете в Рила, Пирин и Родо-
пите предлагат отлични възможности. Над 
60 процента от зимните гости от чужбина 
пристигат с предварително закупени паке-
ти. Сред предимствата на България като ски 
дестинация са все още сравнително ниските 
цени на ски пакетите. Освен това ски цен-
тровете ни разполагат с модерни оръдия 
за сняг като гаранция срещу капризите на 
времето.

Освен хотелите чудесни възможности за 
зимен отдих в планината предоставят къ-
щите за гости, както и вилите, отдавани под 
наем.

Банско, обявен за зимната столица на Балканите, 
посреща не само българи, но и руснаци, англичани, 
гърци, румънци и турци. Всички те са подвластни на 
снежните емоции по пистите на Пирин. Когато не спор-
туват, с удоволствие разпускат в местните заведения, 
където се предлага невероятно изобилие от тради-
ционни бански специалитети. 

Боровец в Рила планина също се радва на голям 
интерес не само през зимата. 

В комплекса се предлагат специални уикенд паке-
ти, включващи карта за лифт, наем на ски, екип и обу-
чение по ски от най-опитните ски инструктори. В Рила 
имате невероятната възможност да се изкачите на 
нaй-виcoĸият вpъx в Бългapия– Мусала /2925 м./. Не-
вероятният природен феномен – Седемте рилски езера 
спира дъха със своето неповторимо величие. 
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Пампорово, разположен сред магията на Родо-
пите, също предлага атрактивни ски пакети. Наред с 
чудесните условия за снежни спортове се предлагат 
и допълнителни атракции - екскурзии с автомобили, 
моторни шейни по билото на връх Перелик. Интерес 
за туристите представляват и екскурзиите до Триград-
ското ждрело, пещерите Ухловица и Дяволско гърло 
и т.н. 

А старинните селища - Широка Лъка, Могилица, Зла-
тоград привличат туристи със старата си, типично родоп-
ска архитектура. Сред атракциите на този край е и мест-
ната кухня. 

Близкият до Пампорово курортен град Чепеларе 
също се посещава от български и чужди туристи. В ски 
зоната над градчето, разположена на връх Мечи Чал, 
има нов 4-седалков лифт, чийто капацитет е 2000 души 
на час. Цените в Чепеларе са едни от най-ниските. Може 
да намерите нощувки за по 20 лв., а в пакетите на някои 
хотели картата за лифта е безплатна. Затова пък услови-
ята за ски са чудесни! 

Ако сте избрали за своята зимна почивка София, мо-
жете да отидете на ски във Витоша, на Алеко. 

Различни видове екстремни и зимни спортове можете 
да практикувате и в Стара планина -  Узана, Беклемето и 
Чумерна.
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Свидетели сме на исторически момент от развитието на светов-
ната икономика и в частност туризма, който е най-пострадалият 
сектор и ще бъде този, който ще се възстанови най-бавно. Важно е 
да си припомним и, че всяка криза е и една нова възможност. Само 
тези, които анализират, действат, планират и не спират да прилагат 
правилните маркетинг и бизнес стратегии ще успеят да преминат 
през този етап и ще отведат бизнеса си на следващо ниво.  

От ключово значение е да се адаптираме възможно най-бързо 
към сегашната ситуация. Важно е да се разбере, че някои мерки 
няма да отпаднат - като социално дистанциране, носене на маски 
и др. Трябва правилно да комуникираме мерките за сигурност към 
нашите клиенти. 

Наставащата криза кара компаниите да преосмислят различни 
аспекти на финансовите си планове за близкото бъдеще и бързо да 
адаптират бизнес моделите си. Адаптивните туристически бизнеси, 
които инвестират в правилната онлайн комуникация със своите на-
стоящи и бъдещи клиенти сега са тези, които ще бъдат успешни в 
бъдеще.

Най-важното е мениджърите да имат конкретни стратегии, с 
които да компенсират загубите си, когато туризма започне да се 
възстановява, и да се откроят от конкуренцията.

Някои от тенденциите за близкото бъдеще 
на туризма, които ще ни ориентират как да 

променим бизнеса си, са: 
• Сигурността ще е най-важният фактор 

в туризма
• Вътрешният туризъм ще е от ключово 

значение за първоначалното възстановя-
ване на сектора

• Най-бързо ще се възстановят алтер-
нативните форми на туризъм, планински, 
селски и други

• Поне в началото пътешествениците 
ще предпочитат да използват предимно 
собствен транспорт и да посещават близ-
ки дестинации в страната и чужбина

• Планирайки входящия туризъм от 
чуждестранни туристи, придържайте се 
към вече създадените туристически ко-
ридори, които ще улеснят посещението 
на родните курорти основно от съседни на 
нас държави 

• Вярвам, че по-свободният между-
народен туризъм към държави, които не 
са в съседство, ще бъде възможен най-
вероятно не по-рано от есента на 2020 г., 
тъй като зависи от чувството за сигурност, 
както и спокойното отваряне на границите 
без задължителни карантини. Възстано-
вяването до предишните нива при пове-
чето дестинации ще отнеме поне година, 
дори и повече. Първо ще видим възстано-
вяване на европейско ниво и едва в края 
на тази или началото на следващата годи-
на ще се случват отново по-масови турис-
тически междуконтинентални пътувания. 

• Технологиите ще станат все по-не-
обходими в туристическия бизнес и ще са 
ключов фактор за привличането и задър-
жането на туристи 

• Цялостната дигитална трансформа-
ция ще бъде ключова за развитието на ту-
ристическите бизнеси

Ефектът от новите технологии, диги-
талната трансформация и промяната в по-
требителското поведение оказва огромно 
влияние върху развитието на туристиче-

Константин Занков, 
основател на Travel Mind и 
предприемач в туристическия 
сектор. Има дългогодишен опит 
в сферата на маркетинга и 
мениджмънта в туризма. Като 
бизнес консултант и обучител 
работи успешно с множество 
туристически брандове от 
страната и чужбина.

Как да ограничим 
влиянието на 
коронавируса върху 
туристическия ни бизнес
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ските бизнеси както никога досега. Изграждането на ус-
пешен бизнес модел изисква адаптивност, специфични 
знания и намиране на точните решения и нашата фило-
софия обединява всичко това.

Дигитален маркетинг е основният канал за  
възстановяване на приходите

Кризата мотивира предприемачите да преосмислят 
финансовите си и маркетинг планове за близкото бъде-
ще и фокуса ще падне върху ефективното използване на 
дигиталния маркетинг.

Важно е туристическите брандове да дават ясна и 
точна информация относно това как компанията се спра-
вя с влиянието на вируса. Обръщайте голямо внимание и 
на често задаваните въпроси от страна на клиентите ви и 
преди това ги комуникирайте онлайн.

Съществува схващане, че хотелите по-бавно се адап-
тират към нови технологии. Не е изненада, че ще са им 
нужни креативни идеи и бърза интеграция. Без ефекти-
вен метод на комуникация, хотелиерите ще бъдат прину-
дени да се справят с нежелани грешки, недоразумения 
и финансов недостиг. Трябва да има ясна комуникация и 
контрол над ценовата и дистрибуционната политика.

Кризата дава ценен урок на хотелите, които трябва да 
са начело на иновациите, започвайки от момента на ре-
зервацията, преминавайки през настаняването и престоя 
на гостите и достигайки до последващото обгрижване. 
Мениджърите трябва да контролират процеса на дист-
рибуция на информацията и да обсъждат промените по 
бърз, ефективен и структуриран начин. Бъдете видими 
по възможно най-много канали и комуникирайте сред 
вашите потребители възможно най-много релевантна 
информация - това е ключът към успеха.

Най-много потенциал за продажби в момента са 
българите. Рекламата в Google мрежата за търсене и 
Facebook ще ви позволи да направите това хипер-тар-
гетиране, а комбинирането на това с имейл маркетинг, 
банери и конкретни оферти, които се харесват на вашите 
идеални български клиенти, ще бъде добра възмож-
ност. Преживяването в уебсайта на бранда трябва да е с 
добро качество и да има леснота при резервацията.

Трябва да изграждаме креативни стратегии с цел раз-
нообразие, оставяйки същата цена - обслужване с хотел-
ски пакет или добавена стойност за лоялни клиенти, на-
пример. Избягвайте да намалявате цените си значително 
в ситуация на паника.

Кризата дава ценен урок на туристическия бизнес - 
трябва да бъдем начело на иновациите и да бъдем там, 
където са нашите клиенти - онлайн в различни канали. 
Мениджърите трябва да контролират процеса на дист-
рибуция на информацията и да обсъждат промените по 
бърз, ефективен и структуриран начин. 

В работата си ежедневно установяваме, че все още 
има високо количество трафик на уебсайтовете на хотели 
и туристически агенции. Да, посетителите на вашия уеб-
сайт не винаги правят резервации, но те продължават да 
имат интерес към бъдещи пътувания и генерират ценен 
трафик. Тези посетители все още преглеждат оферти и 
идеи за почивка и си правят планове. Именно затова сега 
най-доброто, което може да направите, е да изградите 
цялостна стратегия и постепенно да довършите проце-
са на продажби чрез ремаркетинг. Така, когато дойде 
моментът, вие ще сте подготвени и ще извлечете бързи 
ползи.

Дигиталният маркетинг е изключително ефективен, 
не ви струва скъпо, а инвестицията от него се изплаща 
многократно. Именно затова ние съветваме всички наши 
клиенти и партньори от туризма да не спират своите мар-
кетинг активности, а просто да ги адаптират спрямо си-
туацията.

Ако трябва да Ви дам няколко маркетинг съвета  в този 
момента, те биха изглеждали така: 

1. Действате сега
Вашите клиенти очакват да чуят какво се случва 

конкретно от вас, дори и да не работите все още. От 
съществено значение ще бъде да се погрижите тази 
комуникация да бъде редовна и възможно най-свое-
временна, като им изпращате регулярни съобщения по 
вашите комуникационни канали. Комуникацията с всеки 
от клиентите ви трябва да бъде колкото е възможно по-
близка и индивидуална, тук може да използвате имейл 
маркетинг опциите на персонализация, като изпращате 
поименно кампаниите, а още по-хубаво би било, ако раз-
деляте и на интереси аудиторията си. Не забравяйте, че в 
момента клиентите ви искат единствено да сте близо до 
тях и да получат релевантна информация от вас.

2.  Покажете внимание, емпатия и, че ви е грижа
Отделете си време да помислите за това как се отра-

зява кризисната ситуация и върху вашите клиенти, върху 
най-верните ви последователи и цялата ви аудитория от 
пътешественици. Спрете агресивните маркетинг кампа-
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нии, както и забавните игри или съдържанието, което 
е по-хумористично. Покажете, че се отнасяте сериозно 
към кризата и разбирате ситуацията и при вашите клиен-
ти. Да, туризмът е най-засегнатата индустрия, но нека да 
стъпим и в обуквите на нашата аудитория, защото те със 
сигурност са засегнати. Хората в момента действат под 
страх и паника и се чувстват в опасност по време на пан-
демията. От съществено значение е редовните ви клиен-
ти, както и цялата ви аудитория, да бъдат сигурни, че се 
грижите най-вече за тях, техните семейства и приятели, 
че пазите здравето и благополучието им.

3. Споделете какви действия сте предприели
Кажете какви действия сте предприели във Вашия ту-

ристически бизнес от началото на кризата до сега. 
• Има ли промяна в работното Ви време
• Как предпазвате вашите гости и служители
• Имате ли промени в хигиенния стандарт, как почист-

вате вашето работно място
• Как клиентите ви могат най-лесно да се свържат с 

вас
• Каква е най-актуалната информация около бизнеса 

ви и къде ще я споделяте

4. Опитайте се да помагате с каквото можете
Бизнесите, които успеят да останат във връзка със 

своите клиенти по време на кризата изграждат едно по-
високо ниво на доверие. Това ви гарантираме, че със си-
гурност ще ви се отплати на по-късен етап. Това е още 
един начин да покажете на клиентите си, че те наистина 
са важни за вас и че не гледате на тях само като на пра-
сенца-касички, т.е. не комуникирате с тях само и един-
ствено, за да им продавате. Когато изпращате полезна 
информация и показвате човешко отношение, доказвате 
на аудиторията си, че наистина ви е грижа за нея.

Представяме ви няколко начина, по които бизнесът ви може 
да помогне на клиентите по време на криза:

• Създайте много полезно/ обучително съдържание, 
което ще помогне на вашите клиенти да преминат по-ле-
ко през несигурната ситуация. Това е съществено за биз-
несите, които се занимават с поддържане на здравето и 
качеството на живот. Например, ако управлявате балнео 
хотел и имате здравен експерт в екипа той може да спо-
дели полезно видео за това как да вдигнем имунитета 
си. Другият по-лесен начин е да споделите рецепта на 
любимо на вашите клиенти ястие.

• Ако е възможно, направете отстъпки или дайте ня-
какъв продукт като безплатен подарък. Минималното 

действие, което можете да предприемете, е да обявите 
безплатна доставка, ако управлявате работещ хотелски 
ресторант.

• Ако сте туроператор може да споделите безплатна 
информация, полезна в ситуацията в момента, да на-
правите виртуално екскурзоводски беседи, показвайки 
снимки или видеа от дестинации.

• Може да пишете полезни и приятни за четене статии 
в блога си, които да споделяте с аудиторията. 

5.   Ангажирайте аудиторията си 
Начините за ангажирането на аудиторията е ключово 

предимство при маркетинга в социалните мрежи. Но вие 
също може да ги вдъхновите и с имейл контакти и така 
те да ви запомнят.

Например хотелите могат да запишат на видео какви 
мерки за сигурност и хигиена са предприели, или как те-
хен готвач приготвя нещо, или просто да заснемете кли-
пче на забележителностите около хотела, които хората 
да посетят след края на карантината.

Туристическите бизнеси могат да направят дадена 
игра или анкета с награда - ваучер за отстъпка или нещо 
подобно. Такъв тип ангажиране е добре да бъде споде-
лен и във Facebook страницата на агенцията или хотела. 
Туристическите агенции могат да разкажат интересна 
история за някое място или да споделят снимки от мина-
логодишни пътувания.
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Идеите да ангажирате аудиторията по време на пан-
демия са много и в същото време показват добри резул-
тати, защото именно сега хората са затворени вкъщи и 
търсят приятни и полезни такива в интернет простран-
ството.

6. Не мислим, че е подходящо да се шегувате със 
ситуацията

Покажете сериозно и отговорно отношение. Използ-
вайте сериозен  и същевременно приятелски тон във 
вашите имейли, като едновременно с това покажете 
достатъчно емпатия и грижа. Не забравяйте, че едно не-
сериозно отношение в подобен момент би ви се отразило 
силно негативно и след края на кризата, тъй като хората 
помнят отношението към себе си, особено сега. 

 7. Постоянно следете настоящата ситуация и я ко-
муникирайте правилно

По-важно от всякога е да се информирате своевре-
менно за всичко, което се случва около ситуацията, осо-
бено за туроператорите. Комуникирайте с клиентите си 
често по време на кризата. Не се притеснявайте да спо-
деляте и изпращате последна актуална информация или 
полезни съвети за справяне със ситуацията. Уверете се, 
че сте проверили всички свои комуникационни канали и 
предварително настроени имейл кампании. Убедете се, 
че посланията, които комуникирате и по имейл и в сайта 
и социалните мрежи, са правилни и адекватни.

 За хотелите е важно да съобщят на своите събрани 
клиенти и партньори, че отново сте отворили врати и 
дори може да предизвестите отварянето и да направите 
оферта със специален пакет.

8. Адаптирайте цените и пакетите си спрямо тър-
сенето

 Хората търсят все повече почивки на спокойни, ре-
лаксиращи и отдалечени в природата места, а хотелите, 
които не се намират в такива дестинации просто трябва 
да комуникират сигурността и спокойната обстановка 
при тях. Имайте впредвид, че българските туристи ще са 
по-затруднени от преди да пътуват до екзотични дести-
нации и затова се придържайте повече към България, 
Балканите и Европа до края на 2020-та година.

 За планинските, морските и всички хотели, които 
предлагат уединение или СПА, се отварят добри въз-
можности. Например, отдалечените хотели предлагат 
бягство от шумната и натоварена градска среда. Хоте-
лите по морето могат да предлагат различни занимания, 
като плажен волейбол, занимания за деца или посеще-

ние на някоя морска атракция.
Градските хотели или апартаменти също могат да 

предлагат турове до някоя градска забележителност, 
музей или други атракции. На чуждестранните туристи 
могат да се предлагат пакети, които да включват в себе 
си опознаването на българските традиции и история, 
като посещават исторически важни места за България 
или като на всяко хранене им предлагате различни тра-
диционно български ястия.

Начинът на пътуване на хората ще се промени драс-
тично, така, че най-креативните туристически бизнеси 
трябва да успеят творчески да се адаптират към ситуа-
цията.

 Предлагайте различни пакети: без включена храна, 
с включени закуски, както и атрактивни пакети с вечери.

 9. Използвайте времето правилно и споделяйте но-
востите около вас

Вашият туристически бизнес може и временно да е 
затворил врати, но това не означава, че трябва да спрете 
да се развивате. Смятам, че във всеки проблем се крие 
възможност, а възможността тук е да реорганизирате ва-
шето бранд развитие.

Сега е моментът, в който може да промените неща, 
свързани с бизнеса, които ви мъчат от години. Напри-
мер да обновите вашия фирмен сайт, да напишете нова 
статия, да смените вашето лого с по-модерно, да реорга-
низирате цялата дейност на вашата фирма, да откриете 
начин, с които да улесните потребителя да резервира по-
чивка чрез вас и т.н.

Всичко ново, което се случва с вас и бизнеса ви може 
да бъде изпратено като имейл съобщение до вашите съ-
брани контакти. Така ще покажете на последователите 
си, че дори по време на криза вие не се отказвате и про-
дължавате да се развивате.

Предизвикателствата днес са несравними с каквато 
и да е ситуация до сега. Ефектът от промените в потре-
бителското поведение, дигиталният маркетинг и новите 
технологии оказват изключително силно влияние върху 
развитието ни. Изграждането на успешен бизнес в усло-
вията на криза изисква бързи реакции и нови знания и 
умения, за да развием отговорни стратегии с поглед към 
бъдещето. Времената са предизвиктелни, но съм сигу-
рен, че бизенесите, които се адаптират ефективно, ще 
извлекат максималните възможни ползи от ситуацията 
и бизнес моделите им ще бъдат още по-устойчиви и ус-
пешни в бъдеще! 
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Хармония, спокойствие и уединение, необяснимо щастие и вдъхновение, покоряващи сети-
вата гледки, вкусове, ухания, звуци и беззвучия, преливащи в усещане за безсилие и покор-
ност пред величието на планината… Това са само част от чувствата на попадналия в тази част 
на Родопите посетител. 
Районът предлага разнообразие от туристически дестинации, атракции, природни и културни 
забележителности. Именно тези богатства искаме да Ви покажем.

СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА
представляват сбор от 3 езера — 
Тревистото(Тревното), Бистрото и 
Мътното езеро, разположени стъпа-
ловидно на левия бряг на река Черна.

ПАМПОРОВО е разположен във въ-
трешността на Родопите на 1650 м 
надморска височина, в подножието 

на връх Снежанка. Курортът се нарежда на първо място по слънчеви дни сред всички планин-
ски курорти в България. 

Телевизионната КУЛА СНЕЖАНКА (156 м.) се намира на 
едноименния връх Снежанка, част от 100-те национални 
туристически обекта. 

СЕЛО ШИРОКА ЛЪКА е известно с автентичните си ро-
допски къщи, празникът „Песпонеделник“ и Национално 
училище за фолклорни изкуства. В селото са построени 

ОБЩИНА СМОЛЯН – 
ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ

църквите „Успение Богоро-
дично“ и „Св. Никола“. Общо-
историческа музейна сбирка с 
картинна галерия, показваща 
бита и обичаите на местните 
хора, е поместена в  Згуров-
ския конак.

СЕЛО СМИЛЯН се намира на 
14 км от град Смолян. В село-
то може да се посети музейна 
сбирка на Смилянския боб. 
Регионът е подходящ за из-
лети, пешеходен, пещерен, 
конен, ловен и риболовен ту-
ризъм. 

СЕЛО АРДА е старо селище 
в среднородопския край, на  
30 км южно от гр. Смолян. 

СЕЛО МОГИЛИЦА е прочуто 
и с над 5-метровата си лъжи-
ца, която е кандидат за ре-
кордите на Гинес. В центъра 
на селото се намират Агуше-
вите конаци, строени първата 
половина на XIX в. 

СЕЛО МОМЧИЛОВЦИ и не-
говото землище са обитавани 
от траките от праисторически 
времена. Тук има етнограф-
ски музей, Лековитото Аязмо, 
множество параклиси, църк-
вата "Св. Константин и Елена". 
Попитайте и за фестивала на 
киселото мляко. 
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
„СТОЮ ШИШКОВ” – Смолян
съхранява веществената памет на оби-
тателите на най-високите части на пла-
нината през различните исторически пе-
риоди. Музеят е сред 100-те национални 
туристически обекта.

ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ - с око-
ло 2000 произведения от български и 
чужди автори, представени в различ-
ни жанрове на живописта, графиката и 
скулптурата. 

ПЛАНЕТАРИУМЪТ, отворил врати на 
6 септември 1975 г., е най-големият в 
България с народна астрономическа 
обсерватория. В звездната зала се пред-
ставят повече от 50 програми. От 2005 г. 
е един от 100-те национални туристиче-
ски обекта. 

ЦЪРКВИТЕ СВЕТИ ВИСАРИОН 
СМОЛЕНСКИ И СВ.БОГОРОДИЦА

КРЕПОСТТА КАЛЕТО В СМОЛЯН е реставрирана 
и социализирана през 2013 г. 

КРЕПОСТТА КАЛЕТО, край село Кошница, е 
разположена на конусовиден мраморен връх с 
надморска височина 1006 м. и е представлявала 
военен пост, контролиращ комуникациите по Цен-
тралния трансродопски път през Средните Родопи. 

МОМЧИЛОВАТА КРЕПОСТ се намира край село 
Градът, разположено на 17 км източно от град 
Смолян. Скалите на Момчиловата крепост са сцена 
на аудио-визуален спектакъл, пресъздаващ мита 
за Момчил. 

АЛИБЕЕВИЯТ КОНАК е един от най-големите 
запазени до днес конаци на среднородопските уп-
равници Дели бей и Али бей. Архитектурен памет-
ник на културата от национално значение. 

ЕКОПЪТЕКАТА „КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ”
преминава през резерват „Сосковчето“ и буферната му зона. Могат да 
се видят около 46 водопада, като най-големият - водопад Орфей - е с 
пад на водата от 68 м. 

ЕКОПЪТЕКА „НЕВЯСТАТА“ е с дължина около 900 метра, подсигу-
рена с дървени парапети, и предлага изкуствена стена за катерене, 
Viaferrata (железен път) с два маршрута, маршрути за скално катерене, 
алпийски тролей. Разполага с панорамни площадки, беседки с маси и 
детска площадка.

ЕКОПЪТЕКАТА „ИЗВОРИТЕ НА РЕКА АРДА“ пресъздава пътя на 
някогашните керванджии, сновящи до Беломорието и обратно. 

ПЕЩЕРАТА УХЛОВИЦА е открита през 1967 г. и се намира на 3 км се-
вероизточно от село Могилица, на около 30 км югозападно от Смолян. 

ПЕЩЕРАТА ГОЛУБОВИЦА (Гарга дере) представлява система от че-
тири пещери. Голубовица 2 е водна пещера. Състои се от подземно 
езеро и река. 

ОБЩИНА СМОЛЯН
гр. Смолян 4700

бул. България  №12
obshtina_smolyan@abv.bg

www.smolyan.bg

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР
гр. Смолян 4700, бул. "България" №5
Тел./факс: 0301/62530 
E-mail: toursmolyan@abv.bg
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Български съюз по балнеология и СПА туризъм
Bulgarian Union of balneology and SPA tourism /BUBSPA/

Български съюз по балнеология и СПА 
туризъм е българската неправителстве-
на организация, която от създаването 
си през 2006-а година вече 14 години 
с активна и ефективна екипна работа 
обединява Медикъл/ СПА и СПА секто-
ра в обща кауза – България – лидер в 
здравния туризъм в четири сезона.

BUBSPA e национално представено 
продуктово туристическо сдружение, 
член на Европейската СПА Асоциация и 
неин представител в България, основен 
партньор на Министерство на туризма 
на Република България.

В навечерието на Шестия годишен конгрес на Съюза – 27 
септември 2019 г. бе извоювана историческа победа за Бъл-
гария в областта на здравния туризъм – включването на стра-
ната ни в списъка на държавите, в които Германската нацио-
нална асоциация на здравноосигурителните каси признава 
разходите за медицински амбулаторни услуги, извършени на 
немски здравноосигурени граждани.

Успехът е резултат на дългогодишен съвместен проект на 
Български съюз по балнеология и СПА туризъм и Германо-
Българската индустриално-търговска камара, подкрепен ин-
ституционално от Министерство на туризма и Министерство 
на здравеопазването.

В началото на 2020 г., с обявяване на пандемия вслед-
ствие на COVID-19, туризмът в национален и световен мащаб 
е поставен в условия на тежка криза и на практика е спряно 
функционирането му. Това е и моментът за създаване на на-
ционални и европейски политики за подпомагане на турис-
тическия сектор за възстановяване и стабилизиране. Българ-
ски съюз по балнеология и СПА туризъм е в активен диалог и 
инициира следните проекти за подкрепа на индустрията:
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1. На ниво Европейски съюз:

• Внесен проект в Комисията по транспорт и ту-
ризъм към Европейския парламент за „Програма 60+ 
за насърчаване на пътуванията в европейските здравни 
курорти (здравна почивка) с цел здравна превенция и 
рехабилитация“. Проектът предвижда въвеждането на 
ваучери в размер на 1000 евро/ годишно за почивка в 
здравните курорти на Европа като финансов инструмент 
за насърчаване на туризма в рамките на Европейския 
съюз.

2. На национално ниво:

• Внесени становища по предложените икономи-
чески мерки, касаещи подпомагането на сектор туризъм 
с оглед прецезиране на текстовете им и адаптирането им 
към спецификата на индустрията – пр. Мярка 60/40;

• Изготвен и предоставен на Министерство на ту-
ризма основен план за работа на Медикъл/ СПА, СПА и 
уелнес центрове в условия на пандемия от COVID-19; 

• Внесено искане за налагане на мораториум върху 
таксите за минерална вода от находищата, изключителна 
държавна собственост, и тези, които са публична общин-
ска собственост.

Председател на Български съюз по 
балнеология и СПА туризъм е Сийка 
Кацарова – експерт с 20 годишен 
опит в сферата на Медикъл/ СПА и 
СПА туризма. Един от двигателите 
за налагането на България на 
Европейската СПА карта, тя е 
и първата българка, избрана на 
ръководен пост в Европейската 
СПА Асоциация – от 2016 г. е неин 
Вицепрезидент.

www.bubspa.org
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ВЕЛИНГРАД 
СПА СТОЛИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ

Велинград е най-слънчевият и очарователен кът в България, разположен в неподправено красива-
та Чепинска котловина. Надморската височина е 750-800 метра. Именно тук е мястото, където можете 
пълноценно да възстановите дейностите на ума, тялото и духа, а едновременно с това да се заредите с 
положителна енергия, която блика от необятната дива природа, великолепието на планинските върхове 
и изключителното разнообразие на пейзажа през всички сезони. Тучна зеленина през пролетта, меки 
слънчеви лъчи през лятото, топли пастелни цветове през есента и снежна мека зима. Уникални по своята 
красота местности и природни обекти пазят в своите дебри неповторими кътчета девствена природа и 
паметници на културата.  

Рядкото съчетание на природни, хидроложки и клима-
тични дадености на района поставят Велинград в челото на 
балнео-климатичните курорти. Най –голямото богатство без-
спорно са минералните води – 77 естествени термални източ-
ника с различни показания, минерален състав и температура, 
варираща от 27 до 980С. С тази палитра Велинград събира в 
себе си почти всички лечебни свойства на минералните води 
в България и Европа. В града има шест действащи минерал-
ни бани, десетки открити минерални басейни и балнеологи-
чни центрове.

В SPA центровете се прилагат програми за намаляване 
на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна 
превантивна грижа, която предоставя лечение с традицион-
ни и алтернативни методи. В оригиналните, иновирани и осъ-
временени SPA церемонии се използват българските съкро-
вища – кисело мляко, масло от роза Дамасцена, мед, билки и 
уникални аксесоари.

И ако минералните извори са богатството на Велинград, 
то неговата гордост и емблема, безспорно, е най-големият 
карстов извор в България – Клептуза. Дебитът му е 580 л/сек, 
а водата му е с постоянна температура от 8оС. Красотата на 
вековните дървета, надвесили се над водата, дървеният мост 
и водопадът – това чудо на природата, правят парк Клептуза 
най-романтичното и привлекателно място за гостите на гра-
да. На площ от 412 хектара се намира и едноименната защи-
тената местност. В нея се опазват дървета черен бор на въз-
раст между 100 и 160 години.

Само на 17 км от Велинград се намира и климатичният пла-
нински курорт Юндола, който привлича гости и през четирите 
сезона. Можете да разнообразите престоя си с пътешествие 
по една от най-атрактивните теснолинейни ж.п. линии в Ев-
ропа – Родопската теснолинейка, да летите с делтапланер, а 
за любителите на къмпингуването – да посетите единствения 
СПА къмпинг на Балканите.

www.velingrad.bg
www.velingrad-bg.com
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Юндола, 
Пашови скали
Юндола е високопланински курорт, 

разположен на 1380 м. надморска ви-
сочина, ограден от всички страни с иг-
лолистни гори. Името му произлиза от 
старобългарската дума ”юндол“, което 
означава място за пазар на вълна. 

Пашовите скали, надвиснали над 
дълбокия дол на Люта река, предста-
вляват красив скален масив, от който 
се открива прекрасна панорама към 
целия Пирин и част от Рила планина.

Тук растат няколко защитени рас-
тения – обикновена кандилка, ресни-
чест дебелец, стефчова тлъстига. 
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"Специализирани болници за 
рехабилитация – Национален 

комплекс" ЕАД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
 бул. “Васил Левски” № 54, София 1142

КОЛ Център за цялата страна - 070018277
sbrnk@rehabilitation.bg / www.nkrehabilitation.bg

Филиал Вършец – гр. Вършец
тел.: 09527/ 2258 / vurshec@rehabilitation.bg

Филиал Овча Могила – с. Овча Могила       
тел.: 06327/ 24 41 / sbr_nk_om@mail.bg

Филиал Кюстендил -  гр. Кюстендил
тел.: 078/ 55 09 70 / sbrnkn_reg@abv.bg

Филиал Баня Карловско – гр. Баня
тел.: 03132/ 22 04 / sbrbania@rozabg.com

Филиал Сандански – гр. Сандански
тел.: 0746/ 3 08 34 / sandanski@rehabilitation.bg

Филиал Павел Баня – гр. Павел Баня
тел.: 04361/ 21 19 / pavelbania@rehabilitation.bg

Филиал Велинград – гр. Велинград
тел.: 0359/ 5 33 59 / velingrad@rehabilitation.bg

Филиал Хисаря – гр. Хисаря
тел.: 0337/ 6 25 72 / sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Наречен – с. Нареченски бани      
тел.: 03342/ 22 24 / nar.bani@abv.bg

Филиал Баните Смолянско – с. Баните     
тел.: 03025/ 22 57 / sbrnk_banite@abv.bg

Филиал Поморие – гр. Поморие
тел.: 0596/ 2 41 50 / pomorie@rehabilitation.bg

Филиал Банкя – гр. Банкя
тел.: 02/ 99 77 065 / bankia@rehabilitation.bg

Филиал Момин Проход – гр. Момин Проход
тел.: 07142/ 61 97 / skkostbg@abv.bg
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САНДАНСКИ – ЕСТЕСТВЕНА 
ЛЕЧЕБНИЦА ЗА ТЯЛОТО И ДУХА

Град Сандански е разположен в полите 
на Пирин планина. Регион с лечебен въздух, 
топли минерални извори и  невероятна при-
рода. Регион, който през вековете е привли-
чал траки, римляни и други народи. Град, за-
печатал вековните им история, бит и култура.

Сандански е град, щедро надарен от 
природата с изобилие от минерални води, 
лековити въздух и климат. Градът е признат 
за най-добрата естествена лечебница в Ев-
ропа за профилактика и лечение на бронхи-
ална астма, а уникалният му климат го про-
славя още и като „българският климатичен 
юг”. Въздухът е чист, беден на алергени, 
богат на кислород и отрицателни йони. На 
фона на безспорните природни дадености, 
мекият климат и наличието на множество 
минерални извори, се предлагат отлични 
възможности за комплексно лечение, ре-
хабилитация и профилактика – климатоле-
чение, кинезитерапия, аерозолотерапия, 
балнеолечение, криотерапия, термотерапия, 
парафинотерапия, фитотерапия и др. Из-
следванията показват, че климатолечението 
в Сандански води до пълно отзвучаване на 
клинични показатели като задух, кашлица и 
експекторация при 80% от пациентите, като 
за пълен оздравителен ефект се препоръчва 
климатолечение два пъти годишно. 

Неподправената любов към миналото и 
традициите по тези земи са причина мест-
ните хора ревниво да пазят фолклора и оби-
чайте си в тяхната неподправена пищност 
и многообразие. Не се изненадвайте, ако 
посещавайки Сандански или селцата около 
него се озовете в сърцето на някои от тради-
ционните фестивали, многообразни култур-
ни събития или празници. Те са важна част 
от живота на местните жители и незабрави-
мо преживяване за гостите на дестинацията.

Там, където водата лекува...
Там, където вятър танцува...
Там, където е зелена коприна...
Там, където ни прегръща Пирина...
Там, където е синьо небето...
ТАМ, КЪДЕТО ТЕ ВОДИ СЪРЦЕТО!!! 

sandanskibg.com
sandanskicrossborder.com

Община Сандански
Бул. "Свобода" 14
Тел.: 0736/ 89 099

oba_sandanski@abv.bg

Туристически 
информационен център

Ул. "Македония" 28
Тел.: 0882 011 039

tic.sandanski@gmail.com
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Магията – Сандански
Сандански е предпочитана дестинация за почивка с пар-

ковете и зоните за разходка, със санаториумите и басейните 
с минерална вода. Градът предлага и множество забавления, 
заведения и магазини. С красивите си паркове, вековни дър-
вета и чист въздух, той е най-добрият всепризнат природен са-
наториум в Европа за лечение на заболявания на дихателната 
система. 

Сандански е един от най-топлите български градове, което 
създава условия за целогодишни слънчево – въздушни про-
цедури. 

Една от емблемите му е паркът „Свети Врач” - единствен с 
пясъчни алеи, и един от най-големите по площ паркове в Бъл-
гария. Простира се на двата бряга на река Санданска Бистрица. 
От 1991 година е признат за паметник на градинско-парковото 
изкуство. В него са засадени над 160 растителни вида. Тук са 
изградени изкуствено езеро, в което се срещат патици и лебе-

ди, множество детски кътове, водно колело, чешми и фонтани. 
Над реката са построени два въжени моста, които са осветени 
през нощта. На територията на парка се намира летният театър, 
в който се провеждат концерти и фестивали – „Пирин фолк” и 
„Младостта на Балканите”. 

В района на Сандански се смята, че е роден и живял во-
дачът на най-голямото въстание в древността – Спартак, от 
тракийското племе меди. Сега неговият паметник е един от 
символите на града.

Сандански има дълга традиция на курортен и балнеологи-
чен център. Множеството хотели посрещат гости целогодиш-
но. По този начин туризмът стимулира търговията и заведени-
ята  в града. 

Близо до Сандански са разположени Мелник, който е най-
малкият град в България, и Роженският манастир.
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Сапарева баня е един малък модел 
на красива България. Уникалната 
и дива природа на Рила планина, 
величието на връх Кабул и кристалните 
Седем рилски езера, атрактивните 
пешеходни маршрути, курортното 
селище Паничище с модерни почивни 
бази, горещите минерални извори, 
емблемата на града – Гейзер-фонтан с 
температура 103°С, богатото културно-
историческо наследство – неолитното 
селище Кременик, античната Германея, 
средновековните църкви и манастири... 

Това е визитната картичка на община 
Сапарева баня.
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КАМЕНГРАД ХОТЕЛ И СПА
4500 Панагюрище, ул. Павел Бобеков 2
Тел.: 0357 628 77  /  Моб.: 0879 801 901

Е-mail: reservations@kamengrad-th.com

ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ
е българска хотелиерска верига, основана през 2007 г., която управлява 5 хотела на четири различни места в страната въз основа на 
различни сегменти: СПА, бизнес, морски, градски и планински туризъм. Нашето портфолио предлага широка гама от продукти и услуги: 
от топла лятна ваканция в Созопол през спокоен СПА уикенд или бизнес престой в Панагюрище, корпоративно събитие в София, семеен 
ски отдих в Боровец, спортен лагер или тиймбилдинг.
Ние се стремим да бъдем предпочитаният избор за индивидуални гости, бизнес и корпоративни туристи за всяка дестинация, като 
предлагаме професионални и гъвкави хотелски продукти и услуги в съответствие с най-високите световни стандарти за туризъм.
Лоялни партньори на компанията са водещи туристически агенции от България, Германия, Русия, Финландия, Швеция и много други 
страни.

ПАРК ХОТЕЛ АСАРЕЛ
4500 Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов 7 

Teл.: 0357 888 00  /  Moб: 0876 808 808
E-mail: reservations@asarel-th.com

ХОТЕЛ КОРАЛ
8130 Созопол, ул. Лазурен бряг 5

Tел.: 0550 / 2 62 66 - в летния сезон  /  Moб.: 0876 110 110  
(Отдел резервации – в работни дни - от 08.00 до 17.30)

E-mail: reservations@coral-th.com

БУТИКОВ ХОТЕЛ СОКОЛ
2010 Боровец

Teл.: 0750 334 34  /  Moб.: 0876 110 110
E-mail: reservations@sokol-th.com

ЗЕМЯТА И ХОРАТА ХОТЕЛ & СПА****
1404 София, ул. Околовръстен път 27

Резервации: 02 424 1000, 0988 12 7000
E-mail: reservations@earthandpeople.bg

www.thracian-hoteliers.com www.thracian-hoteliers.com

КАМЕНГРАД ХОТЕЛ И СПА се намира 
във възрожденския град 
Панагюрище, запазил редица 
спомени от Априлското въстание и 
славното минало и настояще на 
България. 

Новопостроеният ПАРК ХОТЕЛ 
АСАРЕЛ в град Панагюрище 
предлага различни начини да 
опознаете природата и да 
практикувате различни спортни 
дейности. 

ХОТЕЛ КОРАЛ в романтичен 
Созопол - един от най-старите 
градове по българското 
Черноморие, разположен на 
живописен полуостров. 

БУТИКОВ ХОТЕЛ СОКОЛ е 
разположен в ски курорта Боровец, 
с над вековна традиция в 
осигуряването на отлични условия 
за зимни спортове и ски туризъм. 

ХОТЕЛ ЗЕМЯТА И ХОРАТА е 
4-звезден луксозен комплекс, 
разположен в София - столицата 
на България, и един от 
най-старите градове в Европа.



КАМЕНГРАД ХОТЕЛ И СПА
4500 Панагюрище, ул. Павел Бобеков 2
Тел.: 0357 628 77  /  Моб.: 0879 801 901

Е-mail: reservations@kamengrad-th.com

ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ
е българска хотелиерска верига, основана през 2007 г., която управлява 5 хотела на четири различни места в страната въз основа на 
различни сегменти: СПА, бизнес, морски, градски и планински туризъм. Нашето портфолио предлага широка гама от продукти и услуги: 
от топла лятна ваканция в Созопол през спокоен СПА уикенд или бизнес престой в Панагюрище, корпоративно събитие в София, семеен 
ски отдих в Боровец, спортен лагер или тиймбилдинг.
Ние се стремим да бъдем предпочитаният избор за индивидуални гости, бизнес и корпоративни туристи за всяка дестинация, като 
предлагаме професионални и гъвкави хотелски продукти и услуги в съответствие с най-високите световни стандарти за туризъм.
Лоялни партньори на компанията са водещи туристически агенции от България, Германия, Русия, Финландия, Швеция и много други 
страни.

ПАРК ХОТЕЛ АСАРЕЛ
4500 Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов 7 

Teл.: 0357 888 00  /  Moб: 0876 808 808
E-mail: reservations@asarel-th.com

ХОТЕЛ КОРАЛ
8130 Созопол, ул. Лазурен бряг 5

Tел.: 0550 / 2 62 66 - в летния сезон  /  Moб.: 0876 110 110  
(Отдел резервации – в работни дни - от 08.00 до 17.30)

E-mail: reservations@coral-th.com

БУТИКОВ ХОТЕЛ СОКОЛ
2010 Боровец

Teл.: 0750 334 34  /  Moб.: 0876 110 110
E-mail: reservations@sokol-th.com

ЗЕМЯТА И ХОРАТА ХОТЕЛ & СПА****
1404 София, ул. Околовръстен път 27

Резервации: 02 424 1000, 0988 12 7000
E-mail: reservations@earthandpeople.bg

www.thracian-hoteliers.com www.thracian-hoteliers.com

КАМЕНГРАД ХОТЕЛ И СПА се намира 
във възрожденския град 
Панагюрище, запазил редица 
спомени от Априлското въстание и 
славното минало и настояще на 
България. 

Новопостроеният ПАРК ХОТЕЛ 
АСАРЕЛ в град Панагюрище 
предлага различни начини да 
опознаете природата и да 
практикувате различни спортни 
дейности. 

ХОТЕЛ КОРАЛ в романтичен 
Созопол - един от най-старите 
градове по българското 
Черноморие, разположен на 
живописен полуостров. 

БУТИКОВ ХОТЕЛ СОКОЛ е 
разположен в ски курорта Боровец, 
с над вековна традиция в 
осигуряването на отлични условия 
за зимни спортове и ски туризъм. 

ХОТЕЛ ЗЕМЯТА И ХОРАТА е 
4-звезден луксозен комплекс, 
разположен в София - столицата 
на България, и един от 
най-старите градове в Европа.



140



141



Комисия за защита на потребителите
стр. 5

ЧЕРНО МОРЕ – любима дестинация
стр. 7

ЧЕРНО МОРЕ – красива плажна ивица, модерни 
хотели,разнообразна кухня и нестихващ нощен 

живот
стр. 32

Пазарът на недвижими имоти
стр. 46

София - вашата дестинация през 2020 г. 
стр. 66

Събитийният туризъм без корона
стр. 76

Велико Търново - българската дестинация №1 в 
културния туризъм

стр. 88

Общонационален проект: Клуб "България Утре"
стр. 94

Вълшебството на планините
стр. 100

Как да ограничим влиянието на коронавируса върху 
туристическия ни бизнес

стр. 106

103 градуса бутиков СПА хотел, Сапарева баня 137
Aquahouse Thermal & Beach, к.к. Св. Св. 
Константин и Елена 9

Dream hotel, София 74
FPI Hotels & Resorts 69
Green Life Beach & Resort, Созопол 57
Melia Grand Hermitage, к.к. Златни пясъци 11
Melia Sunny Beach, к.к. Слънчев бряг 11
Pulse Health Center, Свети Влас 40
Sol Luna Bay Resort, Обзор 11
Sol Marina Palace, Несебър 11
Sol Nessebar Resort, Несебър 11
STEVE ски училище, Пампорово 115
Travel Mind, София 80
Vello комплекс, Бяла 31
Азалия хотел Балнео & СПА,  
к.к. Св. Св. Константин и Елена 9

Аквапарк Несебър 44
Актиния хотел, к.к. Слънчев бряг 43
Андела туристически комплекс, Юндола 122
Антик хотел, Балчик 21
Арте Парк хотел и СПА, Велинград 121
Асарел Парк хотел, Панагюрище 138
Асеневци ресторант, Велико Търново 91
Астера Банско апартаментен туристически  
комплекс & СПА, Банско 9

Астор Гардън хотел,  
к.к. Св. Св. Константин и Елена 8

Атама, София 75
АТМ хотели 65
Барякова механа ресторант, Банско 114
Бац хотелски комплекс, Петрич 133
Белвю хотел, к.к. Слънчев бряг 42
Бомар, Добрич 30
Боровец Хилс СПА и Резорт, к.к. Боровец 135
БУБСПА 118
Бутик Сплендид хотел, Варна 27
България Ер, София 2
Варна Саут Бей комплекс, Варна 28
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Век - хотелски консумативи, Пловдив 22
Виктория хотел, к.к. Боровец 37
Виктория хотел, Несебър 37
Вила Чинка , к.к. Св. Св. Константин и Елена 8
ВИП Комюникейшън, София 30
Главболгарстрой, София 104
Горна баня бутилираща компания, София 72
Гранд хотел Банско, Банско 41
Гранд хотел Свети Влас, Свети Влас 41
Гранд Хотел София, София 73
Грийн Ууд хотел, Разлог 112
Грифид хотели, к.к. Златни пясъци 16
Дамасцена комплекс, Скобелево 84
Дейзи Резиденс апарт хотел, к.к. Боровец 101
Делта Планет МОЛ, Варна 26
Езерец хотел, Благоевград 127
Естрея Палас хотел,  
к.к. Св. Св. Константин и Елена 25

Естрея Резиденс хотел, к.к. Св. Св. Константин и 
Елена 25

Здравец хотел Уелнес и СПА, Велинград 123
Земята и хората хотел, София 139
Зора къмпинг, Обзор 30
Зорница Сендс хотел, Свети Влас 36
Интерхотел Сандански, Сандански 131
Исторически музей Батак 93
Исторически музей Бяла Черква, Бяла Черква 99
Кабакум бийч апарт хотел, Варна 28
Калоянова крепост атракцион, Арбанаси 91
Каменград хотел и СПА, Панагюрище 138
Кметство Равда 45
Конгреси и мероприятия, София 71
Корал хотел, Созопол 139
Космополитан хотел, Русе 97
Ла Мер Резиденс, Варна 29
Лагуна Бийч ризорт и СПА, Созопол 55
Магура комплекс, с. Рабиша, обл. Видин 140
Марвел хотел, к.к. Слънчев бряг 43
Мариа Палас апартаментен комплекс, Балчик 21

Марина Гранд Бийч хотел,  
Варна, к.к. Златни Пясъци 24

Марина Резиденс бутиков хотел, Варна 24
Мартин клуб хотел, Банско 113
Меридиан турс, София 37
Меридиан хотел Болярски, Велико Търново 91
Меридиан хотел, к.к. Слънчев бряг 37
Мерит Гранд Моста хотел и казино, Свиленград 98
Мистрал хотел, Балчик 21
Мурите клуб хотел, Разлог 111
Наш дом къща за гости, Каварна 15
Никона туристическа агенция, София 78
Нобел хотел, к.к. Слънчев бряг 43
Оазис Дел Сол бутиков хотел, Лозенец 59
Община Балчик 20
Община Бургас 52
Община Велинград 120
Община Вършец 141
Община Каварна 14
Община Казанлък 86
Община Ловеч 92
Община Несебър 34
Община Петрич 132
Община Пловдив 82
Община Разлог 110
Община Самоков 102
Община Сандански 128
Община Смолян 116
Община Хисаря 125
Община Царево 60
Община Челопеч 81
Община Шабла 13
Оливс Сити хотел, София 71
ОП Туризъм, София 66
Орфей хотел, Девин 135
Парк-хотел Стара Загора, Стара Загора 96
Пирин парк хотел, Сандански 129
Престиж Делукс хотел Аквапарк клуб,  
к.к. Златни пясъци 18
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Престиж хотел и Аквапарк,  
к.к. Златни пясъци 18

Прим Експо, София 6
Приморски хотел, к.к. Св. Св. Константин и Елена 9
Райска градина Резорт и СПА, Свети Влас 39
Регионален исторически музей Търговище 93
Рейнбоу Плаза, София 70
Рибарска среща хотел-ресторант, Царево 63
Ривиера ваканционен клуб, Варна 23
Римска баня Термо СПА хотел, Баня 126
Романс Сплендид хотел,  
к.к. Св. Св. Константин и Елена 27

Св. Георги СПА хотел, Поморие 51
Св. Св. Константин и Елена холдинг 8
Св. Св. Петър и Павел хотел, Поморие 49
Свети Никола СПА хотел, Сандански 130
Селена хотел, Созопол 56
Сокол бутиков хотел, к.к. Боровец 139
Софийска опера, София 79
София хотел, к.к. Златни пясъци 19
Специализирани болници за рехабилитация - 
Национален комплекс ЕАД, София 124

Стената апартхотел, к.к. Пампорово 24
Телевизия Туризъм, София 50
Тина Турс, Русе 97
Томас Резиденс апартаментен комплекс, Царево 59
Топола скайс Резорт и Аквапарк, с. Топола 13
Тракийски хотелиери 139
Флора хотел, к.к. Боровец 103
Хан Хаджи Николи, Велико Търново 90
Хелиос хотел, Балчик 23
Хот Спрингс Медикъл и СПА хотел, Баня 136
Царевград Търнов, Велико Търново 89
Цари Мали град, с. Белчин 105
Централна автогара, София 68
Черноморско злато, Поморие 48
Явлена агенция за недвижими имоти 46
Ягодинска пещера, с. Ягодина 99
Янакиев клуб хотел, к.к. Боровец 103




