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Новини от членовете на НБТ

Концерт и много изненади на рождения ден на к.к. „Албена“

Курортен  комплекс  „Албена“  празнува  49-тата  си 
годишнина на 24-ти август 2018 г. К.к. “Албена“ стартира 
и продажбите на резервации за следващия сезон.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/kontsert-i-mnogo-iznenadi-na-rozhdeniya-den-na-k-k-albena/
http://albena.bg/bg


Доц.  Румен  Драганов:  Дефиницията  за  турист  на  Световната 
организация по туризъм и Министерството на туризма се разминават

Интервю с доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози 
на информационната среда в туризма към УниБИТ и председател на Контролния съвет 
на НБТ, за състоянието на българския туризъм пред в-к Дума.

Повече информация

Регионални новини от България

Всеки трети българин пътува с цел туризъм веднъж годишно

Около 30% от българите,  или почти всеки трети наш сънародник, е направил 
поне веднъж туристическо пътуване с лична цел (зад граница или вътре в страната), 
сочат данни от анализ на Евростат за туристическите пътувания на гражданите на ЕС 
през 2016 г. Средният показател за пътуванията на европейците е почти двойно по-
голям от нашия - 62 на сто от европейските граждани са пътували поне веднъж с цел 
туризъм през въпросната година.

Повече информация

Стопаните на 10 морски плажа са застрашени от прекратяване 
на договорите

Министър Ангелкова обърна внимание, че сега няма 
ясен регламент, а наистина е необходима законова база, за 
да  може  туристическата  администрация  да  задължи 
концесионерите  и  наемателите  да  осигурят  тази 
достъпност.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/stopanite-na-10-morski-plazha-sa-zastrasheni-ot-prekratyavane-na-dogovorite/
http://tourismboard.bg/news/vseki-treti-balgarin-patuva-s-tsel-turizam-vednazh-godishno/
http://tourismboard.bg/news/dots-rumen-draganov-definitsiyata-za-turist-na-svetovnata-organizatsiya-po-turizam-i-ministerstvoto-na-turizma-se-razminavat/


София вече предлага тридневна туристическа карта

Новата инициатива на Центъра за градска мобилност 
- картата Sofia Pass, засега е само тридневна. Тя позволява 
на  гостите  на  града  да  се  возят  неограничено  с  всички 
линии на градския транспорт срещу 20 лв. Притежателите 

 могат да се възползват също и от отстъпки от 5 до 50% вѝ  
музеи,  галерии,  търговски  обекти,  спортни  центрове, 

заведения за хранене и развлечения.
Повече информация

Добринище с обещания за туризъм и през четирите сезона

Интервю  с  Китан  Галчев,  кмет  на  Добринище,  в  ефира  на  Bloomberg  TV 
Bulgaria, за туристическите перспективи на региона.

Повече информация

Международни новини от света

Турция иска да се откаже от системата Аll inclusive

Туристическият сектор в Турция обмисля дали да не 
се  откаже  от  системата  Аll  inclusive,  пише  вестник 
„Хюриет“,  позовавайки  се  на  Конфедарацията  на 
търговците и занаятчиите. Според бранша системата вече 
се  е  изчерпала  и  въпреки  че  броят  на  туристите  е 
надхвърлил  нивата  от  2014  година,  приходите  не 

нарастват и дори намаляват.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turtsiya-iska-da-se-otkazhe-ot-sistemata-all-inclusive/
http://tourismboard.bg/news/dobrinishte-s-obeshtaniya-za-turizam-i-prez-chetirite-sezona/
http://tourismboard.bg/news/sofiya-veche-predlaga-tridnevna-turisticheska-karta/

