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Новини от членовете на НБТ

По повод рождения ден на Албена бяха засадени дръвчета

Вечнозелените дръвчета са подарък за празника от 
г-н  Лъчезар  Тодоров  -  първият  управител  на  х-л 
„Доростор“, сега „Paradise Blue Hotel & Spa", и директор 
„Експлоатация“ в годините 1974 – 1986.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/po-povod-rozhdeniya-den-na-albena-byaha-zasadeni-dravcheta/


Фолклорни  танци,  музика,  песни,  обичаи  и  обредност  „На 
мегдана в Албена“

Четвъртият  международен  фестивал  на 
любителското  фолклорното  изкуство  „Морско 
надиграване  и  надпяване  –  На  мегдана  в  Албена“  се 
провежда от 1-ви до 5-ти септември 2018 г..

Повече информация

Малка Мис и Малък Мистър България 2018 – приказка без край 
в Албена“

6-тото издание на Националния детски конкурс за красота и таланти Малка Мис 
и Мистър, Мис и Мистър Тийн България 2018 се провежда от 7 до 11 септември 2018 г. 
в к.к. Албена. Албена за пръв път ще бъде домакин на престижния детски форум.

Повече информация

Регионални новини от България

Стартира  кандидатстването  за  третите  годишни  награди  в 
туризма

От 1 септември стартира надпреварата за третите Годишни награди в туризма. 
Всички желаещи ще подават своята кандидатура до средата на октомври зя някоя от 16-
те категории.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/startira-kandidatsktvaneto-za-tretite-godishni-nagradi-v-turizma/
http://tourismboard.bg/news/malka-mis-i-malak-mistar-balgariya-2018-prikazka-bez-kraj/
http://tourismboard.bg/news/folklorni-tantsi-muzika-pesni-obichai-i-obrednost-na-megdana-v-albena/


Wizz Аir спира да лети между София и Варна от 27 октомври 
2018 г.

Нискобюджетната компания Wizz Аir преустановява 
от  полетите  между  София  и  Варна  от  27  октомври. 
Новината беше потвърдена както от авиокомпанията, така 
и  от  дружеството  "Фрапорт  туин  стар  еърпорт 
мениджмънт",  концесионер  на  летищата  във  Варна  и 
Бургас.

"Ние  непрекъснато  следим заетостта  на  маршрутите  си  и  ако  е  необходимо, 
разпределяме определени капацитети по други, по-популярни линии", гласи отговорът, 
който  от  компанията  дадоха  на  въпроса  каква  е  причината  за  прекратяването  на 
летателната им програма от София до Северното Черноморие.

Повече информация

Заличават  21  туроператора  от  Националния  туристически 
регистър

Министерство  на  туризма  заличава  вписването  на  21  туроператора  от 
Националния туристически регистър. Причината е, че дружествата не са предоставили 
задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за 
извършване на туроператорска дейност.

Повече информация

Не са много постъпилите в КЗП сигнали от туристи това лято

В  между  8  и  10%  от  случаите  са  констатирани  нарушения,  съобщи 
председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

Повече информация

Родопската балнео- и СПА дестинация има огромен потенциал

Родопската балнео- и СПА дестнация е сред най-конкурентните в страната и има 
огромен  потенциал  да  привлича  хиляди  туристи  от  страната  и  чужбина  с 
висококачествен  продукт.  Тя  е  една  от  седемте  СПА  дестинации,  които 
Министерството на туризма разработи за територията на страната и ги предложи за 
публично обсъждане.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/wizz-air-spira-da-leti-mezhdu-sofiya-i-varna-ot-27-oktomvri-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/zalichava-21-turoperatora-ot-natsionalniya-turisticheski-registar/
http://tourismboard.bg/news/rodopskata-balneo-i-spa-destinatsiya-ima-ogromen-potentsial/
http://tourismboard.bg/news/ne-sa-mnogo-postapilite-v-kzp-signali-ot-turisti-tova-lyato/


Очакват 2 милиона туристи в Пловдив през 2019 г.

Кметът Иван Тотев е убеден, че освен над 300 културни събития, планирани за 
2019 г.  от  фондация  "Пловдив 2019",  с  успешното  домакинство  градът  ще  спечели 
огромен имидж като един от значимите културни центрове в Европа и забележителна 
туристическа дестинация.

Повече информация

Международни новини от света

Най-посещаваните от туристи държави през 2017 г.

Световната  организация  по  туризъм на  Организацията  на  обединените  нации 
(UNWTO)  публикува  доклада  UNWTO  Tourism  Highlights,  който  представя  кратък 
преглед на международния туризъм в света въз основа на резултатите за 2017 година. 
През миналата година са направени рекорди от 1.323 милиарда пътувания в чужбина. 
Това представлява увеличение от почти седем процента спрямо 2016 г. - най-голямото 
увеличение от 2010 г. насам.

Повече информация

Държавите, чиято популярност сред туристите расте най-бързо

Европа и Африка са двата континента, в които броят на туристите расте най-
бързо, сочи доклад на Световната организация по туризъм към ООН.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/darzhavite-chiyato-populyarnost-sred-turistite-raste-naj-barzo/
http://tourismboard.bg/news/naj-poseshtavanite-ot-turisti-darzhavi-prez-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/ochakvat-2-miliona-turisti-v-plovdiv-prez-2019-g/


Чуждестранните туристи в Испания намаляват за първи път от 
години

Броят на чуждестранните туристи, посещаващи Испания през юли, за първи път 
спадна  от  едно  десетилетие,  сочат  официални  данни.  Вероятно  това  е  резултат  от 
факта, че любителите на слънцето и морето избират по-евтини дестинации като Турция 
и Тунис.

Повече информация

Световното  първенство  по  футбол  е  подкрепило  хотелите  в 
Москва и Санкт Петербург

Хотелите в Москва и Санкт Петербург са се възползвали от притока на туристи 
по време на Световното първенство по футбол. Спортното събитие обаче е повлияло по 
различен начин на хотелите в руската столица и във втория по големина град в Русия.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/svetovnoto-parvenstvo-po-futbol-e-podkrepilo-hotelite-v-moskva-i-sankt-peterburg/
http://tourismboard.bg/news/chuzhdestrannite-turisti-v-ispaniya-namalyavat-za-parvi-pat-ot-godini/

