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Новини от членовете на НБТ

5 от хотелите на Албена АД получиха сертификат Travelife

Хотелите  Фламинго  Гранд, 
Парадайс  Блу,  Гергана,  Калиакра  и 
Лагуна  Гардън във  ваканционно  селище 
Албена получиха своите сертификати по 
системата  за  устойчиво  развитие 
Travelife. Повече информация

Ваканционно селище Албена с дарение към храм Света Троица в 
Добрич

Албена  АД  направи  дарение  на  оборудване  и  книги  на  църковното 
настоятелство при храм „Света Троица“, гр. Добрич. Оборудването ще се използва в 
неделното  училище  и  трапезарията  към  социалната  кухня.  Книгите  ще  обогатят 
библиотеката  към  храма  и  неделното  училище,  в  което  децата  изучават 
Вероизповедание. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/vakantsionno-selishte-albena-s-darenie-kam-hram-sveta-troitsa-v-dobrich/
http://tourismboard.bg/news/5-ot-hotelite-na-albena-ad-poluchiha-sertifikat-travelife/
http://albena.bg/bg
http://albena.bg/bg
http://albena.bg/bg/hotels/hotel-laguna-garden.html
http://albena.bg/bg/hotels/hotel-kaliakra-albena-bulgaria.html
http://albena.bg/bg/hotels/hotel-gergana-albena-bulgaria.html
http://albena.bg/bg/hotels/hotel-paradise-blue-albena.html
http://albena.bg/bg/hotels/hotel-flamingo-grand.html


Новини от България

Министър Ангелкова: Европредседателството дава възможности 
да рекламираме активно България като туристическа дестинация

„Председателството  на  България  на  Съвета  на  ЕС  от  началото  на  2018  г.  е 
изключително  важно  за  популяризиране  на  страната  ни.  Нашата  държава  ще  има 
възможността да задава посоката на голямата европейска политическа сцена и да е в 
центъра на вниманието през годината“. Това заяви министърът на туризма Николина 
Ангелкова пред медии в Пловдив. „Максимално сме разширили обсега на проявите не 
само в ЕС, но и съвместно със Световната организация по туризъм, за да покажем това, 
което имаме като туристическа дестинация“, подчерта тя. Повече информация

Летище София посрещна 6-милионния си пътник

В  навечерието  на  коледните  празници 
най-голямото  международно  летище  в 
България,  летище  София,  отбелязва  своя 
втори  рекорд  за  година.  Само  за  месец  и 
половина  през  летище  София  преминаха  1 
млн.  пътници,  а  на  30  ноември  2017  г. 
пристигна 6-милионният . Повече информация

Екскурзоводите  и  музейните  служители  от  Белоградчик  на 
учебно пътуване

Обучението  е  първо по рода си  и  е  организирано  от  община  Белоградчик,  а 
темата на лекторията бе „Екскурзоводските местни беседи и обслужване в цялостните 
туристически маршрути и продукти”. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ekskurzovodite-i-muzejnite-sluzhiteli-ot-belogradchik-na-uchebno-patuvane/
http://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-posreshtna-6-milionniya-si-patnik/
https://www.sofia-airport.bg/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-evropredsedatelstvoto-dava-vazmozhnosti-da-reklamirame-aktivno-balgariya-kato-turisticheska-destinatsiya/


Новини от света

Саудитска Арабия с интерес да инвестира в 5-звездни хотели в 
България

Министърът на туризма Николина Ангелкова представи пред принц Султан бин 
Салман  бин  Абдулазиз  Ал-Сауд  в  Рияд,  Саудитска  Арабия,  Картата  на 
инвестиционните  проекти  в  туризма  в  България.  Тя  обърна внимание  на  огромните 
възможности за развитие на различни видове туризъм – СПА, културно-исторически, 
здравен  и  морски.  „През  миналата  година  броят  на  посещенията  на  граждани  от 
Саудитска  Арабия  в  България  бележи  ръст  от  78%  спрямо  2015  г.“,  посочи  още 
министър Ангелкова. Повече информация

България  се  включи  в  политически  форум  в  Брюксел  за 
развитието на туризма

„Европа  е  топ  туристическа  дестинация  в 
света и ако искаме да запазим този статус, трябва 
да  се  справим  с  редица  предизвикателства  – 
инфраструктура,  капацитет  за  настаняване, 
квалифицирани  човешки  ресурси, 
административна  тежест,  иновации  и 
дигитализация“.  Това  заяви  зам.-министърът  на 

туризма на България Ирена Георгиева на политическия дебат „Бъдещето на туризма в 
ЕС“, организиран в Брюксел от Европейската комисия на 29 ноември 2017 г. Форумът 
бе посветен на Европейския ден на туризма. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-se-vklyuchi-v-politicheski-forum-v-bryuksel-za-razvitieto-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/sauditska-arabiya-s-interes-da-investira-v-5-zvezdni-hoteli-v-balgariya/

