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Новини от членовете на НБТ

Албена  АД  с  награда  за  цялостен  принос  към  развитието  на 
туризма

Албена АД взе участие в състоялото се 
във  Варна  изложение  „Дестинация  Варна“, 
като представи актуалните си предложения за 
есенно-зимния  сезон.  На  Бала  на  туризма, 
организиран  в  рамките  на  изложението, 
Албена АД  бе наградено за цялостен принос 
към развитието на туризма.
Повече информация

Благотворителен коктейл „Изкуството за деца в нужда 2017” на 
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”

42 000 лева дарения в полза на деца в неравностойно положение бяха събрани по 
време на тазгодишната благотворителна инициатива „Изкуството за деца в нужда 2017” 
на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” на 5 декември.

http://tourismboard.bg/news/albena-ad-s-nagrada-za-tsyalosten-prinos-kam-razvitieto-na-turizma/
http://albena.bg/bg
http://albena.bg/bg


За  девета  поредна  година  дарителските  средства 
бяха  набрани  чрез  целогодишна  кампания  за 
продажба  на  произведения  на  изкуството  от 
каталога  на  Фондацията  и чрез  парични дарения. 
Повече информация

Колко пари харчи българинът за Коледен туризъм?

Председателят на Контролния съвет на сдружение Национален борд по туризъм 
доц. Румен Драганов и зам.-предстаделят на Управителния съвет на сдружението Поли 
Карастоянова  дадоха  своите анализ  и  прогнози  как  и  колко  харчи  българинът  по 
Коледните  празници  студиото  на  "България  сутрин"  на  телевизия  Bulgaria  On  Air. 
Повече информация

Новини от България

Министерството на  туриризма подготвя туристически форум на 
България в Пекин през 2018 г.

Подготвя  се  туристически  форум  на  високо 
равнище  между  Република  България  и 
Китайската  народна  република,  който  да  се 
проведе  в  Пекин  през  пролетта  на  2018  г.  По 
този  повод  министърът  на  туризма  Николина 
Ангелкова проведе работна среща с Н.Пр. Джан 
Хайджоу,  извънреден  и  пълномощен  посланик 
на  Китайската  народна  република,  на  1 
декември 2017 г.

Идеята  е  с  форума  в  китайската  столица  да  се  даде  сериозен  тласък  на 
развитието  на  туризма  между  двете  държави.  За  събитието  България  ще  покани  и 
представители на Европейската комисия, както и на съседни страни, обяви пред госта 
министър Ангелкова. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turirizma-podgotvya-turisticheski-forum-na-balgariya-v-pekin-prez-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/kolko-pari-harchi-balgarinat-za-koleden-turizam/
http://tourismboard.bg/news/blagotvoritelen-koktejl-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-2017-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena/


Министър Ангелкова: Могат да се отворят много възможности 
за инвестиции от Саудитска Арабия

Саудитска Арабия има сериозен интерес от инвестиции не само към петзведни 
хотели в България, но към възможностите за вложения в балнео- и СПА туризма у нас, 
заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в предаването "Лице в лице” по бТВ 
на 4 декември 2017 г. Повече информация

Министерството на туризма пуска туристическо приложение за 
Вайбър

Българското Министерство на туризма е първото в света, което пуска услуга с 
възможност  за  директно  споделяне  на  туристически  обекти  чрез  Chat  Extension  на 
Вайбър. Услугата е съвместен проект на Министерството на туризма и iLoveBulgaria. 
Всички,  които  използват  Вайбър  на  телефоните  си  в  България,  вече  ще  могат  да 
получават  информация  за  българските  туристически  обекти  чрез  директната  връзка 
между приложението и платформата. Повече информация

Министър Ангелкова на работна среща с посланика на Украйна 
Балтажи

“Наблюдаваме  постоянно  увеличение  на  броя  туристи,  които  посещават 
България и на българските посетители в Украйна, нарастват и приходите от украински 
туристи в страната ви“, заяви посланикът на Украйна Балтажи на среща с министър 
Ангелкова на 7 декември 2017 г. Повече информация

Министерството на туризма с амбициозна програма от събития 
през 2018 година

2018  г.  ще  е  с  ключови  събития  за  българския  туризъм,  обяви  министър 
Ангелкова на работна закуска с дипломатическия корпус на 5 декември 2017 г. „Част от 
тях ще са по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, организираме и 
второ издание на Световния конгрес на древните цивилизации“, каза още тя.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-s-ambitsiozna-programa-ot-sabitiya-prez-2018-godina/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-na-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-ukrajna-baltazhi/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-puska-turistichesko-prilozhenie-za-vajbar/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-mogat-da-se-otvoryat-mnogo-vazmozhnosti-za-investitsii-ot-sauditska-arabiya/


Бутиково  имение  край  Мелник  става  член  на  престижна 
световна организация

От  март  2018  г.  имението  Zornitza 
Family  Estate става  първият  български 
член  на  престижната  световна 
организация  Relais  &  Châteaux,  която 
обединява над 550 хотели и ресторанти по 
цял свят.

Избраните  за  членове  на  веригата  се 
задължават  да  опазват  и  развиват 

богатството и многообразието на своята местност, да спазват най-добрите традиции в 
гостоприемството. Повече информация

Новини от света

Директна самолетна линия София - Баку от 16 януари 2018 г.

Нискотарифната  компания  Buta 
Airways обяви  директни  полети  между 
София и Баку. Цените ще започват от 29 
Евро  в  посока.  Полетите  ще  се 
осъществяват  веднъж  седмично  във 
вторник.

„Полетът по маршрута Баку-София ще 
отвори  нови  популярни  дестинации  за 
почивка за гражданите на нашата страна. 

Изпълнението на полетите от Buta Airways ще направи Европа и Баку още по-достъпни 
за туристите“, обяви Яхангир Ацеров, президент на Азербайджанските авиолинии.
 Повече информация

http://tourismboard.bg/news/direktna-samoletna-liniya-sofiya-baku-ot-16-yanuari-2018-g/
https://www.butaairways.az/en
https://www.butaairways.az/en
http://tourismboard.bg/news/butikovo-imenie-kraj-melnik-stava-chlen-na-prestizhna-svetovna-organizatsiya/
http://www.zornitzaestate.com/bg/
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