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Новини от членовете на НБТ

Пробив в  най-високия сегмент  на  туризма:  Relais  & Châteaux 
стъпи в България

Бутиковото  имение  Zornitza  Family  Estate, 
разположено в Мелнишкия регион, стана първият 
български  член  на  престижната  световна 
асоциация  Relais  &  Châteaux.  Новината  бе 
съобщена  по  време  на  годишния  конгрес  на 
асоциацията в Мадрид, а членството влиза в сила 
от 1 март 2018 г.
“За нас е огромна чест да бъдем част от 
невероятното семейство на Relais & Châteaux, 

което обединява над 550 уникални хотели и ресторанти по цял свят”, обяви Марко 
Стойчев, управляващ партньор на Zornitza Family Estate. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/probiv-v-naj-visokiya-segment-na-turizma-relais-chateaux-stapi-v-balgariya/
http://www.zornitzaestate.com/bg/
http://www.zornitzaestate.com/bg/


Хотел Парадайс Блу Хотел  & СПА в Албена с награда за Най-
добър хотелски комплекс 2017

Парадайс  Блу  Хотел  &  СПА в  к.к.  Албена 
получи  наградата  за  Най-добър  хотелски 
комплекс в категория „Хотели и ваканционни 
комплекси”  от  националния  конкурс  “Сграда 
на годината България 2017”.
Инвеститор на проекта е Албена АД, архитект 
–  Проектантско  бюро  Албена  ООД  с  арх. 
Коларова и арх. Петкова, интериорният дизайн 
е  дело  на  френското  дизайнерско  студио 
„Borella Art Design”.
Повече информация

Турнир  от  първа  категория  до  14  г.  на  “Тенис  Европа“  на 
кортовете на к.к. Албена през 2018 г.

България ще бъде домакин на международен 
турнир  по  тенис  за  юноши и  девойки  до  14-
годишна  възраст  от  календара  на  "Тенис 
Европа",  съобщиха  от  Европейската  Тенис 
Асоциация.  Надпреварата  ще  бъде  от  най-
високата  първа  категория,  а  страната  ни  за 
първи  път  получава  привилегията  да 
организира състезание от толкова висок ранг в 
тази възрастова група. Турнирът ще се проведе 
от 26 май до 3 юни 2018 г.  на кортовете във 

ваканционно селище Албена. Основните схеми при юношите и девойките ще бъдат от 
по 64 състезатели.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turnir-ot-parva-kategoriya-do-14-g-na-tenis-evropa-na-kortovete-na-albena-prez-2018-g/
http://albena.bg/bg
http://tourismboard.bg/news/hotel-paradajs-blu-hotel-spa-v-albena-s-nagrada-za-naj-dobar-hotelski-kompleks-2017/
http://albena.bg/bg
http://albena.bg/bg/hotels/hotel-paradise-blue-albena.html


Новини от други НПО в сектора на туризма

Министерството на туризма и БХРА проведоха работна среща

Ръководството  на  хотелиерската  и 
ресторантьорска асоциация заяви желанието си 
за  съвместна  работа  с  Министерството  на 
туризма  с  креативни  идеи  в  полза  на 
българския туризъм.
"Призовавам за обединение на туристическия 

бранш и ще подкрепим всякакви инициативи, 
които  ще  подпомогнат  работата  му",  заяви 
министър Ангелкова. Повече информация

Новини от България

Над 6 млрд. лв. приходи са отчетени в туризма през 2017 година

Над 6 млрд. лв. приходи са отчетени в туризма през 2017 година. Това съобщи за 
радио „Фокус" министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя добави, че , че през 
новата година темпът на популяризация ще се увеличи, а България ще се превърне в 
разпознаваема туристическа дестинация в „Топ 5" за Югоизточна Европа.

Повече информация

Министър  Ангелкова:  За  10  месеца  минахме  границата  от  8 
милиона чужди туристи

Министърът  на  туризма  Николина  Ангелкова  разказва  за  постиженията  и 
приоритетите  на  министерството  в  интервю  за  вестник  Труд,  публикувано  на  18 
декември 2017 г. Вж. интервю

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-za-10-mesetsa-minahme-granitsata-ot-8-miliona-chuzhdi-turisti/
http://tourismboard.bg/news/nad-6-mlrd-lv-prihodi-sa-otcheteni-v-turizma-prez-2017-godina/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-i-bhra-provedoha-rabotna-sreshta/


България ще се популяризира като туристическа дестинация на 
големи спортни състезания

Министерството  на  туризма  ще  популяризира  България  като  целогодишна 
туристическа дестинация и чрез големи спортни състезания, на които страната ни ще е 
домакин през 2018 година. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова 
след срещите си с ръководители на три спортни организации на 21 декември.  Повече 
информация

Министър Ангелкова: Ще работим с Индия за увеличаване на 
туристите и привличане на инвестиции

„Искаме  да  представим  в  Индия  възможностите  за  културно-исторически  и 
балнео- и СПА туризъм у нас", обясни министър Ангелкова на работна среща с Н. Пр. 
Пууджа Капур, посланик на Индия в България, на 18 декември 2017 г.

Повече информация

Министър  Ангелкова  проведе  работна  среща  с  посланика  на 
САЩ Ерик Рубин

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Н. Пр. 
Ерик Рубин, посланик на САЩ в България, на 22 декември 2017 г. Основен акцент на 
разговора  бяха  механизмите  за  насърчаване  на  пътуванията  между  двете  страни  и 
възможностите за инвестиции в България. Повече информация

През  зимния  туристически  сезон  в  Банско  ще  има  гръцки  и 
румънски патрули

За  поредна  година  стартира  доказаната  през  годините  добра  практика  на 
патрулиране  на  смесени  българо-гръцки  и  българо-румънски  полицейски  екипи  в 
Банско, съобщиха от пресцентъра на МВР. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/prez-zimniya-turisticheski-sezon-v-bansko-shte-ima-gratski-i-rumanski-patruli/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-sasht-erik-rubin/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-shte-rabotim-s-indiya-za-uvelichavane-na-turistite-i-privlichane-na-investitsii/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-shte-se-populyarizira-kato-turisticheska-destinatsiya-na-golemi-sportni-sastezaniya/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-shte-se-populyarizira-kato-turisticheska-destinatsiya-na-golemi-sportni-sastezaniya/


Ръст на британските туристи в Банско

Ръст  от  30  % на  британските  туристи  в  Банско  е  отбелязан  през  изминалия 
туристическия сезон,  стана ясно по време на работна среща в Банско,  проведена по 
инициатива на Британското посолство в България на 20 декември.

„За  нас  е  важна  обратната  връзка  от  страна  на  Британско  консулство  и 
туристическите  компании.  Всякакви  предложения  и  идеи,  които  биха  могли  да 
подобрят  нашата  работа  и  комфорта  на  туристите,  ще  бъдат  възприети",  сподели 
кметът на Банско Икономов по време да дискусията. Повече информация

11,9  %  ръст  на  приходите  от  нощувки  в  област  Варна  през 
октомври 2017

Приходите от нощувки през октомври 2017 г. в област Варна достигат 5,3 млн. 
лв.  или  с  11.9%  повече  в  сравнение  с  октомври  2016  година.  Това  съобщиха  от 
териториалното  статистическо  бюро  –  Североизток.  Регистрирано  е  увеличение  на 
приходите  както  от  български  граждани  -  с  22.6%,  така  и  от  чужди  -  с  6.5%. 
Пренощувалите чужденци са 16 400, като най-висок e делът на гостите от Германия - 
28.5%. Вж. статистика

http://tourismboard.bg/news/11-9-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-oblast-varna-prez-oktomvri-2017/
http://tourismboard.bg/news/rast-na-britanskite-turisti-v-bansko/

