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Новини от България

България  отчита  7,3  %  ръст  на  чуждестранните  туристи  за 
периода януари- ноември 2017 г.

„Отчетените данни дават възможност и амбиция да се стремим през 2018 г. да 
достигнем  10  млн.  чуждестранни  туристи,  които  да  предпочетат  държавата  ни  за 
почивка или пътуване", посочи министър Ангелкова.

Повече информация

Посланикът  на  Румъния  Гъля:  Втори  кабинков  лифт  ще 
увеличи туристопотока от Румъния

В  началото  на  активния  зимен  сезон  в  най-популярния  зимен  курорт  на 
Балканите - Банско, посланикът на Румъния – Н. Пр. Йон Гъля, посети курорта, за да 
проведе работна среща с градоначалника Георги Икономов на 29 декември 2017 г.  

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/balgariya-otchita-7-3-rast-na-chuzhdestrannite-turisti-za-perioda-yanuari-noemvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/poslanikat-na-rumaniya-galya-vtori-kabinkov-lift-shte-uvelichi-turistopotoka-ot-rumaniya/


Кметът на Пловдив Иван Тотев и генералния консул на Турция 
Хюсейин Ергани обсъдиха сътрудничество в туризма

„Близостта  на  България  и  Турция  прави  и  двете  страни  предпочитани 
дестинации“,  заяви  генералният  консул  на  Република  Турция  в  Пловдив  Хюсейин 
Ергани на 3 януари 2018 г. и припомни, че Пловдив е побратимен с два турски града – 
Истанбул и Бурса. Повече информация

6.1%  ръст  на  посещенията  на  чужденци  в  България  през 
ноември 2017 г.

Най-много  посещения  в  България  през  ноември  2017  г.  са  реализирали 
гражданите от Румъния - 128.4 хил., Гърция - 96.9 хил. и Турция - 89.5 хил., показват 
данните на Назионалния статистически институт. Повече информация

6% ръст на посетителите в обектите и експозициите на РИМ - 
Велико Търново през 2017 г.

Културно-историческите забележителности на 
старата столица през 2017-та са разгледани от над 
440  хиляди  души,  от  които  260,575  българи  и 
180,107  чужденци,  като  чуждестранните  туристи 
са  се  увеличили  с  26%  в  сравнение  с  2016  г.  

Повече информация

Румънските  туристи  са  лидери  по  посещения  на  Двореца  в 
Балчик през 2017 г.

Туристи  от  32  националности  са  посетили  Двореца  в  Балчик,  бившата 
резиденция  на  румънската  кралица  Мария,  през  2017  г.,  съобщи  директорът  на 
културния институт  Жени Михайлова. Посетителите общо са 261 372, което е с 2% 
повече от предходната година. Повече информация

http://tourismboard.bg/news/rumanskite-turisti-sa-lideri-po-poseshteniya-na-dvoretsa-v-balchik-prez-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/6-rast-na-posetitelite-v-obektite-i-ekspozitsiite-na-rim-veliko-tarnovo-prez-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/6-1-rast-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-noemvri-2017-g/
http://tourismboard.bg/news/kmetat-na-plovdiv-ivan-totev-i-generalniya-konsul-na-turtsiya-hyusejin-ergani-obsadiha-satrudnichestvo-v-turizma/


Новини от света

Нoв дaнъĸ зa тypиcтитe в Гърция през 2018 г.

Oт 1 янyapи 2018 г. в Гъpция влизa в cилa нoв 
дaнък зa туриcтитe - oт 0,25 дo 4 eвро нa нoщ зa 
пренoщyвaнe  в  хотeл  в  зaвиcимост  oт  нeгoвaтa 
катeгopия. Oт гоститe нa пeтзвeзднитe хотeли щe се 
cъбиpa  такса  oт  4  eвро  нa  нoщ,  пpи 
чeтиpизвeзднитe – 3 eвро, тpизвeзднитe – 1,5 eвро.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/nov-danak-za-typictite-v-gartsiya-prez-2018-g/

