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Новини от членовете на НБТ

Завърши  X  юбилеен  тенис  турнир  за  аматьори  „Св.  Св. 
Константин и Елена Къп“ 2018

 На тенис кортовете на Гранд хотел Варна се проведе 
X юбилеен тенис турнир за аматьори “Св. Св. Константин 
и  Елена  Къп”  2018  –  събитие,  включено  в  празничната 
програма, посветена на 110-годишнината на едноименния 
курортен комплекс.

Победителите  и  финалистите  във  всяка  от  групите 
получиха  купи,  грамоти,  предметни  награди  и  ваучери  за  почивка  в  най-новия  пет 
звезден хотел Астор Гардън и хотел Балнео & СПА Азалия, осигурени от организатора 
на турнира Св. Св. Константин и Елена холдинг АД и партньорите на събитието А1, 
Община Варна, Аквахаус Термал & Бийч и Есен Спорт.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zavarshi-x-yubileen-tenis-turnir-za-amatori-sv-sv-konstantin-i-elena-kap-2018/


Регионални новини от България

Министерството на туризма направи проверка на туроператора 
Уърлд Травел Мениджмънт

Министерство  на  туризма  направи  проверка  на  дейността  на  фирма  Уърлд 
Травел  Мениджмънт  във  връзка  с  разпространена  в  публичното  пространство 
информации за некоректна дейност на компанията във връзка с пътуване в Канада.

Проверката  в  регистрите  показа,  че  към  момента  туроператора  е  с  изтекла 
застраховка.

Повече информация

Международни новини от България и света

Туристите с повече права в Европа от 1 юли 2018 г.

От 1 юли пътуващите, които резервират пакетни туристически ваканции, ще се 
възползват  от  по-големи  права  като  потребители,  съобщи  пресслужбата  на 
Европейската комисия.

Новите  правила  обхващат  не  само  традиционните  пакетни  туристически 
ваканции, но и други форми на комбинирано пътуване.

Повече информация

ЮНЕСКО гласува  с  пълен  консенсус  решение  за  опазване  на 
Национален парк „Пирин“ и развитие на ски инфраструктурата

Българската делегация представи и защити държавната позиция за опазване на 
Национален  парк  „Пирин“  по  време  на  42-то  заседание  на  Комитета  за  световното 
природно наследство към ЮНЕСКО в Бахрейн.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/turistite-s-poveche-prava-v-evropa-ot-1-yuli-2018-g/
http://tourismboard.bg/news/yunesko-glasuva-s-palen-konsensus-reshenie-za-opazvane-na-natsionalen-park-pirin-i-razvitie-na-ski-infrastrukturata/
http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-napravi-proverka-na-turoperatora-uarld-travel-menidzhmant/


Кемпински  Хотел  Гранд  Арена  Банско  избран  за  „Най-добър 
хотел на България за 2018” от Световните туристически награди

Кемпински  Хотел  Гранд  Арена  Банско  спечели  за 
втора  поредна  година  титлата  за  „Най-добър  хотел  на 
България  за  2018”  („Bulgaria’s  Leading  Hotel  2018”)  от 
Световните туристически награди (World Travel Awards).

Гласуването  се  проведе  онлайн  на  официалната 
страница  на  организацията  и  бе  отворено  както  за 

професионалисти от сферата на туризма, така и за крайните потребители.
Тазгодишната гала церемония по връчването на наградите се състоя на 30 юни в 

историческата зала „Запейон” в центъра на гръцката столица Атина.
Повече информация

Над  5  млн.  туристи  са  посетили  градовете  домакини  на 
световното първенство по футбол в Русия

Най-голям е туристическият поток в Москва с повече 
от 2.7 милиона души, докато в Санкт Петербург са над 600 
хиляди,  а  в  Сочи  -  500  хиляди.  Увеличението  на 
туристите,  които  са  посетили  градовете  домакини  на 
световното, е от 19% в Москва до 1 678% в Саранск, при 
среден  ръст  от  74%,  каза  директорът  на  Руския 

туристически център Олег Сафонов.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/kempinski-hotel-grand-arena-bansko-izbran-za-naj-dobar-hotel-na-balgariya-za-2018-ot-svetovnite-turisticheski-nagradi/
http://tourismboard.bg/news/nad-5-mln-turisti-sa-posetili-gradovete-domakini-na-svetovnoto-parvenstvo-po-futbol-v-rusiya/

