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Новини от членовете на НБТ

Buzz D'Angelo и Акага пристигат в Албена

Ваканционно селище Албена подарява на гостите си 
поредната  незабравима  музикална  вечер  на  открито.  На 
лятната сцена до хотел Добруджа в 21:00 часа на 4 август 
2018 г.,  ще се  качат  група  Акага  и Buzz  D'Angelo,  най-
добрият  имитатор  на  "Кръстникът  на  соула"  -  Джеймс 
Браун. Те ще представят любимите песни на една от най-

влиятелните фигури в поп музиката: "Living in America",  „It's a man's world“, "I Feel 
Good", „Funky Good Time“, „Sex Machine“, "Please, Please, Please" и др.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/buzz-d-angelo-i-akaga-pristigat-v-albena/


Регионални новини от България

Продължават  проверките  на  хотели  за  съответствие  на 
категорията им

Министърството  на  туризма  следи  стриктно  за 
спазване  на  критериите,  защото  така  се  гарантира 
качеството на туристическата услуга. В последните дни са 
проверени хотели в Несебър и Слънчев бряг.

По време на проверките на място е проверявано за 
съответствие в три основни групи критерии - обзавеждане, 

обслужване и квалификация на наетия персонал, съобразени с това дали са на морски 
или планински курорт. Проверките на местата за настаняване продължават и планово, и 
при сигнали от туристи.

Повече информация

Обсъдиха винено-кулинарните дестинации в Габрово

На кръгла маса в Габрово на 31 юли 2018 г. бяха обсъдени винено-кулинарните 
дестинации  „Източна  Тракия“  и  „Стари  столици“.  Инициативата  е  част  от  проекта 
„Сподели България“, който се разработва съвместно от Министерството на туризма и 
Министерството на земеделието, храните и горите.

Повече информация

Трети национален фолклорен събор „Св. Константин“ 2018

Зам.-министърът на туризма Любен Кънчев поздрави 
участниците и гостите на Третия национален фолклорен 
събор на народното творчество „Св. Константин“ 2018 в 
едноименната  курортна  местност.  Събитието  събра  на 
едно място повече от 170 състава от цялата страна и над 
1300 участницие.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/treti-natsionalen-folkloren-sabor-sv-konstantin-2018/
http://tourismboard.bg/news/obsadiha-vineno-kulinarnite-destinatsii-v-gabrovo/
http://tourismboard.bg/news/prodalzhavat-proverkite-na-hoteli-za-saotvetstvie-na-kategoriyata-im/


Международни новини от света

Чили ограничава туристите на Великденския остров

Влезлият  в  сила  от  1  август  2018  г.  закон  в  Чили 
ограничава  от  90  на  30  дни  максималния  престой  за 
туристите и хората, които не са местни на Великденския 
остров.

Министърът  на  туризма  на  Чили  Моника  Салакет 
заяви,  че  мярката  е  предприета,  за  да  се  предпази 

островът, който е застрашен от многото туристи.
Повече информация

http://tourismboard.bg/news/chili-ogranichava-turistite-na-velikdenskiya-ostrov/

