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Новини от членовете на НБТ

BlackSeaRama Golf & Villas празнува 10-та годишнина

С вълнуващи голф турнири,  незабравимото звездно 
събитие  „Шампанско  в  небето“  на  17,  18  и  19 август  и 
развлекателна  програма през  целия месец  BlackSeaRama 
Golf & Villas празнува своя 10-ти юбилей.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/blacksearama-golf-villas-praznuva-10-to-godishnina/
http://www.blacksearama.com/bulgarian
http://www.blacksearama.com/bulgarian


Аквапарк „Аквамания“ в „Албена“ сред най-добрите в Европа

Аквапарк „Аквамания“ в „Албена“ зае 15-то място в 
Топ 25 на най-добрите аквапаркове в Европа за 2018 г. в 
класацията  е  на  най-авторитетния  туристически  сайт 
TripAdvisor и  получи  също  награда  от  германския 
туристически портал Travelcircus.

Повече информация

Разходка с Mercedes-Benz 190 D, произведен 1966 год. - назад към 
историята на к.к.  „Албена“

Лимузина  Mercedes-Benz  190  D,  произведен  на 
05.01.1966  год.  е  новата  атракция  за  гостите  на  к.к.
„Албена“. Сребристото ретро возило с червен кожен салон 
е паркирано до „Парадайс Блу Хотел § СПА“. Годината на 
производство на автомобила съвпада с годината, в която 
главният  проектант  на  „Албена“  -  арх.  Николай  Ненов, 

избира мястото, на което да бъде изградена.
Повече информация

Регионални новини от България

Заличават 37 туристически сдружения

Министерството на туризма започва процедура по заличаване на 37 нередовни 
туристически сдружения от Националния туристически регистър.

Причината е, че не са подали задължителна декларация, съдържаща списък на 
действащи брой членове, информация за платения от тях членски внос за предходната 
година  и  доказателства  за  редовна  организационна  дейност,  съгласно  устава  на 
сдружението.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/zalichavat-37-turisticheski-sdruzheniya/
http://tourismboard.bg/news/razhodka-s-mercedes-benz-190-d-proizveden-1966-god-nazad-kam-istoriyata-na-k-k-albena/
http://tourismboard.bg/news/akvapark-akvamaniya-v-albena-sred-naj-dobrite-v-evropa/


Кулинарна карта на България би довела повече туристи

Разработването на кулинарна карта  на България по аналогия с  етнографските 
райони ще привлече повече и по-заможни туристи у нас, каза в интервю за БТА проф. 
Таня  Дъбева,  ръководител  на  катедра  "Икономика  и  организация  на  туризма"  към 
Икономически университет - Варна. Според нея тази стъпка ще е полезна за всички по 
веригата в сектора - от туроператорите до ресторантьорите и хотелиерите.

Повече информация

Реставриват  археологическия  комплекс  "Акве  калиде"  край 
Бургас

Приключва  пореден  етап  от  реставрацията  и 
консервацията на старините в археологическия комплекс 
"Акве калиде"  край Бургас.  В момента  там се  монтират 
пешеходни пасарелки, които ще предоставят на туристите 
най-добрите гледни точки към разкритата архитектура на 
най-посещаваните бани в Източна Европа в продължение 

на две хилядолетия. Община Бургас предвижда да бъде изграден също учебен музей с 
копие на римска баня.

Повече информация

Сезират КЗП за хотел в Бяла без категоризация

Комисията  за  защита  на  потребителите  ще  предприеме  действия  относно 
апартаментен хотел „Бяла бийч ризорт“ в Бяла, Варненска област,  който работи без 
категоризация. Направена е проверка от Министерството на туризма съвместно с НАП.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/sezirat-kzp-za-hotel-v-byala-bez-kategorizatsiya/
http://tourismboard.bg/news/restavrivat-arheologicheskiya-kompleks-akve-kalide-kraj-burgas/
http://tourismboard.bg/news/kulinarna-karta-na-balgariya-bi-dovela-poveche-turisti/


Международни новини от света

Сардиния глобява за кражба на пясък от плажовете й

Властите  в  Сардиния  вземат  строги  мерки  срещу 
туристите,  които  взимат пясък  от  плажовете  на  острова 
като  сувенир,  и  налагат  глоби  до  3  хил.  евро  на 
нарушителите.

Може  би  неосведомени  за  сериозността  на 
нарушението,  някои  туристи  намират  пясъка  за  толкова 

хубав, че не могат да устоят на изкушението да си вземат за вкъщи.
Повече информация

Тунис е увеличил приходите си от туризъм с 42%

Приходите  от  туризъм  в  Тунис  са  се  увеличили  с 
42% през първите седем месеца от 2018 година,  като са 
достигнали  554  милиона  щатски  долара.  Това  съобщи 
ресорната  министърка  Селма  Елуми  Рекик  в  момент, 
когато  секторът  се  възстановява  след  две  големи 
терористични нападения.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/tunis-e-uvelichil-prihodite-si-ot-turizam-s-42/
http://tourismboard.bg/news/sardiniya-globyava-za-krazhba-na-pyasak-ot-plazhovete-j/

