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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Аквапарк АкваМания в ТОП 10 на водните паркове в Европа 

 

След като в последните години 

аквапарк АкваМания в Албена категорично 

беше в топ 15 на водните атракциони в 

Европа, в тазгодишната класация на 

TripAdvisor той заема престижното 8-мо 

място и е единственият воден парк в 

България в ТОП 10 на Европа. 

Аквапарк АкваМания е отворен от 1 

юни до 15 септември и очаква своите малки и пораснали гости. Освен за семейно 

забавление, той е идеалното място за рождени дни, тийм билдинги и партита. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/akvapark-akvamaniya-v-top-10-na-vodnite-parkove-v-evropa/
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Влюбени подновиха клетвите си на плажа в Албена 

 

Нестандартна церемония по 

подновяване на брачните клетви 

организираха в Албена за свои специални 

гости. Силке и Свен Клозе имат история, 

която трогна екипа на комплекса. 

 „Преди 5 години се омъжихме на 

същото място. Избрахме го, защото и 

двамата имахме тежки здравословни 

проблеми, които успяхме да преодолеем и решихме да си подарим една незабравима 

церемония на плажа тогава, на 23 юли 2014 година.“ споделиха влюбените, които 

Албена зарадва с непретенциозна празнична атмосфера на 23 юли сутринта. 

Повече информация 

 

 

 

  

Новини от други НПО в сектор Туризъм 
 

 

 Работна среща на БАПМХ и министерството на туризма 

 

Министърът на туризма Николина 

Ангелкова проведе работна среща с 

ръководители и членове на Българската 

асоциация на професионалистите в 

мениджмънта на хотели (БАПМХ) на 1 

август 2019 г. Сдружението обединява 

представители на висшия мениджмънт на 

престижни хотели в София и в страната. 

Изпълнителният директор на БАПМХ на хотели Георги Дучев благодари за 

срещата и изрази готовност за сътрудничество. 

Повече информация 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/vlyubeni-podnoviha-kletvite-si-na-plazha-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/vlyubeni-podnoviha-kletvite-si-na-plazha-v-albena/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-bapmh-s-ministar-angelkova/
http://tourismboard.bg/news/rabotna-sreshta-na-bapmh-s-ministar-angelkova/
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 Регионални новини от България 
 

 

 1% спад на посещенията на чужденци в България през юли 2019 

г. 
 

През юни 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1 537.0 хил., или с 

0.9% по-малко в сравнение с юни 2018 година. Преобладава делът на посещенията с 

почивка и екскурзия - 50.1%. Това показват данните на Националния статистически 

институт (НСИ). 

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2019 г., делът на 

гражданите от Европейския съюз е 55.9%, или с 5.4% по-малко в сравнение със същия 

месец на предходната година 

Повече информация 

 

  

 

Стотици гости и жители на Варна разгледаха туристически 

забележителности по време на инициативата „Денят за вас“ 

 

Стотици гости и жители на Варна 

разгледаха без да плащат вход 7 от най-

интересните музеи и туристически обекти в 

морската столица. Варна бе част от 

инициативата на Министерството на 

туризма „Денят за вас“ на 27 юли 2019 г. 

Посетители изпълниха от сутринта 

Археологическия музей, Римските терми, 

Аладжа манастир, Побитите камъни, 

Военно-морския музей, Парк–музей „Владислав Варненчик“ и Музея за история на 

медицината. 

“Денят за вас“ във Варна е част от празничните инициативи по повод 

Освобождението на града от османско владичество. 

Повече информация 

 

  

 

 

http://tourismboard.bg/news/1-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuli-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/1-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdentsi-v-balgariya-prez-yuli-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/stotitsi-gosti-i-zhiteli-na-varna-razgledaha-turisticheski-zabelezhitelnosti-po-vreme-na-initsiativata-denyat-za-vas/
http://tourismboard.bg/news/stotitsi-gosti-i-zhiteli-na-varna-razgledaha-turisticheski-zabelezhitelnosti-po-vreme-na-initsiativata-denyat-za-vas/
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Все повече организирани туристи посещават Александровската 

гробница 

 

Делът на туристите, които посещават 

Александровската гробница в организирани 

групи чрез агенции, расте спрямо броя на 

индивидуалните посетители. Тази 

тенденция показва, че туроператорите все 

по-често включват националния 

туристически обект в маршрутите си. Това 

заяви за БТА екскурзоводът в Музейния 

център "Тракийското изкуство в Източните Родопи" Недялко Петров. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от чужбина 
 

 

 Египет отмени таксите за снимки на забележителности 

 

От 1 август 2019 г. посетителите на 

музеи и археологически паметници в Египет 

ще получат възможността да правят 

безплатни снимки и видеоклипове чрез 

мобилни телефони. Това решение беше 

взето от Министерството на антиките на 

страната в началото на юли, като се очаква 

то да допринесе за привличането на повече 

туристи в Египет. 

Според проф. Абдел Рахим Рихан, генерален директор на отдела за изследвания 

на археологическите паметници на провинция Южен Синай, отмяната на таксите за 

любителските снимки е много добро решение, което може да помогне за 

популяризирането на Египет. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-organizirani-turisti-poseshtavat-aleksandrovskata-grobnitsa/
http://tourismboard.bg/news/vse-poveche-organizirani-turisti-poseshtavat-aleksandrovskata-grobnitsa/
http://tourismboard.bg/news/egipet-otmeni-taksite-za-snimki-na-zabelezhitelnosti/
http://tourismboard.bg/news/egipet-otmeni-taksite-za-snimki-na-zabelezhitelnosti/
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 Строги глоби за туристите в Италия 

 

Да не си турист в днешно време - 

властите в най-популярните туристически 

дестинации въвеждат все по-тежки глоби за 

туристите, когато нарушават обществения 

ред. 

Понякога нарушението може да бъде 

сторено съвсем неволно - трудно някой би 

допуснал, че събирането на няколко шепи 

пясък от плажа в буркан за спомен подлежи на глоба. Или излягането на градска пейка. 

Или влаченето на куфар. Или бутането на колело. В други случаи обаче туристите са 

твърде изобретателни в пренебрежението си към реда в местата, които посещават. 

Повече информация 

  

 

 

 Жертви на успеха си - водещи туристически дестинации вземат 

мерки 

 

Милиони туристи тръгват на лятна почивка, а все повече популярни дестинации 

заявяват, че не могат да поемат повече посетители. 

Повече информация 

  

 

http://tourismboard.bg/news/strogi-globi-za-turistite-v-italiya/
http://tourismboard.bg/news/strogi-globi-za-turistite-v-italiya/
http://tourismboard.bg/news/zhertvi-na-uspeha-si-vodeshti-turisticheski-destinatsii-vzemat-merki/
http://tourismboard.bg/news/zhertvi-na-uspeha-si-vodeshti-turisticheski-destinatsii-vzemat-merki/

