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Регионални новини от България 
 

 

 Министерството на туризма отново с награда от Българската 

асоциация на рекламодателите 

 

Туристическата кампания на 

България във Великобритания „Голямата 

размяна/The Great Swap” грабна приза в 

категория „Бранд активационна кампания 

на продукт или услуга за постигане на 

конкретна бизнес цел“. Това е поредното 

отличие, присъдено на министерството във 

връзка с тази инициатива. 

 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/ministerstvoto-na-turizma-otnovo-s-nagrada-ot-balgarskata-asotsiatsiya-na-reklamodatelite/
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 Почти 3% спад на посещенията на чуждестранни туристи в 

България през септември 2019 г. 
 

През септември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1 286.4 хил., или 

с 2.9% по-малко в сравнение със септември 2018 година. Това показват данните на 

Националния статистически институт. 

Намаление е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: 

„почивка и екскурзия“ - с 3.1%, „други (вкл. гостувания и транзитни преминавания)“ - с 

3.0%, и „служебна“ - с 1.6%. 

Повече информация 

 

 

 

 20% спад на чуждестранните туристи в Бургаска област през 

септември 2019 г. 
 

През месец септември 2019 г. Бургаската област е посетена с чартърни полети и 

автобуси от 159 973 чуждестранни граждани, които спрямо 2018 г. са в по-малко с 29 

833, а това представлява спад от 20%. Това показват данните на Бургаската регионална 

туристическа камара. 

Повече информация 

 

   

 

 Две нови авиокомпании и девет линии в зимното разписание на 

летище София 

 

С воден салют бе посрещнат първият 

полет от Дюселдорф на новата за летище 

София авиокомпания Юроуингс 

(Eurowings). „Заедно разширяваме 

възможностите на хората да пътуват до още 

две дестинации в Германия – Щутгарт, нов 

маршрут за летище София и Дюселдорф, 

линия, която се възобновява след пауза от 

няколко години“, каза председателят на Съвета на директорите г-жа Ася Иванова. 

Повече информация 

  

http://tourismboard.bg/news/pochti-3-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdestranni-turisti-v-balgariya-prez-septemvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/pochti-3-spad-na-poseshteniyata-na-chuzhdestranni-turisti-v-balgariya-prez-septemvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/20-spad-na-chuzhdestrannite-turisti-v-burgaska-oblast-prez-septevmvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/20-spad-na-chuzhdestrannite-turisti-v-burgaska-oblast-prez-septevmvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/dve-novi-aviokompanii-i-devet-linii-v-zimnoto-razpisanie-na-letishte-sofiya/
http://tourismboard.bg/news/dve-novi-aviokompanii-i-devet-linii-v-zimnoto-razpisanie-na-letishte-sofiya/
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 Фрапорт Туин Стар обяви зимното разписание на морските 

летища 

 

От 27 октомври 2019 г. влиза в сила зимното разписание на полетите от и до 

летищата на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - летище Варна и летище 

Бургас. Разписанието е за зимния ИАТА сезон, който продължава до 31 март 2020 г. 

През този период директна въздушна връзка от Варна ще има до 5 нови 

дестинации. 

Повече информация 

  

 

 

 

  

 

Международни новини от чужбина 
 

 

 Затвориха за туристи свещената скала Улуру в Австралия 

 

От 26 октомври 2019 г. влиза в сила 

постоянното затваряне за посетители на 

скалното образувание, считано за свещено 

от австралийските коренни жители. То вече 

няма да бъде достъпно за туристите по 

инициатива на неговите собственици - 

аборигените от племето Анангу. 

Стотици желаещи изчакваха в 

продължение на часове разрешение, за да 

започнат последния щурм на скалата. 

Повече информация 

  
 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/fraport-tuin-star-obyavi-zimnoto-razpisanie-na-morskite-letishta/
http://tourismboard.bg/news/fraport-tuin-star-obyavi-zimnoto-razpisanie-na-morskite-letishta/
http://tourismboard.bg/news/zatvoriha-za-turisti-sveshtenata-skala-uluru-v-avstraliya/
http://tourismboard.bg/news/zatvoriha-za-turisti-sveshtenata-skala-uluru-v-avstraliya/
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Венеция въвежда нова входна такса за туристи 

 

Общинският съвет на Венеция 

одобри плановете си за въвеждане на 

„contributo di accesso“ (такса за достъп) от 1 

юли 2020 г. 

Таксата, която ще важи само за 

туристите, които нямат планирана нощувка 

в града, е определена на 3 евро стандартна 

ставка, като се увеличава на 6 евро в по-

натоварените дни и 8 евро на най-натоварените. 

Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/venetsiya-vavezhda-nova-vhodna-taksa-za-turisti/

