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Регионални новини от България 
 

 

 4% ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване през 

октомври 2019 г. 
 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 

октомври 2019 г., е 910.4 хил., или с 0.2% повече в сравнение със същия месец на 

предходната година. 

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на 

чужди граждани и 37.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са 

осъществени 16.3% от нощувките на чужди граждани и 30.7% - на българи, докато в 

останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.7 и 31.4%. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/4-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-oktomvri-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/4-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane-prez-oktomvri-2019-g/
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Международни новини от България и чужбина 
 

 

 

 Носителите на World Travel Awards 2019 

 

За 26-ти път раздадоха Световните 

награди за туризъм за 2019 година. 

Португалия получи наградата за 

най-добрата дестинация, а туристическия 

борд на страната стана лидер в своята 

категория. 

"Етихад" е най-добрата 

авиокомпания в света за 2019 г., водеща 

туристическа дестинация е Португалия, най-добър приключенски туризъм се предлага 

в Чили, а най-добрата дестинация за бизнес - пътувания е Дубай. Това са част от 

наградените в отделните категории на световните награди за туризъм. 

Повече информация 

 

 

 

 Bulgaria Air отново спечели голямата награда за авиокомпания 

на годината на Sky Awards 2019 

 

За втора поредна година 

националният превозвач на България беше 

отличен с най-голямата награда от 

престижния авиационен конкурс Sky 

Awards. Навръх 17-ия рожден ден на 

авиокомпанията, на бляскава церемония на 

4 декември сред авио- и туристически 

експерти от цял свят, Bulgaria Air беше 

отличена с приза SKY AWARD 2019. Наградата се присъжда на най-предпочитаната 

авиокомпанията на българския пазар, а победителят е определен на базата на онлайн 

гласуване на пътниците, туристически агенти и оценка отмеждународнопризнато 

експертно жури. За отличието номинирани в същата категория бяха Lufthansa и Turkish 

Airlines. Повече информация 

http://tourismboard.bg/news/nositelite-na-world-travel-awards-2019/
http://tourismboard.bg/news/nositelite-na-world-travel-awards-2019/
http://tourismboard.bg/news/bulgaria-air-otnovo-specheli-golyamata-nagrada-za-aviokompaniya-na-godinata-na-sky-awards-2019/
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 Министър Ангелкова и Н. Пр. посланик Стефано Балди 

проведоха работна среща по повод българо-италиански бизнес форум 

в Силистра с акцент върху туризма 
 

На срещата бе акцентирано, че все 

още малко българи знаят, че в района на 

днешна Силистра през 390 г. е роден 

римският пълководец и дипломат Флавий 

Аеций. По повод 1630-годишнината от 

рождението му, която се навършва през 

2020 г., инициативен комитет начело с 

кмета д-р Юлиян Найденов подготвя идеен 

проект за изграждане на паметник на военачалника в Силистра. Така регионът и 

неговото минало допълнително ще се популяризира и ще дадем тласък на двустранните 

отношения в туризма. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-i-n-pr-poslanik-stefano-baldi-provedoha-rabotna-sreshta-po-povod-balgaro-italianski-biznes-forum-v-silistra-s-aktsent-varhu-turizma/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-i-n-pr-poslanik-stefano-baldi-provedoha-rabotna-sreshta-po-povod-balgaro-italianski-biznes-forum-v-silistra-s-aktsent-varhu-turizma/

