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Новини от Национален борд по туризъм
Д-р Полина Карастоянова: Има всички предпоставки летния
туристически сезон да започне около 15 юни
Д-р
Полина
Карастоянова,
изпълнителен директор на НБТ, определи
като „неравна битка“ конкуренцията на
страната ни като туристическа дестинация с
Турция и Гърция. „Те имат ресурс и
държавна подкрепа. Имат инфраструктура,
имат хиляди километри плажове повече от
нас и могат да си позволят по-ниски цени от
България“, каза тя в интервю за Нова телевизия на 31 май 2020 г.

Повече информация

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ
сдружение с нестопанска цел
Седалище: гр. София 1504
ул. “Оборище” 19
Офис: гр. София 1113
ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2
e-mail: office@nationaltourismboard.bg
T +359 2 9714461 M +359 888 515325

www.tourismboard.bg

Д-р Полина Карастоянова: Всяко решение, което прави
България по-привлекателна, е ценно и трябва да бъде предприето
"Курортните комплекси направиха
невъзможното
да
реинвестират.
Финансово-икономическият
аспект
за
предложението за издаване на ваучери все
още предстои. Готови сме да влезем в този
разговор", oтбеляза Полина Карастоянова в
ефира на Bulgaria ON AIR на 2 юни 2020 г.

Вж. интервю

Новини от членове на Национален борд по туризъм
Шеф Иван Манчев: Нови стандарти за хотелската услуга ще
доведат по-богати туристи
Има ли стандарти, които биха
променили имиджа на българския туризъм
като дестинация за евтини ваканции? Защо
впечатлението на гостите от ресторантите и
хотелите е толкова ценно, колкото и от
посещенията
на
културните
ни
забележителности? И колко е важно да има
правила за качеството на услугата, отговаря
за „Труд" шеф Иван Манчев, индивидуален
член на сдружение Национален борд по туризъм.

Повече информация
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в
България
ИПИ: Българските туристи нe да могат да спасят сезона на
Черноморието
Няма две мнения, че туристическият бранш и неразривно свързаните с него
дейности са най-сериозно засегнатите от кризата с коронавируса и ограничителните
мерки. Летният туристически сезон по Черноморието изглежда почти изгубен, а
хотелите, ресторантите и баровете,които все пак решат да отворят, ще трябва да се
съобразяват с новите пост-епидемични условия и реалности - от засилените изисквания
за хигиена и осигуряване на пространство на гостите си до завишените страхове и нови
привички на самите гости. В настоящия текст ще опитаме да направим груба оценка на
загубите за българската икономика от значително по-слабия туристически сезон въз
основа на данните за нощувките край морето, се казва в анализ на Адриан Николов от
Института за пазарна икономика.

Повече информация

Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19
Актуализирани са указанията за местата за настаняване и
заведенията за хранене, регламентира се работата на закритите части
на заведенията от 1 юни 2020 г.
Министерството на туризма публикува на сайта си допълнен вариант на
указанията за дейността на хотелите и заведенията в условията след отмяна на
извънредното положение у нас заради пандемията от COVID-19.

Повече информация
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Здравен туризъм и изкуствен интелект - в подкрепа на бранша
Лечебните заведения по Черноморието са готови да обслужват пациенти с
Covid-19. Здравният туризъм може да удължи летния сезон. Чатбот-платформата
COME TO BULGARIA ще помага на туристите да намират информация.

Повече информация
25 станаха морските плажове с безплатни принадлежности за
Лято 2020
Вече 25 са плажовете по българското Черноморие, които предлагат ползване на
безплатни чадъри и шезлонги за активния летен сезон на 2020 г.

Вж. списъка
91% по-малко ще са полетите на летище Бургас за юни 2020 г.
За май спадът на пътническия трафик е с 99%. В момента аеропорта изпълнява
полети до летище Лутън в Лондон.

Повече информация
Застрахователи вдигнаха над 10 пъти цените за туроператори и
агенции
Нов проблем за туроператорите и туристическите агенции. Заради повишения
общ риск на пазара и страха от фалити на фирмите в сектора, застрахователи вдигнаха
повече от десет пъти цените на задължителните застраховки за бранша, а някои
прекратиха предсрочно полиците. Без тях туристическите оператори не могат да
работят, предаде БНР.

Повече информация
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В Хисаря бяха обсъдени мерките в подкрепа на туризма
На 4 юни в Хисаря зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева и Областният
управител Дани Каназирева обсъдиха с представители на туристическия бранш
мерките от страна на държавата за намаляване последствията от кризата и в подкрепа
на българския туризъм.

Повече информация

Ваучери на преференциални цени ще предлагат музеите в Бургас
Ваучери, с които бургаските музей
ще могат да бъдат посещавани на
преференциални цени, ще се продават вече
в морския град.
Посетителите
на
културните
институции ще могат да се възползват от
тази изгодна възможност в рамките на
кампанията "Преоткрий бургаските музеи".

Повече информация

Международни новини от България и света в ситуацията с
пандемията COVID-19

От 1 юни България приема туристи от 29 държави
От 1 юни 2020 г. България ще приема туристи от 29 държави, гласи съобщение
на Министерството на туризма във връзка със старта на летния туристически сезон
2020 г. Съобщението е въз основа на заповед на министъра на здравеопазването от 29
май 2020 г. и предложение на главния държавен здравен инспектор.

Повече информация
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Влизането без ограничения с наземен транспорт от България в
Гърция ще бъде разрешено от 15 юни
Гърция обяви сроковете за отпадане на ограниченията за влизане в страната с
въздушен, сухопътен и морски транспорт във връзка със заболяването COVID-19.
Ограниченията, засягащи въздушния транспорт, ще отпаднат на следните три
етапа.

Повече информация

Гърция ще плаща за настаняването на поставените под
карантина туристи
Гърция ще поеме разходите по настаняването на всеки турист, който даде
позитивни проби за COVID-19 по време на престоя си в страната. Това заяви
говорителят на правителството в Атина Стелиос Пецас пред журналисти на 1 юни
2020г.

Повече информация

Гърция започва рестарт на туризма с безплатни тестове за
Ковид-19
Гърция с масивна кампания за рестарт на туризма. Част от хотелите предлагат
безплатен тест за коронавирус на всички гости.
Увеличават се ежедневно резервациите за чуждестранни туристи, които желаят
да почиват през юли и август, съобщават гръцките туроператори.

Повече информация
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Топ 20 на най-безопасните дестинации в Европа за туризъм след
пандемията от коронавирус
Организацията
European
Best
Destinations (EBD), която е част от
създадената от Европейската комисия
мрежа "ЕДЕН дестинациите" направи
списък с топ 20 на най-сигурните
дестинации в Европа с цел да помогне на
пътешествениците, които „след седмици
изолация искат да пътуват из Европа, но не
знаят къде и какви мерки за безопасност се
предприемат в различните страни и региони“.

Вж. класацията

Ще има ли руски туристи през летния сезон?
Туроператорите у нас, които работят с руския пазар, са в постоянно очакване на
повече информация кога ще започнат първите пътувания към България.
Майа Ломидзе, изпълнителен директор на Асоциацията на туроператорите в
Русия, заяви в инетрвю за БНР на 2 юни 2020 г.: „Засега не се променя нищо за руските
туроператори, защото нямаме предложения за пътувания в чужбина през дадения
период и през юни със сигурност няма да се появят. Нямаме преки авиовръзки. Много
страни все още не са се отворили. Засега и Русия не обявява кога ще отвори границите
си. Изявлението на министър-председателя създава усещането, че вероятно няма да
бъдат възстановени скоро преките транспортни връзки с чужбина“.

Повече информация
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България е включена в списък на дестинации за почивка чрез
въздушни мостове от Великобритания това лято
България бе включена в списък на
топдестинации за почивка, до които трябва
да бъдат разрешени въздушни мостове от
Великобритания това лято. Той е изготвен
от 3 от най-големите авиокомпании,
опериращи в Обединеното кралство, и
включва 45 държави.

Повече информация

Великобритания въвежда задължителна 14-дневна карантина за
всички пристигащи в страната
Великобритания въвежда задължителна 14-дневна карантина за всички
пристигащи в страната пътници от 8 юни във връзка с пандемията от COVID-19.
Наличието на отрицателен тест за коронавирус не е основание за избягване на
карантината.

Повече информация

От 10 юни 2020 г. се подновяват полетите между България и
Турция
Турция ще поднови полетите си до
България от 10 юни, съобщи турският
министър
на
транспорта
Адил
Караисмаилоглу. По думите му, цитирани
от частния телевизионен канал НТВ, през
юни постепенно ще започнат полетите до 40
страни.

Повече информация
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Плаж "без коронавирус": Черна гора иска да привлича туристи,
залагайки на санитарната сигурнос
Последната страна в Европа, открила
случай на коронавирус, и първата, която
обяви, че се е избавила от вируса: Черна
гора смята да заложи на санитарната
сигурност, за да стимулира туристите да се
завърнат на очарователните й крайбрежия.
От 5 май не е регистриран нито един
нов случай на заразен, няма вече активен
случай на коронавирус.

Повече информация

Итaлия разрешава свободното влизане за граждани на ЕС без
карантина
Считано от 3 юни 2020 г. Италия разрешава пътуването от и за страната на
граждани от Европейския съюз (вкл. граждани на България) и страните по
Шенгенското споразумение. От 3 юни, за идващите от гореизброените страни отпада и
задължението за 14-дневна доброволна карантина, освен ако не са пребивавали в трети
страни в предходните 14 дни преди влизането им в Италия. От същата дата се
разрешава свободното придвижване между регионите.

Повече информация

Чешката република възстановява безпрепятственият достъп на
български граждани без изисквания за карантина или PCR тест
Чешкото правителство обяви държавите, до които чешките граждани ще могат
да пътуват свободно с цел туризъм от 15 юни. Сред тях е и България.

Повече информация
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Прага привлича местните туристи с по-евтина бира
Туристически обиколки с екскурзовод на чешки език по Карловия мост, поевтина бира в традиционните кръчми в Стария град, включване на традиционния
пържен карфиол в менютата - бизнес секторите в Прага, които разчитат на туризма, се
ориентират към местния пазар, за да оцелеят през летния сезон.

Повече информация

Туристите в Исландия ще избират между тест за коронавирус и
карантина
Чуждестранните туристи в Исландия
ще избират задължително от 15 юни между
тест за коронавирус и 14-дневна карантина,
съобщи правителството в Рейкявик.
Първоначално Исландия ще може да
тества по 500 туристи на ден, но се очаква
след няколко седмици този капацитет да
достигне до 4000 теста.

Повече информация

