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Новини от членове на Национален борд по туризъм

Доц. Румен Драганов: Имаме сериозен ръст на туризма тази
година спрямо миналата

COVID-19 и войната в Украйна не са отказали туристите да реализират
почивката си у нас и се наблюдава "огромен ръст" спрямо миналата година. Това отчете
доц. Румен Драганов, директор на Центъра за анализи и оценки в туризма, в ефира на
NovaNews на 3 август 2022 г.
„Туристите отдава обръгнаха на тези неща и не слушат никого. Просто това е
неглижирано“, посочи той за коронавируса. Очакванията му към служебното
правителство е за "нормално отношение" в тази посока. „Опазването на всеки един е
негово лично задължение и проблем. Бабите навремето ни казваха: „Мий си ръцете, не
си бъркай в устатаЧ, припомни той, като подчерта, че забраните не работят.
По думите на Драганов войната в Украйна също не е фактор за туристите: „Сега,
ако погледнете плажовете, пълни с народ с чадъри, хората в морето да не би да си
говорят за война“?
По думите му сезонът се движи много добре.

Вж. видео
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Над 150 хил. лв. икономии от сметки за електроенергия отчита
„Албена“ АД след три месеца производство на ток от соларни панели

Над 150 хил. лв. са спестените средства за електричество, отчита „Албена“ АД в
края на първото тримесечие от експлоатацията на фотоволтаичните централи,
монтирани в началото на м. май т.г. върху покривите на 12 хотела в комплекса.
Изчисленията са направени на база средната цена за МВтч за съответния месец – май,
юни и юли.
През отчетния период съоръженията са произвели близо 385 000 кВтч чиста
енергия от слънцето, използвана напълно за покриване на собствени нужди. От
ръководството на ваканционното селище припомнят, че общата пикова мощност на
централите възлиза на 1500 кВт, а направената инвестиция за привеждането им в
експлоатация е на стойност близо 2.5 млн. лв.

Повече информация
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„Албена“ отбелязва 53-я си рожден ден с безплатен концерт на
Любо Киров
Ваканционно селище „Албена“ ще
отбележи рождения си ден с безплатен
концерт на звездата на българската поп
музика Любо Киров. Проявата е
предвидена за 24 август, когато ще се
навършат 53 години от официалното
откриване на курорта.
Освен музикалните поздравления
от лятната сцена до хотел „Добруджа“,
започващи в 21.00 ч., комплексът е приготвил за своите гости и приятели, и много
други изненади, сред които огромна торта, фойерверки, забавления за най-малките,
празнични менюта в ресторантите на хотелите.
Още четири концерта ще радват посетителите на Албена през най-горещия
месец от годината.

Повече информация

В Албена преподават тенис по иновативна немска методология
Чрез
иновативна
немска
методология гостите на ваканционно
селище „Албена“ изучават първите
стъпки в играта тенис на корт. Новата
услуга, наречена Albena Tennis Academy,
гарантира, че само след десет урока от по
час и половина ентусиастите ще се
запознаят с основите на спорта в
приятелска обстановка и ще достигнат
добро ниво на разиграване.
Автор на концепцията Fast-Learning е бившият състезател и настоящ треньор от
Германия Детлев Крайзинг.

Повече информация
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„България Еър“ с допълнителен полет до слънчева Атина от 9
септември 2022 г.

Красивата и пленяваща гръцка столица Атина е любима дестинация на милиони
туристи. Приветливият град разполага с разнообразни и интересни туристически
атракции и красиви плажове, които удивляват всеки посетител, дръзнал да се докосне
до културата и невероятната природа на това място.
Поради огромния интерес към Сърцето на Древна Гърция и за да осигури
максимално комфортно и удобно пътуване, от 9 септември до края на летния сезон (28
октомври), „България Еър“ ще предложи на пътниците допълнителен полет по линията
София-Атина-София. Той ще се изпълнява в удобен за пътуване ден – петък, което
прави планирането на мечтаната ваканция още по-лесно.
Допълнителният полет на националния превозвач до красивата гръцка столица
прави връзка с вечерния полет до Варна. Така жителите на морската столица ще имат
възможността да потеглят към цветна Атина още по-лесно и удобно.

Повече информация
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм
в България
Константин Занков
възможните Covid мерки

с

гледната

точка

на

туризма

към

Българският, а и световният туризъм все още не се е възстановил от
ограничителните мерки, наложени при предишните Covid вълни. Изключенията като
Гърция са малко.
Това каза за БНР Константин Занков от Института за анализи и оценки в
туризма на 4 август 2022 г.
„Някои хотелиерски предприятия очакват да достигнат до 80% от нивата си през
2019 година. В момента виждаме, че във високия сезон е пълно – от средата на юли до
средата на август наистина не може да намерите място по Черноморието в добрите
хотели. Проблемът е, че сезонът стартира късно и определено този модел – „ден година
храни“ - не работи и няма как да работи ефективно“.

Повече информация

БРТК: Оправдават се очакванията за сезона
Оправдават се очакванията за сезона на туристическия бранш. Българите отново
се завърнаха на родното Черноморие, както и пазари, които отсъстваха –почиващи от
Великобритания, Израел и Германия.
Това каза за Радио Стара Загора Кристина Славова от Бургаската регионална
туристическа камара (БРТК). От сектора се надяват, че интензитетът от туристи ще
продължи до края на август.

Повече информация
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АКБ: Къмпинг сезонът у нас се движи на нива, близки до
рекордната 2021 г.

Къмпинг сезонът в страната се движи на нива, близки до рекордната 2021
година, отчитат от Асоциацията на къмпингите в България (АКБ). Според междинните
за сезона данни морските къмпинги отчитат ръст в броя на туристите до края на юли, в
сравнение със същия период на миналата година.
При къмпингите във вътрешността на страната сезонът върви на ниво сходно на
това от 2021 г., като за някои от тях е малко по-слаб. Най-много българи предпочитат
да почиват на палатка, каравана и кемпер в морските къмпинги. След тях се нареждат
туристите от Германия, Чехия, Румъния и Полша.
Във вътрешността на страната в някои къмпинги преобладават гостите от
Германия и Нидерландия.

Повече информация

7

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

Национални и регионални новини от България
Илин Димитров е новият служебен министър на туризма

Илин Димитров е служебен министър на туризма в служебното правителството,
което президентът Румен Радев назначи с указ от 2 август.
Илин Димитров е роден през 1983 г.
Притежава три бакалавърски степени от различни университети и колежи.
В периода 2020-2021 е председател на Варненска туристическа камара.
Преподавател от 11 години в Колеж по туризъм-Варна и директор на център
„Кариери, Маркетинг и Предприемачество“ в ИУ-Варна.
В 47-ото Народно събрание е председател на постоянната Комисия по туризъм.

Повече информация
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Служебният министър д-р Илин Димитров встъпи в длъжност
На церемония по встъпване в длъжност служебният министър д-р Илин
Димитров прие управлението от министъра в оставка Христо Проданов в 100-то
правителство на Република България.
„Приемам поста на служебен министър на туризма с мисълта за предстоящата
работа и с ясното съзнание за отговорностите и важните задачи, които предстоят,
предизвикателствата пред туристическия сектор и очакванията, с които екипът ни е
натоварен“. С тези думи министър Димитров се обърна към своя предшественик, като
му благодари за направеното дотук и за доброто институционално сътрудничество с
постоянната парламентарна Комисия по туризъм, която Илин Димитров оглавяваше в
рамките на 47-то Народно събрание.
В своите встъпителни думи служебният министър очерта някои от найнеотложните задачи, които предстоят. По думите му първо трябва да се направи всичко
възможно в спешен порядък, за да бъде ускорена отчетността на Програмата за
хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна. Другата приоритетна задача е
решаването на проблемите със забавените категоризации на туристическите обекти.
Трябва да сме готови и за обезпечаване на работата на сектор туризъм при силна вълна
от COVID-19 през есента, подчерта министър Димитров. Предстои активна работа по
подготовката на зимния сезон и подпомагането на бранша за договаряне на лято 2023.
Служебният министър съобщи, че планира конкретни мерки и действия по
редица актуални теми и политики, които ще подпомогнат и заздравят бизнеса в сектор
туризъм – като активна работа и срещи с браншовите организации, интелигентна
дигитална рекламна кампания, партньорства с международни организации и много
други конкретни стъпки.
Досегашният министър на туризма Христо Проданов пожела успех на
служебния министър и подчерта, че оставя в добри ръце едно подредено министерство.

Повече информация
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Министерство на туризма изплати над 7 млн. лева по
Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от
Украйна
Министерството на туризма изплати помощта за първия отчетен период на
кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна
с предоставена временна закрила в Република България“- фаза 2, приета с решение №
317 от 2022 г. на Министерския съвет.
Средства на стойност 7 366 067.35 лева са изплатени на 337 кандидата,
предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 574 330 нощувки, вкл. в някои
места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на
бежанци в периода, обхващащ времето от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г.

Повече информация

Информация от МТ относно текущото кандидатстване за втория
отчетен период (01.07. - 30.07.2022 г.) по Програмата за хуманитарно
подпомагане на разселени лица от Украйна
Стартира кандидатстването по Програма за хуманитарно подпомагане на
разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България,
приета с РМС 317 от 20.05.2022 г., за втория отчетен период от 01.07. - 31.07.2022 г.
Програмата цели предоставянето на хуманитарно подпомагане за подслон и
храна на получилите временна закрила в Република България лица от Украйна,
разселени след 24 февруари 2022 г.
Периодът на действие на Програма за хуманитарно подпомагане на разселени
лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България е удължен с
РМС №535 от 29.07.2022 г. до 30 септември т.г.

Повече информация
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Основни акценти от дейността на Министерството на туризма по
време на мандата на министър Христо Проданов (декември 2021 г. –
юли 2022 г.)
Министерството на туризма публикува основни акценти от дейността на
Министерството на туризма по време на мандата на министър Христо Проданов
(декември 2021 г. – юли 2022 г.):
„В своята работа министърът на туризма Христо Проданов постави фокус върху
намаляване на последствията от военните действия в Украйна, негативните ефекти от
пандемията, нарушените вериги на доставки и произхождащата от това инфлация.
Министерство на туризма с администриране на работна група „Настаняване“
подпомогна Министерски съвет в целия период на кризата с войната в Украйна и
настаняването на разселени лица от 24.02.22 г., като програмата продължава и към
момента и ще продължи до 30 септември /към момента около 26 000 продължават да са
настанени в нашите хотели/. Стойност на изплатената помощ за хотелите и местата за
настаняване – близо 150 милиона лева.
В резултат на мерките, през първото тримесечие на 2022 г. туризмът достигна до
равнище от 82% спрямо периода преди пандемията.
Заложихме на политики за насърчаването на всички видове туризъм.“

Повече информация

Ръст със 130% на чуждестранните туристи в България през
първото полугодие
От януари до юни туристическите посещения на чужденци в България са близо
2,207 милиона души, което представлява увеличение от 130% спрямо същия период на
миналата година. Това съобщи заместник- министърът на туризма Ирена Георгиева,
която участва в пресконференция на Летище София.

Повече информация
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Областният управител на Бургас нареди премахване на
незаконно поставени чадъри и шезлонги на плажа в Несебър
Областният управител на Бургас Стойко Танков нареди да бъдат премахнати
незаконно поставени чадъри и шезлонги на плажа в Несебър. Вчера туристи
разпространиха клип в социалните мрежи, от който се вижда как работници поставят на
плажната ивица пред хотел „Марина сол“ плажни принадлежности. По-късно стана
ясно, че работниците са наети за извършването на услугата от собственика на
хотелската база.
„Собственикът на хотела да премахне чадърите и шезлонгите от пясъчната
ивица. В противен случай ще издам заповед за изземване на заетата площ“, каза
областният управител на Бургас. Той съобщи, че за неправомерно разположените
чадъри и шезлонги е подаден сигнал и от Община Несебър. Върху тях е имало
обозначения, че са на намиращия се в близост хотел.

Повече информация

Любомир Попйорданов: Българският турист избра гръцкото и
турското море
Българският турист избра гръцкото и турското море пред родното след като две
години ковид ограничаваше пътуванията му извън пределите на страната. В същото
време чужденците, които са пристигнали у нас във вътрешността на страната са в пъти
по-малко от очакваното.
Това анализира Любомир Попйорданов, който е председател на организацията
на планинските водачи и беше съветник на премиера Кирил Петков по въпросите на
туризма за Радио Пловдив.
„За морето както знаем украинските и руските туристи ги няма. Има обаче други
– от Полша, има завръщане на германските туристи. Важно е да отбелжим, че не само
българският туризъм е пострадал от войната.
В планините и в селата е доста горещо като възможности за настаняване и те са
добре посетени от българите. Има доста български граждани, които избират и
специализирани турове, пътувания в чужбина, които са свързани с вино, с
приключения, планини, в Алпите“, коментира Попйорданов.

Повече информация
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В Котел отваря врати Център за устойчив и креативен туризъм

В част от сградата на бившия Младежки дом в Котел отваря врати Център за
устойчив и креативен туризъм, съобщиха от общинския пресцентър. Преустройството
на зданието е дело на „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ по
проект от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) .
В дните на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим е официалното
откриване на Центъра. По този повод на двудневно учебно посещение в Котел дойдоха
представители на шест Местни инициативни групи от Италия и Румъния. По този
проект българският партньор получава 100 процента безвъзмездно финансиране в
размер на 194 906 лева. Срокът за изпълнение е две години. Основната цел е развитие
на устойчив туризъм в селските райони.
Състоя се и кръгла маса с представителите на местния туристически бизнес –
хотелиери, собственици на къщи за гости, хора от Котел.

Повече информация
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Кметът на Созопол: В пика на сезона сме

В пика на туристическия сезон сме. Легловата база в Созопол е почти на 100%
пълна, обяви пред БНР-Бургас кметът на курорта Тихомир Янакиев.
След необичайно силния сезон на 2021 заради затворените граници и
нашествието на българи в Созопол, сега в курорта се чува и чужда реч.
Градоначалникът съобщи: „Произходът на туристите е различен, не са само
българи. Има и румънци, поляци, германци, даже много често виждаме и азиатски
туристи. Приходите от туристически данък също са добри-все още са под 200 000 лева
за май и юни, но са повече, отколкото тези през миналата година. Очакваме и
постъпленията за юли до 10 август.“
Янакиев посочи, че местните, които дават къщи за гости, са предимно възрастни
хора и се затрудняват да ползват Единната система за туристическа информация, а това
ги вкарва в сивия сектор. Според кмета на курортния град за отдаващите до 5 стаи би
трябвало да има облекчена регистрация и таксуване.
Той е категоричен, че въпросът с цените по българското Черноморие е
преекспониран.

Повече информация
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Кметът на Приморско: Не е лесно, но сезонът е добър

Сравнително добре се развива летният сезон в Приморско и Китен, смята кметът
на Общината Димитър Германов.
„Не е лесен сезонът към момента, но е относително добър. През годините
пазарът на Приморско и Китен винаги е бил над 60% заситен с туристи от Централна
Европа. Тази година обаче ни посещават основно българи“, добави той.
Според Димитър Германов един от големите проблеми, които биха могли да
спънат сезона не само в Приморско, но и този по цялото Българско Черноморие, идва
от различни недоброжелатели, които използват силата на дезинформацията и
антирекламата, за да очернят курортните градчета.
Все пак, надежда за добър завършек на този летен сезон има.

Повече информация
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Търговци от Приморско: Туристи има много, но инфлацията се
отразява
В Приморско туристи има и те никак не са малко. Основно са българи, които
през годините са останали верни на морското градче и то явно продължава да ги
привлича. Често обаче по улиците се чува и чужда реч – чешка, словашка, полска, та
дори и френска. Това е добър знак за търговците, които заварихме на една от главните
алеи в центъра.
Ето какво споделиха те за настоящия летен сезон пред БНР:
„Аз лично съм доволен. Вярно е, че инфлацията си оказва своето влияние,
покупателната способност е намаляла навсякъде, но да се радваме и на това, което
има“, заяви един от тях.
Според друг търговец чуждестранни туристи има много, но не се реализират
толкова много продажби.

Повече информация

Туристите в Приморско залагат на уикенд туризма
Сезонът в Приморско е започнал по-късно от очакваното, а първите по-усилени
резервации са стартирали след 20 юли нататък, обясни хотелиерът Ваня Андонова през
БНР. В началото бизнесът е бил недоволен заради липсата на туристи, обясни тя, но
заяви, че се надява всичко да бъде компенсирано до края на сезона.
За разлика от предишни години, се оказва, че през тази летовниците са
привърженици основно на уикенд туризма.
„Идват семейства с малки деца, които споделят, че тук е по-евтино като
пребиваване спрямо курортите на север. Все пак, ако преди са отсядали за 5-7 дни, сега
е 3-4 максимално“, добави тя.

Повече информация
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Солницата в Провадия ще приема туристи за безплатни
посещения от 8 август

Провадия-Солницата ще приема туристи за безплатни посещения от 8 август до
края на месец септември, съобщават от екипа, водещ археологическите проучвания.
„Заповядайте от понеделник до петък, от 9:00 до 13:00 ч., с изключение на
дните, в които вали дъжд. Входът е от юг, откъм паркинга“, приканват от Солницата.
Обиколката на праисторическия солодобивен и градски център ще започва на
всеки кръгъл час - съответно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 ч. Максималният
допустим брой на посетителите в една група е 15 души.
„Молим всички наши гости да имат предвид, че идват на археологически обект
по време на активна проучвателска дейност там. Необходимо е да се движат в
компактна група, без да се отклоняват от маршрута, по който ги води екскурзовода.
Пушенето и храненето по време на посещението са нежелани. Посещението е
безплатно.", споделят организаторите.

Повече информация
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Исторически забележителности в област Търговище привличат
посетители от цяла България

Област Търговище, макар и да се нарежда сред малките в Северния централен
регион, е богата на природни блага и културни, и исторически забележителности, към
които човек трябва да се докосне, минавайки покрай региона. Добрата новина за
посещението на обектите в областта, е че те са започнали да се популяризират сред
млади хора, ученици, дори и студенти, които имат засилен интерес в сферата на
историята и географията. Освен това, привличат вниманието и на хора от различните
краища на България.
За въздействието на античния град „Мисионис“ разказва Арзу Йонгаджиева,
която често се изкачва дотам, за да усети духа на историята и далечното минало. „Това
са руини, които ти се струват, че има още какво да разкажат. Когато си там имаш
усещането, че попадаш в атмосферата на четири различни периода: веднъж се
пренасяш в римския, после усещаш духа на ранновизантийския. При следващото
посещение пък имаш усещането, че си в Първата българска държава и Второто
българско царство. Когато се сетя, че е бил опожарен и разрушен, ме изпълва тъга.
Докосвам останките и усещам, че всяко едно камъче е история. Изпитвам и известна
доза гордост от факта, че „Мисионис“ е бил портата, през която минавали търговци,
войски, а и дава името на Търговище“, споделя Арзу Йонгаджиева.
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Столичани за морето: Важно е отношението, а цените иначе са
тройни
По-малко са пешеходците, които това лято се движат по бул. „Витоша“, помалко са и хората, седнали в заведенията, разположени от двете страни на
емблематичния за столицата булевард, предаде репортер на БГНЕС.
Предимно тийнейджъри и пенсионери могат да бъдат забелязани да се
разхождат по „Витошка“ в късния следобед. Дори уличните музиканти са рядкост в
съботния ден.
Някои софиянци вече са се отдали на летния си отпуск, други – все още не.
Трети пък няма да почиват изобщо това лято. Едно от най-предпочитаните места за
почивка сред столичани и тази година е Гърция, други пък залагат на българското
Черноморие.

Вж. видео

Черноморието, бизнесът и туризмът
На 6 август ще се проведат най-ярките летни награди за бизнес и туризъм на 30метрова яхта на Черноморието. Организатор е Балканска медийна асоциация (БМА).
Журналистът Нина Никол Хамилтън – председател на БМА, разказва за БНР:
„От 2 седмици съм на Черноморието, говорих с хора от бизнеса, с хора на плажа
и си правя моя статистика. Руснаците са малко, но ги има, повечето са собственици на
апартаменти, живели 10-15 години. Две симпатични баби си говореха дори на
български, заради уважението към държавата ни. На ресторантьорите им липсват
големите платежоспособни туристи, най-вече руснаци.
Цените са твърде високи, поне с около 20% са завишени. Заведенията с реноме
са си пълни. Новосъздадените са празни. Виждаме отлив на немски и английски
туристи, но има тенденция на връщане на български, особено връщащи се от чужбина,
от държави с добър стандарт - Холандия и Швеция. Доста добре са платени там и
предпочитат да си харчат парите тук.“

Повече информация

19

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

Германски туристи обикалят България с възстановени мотриси
Няколко стари парни локомотиви бяха възстановени и върнати към живот в
България. Има и други машини с историческа стойност, които също се поддържат в
движение. Те се използват успешно за атракционни туристически пътувания
обикновено по заявка от туроператорите, но вече имаше няколко такива пътувания и за
любителите на железниците в България.
Особен интерес за туристите представляват царските вагони от „Корона
експрес“, които са запазени в автентичния си вид и ни пренасят в 30-те и 40-те години
на 20 век. Екскурзоводските беседи, в които се разказва за правоспособността на
българския цар Борис трети да управлява влак, правят още по-емоционално
преживяването на туристите. Няколко чуждоезични списания вече публикуваха
информация за красотата на природата в България и възможностите за туристически
пътувания с влак.
В цял свят пътуването с ретро локомотиви и вагони е сред най-скъпите и
привличат високо платежоспособни туристи, които оставят доста средства в
икономиката. В България само три туроператора организират подобни пътувания.
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Международни новини от България и света
Министерство на туризма заяви участие на най-голямото
събитие в областта на приключенския туризъм Adventure Travel
World Summit

В търсене утвърждаването на България пред нова и платежоспособна публика и
нови пазари Министерство на туризма заяви участие на най-голямото и значимо
събитие в областта на приключенския туризъм за 2022 г. част от портфолиото на
Adventure Travel Trade Association – Adventure Travel World Summit. Същото ще се
проведе в периода от 03-06.10.2022 г. в гр. Лугано, Швейцария.
Очаква се на форума да вземат участие над 700 водещи представители на
бизнеса, на дестинации и на медиите от повече от 50 държави, с реален принос за
динамичното развитие на приключенския туризъм в световен мащаб. Списък на вече
потвърдените участници може да се види тук (включително журналисти и
международни туроператори), както и програмата за 4-дневното събитие.
Участието на България в това събитие е за трети път (през 2012 г. и 2014 г.), като
за първи път е на толкова високо ниво.

Повече информация
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През декември Wizz Air ще базира седмия си самолет в София и
ще стартира два нови полета – до Хамбург и Стокхолм
През декември компанията Wizz Air ще базира седмия си самолет в София и ще
стартира два нови полета – три пъти седмично до Хамбург и два пъти седмично до
Стокхолм Скавста. Това каза мениджърът операции Роланд Тишнър по време на
пресконференция на летище София.
Билетите за новите дестинации вече са в продажба, като цените започват от 97 и
99 лева. Колкото по-рано ги купуваме, толкова по-добра цена ще получим, отбеляза
Тишнър.
Допълнителната летателна машина е самолет A321ceo и означава допълнителни
250 000 седалки годишно, които отпътуват от София. Това ще доведе до създаването на
50 работни места в авиокомпанията, главно пилоти и кабинен екипаж, но ще подкрепи
и още 200 работни места - работещи на летището, в компанията, която се занимава с
наземно обслужване и извън него, обясни Тишнър. По думите му така ще бъдат
подсилени местната икономика и социалното развитие.

Повече информация

Младежи от четири страни участват в предприемачески лагери
за развитие на „преживенческия“ туризъм
Младежи от четири страни – България, Гърция, Армения и Грузия, участват в
предприемачески лагери за развитие на „преживенческия“ туризъм. Лагерите се
организират в рамките на проект PRO EXTOUR "Насърчаване на туризма на
преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на черноморския
басейн", който се осъществява по съвместната оперативна програма "Черноморски
басейн 2014 – 2020".
Предприемаческите лагери се организират в четирите страни-участници, като в
Гръция и Грузия те вече са проведени. В момента домакин е България, в края на лятото
ще е последната среща в Армения. Във всяка от срещите участват по 12 души. Групите
са по-малки, за да имат възможност участниците да работят заедно. В проекта са
ангажирани три университета и две неправителствени организации, работещи в
областта на наследствата и културата.

Повече информация
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Гърция очаква възстановяването на туризма да помогне за
намаляване на разходите, свързани с енергийната криза
Гърция се радва на по-добър от очакваното туристически сезон и смята, че
приходите от туризъм ще помогнат за облекчаване на последиците от покачващите се
цени на енергоносителите, заяви правителственият говорител Янис Иконому.
Една пета е делът на туризма в гръцката икономика, а един на пет души е зает в
туристическия сектор. Представители на правителството и на индустрията
прогнозираха, че тази година приходите от туризъм могат да достигнат 80-90 процента
от рекордните стойности, отчетени през 2019 г. Някои се надяват дори, че тази година
приходите може да надхвърлят тези от предпандемичната 2019-та.
Правителственият говорител Янис Иконому каза, че в туристическия сектор има
силна динамика, а потокът от туристи надхвърля дори най-оптимистичните
първоначални прогнози.
От септември насам правителството е похарчило около 7 млрд. евро за субсидии
за електроенергия и други мерки за подкрепа, за да помогне на домакинствата и
фермерите да плащат сметките си за електричество и газ.

Повече информация

Броят на пристигащите на летищата по островите в Южно
Егейско море рязко се повиши през юли 2022 г.
Броят на туристите, пристигнали в
южните егейски острови, рязко се
повиши през юли, отбелязвайки найвисокото
процентно
увеличение,
регистрирано през текущия туристически
период на месечна база в сравнение с
2019 г.
Увеличението в проценти за
международните летища е 13 процента за
Родос, 8 процента за Кос, 31 процента за Миконос и 65 процента за Санторини.

Повече информация
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Рекорден брой туристи са пристигнали на гръцките летища през
юни 2022 година
Броят на туристите, пристигнали през юни на атинското летище „Елефтериос
Венизелос“ и на 14-те регионални летища, управлявани от компанията „Фрапорт“,
надхвърля дори пристигналите пътници през същия месец на „безоблачната“ 2019 г.,
каза министърът на туризма на Гърция Василис Кикилиас.
През юни летищата са посрещнали 3 481 000 пътници спрямо 1 198 000 през
юни миналата година, когато все още имаше ограничения за пътуванията заради
пандемията, и повече дори от предепидемичната 2019 г., когато в Гърция със самолет
са пристигнали 3 477 900 пътници.

Повече информация
Гърция съветва туристи да внимават заради маймунска шарка и
Covid-19
Повече внимание от туристите
препоръчват гръцките здравни власти,
поради увеличаване на заразените с
маймунска шарка и Covid-19, съобщи
Катя Пеева - кор. на БНР в Гърция.
Властите препоръчват туристите да
спазват дистанция и да не посещават
места, където се събират много хора, като
концерти, заведения и плажове. „Тази
вълна е най-заразната до сега“, констатира професор Дзанакис.

Повече информация
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Засилено полицейско присъствие в разгара на туристическия
сезон в Гърция
Гърция осигурява защита на туристите с двойно повече полиция, но и глобява
строго за нарушения на шофьорите.
Поради силния туристически сезон властите увеличиха двойно полицейското
присъствие на всички гранични пунктове. Удвоени са полицейските екипи на летища,
пристанища и сухопътни граници, заяви министърът по защита на гражданите Такис
Теодоракакис.
Гърция е не само привлекателно място за почивка, но и сигурно място за
туристите, подчерта министърът.

Повече информация

Чуждестранните туристи в Истанбул през юни 2022 г. са
надхвърлили нивата отпреди пандемията
Чуждестранните туристи в Истанбул през юни са надхвърлили нивата отпреди
пандемията и са нараснали повече от двойно в сравнение с предишната година.
Броят на чуждестранните посетители в Истанбул, сред които доминират
пристигащите от Европа и САЩ, е нараснал с близо 115 процента през юни до над 1,47
млн. души, сочат данни на окръжната дирекция за култура и туризъм.
Числото е над двойно в сравнение с 684 621 пристигнали през юни миналата
година, а освен това надхвърля нивата, наблюдавани преди избухването на пандемията
от коронавирус. Около 1,1 млн. и 1,36 млн. чуждестранни туристи са посетили
Истанбул през същите месеци на 2018 г. и 2019 г.
През юни 2020 г. пристигащите бяха спаднали до едва 66 725 души поради
строгите ограничения срещу разпространението на ковид пандемията.
Броят на чуждестранните посетители през периода януари-юни тази година се е
покачил до над 6,75 милиона, сочат данните.
Туристите от Германия оглавяват списъка през юни (126 507 посетители),
следвани от тези от Русия (117 169), Иран (99 115), САЩ (96 604) и Обединеното
кралство (59 901).
Според доклад на Световния съвет за пътувания и туризъм Турция ще бъде
четвъртата най-популярна европейска дестинация това лято.

Повече информация
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Рекорден ръст на постъпленията от туризъм в Кипър
Приходите от туризъм в Кипър
надхвърлиха половин милиард евро и
бележат значителен ръст, което засилва
очакванията
и
тенденцията
за
възстановяването на сектора.
Това представлява рекорден ръст
от почти 450% в сравнение с първите пет
месеца на миналата година, но все още
отстъпва на най-успешната 2019 г.,
достигайки 85% от приходите през същия период тогава.

Повече информация

Изчезването на руските туристи ще струва на туризма в Кипър
около 600 млн. евро
Кипър се бори с шока от икономическите санкции на Евросъюза срещу Русия
върху туристическата индустрия. През 2019-та - последната година преди Covid
пандемията, в Кипър летуваха 800 хиляди руснаци. От началото на тази година на
острова са дошли едва 17 хиляди.

Повече информация

Започват полети на организирани руски туристи до Кипър
Първите полети на организирани руски туристи до Кипър започват от 3 август.
Те са индиректни, през трета страна, и по този начин, според източници в Никозия, не
се нарушават санкциите на ЕС срещу Русия.
Ще са 5 пъти седмично от днес до края на октомври.

Повече информация
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Черна гора отчита удвоен брой туристи през юни тази година
спрямо 2021-ва
През юни в местата за колективно
настаняване в Черна гора са регистрирани
146 460 пристигнали туристи и 549 870
нощувки,
съобщи
Националният
статистически институт на страната.
Според предварителните данни 87,5
процента от туристите са били от други
държави, а 12,5 на сто - местни граждани.
През юни 2022 г. най-много
нощувки са реализирани по крайбрежието на страната – 90 процента, в столицата – 6,3
процента, в планинските курорти – 2,3 процента, а малка част - в останалите градове.

Повече информация

Ръст на туристите в Испания през юни 2022 г. близо до
предпандемичните нива
Повече от два пъти повече туристи са посетили Испания през юни, отколкото
през същия месец на миналата година и са похарчили почти три пъти повече по време
на престоя си, показват данни на Националния статистически институт на страната.
През юни 7,46 милиона посетители (ръст с 236% спрямо година по-рано) са
похарчили близо 9 млрд. евро, като по този начин Испания се доближава до нивата
отпреди пандемията в своя най-голям и най-важен икономически сектор.
Преди пандемията да спре пътуванията през 2020 г., Испания прие общо 38,2
милиона туристи през 2019 г., като 8,8 милиона я посетиха през юни.

Повече информация
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Перу увеличава дневната туристическа квота за посещения на
Мачу Пикчу

Властите в Перу увеличиха броя на посетителите, които могат да влизат дневно
в цитаделата на инките Мачу Пикчу с 1000 души.
„Управата на Мачу Пикчу се съгласи да увеличи капацитета за влизане в
цитаделата до 5044 души на ден срещу 4044 преди това“, се посочва в прессъобщение.
Цитаделата се намира на 110 км от Куско, древната столица на империята на инките, и
е построена през 15 век от император Пачакутек. „Това решение е взето, за да се
отговори по повишаването на търсенето“, допълват от управата.
Министерството на културата на Перу обяви, че всички билети за посещение на
Мачу Пикчу са продадени до 19 август.

Повече информация
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