ЧЕРНОМОРСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ

ВИНЕН ТУРИЗЪМ
ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
Варна
15 - 17 октомври 2009 г.

Организатори:
• Варненска туристическа камара
• Община Варна
• Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
Съорганизатори:
• Българска асоциация на сомелиерите и
виноценителите (БАСВ)
• Варненска асоциация на ресторантьорите и
хотелиерите (ВАРХ)
• Съюз на хотелиерите на Златни пясъци
• Черноморска лозаро-винарска камара
• Сдружение „Култура и туризъм на Българския
Североизток”
С домакинството на:
Гранд хотел «Димят» – Варна и
хотел «Естрея Палас» –
кк «Св. Св. Константин и Елена»

Варненска туристическа камара (ВТК) е учредена в град Варна
през 1991 година. В нея членуват над 130 хотелиери, ресторантьори,
туроператори, неправителствени организации, учебни заведения,
рекламни агенции, застрахователи и физически лица от Варненска,
Добричка, Шуменска, Пловдивска и Софийска област. Организацията
активно участва в подготовката и реализацията на проекти по
Европейски и национални програми. От 2008 г. тя трансформира
Панаира на туризма и свободното време в Черноморски туристически
форум, чиято мисия е да стимулира развитието на специализираните и
алтернативни форми на туризма. Първото негово издание през октомври
2008 г. бе посветено на религиозния туризъм, а второто през октомври
2009 г. – на винения туризъм. През 2008 г. ВТК регистрира собствена
стопанска структура – Варненска туристическа компания ЕООД,
както и специализирано звено за консултантска и научно-развойна
дейност – „Туризъм експерт консулт”. Мотото на камарата „Това,
което не можем да постигнем поотделно, ще направим заедно!”
България, 9002 Варна, бул. «Цар Освободител» 36
тел.: +359 (52) 612 811, факс: +359 (52) 612 809
e-mail: office@vct-bg.org, www.vct-bg.org

Варненска туристическа компания
Общински туристически информационен център
9000 Варна, пл. Мусала
тел. +359 (52) 602 907, факс: 654 519
e-mail: office@vct-bg.org

тел. +359 (52) 604 798
www.varh.org
България, 9002 Варна, бул. «Цар Освободител» 36
тел.: +359 (52) 612 811, факс: +359 (52) 612 809

Черноморска регионална
лозаро-винарска камара
9007 Варна, k.k. Златни пясъци, Хотел Астория, п.к. 35
тел. (+359 52) 356 409, факс (+359 52) 355 731
e-mail: hoteliersunion@goldensands.bg

9000 Варна, бул.”Вл.Варненчик” 281, тел/факс: 052 599 077
e-mail: dankogeorgiev@abv.bg

ПРОГРАМА
Първи ден - 14.10.2009 (сряда):
14:00 – 19:00 Настаняване и регистрация на
		
участниците във форума
20:00
Коктейл “Добре дошли”за участниците
		
и гостите на форума - Гранд хотел
		
„Димят”

Bulgaria, 9002 Varna, 111 Kniaz Boris I Blvd.
tel.: +359 52 910800, fax: +359 52 910801, reservations@dimyat.net
www.grandhoteldimyat.com

Втори ден - 15.10.2009 (четвъртък):
10:00 – 10:30 Пресконференция на организаторите;
10:30 – 10:45 Официално откриване на форума –
хотел „Естрея” – Св. Константин и
Елена
10:45 – 11:05 Приветствия
11:05 – 11:20 “Винен туризъм” – предизвикателства
и перспективи за дестинация България
– експозе на ДАТ
11:20 – 11:35 „Винопроизводството – предпоставки
за развитие на винения туризъм за
България”- експозе от представител
на Черноморската лозаро-винарска
камара
11:35 – 11:50 Преструктурирането във винарския
		
сектор – Мая Трифонова – Държавен
		
фонд „Земеделие”
11:50 – 12:05 “Винения туризъм – традиция и
		
съвременност”
		
– експозе доц. д-р М. Нешков
12:10 – 12:20 Откриване на филателна изложба
12:30 – 14:00
Обяд
14:00 – 17:30 Презентации и дегустации на винарски
изби, участници във Винения форум
– хотел „Естрея” – Св.Константин и
Елена
17:30 – 19:30 Свободно време
20:00 – 24:00 Вечер на сомелиерите и
		
виноценителите – Гранд хотел „Димят”

Трети ден - 16.10.2009 (петък):
10:30 – 12:30
		
		

Тематичен тур с дегустация и
посещение на изба “Варна”с. Генерал Кантарджиево

13:00 – 14:30

Обяд във винарна „Дарзалас”

15:00 – 15:15
		
		

“Гроздолечение и винотерапия”експозе на доц. д-р Стамат
Стаматов – хотел „Естрея”

15:15 – 16:00
		

Демонстрация на СПА процедури с
винени продукти

16:00 – 17:00
		

Посещение на манастира
„Св.Св. Константи и Елена”

17:00 – 18:00

Представяне на винарска изба
“Естрея”

18:00 – 20:00

Свободно време

20:00 – 24:00
		

Винен фест и закриване на форума
- хотел „Естрея Палас”

Червърти ден – 17.10.2009 (събота)
10:00 – 11:00

Изпращане на участниците
Информационни и културни турове
по предварителна заявка на
участниците

* Забележка: Организаторите си запазват правото на промяна
в програмата

Винарска изба “TODOROFF” е първата
бутикова изба в България, наследник на богата
култура,традиции и вдъхновение, идващо от
вековете. Специализирана в производството
нa висококачествени червени вина в бутикови
серии и ограничени количества. Тя се намира в
сърцето на Тракия в едно от емблематичните за
българското винопроизводство село Брестовица.
Посланието „Вино и Изкуство” е приносът им
за развитие на българската култура и духовност
и техният дял в утвърждаването на социално
отговорни бизнес практики.
Винарска изба TODOROFF • Вино и SPA хотел TODOROFF
Ул. “Генерал Гурко” No 1, с. Брестовица 4224, Пловдивска област
Teл.: +359 3142 2166; Факс: +359 3142 2484; Мобилен: +359 898 684 461
Е-mail: cellar@todoroff-wines.com; reservations@todoroff-hotel.com
www.todoroff-wines.com • www.todoroff-hotel.com • www.vinopoli.bg
„Винарска къща Русе”АД е специализирана в
производството на бутикови серии вина. Като част от
комплекс „Левента” тя е разположена в построената
през ХVІІІ век укрепление „Левент Табия” по време
на Отоманската империя. Традиционните методи и
оборудване за винификация са съчетани с модерно
оборудване и съвременни технологии. Гроздето
се сортира ръчно във винарската изба. Прилагат
се технологии, които щадят гроздето и виното,
за да се запазят в най-висока степен плодовият
характер и сортовите аромати. Вината отлежават в
бъчви от френски и американски дъб зад древните
каменни зидове с дебелина 2,30 метра, което
гарантира постоянна температура целогодишно.
Винификацията се провежда под ръководството на
енолога Росен Георгиев.
„ВИНАРСКА КЪЩА РУСЕ” АД, гр.Русе, ж.к.”Дружба-2”,
комплекс „Левента”, тел.: 082 862 884, факс: 082 862 898
e-mail: winery.house.rs@mail.bg, web-site: www.leventa-bg.net
It’s in the area called Sliven mineral spa,
famous for its curative mineral springs and
spa centers. Windy Hills is set in 400 acres
of private vineyard, and produces the most
famous French brands of wine- Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah, and Muscat of
Alexandria. The cellar is equipped with the
latest technologies for producing the wine,
for its maturing, stabilizing and bottling. It
can process more than 400 tons of grapes.
The cellar is opened to tourists and consists of:
Wine sampling hall for 25 persons, Restaurant for 120 people with a big terrace
offering panoramic views to the vineyards, а four star hotel with 11 double
rooms
CHATEAU WINDY HILLS, Sliven-Sliven mineral baths 8800, 2 Industrial,
Tel:04511/2898, Mobile tel:0884777997-Manager
E-mail:windyhills@abv.bg, www.windyhills-bg.com

Варна 9000, ул.”Н.Вапцаров”3, ет.3, оф.4, тел. 052/712 123, 712 388
e-mail: varna_winery@abv.bg
Винарска изба Едоардо Миролио
е създадена през 2002 г в райoна
на с. Еленово, на 15 км от гр. Нова
Загора. До момента във винарска изба
Едоардо Миролио са инвестирани
близо 22 млн. евро. Избата реализира
първата си продукция през октомври
2005 г. Производството на избата се
ръководи от екип oт италиански и
български специалисти, начело със
световно признатия енолог Марко
Монкиеро.Винарската изба в с. Еленово
специализира в производството на
висококачествени бели и червени вина,
розé и естествено пенливи вина брют
(бял и розé) по класическа технология.
“ЕДОАРДО МИРОЛИО” гр.Сливен-8800, кв. Индустриален
тел: (044) 501 550, факс: (044) 612 140, www.emiroglio-wine.com

Винарска изба СИНТИКА гр.Сандански
Тероарните вина на винарска изба Синтика носят спецификата и
уникалността на района, известен с лозарството и винарството още
от времето на древните СИНТИ /тракийско племе/, живяли тук преди
хилядолетия. През 2007 г. трима млади ентусиасти, заредени с амбицията
да развият лозарството и винарството създават изба Синтика - модерен и
изцяло нов винарски комплекс, наследник на традициите и носител на нова
концепция - развиване на потенциала на българските винени сортове.
sinticawinery@yahoo.com

www.malkata-zvezda.com
malkatazvezda@abv.bg

Винарна “Малката звезда” е основана през
2005-та година на място носещо името “Малка
звезда” близо до град Харманли в югоизточна
България от д-р Стефан Ангелов и неговите
партньори. “Звездата” представлява античен
търговски кръстопът свързан с търговията на
вино в древността. Историческата харизма на
местността инспирира идеята за винарна у
д-р Ангелов. Неговото решение е затвърдено
в разговори с колеги зъболекари относно
тежката атмосфера на работното им място и
пълния със стрес работен ден и как едно добро
вино би било идеален лечебен еликсир за
гилдията. Друг стимул за него са контактите с
монасите от българския мастир в Атон,Света
Гора, които споделят с него желанието си за
едно “чисто бългаско вино”.Така историята
започва...
“Вила Любимец” и “Вила Хисар”
са търговските марки за производство
на висококачествени червени и
бели вина на Вертикал АД. На
българския пазар се появяват преди
пет години, когато покрай регионите
на градовете Любимец и Хисар
се засаждат първите декари лозя,
откъдето идва и наименованието на
самите продукти.

Фирмата притежава 4 500 дка нови лозови масиви в регионите на град
Любимец и Хисар. Насажденията със селектирани сортове грозде се
отглеждат по най-съвременни лозарски техники и под строг технологичен
контрол. Фирмата е ориентирана към производство на качествени
продукти , от ново поколение с цел пълно задоволяване на нуждите и
взискателния вкус на ценителите на виното.
www.villalyubimets.com • e-mail: office@villalyubimets.com

Katаrzyna Estate се намира в Югоизточна България в землището на
село Мезек и град Свиленград, между границите на България и Гърция
Разположението на лозовия масив, покриващ площ от 3650 дка е в найдобрият за отглеждане на качествено грозде български регион. Сортовият
състав е Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Mavrud, Chardonnay, Sauvignon Blanc,Viognier, като експериментално се отглеждат Malbec
и Tempranillo. Бере се ръчно при оптимална зрялост. Винифицирането става
в 10 и 15-тонни съдове от неръждаема стомана и в 400 литрови бъчви от
френски дъб. Стареенето е в нови френски барици. Винарната е построена
така, че за движението на виното се използва естествената денивелация на
терена. Избата предлага чудесни условия за винен туризъм.
www.katarzyna.bg • e-mail: office@ katarzyna.bg

Винарска Изба ЛОГОДАЖ е разположена в долината на река Струма.
Това е най-слънчевият и най-топлият български край, с богата история и
приказно красива природа, регион в който лозарството е с хиладолетни
традиции. ЛОГОДАЖ е модерна, новаторска винарна, основана през 1996
година. През 2005 г амбициозният млад и енергичен екип на ЛОГОДАЖ
изгражда новата концепция на винарната. Тя е създаването на вкусни
многопластови и комплексни вина с богата и концентрирана плодовост и
максмална хармония. Приоритет на Винарска Изба ЛОГОДАЖ е развитието,
доказването и популяризирането в света на местните и неповторими
български сортове Широка Мелнишка лоза и Ранна Мелнишка лоза.
www.logodajwinery.com • e-mail: vinpromlogodaj@mail.bg

Винарска изба „Хан Крум” води началото си от далечната 1939 година,
когато част от собствениците на лозя в село Хан Крум основават своя
лозаро-винарска кооперация. Върху площ от 30 дка е построена изба от
класически тип с бетонни резервоари. През 1976 започва реконструкцията
на винарската изба, включваща технологична линия за висококачествени
вина (АОС), бутилираща линия и отделение за стабилизация на вина.
През годините на социализма винарска изба „Хан Крум” е елитна изба за
производство на висококачествени бели вина. През 2005 година се извърши
реконструкция на избата, включваща модернизация на съдовия капацитет
за съхранение на вина и на бутилиращите мощности.
www.khankrum.bg • e-mail: khankrumtrading@gmail.com
Винпром-Свищов е наследник на винарна
с 60 годишна история. Гроздето, което се
отглежда и използва е изцяло от собствени
лозови насаждения в района на гр.Свищов.
Винарната е изградила два лозови масива
върху обща площ от 448 хка. Отглеждат
се основно сортовете Каберне Совиньон и
Мерло, а също така Шардоне и Пино Ноар.
След спечелването на целеви проект предстои
обновяване на около 1300 дка лозови
насаждения, които ще бъдат засадени със
сортове като Каберне Фран, Мускат Отонел,
Совиньон Блан и Траминер.
През 2008 год. Винпром-Свищов закупи
линия за микровинарство, която позволява
сортиране на гроздовите зърна, с цел
www.svishtov-winery.com
производство на висококачествени бели и
office@svishtov-winery.com червени вина от лимитирани серии.

МАГУРА АД,
София 1616, кв. Бояна
ул. „Васил Чекаларов“35
тел.: (02) 857 00 15
факс: (02) 957 16 23
office@magurawinery.bg
www.magurawinery.bg

Винарска изба „Магура“ е създадена преди
40 г. в село Рабиша. Намира се в едно от найзагадъчните и красиви кътчета в България
между р.Дунав, скалите Белоградчик и
природния феномен пещера „Магурата“.
Избата е оборудвана с най–съвременната
техника в областта на винопроизводството.
Част от пещерата „Магура“ — Прилепната
галерия от десетилетия е превърната в място
за отлежаване на отбрани вина. Постоянната
температура от 12С, тъмнината и подходящата
влажност на въздуха създават условия за
естествено шампанизиране. Виненият ни гид
ще организира за Вас незабравима дегустация
в уникална обстановка — дълбоко в недрата на
пещерата, под монотонния звук на действащия
сталактит отлежават бутилките с естествено
пенлива течност.

САНТА САРА Е НА КОЛЕЛА...
Санта Сара е отбор от пет млади винени ентусиасти (средна възраст под
30 години), притежаващи няколко каравани и всички необходими играчки
с размер small size за правене на вино в гаражни условия. Винения цирк
гастролира от 2000 до 2004 година в Нова Загора и 2004 до 2008 в Стара
Загора, като се стреми да бъде в непосредственна близост до лозята в
които работи и експериментира.
Научете всичко за нас на : www.santa-sarah.com

Винарна “Загрей”
гр.София, кв.Павлово, ул.Вихрен 10, партер
тел: +359 2 8089113, 8089114
факс:+359 2 8089115
e-mail: zagreus@zagreus.org, info@zagreus.org
www.zagreus.org
“Загрей” е едно ново начало на една стара традиция. Избата е разположена
в землището Старите лозя , намиращо се между селата Татарево и Виница,
община Първомай , Пловдивско. Това е регион, в който нашите предци
са правели виното, за което днес често говорим и с което се гордеем.
Винарната е модерен комплекс с напълно завършен цикъл на производство,
започващ от гроздето и завършващ до бутилка вино. Избата е изградена
през 2004 г. Разполага както модерно оборудване, така и с помещение за
стареене, където в 500-те бъчви отлежават най-елитните вина. Виното,
което произвеждат е само от собствени масиви. Най-старите им лозя
са засадени през 1998 г., а най-младите през 2009. Всичките им лозови
насаждения са намират в непосредствена близост до винарната.

www.dragomir.bg
office@dragomir.bg

Местоположението на новостроящото
се Винарско имение Драгомир е
село Драгомир, намиращо се на 32 км.
северозападно от Пловдив и 100км.
от София. Драгомир е разположено в
подножието на Средна гора. Надморската
височина на селото е от 300- 499м., като
района е хълмист и в комбинация с
подходящите почви и климатични условия
е добра предпоставка за отглеждането
на качествено грозде. Концепцията на
екипа на Винарското имение е да изрази
спецификата на този микрорайон и да
поднесе с вината си чаша удоволствие
на всеки един посегнал към тях. Вината
са предимно купажни, като само от найдобрите реколти се произвеждат сортови
вина.

Мисията на Дамяница е да произвежда премиум вина,
които да са харесвани от космополитния любител на виното,
запазвайки многовековното наследство на
българското винопроизводство.

Damianitza Winery: phone: + 359 (746) 300 90, fax: + 359 (746) 300 91
email: damianitza@damianitza.bg, www.melnikwine.bg

Винарска изба Castra Rubra е разположена в село
Коларово, община Харманли. “Castra Rubra” носи
името на ранно византийска крепост, която е открита
в рамките на Община Харманли при археологически
разкопки през лятото на 2007 г. „Червената крепост”,
както е българският превод, се намира на древния
път „Via Diagonalis”, който е свързвал Рим с
Константинопол.

www.bibendum.bg

Винарна ДАРЗАЛАС - Клуб на почитателите на българското вино
Организиране на дегустации, семейни тържества, колективни
мероприятия, фирмени коктейли...
Музейна експозиция от предмети, книги и снимки, представящи
историята на лозарството, винарството и бъчварството в България.
Varna, 33 Slivniza Bul., hotel Tcherno more, tel.: +359 609 914, 0888 536 916
e-mail: club@wine-varna.com, www.wine-varna.com

Издателство „Славена” издава книги, популяризиращи
културно-историческото наследство на България туристически стравочници, пътни карти, план-указатели,
силуетни карти на градове и курорти, преведени на чужди
езици. Проектира и поддържа реклама в Интернет.
Варна, ул. “Капитан Радко Димитриев” 59а
тел.: 052/ 602 465, факс: 052/ 603 054
e-mail: slavena@dir.bg, slavenaood@gmail.com
www.slavena.net

Община Балчик
гр. Балчик, пл. “21-ви
септември” № 6
тел: 0579/72070;
71030
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg

Община Балчик се намира в североизточната част
на България. Разположена е на бреговата ивица
на Черно море и заема територия от 524 кв.км.
Релефът на крайбрежието е разнообразен като се
характеризира се със стръмни и скални хълмове,
снижаващи се амфитеатрално към брега. Балчик
е сред общините, имащи структурна значимост
в икономическото развитие на черноморския
регион. Още по-съществено е значението й за
икономиката на областта. Измерено с показателя
“приходи от продажба на човек”, нивото на
община Балчик е значително над средното за
областта (с близо 50%). Основен фактор за
развитието на общината са богатите природни
ресурси и благоприятното географско положение.
Това определя водещото значение на туризма и
селското стопанство за икономическата структура
на общината.

Елиттур е създадена през 1994 като туроператор и генерален агент на
Томас Кук. Елиттур е и обслужваща агенция на Hotelplan - Швейцария
и Kompas - Словения. От 2007 г. Елиттур е генерален представител на
DERTOUR за включване на български хотелиерски продукт в техните
програми в резултат на което за първи път се публикува комбинирана
брошура “DERTOUR - Romania, Bulgaria”. Елиттур е генерален представител
и на Neckermann, Унгария, за пътувания на българи в цял свят по техни
програми при преференциални условия. Елиттур има офиси в Слънчев
бряг, Златни пясъци и Дюни, както и във Варна, Бургас и София.
Elite Tours Ltd.: tel: +359 52 382801, fax: +359 52 382802,
E-mail: angel.kolev@elitetoursbg.com, www.elitetoursbg.com

“МТС инкоминг-БТС” ООД е част от веригата агенции на “МТС
инкоминг”, водеща компания в областа на комплексно инкоминг
обслужване, оперираща в 41 дестинации в девет страни.
МТС инкоминг-БТС ООД е представител за България на един от водещите
туристически концерни от Германия- REWE Touristik познат у нас с
марките ITS, TJAEREBORG, Jahn Reisen, DERTOUR, както и холандските
Oad Reizen и HotelPlan.
Фирмата се е специализирала в обслужването на туристи по българското
Черноморие и организирането на групови мероприятия, екскурзии и
обиколни турове. Офисите на фирмата са разположени в Слънчев бряг,
Варна и Златни пясъци.
www.mtsincoming.com
ТУИ България е дъщерно дружество на
туристическия концерн TUI Travel PLC водещ международен туристически концерн с
дейност в над 180 страни по целия свят, с над
30 млн. клиенти в над 20 емитивни пазара, с
повече от 200 марки и над 48 000 служители
в целия свят. Под неговата шапка влизат утвърдени туроператори като
TUI Deutschland, TUI (Австрия, Швейцария, Холандия, Полша), Thomson
Holidays (Великобритания), Nouvelles Frontieres (Франция), Fritidsresor
(Скандинавски страни, и др. ТУИ България се гордее с принадлежността
си към семейството на ТУИ. По своя принос за концерна тя се нарежда
сред основните от 35 агенции в 36 дестинации. Създадена през 1995 година
под името Травъл Партнър България, днес ТУИ България обслужва повече
от 290 000 туристи годишно. За клиентите на компанията работят повече
от 150 високо квалифицирани сътрудници, а реализираният за 2008 година
оборот възлиза на повече от 9 милиона евро.
ТУИ България : ул. Първа 22, Варна 9006, тел: +359 52 382 525,
факс: +359 52 382 514, e-mail: info@tui.bg, www.tui.bg

АЛБЕНА ТУР Регистрация № 03992 за ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ
специализиран в настаняване и обслужване на туристи в к-кс “АЛБЕНА”,
к-кс „ПРИМОРСКО”. ЕКСКУРЗИИ в страната и чужбина. Ловен, селски,
балнеоложки, културен, конгресен туризъм във ВСЯКА ТОЧКА НА
БЪЛГАРИЯ. Самолетни билети.
Варна 9000, ул. „Мария Луиза” 10
Тел: 052/ 61 22 15
Мобилен: 0885/85 35 59
e-mail: varna@albena.bg
www.albena.bg
“Алма Тур – БГ” – АД е водеща
туроператорска
компания
в
България. Фирмата разполага с 22
офиса на територията на страната
и 10 офиса извън България – в
Русия, Украйна, Латвия, Литва,
Естония и Финландия. „Алма
Тур – БГ” предлага туристически пакети и индивидуални туристически
услуги. Фирмата разполага с контингент над 15 000 места на сезон, в
най-популярните черноморски и планиски курорти, които осигуряват
комфортна почивка за български и чуждестранни туристи.
„Алма Тур – БГ” е собственик на четиризвезният хотел „Атлас”,
разположен в най-популярният морски курортен комплекс „Златни пясъци”
и четиризвезният апрат-хотел „Тамплиер” в Банско – най-известният зимен
курорт в България, където през зима 2009 г. се проведоха международни
женски ски състезания „Ladies FIS SKI World Cup”
www.almatour.net

НАГЕНА ООД е лицензиран туроператор /лиценз №04688 / от 1995 год.
Тя е динамично развиваща се компания с утвърдени позиции в областта на
туризма в България и чужбина и е един от водещите Български туроператори.
Във фирмата работи млад екип специалисти с креативно и иновативно
мислене и с желание да откликнат и на най - нестандартните маршрути за
пътуване. Вярваме, че ключът към успеха се крие в точността и доверието!
НАГЕНА ООД е една от основните компании, приемащи туристи от Русия,
Украйна, Молдова и други страни от бившата ОНД, както и от Сърбия,
Словакия, Италия, Румъния и др. Дейността се обогати и с предлагането на
утвърдените еваропейски туроператори Der Tour и Meier’s
Член е на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти
/БАТА/ и Travel Shopping Center.
NAGENA travel company Бул. “8-ми Приморски полк” 58, Варна,
България,Тел: +359 52 614 718, Факс: +359 52 699 526, info@nagena.com

АРИСТУР е ТО и ТА/04781/,специализиран в организацията и провеждането
на културно-исторически , опознавателни турове в региона- « Страна, хора
и история» и на специални програми-винени, етнографски, пешеходни,
селскостопански .Предлагаме и :
*самолетни билети и хотелски резервации в цял свят,
*трансфери и екскурзоводско обслужване,
*почивки и екскурзии в страната и чужбина
*студентски програми и карти за намаления
Bulgaria, 9700Shumen, 5 T.Ikonomov str., Phone:+359 54 872 509, Fax:
+359 54 879 031, Mob:+359 888 810 768, e-mail: manager@aristour.net
www.aristour.net

„ОРЕЛ-АГРО-ХОЛДИНГ” АД е лицензиран туроператор от 2002 г.
Дружеството се развива динамично в областта на туризма - работи
предимно с туристи от Русия и другите страни от бившата ОНД.
Особен интерес представлява нашето предложение за организиране
на посещения в новооткрития четиризвезден хотел „Орфей Палас”,
разположен в центъра на к.к. „Камчия” /на 20 км на юг от гр. Варна/ в
близост до прекрасен плаж, сред красива дъбова гора. Хотелът разполага с
45 двойни стаи и 3 апартамента, Ресторант-винарна „Бакхус” за 120 човека,
Нощен бар „Евридика”, Лоби бар, Конферентна зала за 100 човека, открит
басейн с бар. СПА център в тракийски стил /солариум, сауна, парна баня,
хидромасажна вана, фитнес салон/
гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 181, ет. 1, ап. 9
тел./факс 02 980 85 36, e-mail: orelagrh@abv.bg

„Морски продукти” ООД е учредена на 30.03.1993 г. в Балчик. Притежава
Удостоверение за туроператорска дейност N 000854. Дружеството се
занимава с туроператорска и ресторантьорска дейност. Настанява туристи
в Балчик, Каварна, Кранево, Албена и златни пясъци. Организира детски
и младежки лагери в Балчик, концерти и гастроли на детски и младежки
ансамбли и състави, както и екскурзии и различни мероприятия, вкл.
Дегустации по северното Черноморие. От 1996 г. се занимава с поддръжка
и управление на туристически и ваканционни имоти.
България, 9600 Балчик, ул.”Черно море” N 5, Тел./факс: ++ 359 579 72736;
E-mail: seafoods@abv.bg, Моб.: ++359 886 156 526 – Тихомир Тачев;
++359 886 08 04 86 – Вярка Димитрова

Съвет по туризъм – Черноморец е нестопанска
организация, учредена през 1997г. В своята
дванадесет годишна история обединява и защитава
интересите на малки и средни предприятия в
туризма на територията на Община Созопол.

• team4tourism е екип от международни експерти за обучение в туризма,
както и специалист в продажбите и маркетинга на хотели.
• team4tourism е основана от динамични експерти с богат опит в
хотелиерския бизнес и развитието на курорти в централна и източна Европа.
Ние разбираме нуждите на хората и се фокусираме върху практически
решения.
• team4tourism е Вашият партньор за развитие, планиране и внедряване
на хотелски и туристически проекти, обучения и семинари, продажби и
маркетинг.
Seilerstätte 11/10 | A - 1010 Vienna| tel +43-1 512 27 25 11
|fax.+43 125330339145, Mail: vienna@team4tourism.at
Стара Планина No 31-33|BG - 1527 София|тел. +359 2 9439990
|факс. +359 2 4894323, Mail: sofia@team4tourism.at
Началото на ДЗИ е поставено
през
1946
година,
когато
Правителството
решава
да
слее всички 19 български
застрахователи и 11 клона на чужди
застрахователи в една държавна
компания. От 2007 г. насам силната марка, синоним на „Застраховане” на
българския пазар, получава подкрепа и на международно ниво, след като
става част от белгийската банково-застрахователна група КВС.
За изготвяне на индивидуално предложение, съобразено с Вашите нужди,
както и за получаване на подробна информация за застраховките, можете
да се обърнете към офисите на „ДЗИ-Общо застраховане” АД в цялата
страна, а за Главна Агенция Варна – ул. Цар Симеон I No 26, тел. 052688 624, факс 052-600 267
/ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” София 1000, Ул. “Георги
Бенковски” N3, Тел: 02 / 981 57 99, Факс: 02 / 987 45 33, www.dzi.bg

9002 Варна, бул.„Княз Борис I” 77, тел: 052/660 212, www.ue-varna.bg

Проф. Ракаджийска - svetlar@ue-varna.bg
Доц. д-р Таня Дъбева - dabeva@ue-varna.bg
Доц. д-р Марин Нешков - neshkov@ue-varna.bg
Доц. д-р Стоян Маринов - s.marinov@ue-varna.bg
Проф. Снежана Томова - sn-tomova@abv.bg
Велина Казанджиева - velina71@mail.bg
д-р Тодор Дянков - todordyankov@abv.bg
Катедра „Икономика и организация на туризма”:
Тел: 052/660 434, e-mail: tourism@ue-varna.bg

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий”
5003 Велико Търново, ул. „Т. Търновски” №2
тел. +359 62 618 333, e-mail: mbox@uni-vt.bg
Доц. д-р Иван Марков
Гл. ас. д-р Венцислав Статев
Стопанска академия – Свищов е висше икономическо
училище с над 100 хиляди възпитаници. Те се обучават
в 18 специалности и 35 магистърски програми.
Висшето училище има 20 катедри, 4 факултета
(финанси, стопанска отчетност, мениджмънт и
маркетинг и производствен и търговски бизнес),
колеж, профилирани центрове за магистърско,
следдипломно, професионално и дистанционно
обучение. Академичният състав наброява над 300
високо ерудирани професори, доценти, асистенти и
докторанти. Материалната база включва над 100 аудитории, лаборатории и
компютърни зали с над 5 500 лекционни места. Стопанска академия „Д. А.
Ценов” се гордее още със своя академичен музей, с академична библиотека
с четвърт милион тома и научни издания, с уникален спортен комплекс с
покрити зали, писта, игрища и басейн, два футболни терена, тенискортове.
За учебната 2009/2010 год. приема държавна поръчка е 2500 студенти,
сред които са и първите възпитаници на двете най-нови специалности –
„Екомениджмънт” и „Икономика на туризма”.
За повече информация : www.uni-svishtov.bg

ODESSA STATE ECONOMICS UNIVERSITY was founded in 1921. Today the
University is one of the leading higher educational institutions of Ukraine and a member of
the European University Association (EUA).
OSEU offers training in all important areas of economics and has opportunities
to continue on in higher education at the postgraduate and doctoral levels. In past
years, more than 1300 specialists from 50 countries in Europe, Asia, Africa and
Latin America have undertaken studies at OSEU. Currently, more than 330 foreign students from 25 countries are studying in the university. The development
of international Relations at Odessa State Economics University is characterized
by growth in its integration into the international educational community, both at
the level of research-production organizations and by means of the establishment
and strengthening of prospective contacts with leading research departments in
Russia, Poland, Bulgaria, Italy, Germany, France, the UK and USA.
8, Preobrazenska str, Odesa, 65026, Ukraine, Tel: +38-0482-325662,
Fax: +38-0482-320446, Email: rector@oseu.edu.ua, www.oseu.edu.ua

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА
Доц. д-р Виолета Димитрова - violeta_dimitrova@mail.ue-varna.bg
Снежина Кадиева, зам. директор – snow7@abv.bg
д-р Генка Рафаилова - genka@rafailova.org
9000 Варна, ул. „Стефан Караджа” 32,
Тел: 052/620 724; 620723
www.tourismcollege-varna.com

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – Бургас
Доц. д-р Братой Копринаров - bgko@abv.bg
Минчо Полименов

Тел.:(056) 81-37-61
Факс: (056) 81-37-65
Е-mail:bgko@abv.bg

Хотел СОЛИ ИНВИКТО се намира
в с. Еленово, разположен в двора на
ВИ „Едоардо Миролио”, предлага със
своите 10 стаи едно пътуване назад във
времето и пространството. Ресторантът,
лоби-барът и дегустационната зала
са най-доброто решение за вашето
тържество, където освен това може да
се насладите на богат избор вина.

с. Еленово, Нова Загора
Тел.: 0889 066 330, Факс: 044 501 775
e-mail:office@soliinvicto.bg
www.soliinvicto.bg

САНРАЙС ЕООД
гр. Варна, бул. “Христо Ботев” 4, вх.Б, ет.3, ап.7
тел./ факс: 052 625 375
GSM: 0888 335 223; 0887 420 367
e-mail: sunrise@mbox.is-bg.net, ptboshnakov@yahoo.com
Предмет на дейност:
1. Отглеждане на лозови насаждения
2. Производство на вино и спиртни напитки от собствено грозде в
лимитирани серии.
3. Търговия с продукти за засаждане и отглеждане на лозя.
4. Подготовка и реализация на проекти за европейско финансиране.

Юрий Карабаевич Байназаров
Исполнительный директор
Мичуринский проспект, дом 8/29
Москва, Россия, 119192
Тел.: 8-499-147-0500, Факс: 8-499-783-4767

