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Бразилско нашествие на остров Света Анастасия 

 

С очакване за силен туристически сезон Бургас се събуди от зимния сън и започна 

да се стяга да посреща гости. Хубавото време изкара хората на плажа и в Морската 

градина. Една след друга туристическите атракции отварят врати. Работници 

стягат заведенията по плажа, а общината е в трескава подготовка за културните 

събития през лятото. Първите туристи са вече факт, но големият наплив се очаква 

за Великден. "Стандарт" провери на място как върви подготовката за сезона на 

Южното Черноморие и какво могат да очакват гостите на Бургас през летните 

месеци. 

 

Първите бразилци стъпиха на остров Света Анастасия в събота, когато късчето 

земя бе отворено за посетители. Пет кораба с по двайсет пасажери, защото все 

още зимните условия са в сила, белязаха началото на сезона за една от най-

посещаваните туристически атракции по Южното Черноморие. В първия ден от 

уикенда всеки успял да резервира място за морската разходка получи като 

подарък магнит или ключодържател, а директорът на острова Павлин Димитров 

посрещна всяка група с кратка беседа. 

 

За петимата бразилци посещението на острова беше изненада от техен приятел. 

За статистиката пък - представители на нова националност. "Имали сме гости от 

Канада, Аржентина и Нова Зеландия, но това са първите бразилци", увери Павлин 

Димитров, подканяйки ни, след като нахраним очите си с хубавата гледка, да 

опитаме мидите и островитянската супа в ресторанта. 

 

40 000 души са посетили острова миналата година 

 

Това лято се очакват повече. "От 1 май стартираме с пълния капацитет. 

Отсега има много записвания на чехи и словаци, които от Слънчев бряг идват за 

едно организирано пиратско парти. Освен туроператорите и индивидуални гости  
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проявяват интерес за кръщенета, сватбени тържества и специални събития. 

Посетителите ни са основно българи, но има много руснаци, тъй като те вече са 

почти местни", уточни Димитров."Прекрасно място. Ще запомня гледката. Преди 

да дойдем, гледах мястото в интернет. Там изглеждаше красиво, но на живо е още 

по-хубаво", сподели след двучасовия престой бразилката Марсела Шуари. "Нямам 

навик да правя снимки, но този път снимах. Очевидно мястото ме е впечатлило", 

каза на свой ред брат й Пиер-Луи Же. "Това е българският остров Капри. 

Елегантно място", заключи сънародничката им Нара Васконселос. "Не се усеща, че 

някога е бил затвор. Тук Ядох най-хубавите миди. Много обичам миди. Навсякъде 

опитвам и определено на острова бяха най-вкусните. Само за два часа си 

отпочинах и заредих", добавя тя. 

 

Туроператорите и хотелиерите са оптимисти за този сезон. "Случващото по света 

тази година е в наша полза. Чакаме много гости", призна представителка на 

германски туроператор. "Това лято ще се пукаме по шевовете. Много силен сезон 

очакваме. Досега имаме 50 процента повече резервации от миналата година", каза 

управител на голям хотел в Слънчев бряг, част от международна верига. "Не 

работим с руснаци, но има голям интерес от западноевропейците. Те нямат къде 

да отидат заради проблемите в Турция, Египет и Тунис 

 

България остава като алтернатива. В сравнение с миналата година сега сме на 

гребена на вълната", добави той. 

В петък вечер врати отвори галерия "Георги Баев" с изложбата "35 нюанса от 

Париж" на френския фотограф Пиер Етиен-Же. Бургас посрещна с ентусиазъм  

 

Париж, което впечатли фотографа. "Невероятен прием. Топли хора. Изложбата 

стана повод за един обогатяващ обмен", призна той. 

 

"През май ще гостува още една фотографска изложба, посветена на котките. 

Наречена е "Мъркащия Бургас", уточни шефката на галерията и културния център 

Морско казино. Месец по-късно свои произведения ще представи живописецът 

Людмил Георгиев. От юли до септември в Морското казино ще гостува изложбата 

"История на парите по българските земи", която е съвместна инициатива на 

Община Бургас и БНБ. "За първи път се прави подобна изложба. Ще могат да 

бъдат видени първите български печатани пари, машини за сечене на монети, 

облигации, златни монети и неизвестни проекти", добави тя. 

Лошата новина за феновете на фестивалите е, че тази година "Спирит ъф Бургас" 

няма да има. "Когато вдигнеш много високо летвата, после трудно можеш да я 

надскочиш. След Роби Уилямс не получихме подходящи предложения за 

изпълнители и групи, които да могат задържат, че и да надминат това ниво",  
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обясни Весела Йорданова, която отговаря за културата и връзките с 

обществеността на Община Бургас. 

 

"Културата привлича туристи. Формулата е успешна и е абсолютен факт. През 

лятото много хора планират почивките си именно в Бургас, защото знаят, че 

всеки ден има нещо интересно и стойностно, което може да се види като събитие", 

добави тя. 

 

Другата седмица предстои Бургас да се превърне във феерия на цветята с 32-то 

издание на "Флора Бургас". "Готвим се активно да фестивала на пясъчните 

скулптури, който се превърна в събитие не само за България, но и за Балканите. 

Ще бъде открит в началото на юли, като темата тази година е "Кино герои", 

уточни Йорданова. 

 

Иначе общината готви събития за всеки вкус. През юли започват летните 

музикални празници Емил Чакъров, които в продължение на два месеца ще 

радват любителите на класическата музика на сцената на летния театър с 

оперети, оперни спектакли и инструментални концерти. Традиционният "Бургас 

и морето" е в края на юли, последван от Международния фолклорен фестивал. За 

четвърта поредна година ще се състои фестивалът за съвременно изкуство 

"Включи града". С нетърпение се чака и една от най-успешните британски групи. 

"Продиджи" ще има четвърти концерт в България, като триото ще е хедлайнер на 

второто издание на фестивала Summer Chaos, който ще се състои на 13 август на 

стадион "Лазур" в Бургас. 

 

 

ИЗТОЧНИК: www.novinite.bg - Новини 

ДАТА: 19.04.2016 18:00 

http://www.novinite.bg/articles/110285/  

 

Македония ще стимулира притока на туристи със субсидии за 

туроператорите 

 

Властите в Македония са разработили програма за субсидиране на 

международните туроператори, съобщава ТАСС. Страната предлага да върне 

между 15 и 65 евро за всеки турист в зависимост от вида превоз, съобщи 

Асоциацията на туроператорите на Русия (АТОР). Според програмата 

туроператорът ще получи по 65 евро за всеки турист, пристигнал със самолет в 

група от 10 души и останал в страната не по-малко от 3 денонощия. 

Туроператорите, които доставят летовници с автобус, ще получат субсидията от  
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20 евро. Компаниите, които докарат туристи в рамките на комбинирани турове, 

могат да разчитат на 15 евро за всеки турист. 

 

ИЗТОЧНИК: Информационна агенция Фокус - Новини 

ДАТА: 19.04.2016 15:33 

http://www.focus-news.net/news/2016/04/19/2227066/  

 

Газета.ру: Кипър се надява през 2016 г. да бъде отбелязан рекорден ръст на 

туризма в страната 

 

Никозия.  Броят на туристите в Кипър през март 2016 г. е нараснал с 40 % в 

сравнение със същия период от 2015 г., и поради тази причина в Никозия се 

надяват да бъде подобрен миналогодишния рекорд, предава Газета.ру.  

„В март е регистриран прираст на туристите с 40 %. Това е внушителна цифра и е 

възможно 2016 г. да влезе в историята на кипърския туризъм“, коментират 

представители на туристическите организации, които поясниха, че интересът на 

почиващите към острова е свързан със сигурността в страната. 

 

 

ИЗТОЧНИК: Dariknews.bg - Новини 

ДАТА: 19.04.2016  

http://www.goldensands-bg.com/bg/pages/36 

 

Две отличия за Несебър от „Културен туризъм“ 

 

Община Несебър спечели две награди на престижното изложение „Културен 

туризъм" във Велико Търново, в което взеха участие над 50 български общини и 

13 държави. 

 

Те са за филма „Mесембрия Орфика-Разказ за Несебър в ноти", фокусиран върху 

първото издание на фестивала за класическа музика, който се проведе през 

септември 2015 година в града на ЮНЕСКО. 

 

Втората награда е за оригинално представяне на туристически продукт. 
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