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Poznajcie Bułgarię
Bloku Wschodniego i tutaj rozpoczyna się
działalność reżimu komunistycznego. W
1990r. w Bułgarii zostaje przywrócona
demokracja,
pod
formą
Republiki
parlamentarnej i dziś kraj jest członiek Unii
Europejskiej oraz NATO. Szczególnie
korzystne jest położenie trasnportowe
Bułgarii. Jako część Europy wschodniej,
Bułgaria okazuje się skrzyżowaniem dróg
tranzytowych między Europą zachodnią,
Bliskim wschodem i Śródziemnomorzem.

Geograficzne położenie Bułgarii zawsze było decydujące
dla jej historii. Już od samego powstania kraju w 681 r.,
pokazuje się jako jedno z ważniejszych centrów w
Europie. Bułgaria znajduje się na skrzyżowaniu dróg
transportowych między Europą, Bliskim Wschodem i
Śródziemnomorzem.
Tak jak duże miasta, tak i kurorty w Bułgarii mają bardzo
duży wybór w świetnie wyposażonych salach
konferencyjnych, które pomogą wam wejść z sukcesem
w bułgarski handel i zawiązać kontakty z partnerami.
W Bułgarii przeprowadza się pokazy w dziedzinie usług i
przemysłu, gospodarstw wiejskich oraz w obszarze
nowych technologi, które wszystkie są dobrze znane na
świecie.

Nesebyr

Tradycja w organizowaniu dużych forów rozwinęła
odpowiednią infrastrukturę przeprowadzania kongresów i
ekspozycji w Bułgarii. Cztery międzynarodowe lotniska w
kraju zapewniają łatwy dostęp z każdego punktu na
świecie. Bogata historia i różnorodność przyrodnicza
pozwala
włączać
krótkie
kulturowo-ekologiczne
programy do głównego planu wydarzenia.

Twierdza Carewec, Wielkie Tyrnowo

Widok na góry Riła

Strategiczne miejsce w Bułgarii –
między wschodem a zachodem
Bułgaria jest jednocześnie europejskim, bałkańskim,
czarnomorskim i dunajskim krajem. Położona jest we
wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego, graniczny z
Morzem Czarnym na wschodzie, z Grecją i Turcją na
południu, z Repubilką Macedonii i Serbią na zachodzie i z
Rumunią na północy.
Geograficzne położenie usadowiło ten kraj na drodze
między Europą i Azją, tym samym określa jej strategiczne
położenie na politycznej mapie Półwyspu Bałkańskiego i
Europy, według regionów, bogatych w surowce i rynkach
światowych. Z drugiej strony tereny przy Morzu Czarnym
pozwalają jej się związać ze wszystkimi czarnomorskimi
państwami i pomaga w handlu między nimi.
Rozwijający się rynek ekonomiczny w Bułgarii przyciąga
zagranicznych inwestorów. Kraj jest gospodarzem tradycyjnych
wystaw, przeznaczonych dla profesjonalistów i dla szerokiej publiki.
One dają unikalną szansę dla miejscowych i zagranicznych biznesów
aby nawiązać nowe kontakty, pokazać swoje programy oraz podpisać
umowy. Uczestniczenie w wystawach czy kongresach w tej części
świata daje możliwość pokazania wysokiej możliwości konkurencji w
szerokiej gamie usług.

Bułgaria gra główną rolę w rozprzestrzenianiu kultury
chrześcijańskiej wśród narodów we wschodniej Europie.
Kilka wieków później, wraz z upadkiem Drugiego Państwa
Bułgarskiego (1185-1396r.), kraj zostaje owładnięty przez
Imperium Osmańskie i zostaje tak przez pięć wieków.
Wojna Rosyjsko-turecka z 1877-1878 r. doprowadza do
powstania Trzeciego Państwa Bułgarskiego. Po drugiej
Wojnie Światowej kraj staje się częścią

Galeria Narodowa sztuki zagranicznej, Sofia

Znaczące wystawy, expo i
centra kongresowe

Bułgarska ludność koncentruje się głównie w
centrach oddzielnych regionów, które określa się
aktywnym miejscem aktywności życia społecznego
i publicznego. Około 71 % bułgarów żyje w
miastach. Ludność ponad 100 000 mieszkańców
jest w stolicy Sofia, Plowdiw, Warna, Burgas, Ruse,
Stara Zagora, Plewen, Sliwen, Dobricz.

Sofia kumuluje na jednym miejcu zabytki z
rozlicznych epok – od Imperium rzymskiego
i średniowiecza do architektury europejskiej
z XIX i XX wieku. Dewiza miasta to „Rośnie,
ale się nie starzeje”.

Turystyka biznesowa w Bułgarii rozwija się w
nowoczesnych bazach, które pomogną wam wejść
z sukcesem i poprawnie na bułgarski rynek. I
dlatego pomocna jest wielości expo, centrów
kongresowych, sale konferencyjne, wystawy
inicjatywne oraz festiwale, są rozprzestrzenione we
wszystkich regionach w kraju.

Targi międzynarodowe, Plowdiw

Każdego roku przeprowadza się wystawy z
międzynarodowymi
uczestnikami,
jak
„Banki,
inwestycje, pieniądze”, „Gospodarstwa domowe i
wszystko
o
nich”,
„Ochrona
prywatności
i
bezpieczeństwo”, „Eneco” - wydarzenie o energetyce
oraz ekologii, „Świat mebli”, Międzynarodowe Targi
Techniczne - Plowdiw, „Aquatech” - wydarzenie o
technologii i wykorzystywaniu wód, „Autotech”- o
transporcie i obsłudze serwisów samochodowych,
„Eltech” - o elektronice i elektrotechnice, „Infotech” - o
technologii informacyjnej, „Web expo” i wiele innych.

Miasto otrzymuje swoje dzisiejsze imię w
średniowieczu od świątyni Św. Sofia. Na
obrzeżach stolicy znajduje się unikalna
cerkiew Bojańska, włączona do listy
światowego
dziedzictwa
UNESCO,
świątynia-zabytek
Aleksander
Newski,
Narodowego Muzeum Historyczne, cerkiew
rosyjska Św. Nikolaj, Teatr Narodowy Iwan
Wazow, Narodowa galeria asrtystyczna i
wiele innych.

Cerkiew Św. Sofia, Sofia

Sofia jest nowoczesnym miastem z rozwiniętą
infrastrukturą, transportem i komunikacją oraz z
wspaniałymi
warunkami
do
organizowania
międzynarodowych kongresów, konferencji i
wystaw. W tym celu posiada szeroki wybór sal z
różną ilością miejsc i prestiżowe cztero- i
pięciogwiazdkowe hotele, niektóre z nich są
przedstawicielami światowo znanych sieci. W
zależności od nadchodzącego wydarzenia, zostaną
zapewnione wygodne i przytulne sale – specjalnie
wyposażone
dźwiękowo,
multimedialne,
klimatyzacje i ekrany, z możliwością tłumaczenia
czy wszystko, co potrzeba do każdego
perfekcyjnego wydarzenia biznesowego.

Sofia
Sofia jest stolicą i największym miastem w Bułgarii.
Jest również głównym centrum administracyjnym,
industrialnym , transportowym i kulturowym. W niej
skoncentrowane jest 1/6 produkcji przemysłowej z
całego kraju.

Cerkiew Rosyjska Św. Nikolaj, Sofia

Międzynarodowe lotnisko zapewnia kontakt z większą
ilością stolic i dużych miast na świecie, jak i z
lotniskami w kraju.
Miasto posiada 7000 letnią historię. W VIII w przed
narodzinami Chrystusa w miejscu neolitycznej osady
powstaje starożytne trackie miasto Serdika, miejsce
zostało wybrane ze względu na swoje strategiczne
położenie i zasoby naturalne.

Pomnik Świętej Sofii, Sofia

Narodowy Pałac Kultury (NDK) w Sofii to
wielofunkcjonalny komples, dzisiejszy zamek –
synteza
nowoczesnej
architektury
i
sztuki
plastycznej. Wspaniałe przestrzenie są uduchowione
od ponad 100 dzieł jako monumentalne malarstwo,
rzeźbiarstwo, snycerstwo, gobeliny, obróbka metali i
inne gatunki.

Inter Expo w Centrum Kongresowym
posiada jedną z największych sal
wystawowych w całej Bułgarii. Znajduje się
w południowo-wschodniej części Sofii, 3
km od międzynarodowego lotniska i 6 km
od centrum stolicy. Jego sale mają ogólną
powierzchnię od 42 000 m kw. i przyjmują
wiele narodowych i międzynarodowych
imprez. Kompleks posiada cztery pawilony
wystawowe, sale kongresowe i odkryty
teren
wystawowy.
Nowoczesne
wyposażenie
techniczno-prezentacyjne
pozwala jednocześnie przeprowadzać
kilka imprez, jest ono bezpośrednio
związane z szcześcioma pawilonami
wystawowymi o pojemności ponad.

Pałac
jest
najbardziej
przedstawicielskim
kompleksem w Południowo-wschodniej Europie, w
którym pokładane są bogate możliwości dla
realizowania prestiżowych wydarzeń wśród całego
spektrum kulturowego i społeczno-ekonomicznego
życia. NDK jest częścią dwóch najbardziej
prestiżowych międzynarodowych stowarzyszeń w
kręgu biznesu kongresowego – ICCA i AIPC, a w
2005 r. zdobył nagrodę „Najlepszego centrum
kongresowego w świecie”.
Ze
swoimi
wygodami
i
bardzo
dobrym
wyposażeniem technicznym NDK kontynuuje bycie
najbardziej cenionym miejscem do organizowania
profesjonalnych wystaw z różnych branż. Znajduje
się w centrum stolicy, co zapewnia łatwy dostęp i
komunikację. Na 11 poziomach znajduje się 15 000
m kw. wraz z wielością lobby i sal, na których można
wykorzystać 6 000 m kw. na niestandardowe
wystawy – prawdziwe wyzwanie dla ekip
projektantów. NDK oferuje własne konstrukcje do
wystaw typu „oktanorm”, które pozwalają na
wuybudowanie pawilonów i stoisk o różnorodnej
wielkości, funkcjonalności i formie. Pałac oferuje
komfortowe
sale
do
przeprowadzania
towarzyszących
wydarzeń:
demonstracje,
preskonferencje, simpozium, koktejle i inne. NDK ma
zapewnione kontakty ze wszytkimi mediami, które
gwarantują dobrą reklamę każdego wydarzenia.
Oferuje bogaty program kulturowy, przyciągający
liczną publikę – potencialni odwiedzający wystaw.
Istnieją prestiżowi partnerzy, z którymi są
zbudowane stabilne relacje przy organizacji. Sale
były świadkami spotkań z postaciami światowej
sławy takimi jak: José Carreras, Andrea Bocelli,
Montserrat Caballé, Nigel Kennedy, Emir Kusturica i
wieloma innymi.

1500 ludzi w każdym z nich, 800 miejsc
siedzących, rozdzielonych na siedem sal o
pojemności od 50 do 320 miejsc.
Centrum Inter Expo oferuje optymalne warunki
do przeprowadzania efektywnych wystaw
specjalizowanych
w
danej
dziedzinie,
kongresów,
seminariów,
sympoziów,
uroczystości
firmowych,
prezentacji
czy
pokazów mody. Goście mogą wykorzystać z
wygody 700 miejsc parkingowych, kilku
restauracji, kawiarni, banków, biur bankowych i
ubezpieczeniowych, możliwości hotelowych oraz
planowaniu lotów oraz usług rent a car. Ekipa w
Centrum Kongresowym zapewnia całościową
konsultację, kompleksowe obsługiwanie oraz
wykwalifikowaną pomoc w organizowaniu
zaplanowanego wydarzenia.
Wśród najpopularniejszych imprez odbytych
tutaj
są:
„Security”,
„Bułgarski
tydzień
budowniczy – wnętrza”, „Bulmedika /Buldental”,
„Auto show”, „Arena piękna”, „Technomebel”,
„Opto Salon” i inne.

Narodowy Pałac Kultury, Sofia

Plowdiw

najnowocześniejsze maszyny i technologie ich produkcji.
Firmy mają możliwość przedstawiania i reklamowania
swojej działalności i ułatwiają kontakt między swoimi
potencjalnymi klientami.
W programie wystawowym na Międzynarodowych targach
w Plowdiwie jest włączonych wiele branżowych targów i
specjalizowanych wystaw, obejmujące kluczowe sektory
w bułgarskiej ekonomice. Tutaj przeprowadza się
najbardziej znaczące forum handlowe w kraju, w których
bułgarscy producenci wkraczają na międzynarodowy
rynek. Targi i wyspecjalizowane wystawy określają
parametry rozwoju bułgarskiej ekonomiki i zaciekawienie
zagranicznych biznesów o kraju i regionie.

Plowdiw jest drugim pod względem liczby ludności
miastem w Bułgarii i jednym z głównych centrów
organizowania wydarzeń biznesowych.
W mieście przeprowadza się wiele imprez
ekonomicznych i kulturowych wśród których są
Międzynarodowe Targi, Międzynarodowy festiwal
teatralny „Scena na skrzyżowaniu”, Telewizyjny
festiwal „Złota skrzynia” i inne.
Tutaj jest zachowanych wiele antycznych zabytków,
wśród których znajduje się Antyczny teatr, Rzymski
odeon, Agora (Rzymskie forum), Rzymski stadion,
późno antyczny budynek „Eirene” i inne. Pozostałości
ze starotrackiego miasta Evmolpia z XII wieku przed
narodzinami Chrystusa, które jest jednym z pierwszych
ośrodków miejskich w Południowo-wschodniej Europie,
może być obserowane do dziś.
Stary Plowdiw jest unikalnym żywym organizmem
miejskim, zabudowanym przez obiekty archeologiczne,
muzea, galerie i inne cenne eksponaty, stare budynki,
działające świątynie z bogatym malarstwem ściennym i
drewnianymi ozdobami, przytulne kawiarnie oraz
malownicze brukowane uliczki. W 1979 r. Stary
Plowdiw otrzymuje europejski złoty medal za ochronę
zabytków przeszłości.

Antyczny teatr

Miasteczko Międzynarodowych targów jest jednym z
największych w Południowo-wschodniej Europie –
położone jest na 352 000 m kw. i ma 17
wielofunkcjonalnych
pawilonów
wystawowych,
wyposażonych
w
wszystko
co
niezbędne
do
eksponowania każdego rodzaju produktu.
Ogólny teren wystawowy to 159 100 m kw., z których 64
500 m kw. jest zadaszona.

Domy w Starym mieście Plowdiwu

Plowdiw jest miejscem unikalnym do organizowania wydarzeń
biznesowych, podróży służbowych i team building. Tutaj znajduje się
15 trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli, które oferują dużą
liczbę sal do spotkań i seminariów, wygodnie wyposażonych i z
zapewnioną najnowocześniejszą technologią, która pozwala na
długie i przyjemne spotkania biznesowe.

Muzeum Etnograficzne, Plowdiw

Początek działań targowych w Bułgarii rozpoczyna się w tym mieście
w 1892 roku, kiedy Plowdiw jest gospodarzem Pierwszej bułgarskiej
wystawy rolniczo-przemysłowej. Międzynarodowe Targi w Plowdiwe
są następcą Pierwszej wystawy i jego misją jest pomoc w
prosperowaniu kraju, stymulując rozwój narodowego przemysłu.
Duża skala wystaw jest największym autorytetem w Bułgarii. Już trzy
dziesięciolecia Międzynarodowe targi wiosenne są renomowanym i
polecanym wydarzeniem targowym, przez połączenie tradycji z
nowymi możliwościami, które tworzy. Na nim prowadzące bułgarskie
i obco krajowe kompanie demonstrują swoje najnowsze produkty.
Pokazują pełną gamę sprzętu użytkowego,

Międzynarodowe
targi
posiada
nowoczesne
Międzynarodowe centrum kongresowe z 5 nowocześnie
wyposażonymi salami z od 20 do 600 miejscami. Do
wykorzystania jest również 10 sal z oddzielnymi pawilonami
wystawowymi, w których ogólna liczba miejsc to 2 100.

Dla klientów targów są stworzone takie warunki do pracy,
jakie oferują najlepsze europejskie targi.

Międzynarodowe targi w Plowdiwie to pierwsza organizacja
targowa w Bułgarii, która jest członkiem Międzynarodowego
stowarzyszenia przemysłu targowego UFI /od 1936 r./.
Siedem z wydarzeń pokryło najwyższe kryteria targowe i
zostały zaakceptowane przez UFI – Międzynarodowe targi
techniczne, Międzynarodowe targi produktów użytkowych i
technologii, międzynarodowe wystawy „Agra”, „Winiarnia”, „
Medikus”, „Dento”, „Galenia”, „PrintKom”, „Foodtech” .

Borowec

Pamporowo

Tylko 73 km od stolicy Sofii znajduje się najstarszy kurort
zimowy w Bułgarii – Borowec, dwukrotny gospodarz
Mistrzostw Świata narciarstwa alpejskiego.

85 km od miasta Plowdiw znajduje się
najpopularniejszy
kurort
narciarski
Pamporowo,
położony
jest
w
majestatycznym miejscu pochodzenia
mitycznego
trackiego
śpiewacza
Orfeusza – góry Rodopy. Klimat regionu
wyróżnia się miękką zimą, w czasie której
jest ponad 100 słonecznych dni. Kurort
klasuje się na pierwszym miejscu pod
względem ilości słonecznych dni wśród
wszystkich kurortów w Bułgarii, a jego
średnia roczna temperatura wynosi 5.5
°С.

Położony wśród stuletnich lasów sosnowych, na 1300 m
wysokości nad poziomem morza w górach Riła, dziś
Borowec jest perfekcyjnym miejscem nie tylko do
uprawiania sportów zimowych, ale również do
intensywnych spacerów, team building oraz aktywności
biznesowej. Cztero- i pięciogwiazdkowe hotele oferują
wam wspaniałe techniczne zaplecze, profesjonalną
obsługę i nowoczesne sale konferencyjne. Hotele oferują
również usługi dodatkowe – zakryte baseny pływackie,
solaria, sauny, centra fitnesu, różne zabiegi SPA i
odświeżające procedury.

Jak przez lato tak i zimą, każde
odwiedziny Pamporowa mogą łączyć w
sobie
aktywność
biznesową
z
pełnocennymi różnorodnymi rozrywkami.
Ponad 10 trzy- i czterogwiazdkowych
hoteli oferuje możliwości wydarzeń
biznesowych, konferencji, seminariów,
wydarzeń firmowych i team building. Sale
z różną liczbą miejsc oferują wam
nowoczesne wyposażenie i środki
komunikacji, audio i wideo systemy,
multimedia, internet i mikrofony. Tutaj
można zrelaksować się z pierwszorzędną
obsługą, przerwami na kawę czy
organizowanymi biznes obiadami i
kolacjami. Wielość kompleksów SPA i
sportowych
spowodują,
że
każdy
uczestnik będzie mieć dobry nastrój.

Bansko

Szczyt Sneżanka, Pamporowo

Bansko jest pięknym górskim miastem, położonym na
stokach gór Piryn na 925 metrach nad poziomem
morza. Znajduje się 160 km od sofijskiego
międzynarodowego lotniska. Ze swoimi zasobami
naturalnymi i wybudowaną siecią hotelową, miasto jest
odpowiednie do całorocznego wypoczynku. Kurort
nabył swoją popularność przez cudowne warunki
narciarskie, związane z miejscowymi tradycjami
folklorystycznymi.
Znany jest ze swojej oryginalej charakterystycznej
architektury,
malowniczych
dwukondygnacyjnych
kamiennych domów i z kolorowych ogrodów, jak i
również z szkoły malarstwa ikon i rzeźbiarstwa,
licznych hoteli i miejscowych restauracji. W przeszłości
znany był jako duże i bogate miasteczko z rozwiniętym
rzemiosłem, handlem i sztuką.
Dziś miasto jest znane z nieziemskiego piękna gór
Piryn. Z licznych hoteli, miejscowych restauracji i
wspaniałych warunków dla turystyki zarówno letniej jak
i zimowej. Niepowtarzalna gościnność mieszkańców
Banska sprawi, że poczuje się jak w domu, a eksperci
będą podchodzić profesjonalnie do wszystkich potrzeb
niezbędnych do waszych seminariów biznesowych,
konferencji czy kongresów. Miasto oferuje również
warunki do przeprowadzania team building, abyście
nagrodzili siebie i swoich kolegów.

Cerkiew św. Trójcy, Bansko
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przeznaczony dla kongresów, wydarzeń
sportowych i kulturowych. Posiada sześć
sali, centrum odnowy, salę fitnes, press
centrum, nwoczesne centrum handlowe.

Warna
Warna jest nazywana „Morską stolicą Bułgarii”. Miasto jest
związane z czterema rodzajami transportu – naziemnym,
powietrznym, wodnym oraz kolejowym. Lotnisko Warny
obsługuje ponad 65 bułgarskich i zagranicznych linii
lotniczych, które wykonują loty regularne i czartery do ponad
35 krajów. Lotnisko jest jednym z trzech międzynarodowych
lotnisk w kraju o całorocznym czasie pracy. W czasie zimy
podtrzymuje się 7 linii regularnych, a 28% podróżnych z/do
Warny przemieszczają się w celach biznesowych. Miasto
oferuje niezliczoną ilość nowoczesnych hoteli z wspaniałymi
warunkami i z nowoczesnymi salami konferencyjnymi i
kongresowymi. Możliwości do odpoczynku po męczącym
dniu, są niezliczone i różnorodne.

Świątynia Katedralna Św. Uspenie Bogorodichno, Warna

Wśród zabytków Warny znajdują się Termy Rzymskie,
Katedra Św. Uspenie Bogorodichno – jeden z symboli
czarnomorskiej stolicy, Teatr letni, Park nadmorski,
Delfinarium, Akwarium i inne. Miasto jest gospodarzem
znaczących wydarzeń kulturowych ze znaczeniem
narodowym, jak np. Międzynarodowy festiwal „Warneńskie
lato”, Międzynarodowy konkurs baletowy, Międzynarodowy
Jazz Festiwal, Międzynarodowy festiwal lalek „Złoty delfin”,
„Sierpień w sztuce”, „Videoholica”, i inne. W miejskim
muzeum historycznym przechowuje się najstarszy złoty
skarb na świecie, znany jako „Kultura Warna”.
Położone na najbardziej atrakcyjnym miejscu w samym
centrum, bezpośrednio przed głównym wejściem do
Nadmorskiego parku i 100 metrów od plaży, festiwalowe i
kongresowe centrum Warna, jest jednym z symboli miasta,
kulturalny ośrodek i przyciągające centrum kulturowych i
społecznych wydarzeń.

Sala „Kongresna” może zamienić się w
boisko do gry (o rozmiarach 50 na 25 m i
wysokość 15 m) z elektorniczną tablicą
informacyjną dla odczytywania realnego
czasu gry i rezultatów. Kompleks „Mladost”
jest stworzony z pięciu samodzielnych sali,
odpowiednich również dla treningu.
Posiada dźwiękoszczelne i elektryczne
zasłony.
Bezpośrednio
do
sal
treningowych znajduje się sala „Palas
Press”, która jest odpowiednia dla
przeprowadzania press konferencji, analiz
i sportowych posiedzeń podsumowujących
oraz treningów. Wyposażona jest w wideo
technikę „Barkowizhan”, rzutnik, ruchomy
ekran, sprzęt Hi-Fi, szybki internet.

Pałac kultury i sportu, Warna

Kompleks posiada również dwie sale
fitnes, wyposażone w nowoczesne sprzęty
do
ćwiczenia.
Sportowe
centrum
rekreacyjne jest wyposażone w niezbędną
technologię dla pełnej odnowy (sauny,
jacuzzi) i rechabilitacji dla sportowców, jak
i elektroleczenie i fizjoterapię.
Pałac kultury i sportu oferuje również z
duże centrum handlowe, dający możliwość
odpoczynku i przyjemnego spędzenia
swojego swobodnego czasu.

Delfinarium, Warna

Albena
Rozwija on artystyczno-kreatywną i międzynarodową działalność, kongresową
i konferencyjną działalność, catering i uslugi pomocnicze. Centrum
kongresowe oferuje 1000 m kw. przestrzeni wystawowej, 12
wielofunkcjonalnych dal o pojemności od 50 do 1000 miejsc, wyposażone z
najnowocześniejszą techniką, a kompleks restauracyjny ma możliwość
obsługiwania wydarzenia do 500 osób.
Każdego dnia przeprowadza się tutaj chociaż osiem imprez, a rocznie
odwiedzających tylko wydarzenia kulturalne w centrum jest około 250 000.
Jest to wspaniały wybór do przeprowadzania seminariów, konferencji,
ćwiczeń, prezentacji, preskonferencji.
Centrum festiwalowe i kongresowe Warna jest przedstawicielem Bułgarii w
takich prestiżowych międzynarodowych organizacji kongresowych jak ICCA,
EFCT, AIPC i w jedynej ogólnoeuropejskiej sieci kin Europa Cinemas w Unii
Europejskiej.
Pałac kultury i sportu w Warnie każdego miesiąca jest gospodarzem wielu
wydarzeń z międzynarodowymi i krajowymi uczestnikami. Jest to
wielofunkcjonalny kompleks.

Tylko 30 km od miasta Warna znajduje się kurort
Albena. Mieści się on w osłoniętym morskim zalewie,
ukryty przed wiatrami, z ogromną linią brzegową o
dlugości 6 km i szerokości 150 m. Albena jest
unikalnym kierunkiem z możliwością organizowania i
przeprowadzania wydarzeń jak uroczyste kolacje na
ponad 1000 uczestników na miejscach siedzących, z
5-daniowym meniu, jakościową obsługą, świąteczną
ozdobą i bogatym programem rozrywkowym,
międzynarodowe festiwale, konkursy sportowe, rajdy,
koncerty rockowe, imprezy plażowe, wystawy i wiele
innych.
Centrum kongresowe Albena oferuje możliwości
organizacji
seminariów,
konferencji,
spotkań
biznesowych, imprez firmowych oraz wyjazdów
motywacyjnych, jak i różnorodnych programów.

Burgas

Burgas jest drugim pod względem wielkości bułgarskim
miastem nad Morzem Czarnym i największą przystanią
w kraju, związaną z europejskimi i światowymi
miastami, przez międzynarodowe lotnisko. Burgas jest
również ośrodkiem kultury największego obszaru, jak i
najważniejszym
ekonomicznym,
kulturowym
i
administracyjnym
centrumw
całej
Południowowschodniej Bułgarii.
Burgas jest centrum kulturowym z dobrze rozwijającą
się turystyką morską. Tutaj każdego roku mają miejsce
różnorodne festiwale i wydarzenia jak Dni niemieckiej i
austriackiej muzyki klasycznej, Międzynarodowy
festiwal hora dziecięcego, Festiwal miniaturowych form
teatralnych „Teatr w skrzyni”, Festiwal opery i muzyki
klasycznej, Międzynarodowy festiwal folklorystyczny i
wiele innych. Wielofunkcjonalna sala „Mladost” zostaje
objęta przez różne biznesowe i sportowe wydarzenia.
Miasto oferuje wiele hoteli, różne i bogate możliwości
konferencji, spotkań wystaw i team building. Wszystko
to gwarantuje zakończone sukcesem biznesowe
aktywności.

Twierdza Carewiec

Wielkie Tyrnowo

Wielkie Tyrnowo jest jednym z najpiękniejszych
miast w Bułgarii i jej średniowieczna stolica,
zachowująca unikalną atmosferę. Znajduje się w
Centrum Bułgarii, u podnóża Starej Płaniny.
Stara część miasta obejmuje historyczne
wzgórza Carewiec – dom bułgarskich carów ze
średniowiecza, Trapezica – schronienie ponad
17 średniowiecznych cerkwii, i Święta góra.
Przez wielo wiekowe istnienie miasra, tutaj są
stworzone i przechowywane niepowtarzalne
zabytki kultury, związane z sławną historią
bułgarskiego narodu. Zachowane pozostałości
z twierdzy, pałaców i cerkwii są świadkami
rozkwitu bułgarskiej kultury w XII – XIV w.
Bliskość antycznego miasta z rzymskiej epoki
– Nikopolis ad Istrum, do architektonicznohistorycznej unikalnej wsi Arbanasi i do wielu
monasterów tworzą korzystne warunki do
zadowolenia
naukowych
i
kulturowych
zainteresowań ludzi w każdym wieku.
Kwartał „Warosza” sam w sobie jest
architektonicznym unikatem, przechowuje
fantazyjne domy z czarującymi ogrodami z
XVIII – XIX w. i piękne brukowane uliczki.
Zadziwiające jest i pokaz świetlny „Dźwięk i
światło”, które z muzyką i efektami opowiada
historię Bułgarii na tle majestatycznych
świadków historii. Miasto oferuje bardzo dobre
możliwości dla wydarzeń biznesowych i
kongresowych, podróży zawodowych i team
building.

Propozycje bułgarskich miast – galerie,
muzea, festiwale, centra handlowe,
życie nocne

teatralnej i filmowej sztuki ze wszystkich krańców świata.
Pod względem rozrywki Sofia jest nowoczesną stolicą, która
zasługuje na odwiedziny. Pod względem różnorodności i
jakości rozrywek w ciągu dnia i nocą, Sofii nie odstępują też
inne duże bułgarskie miasta takie jak – Plowdiw, Warna,
Wielkie Tyrnowo, Stara Zagora i inne.

Tańce Nestinarów

Bułgaria oferuje wyjątkowo bogate możliwości dla
dopełnienia programu biznesowego, które mogą
zadowolić nawet najbardziej różnorodne interesy –
zarówno duże miasta, jak i czarujące mniejsze wsie.
Bogata i wielowiekowa historia bułgarów pozostawiła
swoje ślady prawie na całym terytorium państwa. W
większości przypadków miasta, które były centrum
kulturowym w przeszłości, pozostały nimi po dziś dzień.
Duże miasta posiadają narodowe, regionalne i
prywatne muzea, których to bogate kolekcje mówią o
głośnej przeszłości bułgarskich ziemi.

Kukeri

Galerie w kraju oferują na standardowych wystawach
jak i na wystawach gościnnych, różne formy
nowoczesnej sztuki – spektakle, instalacje, pokazy
mody. Miasta w kraju są nowoczene. Ich afisz kulturowy
zawsze zaproponuje wam bogaty wybór koncertów,
wystaw i występów teatralnych.
W ciągu roku przeprowadza się wiele festiwali, w
których są typowe bułgarskie festiwale folklorystyczne,
międzynarodowe muzykalne, filmowe i teatralne
festiwale, które przyciagają widzów z całego świata.
Wśród dużych foklorystycznych festiwali, wystawianych
w duchu bułgarskich obyczajów i tradycji od wieków, są
„Festiwal róż” w Kazanłyku,

W dużych miastach życie nocne kipi, nasycone jest
przyjemnymi niespodziankami i wygodami. Niektóre z klubów
w stolicy czy nad morzem zdobyły sławę jednego z
najlepszych i najbardziej zadziwiających na świecie.
Restauracji i barów jest bez liku, a oprócz tradycyjnej
bułgarskiej kuchni, można tutaj spróbować kuchni japońskiej,
indyjskiej, blisko azjatyckiej, europejskiej, rosyjskiej, czy z
ameryki łacińskiej i od prawie każdego zakątka świata.
Możliwości zakwaterowania w Bułgarii są różnorodne –
począwszy od obecności większości sieci znanych
światowych hoteli, dobrze rozwijająca się sieć hoteli
rodzinnych, jak i miejsca do zakwaterowania wśród przyrody
jak kampingi i schroniska.

Trackiskarb

Panagjurski złoty skarb
Międzynarodowy festiwal maskarad „Surwa” - Pernik,
Narodowe
zgromadzenie
„Narodowa
twórczość”
Kopriwsztica, Rożenskie zgromadzenie, „Piryn śpiewa”,
„Gajdarski turniej” - wieś Gela i inne.
„Święta sztuki Apolonia” w Sozopolu pod koniec lata
każdego roku zbiera gwiazdy ze wszystkich rodzajów sztuk –
muzycy, aktorzy, reżyserzy, producenci, malarze, poeci i
pisarze.

„Raczenica”, art. Iwan Markwiczka
„Powrót z targu”
art. Jarosław Weszin

Narodowa galeria artystyczna, Sofia

Miasta śledzą najnowsze tendencje – integrowanie
architektonicznego dziedzictwa z nowoczesną architekturą,
zwiększa się liczba dużych centrów handlowych, gdzie
reprezentują się znane marki, kina, sklepy, restauracje i
atrakcje dla najmniejszych, wszystko to zadowoli każdego
gościa.

Народен театър „Иван Вазов”

„Kaliakra Rock Fest”, „Lowecz Party Fest”, „Spirit of Burgas”
to są rock festiwale, w których biorą udział jedni z
najpopularniejszych na świecie wykonawców. Innymi
muzycznymi
festiwalami
są
„Burgas
i
morze”,
Międzynarodowy jazz fest w Bansko, międzynarodowy
muzyczny festiwal w Teatrze antycznym w Plowdiw – jeden z
unikalnych światowych zabytków kultury. Międzynarodowy
festiwal „Warneńskie lato” i festiwal filmowy „Kinomania” oraz
„Sofia film fest” przyciągają miłośników

Relaks i rozrywka wśród przyrody, team
building

W kraju istnieje wiele różnorodnych możliwości do odpoczynku,
uprawiania sportów i rozrywki, które są pewnym niezbędnym
dopełnieniem do każdego biznesowego programu.
Położenie geograficzne Bułgarii i wysokie górskie szczyty Riła,
Piryn, Witosza, Stara Płanina i Rodopy oferują najlepsze
warunki do pełnocennego zimowego odpoczynku. Z drugiej
strony istnieje bogaty wybór hoteli, restauracji i pokoi
prywatnych, które mogą zadowolić potrzeby każdego turysty,
który zdecydował, że chce poznać bułgarskie góry. I nie na
ostatnim miejscu – miejscowa ludność jest sławna ze swojej
kuchni i gościnności.
Nie mniej jest propozycji dla miłośników sportów wodnych. W
bułgarskich
czarnomorskich
kurortach
odkrywa
się
pierwszorzędne warunki do trenowania nart wodnych,
windsurfingu, podwodnego łowienia ryb, nurkowania oraz
żeglarstwa. W sezonach letnich to właśnie tam przeprowadza
się dużą część wydarzeń kulturalnych i festiwali w kraju, przy
których pomagają również nadmorskie kurorty i miejscowości,
ich doskonałe warunki do prawdziwego nadmorskiego
odpoczynku.
W ostatnich latach pojawiają się przedstawiciele i coraz to
nowsze środki rozrywkowe. Korzystny klimat i dobra naturalne
są u podstaw aktywnego wybudowania pól golfowych na
terytorium kraju. Nowoczesne wyposażenie, w którym
przedstawieniu koneserzy widzą jedno z najbardziej udanych
przedsięwzięć dla przyszłości turystyki w tym kraju.

W tym momencie na bułgarskim rynku są
szeroko oferowane różne rodzaje programów
team building – odpowiednio skoncentrowani,
zgodne z polityką firmy, ogólny stan fizyczny
grupy, rodzaj pracy, oficjalne wymagania od
uczestników, wniosek o badanie grupy na temat
dobrego ducha zespołu przy realizacji polityki
firmy.
Wykorzystuje się różne modele edukacyjne i
działania
na
odkrytym
polu.
Wybór
odpowiedniego rejonu do realizacji wydarzenia
jest ważnym elementem ogólnej efektywności
programu team building. Ze swoją bogatą i
różnorodną przyrodą Bułgaria oferuje wspaniałe
warunki dla programu team building o każdym
charakterze.
Team building jest jeszcze jedną z możliwości
aby poznać różnorodne bułgarskie góry, każde z
nich ze swoją niepowtarzalną atmosferą – aby
nauczyć się więcej o orientacji i o przetrwaniu w
górach. Zajęcia przeprowadz się na zewnątrz, a
według ich charakterystyki zakwaterowanie
może być w hotelu, schronisku lub w namiotach
przy ekspedycjach. Górskie kursy oprócz.

praktycznych umiejętności, dają możliwość aby nauczyć
się więcej o sobie i o ludziach, którzy nas otaczają, aby
poznać siłę swojej woli i fizyczne możliwości, możecie
odwiedzić nowe miejsca i poznać nowych ludzi. Rzeki
takie jak Struma, Czerni i Beli Iskar dają cudowne
możliwości do raftingu i pływania kajakiem, które mogą
połączyć wodną i górskią aktywność.
Możliwości interesujących zajęć oferują również
bułgarskie jeziora i zbiorniki wodne, jak – Iskar, blisko
Sofii, Batak i Dospat, znajdujące się w Rodopach i inne.
Zajęcia są przeprowadzane na zewnątrz – zarówno na
lądzie jak i na wodzie, co daje możliwość uczestnikom
poznać wszystkie działania, związane z żeglowaniem.
Czarnomorski krajobraz również daje bogate możliwości
dla team building – miękki klimat, szerokie odkryte tereny,
czyste niebieskie wody i nieskończone linie brzegowe.
Aktywności są prowadzone na zewnątrz jak np. na tratwie
/budownaie tratwy z różnych materiałów/, żeglarstwo,
kajaki, gry i zabawy, związane z plażą i wodą.

CENTRA INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
NARODOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
MINISTERSTWA GOSPODARKI, ENERGETYKI ORAZ
TURYSTYKI
SOFIA 1040, pl. Sw. Nedelia nr 1
tel: 02 933 5826; 02 933 5821; 02 933 5811
e-mail: e-docs@mee.government.bg
SOFIA 1504, przejście podziemne Sofijskiego Uniwersytetu
„Św. Kliment Ochridski”
tel: 02 491 8344; 02 491 8345 ; e-mail: tourist@info-soﬁa.bg
SMOLIAN, 4700; bul. Bulgaria nr. 5
tel: +359 30162530; e-mail: toursmolyan@abv.bg

Ogólna informacja o Bułgarii
Położenie: Republika Bułgarii jest państwem w Europie, znajduje się
we wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Na wschód graniczy z
Morzem Czarnym, na południe z Grecją i Turcją, na zachód z
Republiką Macedonii i Serbią a na północ z Rumunią.
Klimat: Bułgaria znajduje się na granicy między umiarkowanym a
śródziemnomorskim klimatem. W północnej części kraju klimat jest
umiarkowanie kontynentalny, a na południu odczuwa się realny
wpływ klimatu śródziemnomorskiego.

BANSKO, pl. Nikola Wapcarow nr. 1
tel.: +359 749 885-80; +359 749 88633 e-mail:
infocenter@bansko.bg

Średnia temperatura zimą: 0 °С do -2 °С

WIELKIE TYRNOWO, 5000; ul. Christo Botew nr. 5
tel.: +359 62 622148; e-mail: ticvt2@gmail.com

Średnia temperatura latem: Około 20-22 °С

RUSE,7000; ul. Aleksandrowska nr. 61
tel: +359 82 82 704 ; e-mail: tic@tic.rousse.bg

Terytorium: 110,099 km2

SHUMEN 9700, bul. Slawianski nr17
tel: 054 857 773 ; e-mail : shumen_opt@abv.bg
PLEWEN
5800 Plewen, pl. Wazrazhdane 1
tel.: 064 82 40 04; e-mail: tourpleven@abv.bg

Ludność: 7 679 290 (2001 г.)
Język oficjalny: Bułgarski
Stolica: Miasto Sofia

STARA ZAGORA 6000, bul. Ruski nr 27
tel: 042 627 098 ; e-mail: tic@city.starazagora.net

Średnia wysokość nad poziomem morza: 470 m

NESSEBYR - stara część, ul. Mesambria nr. 10
tel: +359 554 29346; e-mail: visitnessebar@abv.bg

Najwyższy punkt: Szczyt Musała (2925 m)

SANDANSKI 2800, pl. Bulgaria nr 1
tel: 0746 30 549; e-mail: tour_centre@abv.bg

Strefa czasowa: GMT+2 (EST+7)

PLOWDIW 4000, pl. Centralen nr. 1
tel: 032 656794; 0620229
e-mail: tic_plovdiv@abv.bg ; tic.plovdiv@gmail.com

Główna religia:
wschodnie prawosławie (82,6% ludności)

BURGAS, ul. Christo Botew
tel: +359 56 825772; +359 56 841542
e-mail: tic_burgas@burgas.bg

Inne religie:
islam (12,2 % ludności), katolicyzm (0,6% ludności), protestantyzm
(0,5% ludności) (2001 r.)

WARNA, 9000; pl. Sw. sw. Kiril i Metodi
tel: +359 52 608918; +359 52 608919
e-mail: invarna@abv.bg

Grupy etniczne:
bułgarzy (83,9%), turcy (9,4%), romowie (4,7%), inne (2%) (2001 r.)

DEWIN, 4800; pl. Oswobozhdenie nr. 5
tel.: +359 876 535435;
e-mail: tic_devin@mail.bg
WELINGRAD
4600 Welingrad, pl. Swoboda
tel.: 0359 584 01
e-mail: icvelingrad@b-trust.org
Ministerstwo
turystyki

ekonomiki,

energetyki

i

Sofia 1000, Bułgaria
ul. Slawianska nr 8
tel.: +359 2/ 9407001, faks: +359 2/9872190, +
359 2/ 940 23 15
e-mail: e-docs@mee.government.bg
www.mee.government.bg
www.bulgariatravel.org

Program operacyjny “Rozwój regionalny” 2007-2013
www.bgregio.eu
Inwestujemy w Waszą przyszłość!
Projekt jest finansowany z funduszy europejskich dla rozwoju
regionalnego oraz z budżetu państwa Republiki Bułgarii.

Program dotacji BG161PO001/3.3-01/2008 „Wsparcie efektywnego narodowego marketingu produktu turystycznego oraz poprawy usług
informacyjnych”, BG161PO001/3.3-01/2008/001-4 „Produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych do promocji Bułgarii jako
kierunku turystycznego”.
Ten dokument został wydany w ramach projektu „Produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych do promocji Bułgarii jako kierunku turystycznego”, umowa №BG161PO001/3.3-01/2008/001-4, która
jest realizowana przy wsparciu finansowym Programu operacyjnego „Rozwój regionalny” 2007-2013 r., finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Cała odpowiedzialnośc
za treść tego dokumentu spoczywa na beneficjencie – Ministerstwo Gospodarki, Energetyki i Turystyki – w żandym wypadku nie można uznać, że ten dokument odzwierciedla oficjalne stanowisko Unii Europejskiej
oraz Instytucji Zarządzającej.
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