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VARNA IN CELE PATRU SEZOANE

VIITORUL

  Turismul este factorul principal pentru economia orasului.Infrastructura 

turistica dispune de peste 60 000 de paturi amplasate prin 300 de hoteluri, 

situate in oras si prin statiunile apropriate, 90 dintre hoteluri sunt de 4 si 5 

stele.

  Ele primesc 2 milione de turisti anual,nu doar in vara, pentru ca Varna este 

mult mai mult decat o destinatie pentru vacanta de vara. Orasul precum si 

cele doua complexe „Nisipurile de aur” si „Sf.Constantin si Elena” dispun de 

exelente posibilitati pentru turismul medicinal pe parcursul intregului an.

  Mai mult de zece izvoare balneare se afla la Varna si ele sunt baza de 

dezvoltarea turismului SPA sau WELLNES pentru care sezoanele nu au 

importanta.

  Turismul conferentiar se extinde prin hotelurile de lux, la iceputul si sfarsitul 

de sezon, ceea ce –l transforma pe Varna si pe statiunile apropriate in niste 

locatii traditionale pentru conferinte internationale, bussines evenimente sau 

congrese.

  Astfel, Varna la inceputul noului  secol turistic-se a transformat in capitala 

de vara a Bulgariei,devine si cel mai mare centru turistic al tarii, care 

primeste turisti in toate anotimpurile. Aceasta este directia de dezvoltare pe 

care o urmeaza municipiul Varna-o abordare moderna de dezvoltarea 

industriei turistice, o conceptia moderna de marcheting si prezentarea activa 

a Varnei, pentru impunerea orasului ca o destinatie europeana de prestigiiu pe 

tot parcursul anului.  

  In muzeul de arheologie din Varna se pot vedea cele mai vechi obiecte de aur 

prelucrat( 5000 de ani inainte de Cr, adica de acum 7 mii de ani).

  Natura superba si istoria infasorata in mituri si legende al orasului maresc 

atractivitatea lui. Din vremuri praistorice exista fenomenul natural „Pobitite 

kamani” (pietrele batute in pamant)-niste formatiuni naturale 

maiestuoase,un adevarat magnet pentru turistii din toata lumea.

  Pasionatii turismului religios, viziteaza neaparat Manastirul Alagia- care 

a supravetuit si secolele cele mai intunecate, o adevarata marturie al inaltimi 

spiritului uman.

  Impreuna cu deschiderea Bailor de Mare in 1926, incepe si istoria festivalelor din 

Bulgaria. Atunci sunt si primele Festivitati de muzica populara,care pun inceputul 

primului festival bulgar-Festivalul international muzical ”Varnensco liato”- unul dintre 

cei mai vechi si apreciati festivaluri din Europa. In ”familia” lui „Varnensco liato” prin 

secolul XXI au intrat inca cel mai mare festival teatral din Bulgaria precum si 

festivaluri de jaz si folclor.

  IN ORAS  AU  LOC PESTE 50 DE FESTIVALURI ANUAL

  In 1964,Varna este primul oras din lume unde incepe sa aiba loc concursul de balet 

international-Varna. Acesta a schimbat istoria baletului la nivel mondial pentru 

totdeauna.

  Datorita evenimentelor culturale la Varna ajung multi participanti, fani si turisti 

ispititi de arte,ceea ce contribuie prin coloritul sau si mai mult la caracterul pitoresc al 

orasului.
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  In primii ani dupa deschiderea ele sunt frecventate in medie de catre 24000 

de persoane/sezon. Prin 1928 sunt puse in functiune si baile de mare 

nordice,toboganul de apa precum si plaja mixta.Cu aceste dotari,baile 

dobandesc o fata europeana si spre ele incep sa vina tot mai multi 

turisti.Varna,deja se impune ca o statiune de mare moderna si pe cartile 

postale apare cu numele”Regina Marii Negre”.

  Prin anii 30 numarul turistilor care viziteaza orasul creste la 30-50 de mii 

Dupa reconstructia care a urmat al Doilea Razboi Mondial, Varna din nou 

devine un centru ce atrage multi turisti din toata Europa. Prin ani 50-60 

statiunile „Sf.Constantin si Elena” ptecum si Zlatni Piasati” (Nisipurile de Aur) 

dobandesc aspectul sau modern. Plajele superbe si hotelurile moderne atrag 

turisti din Chehia, Polonia, RusiaGermania, Franta, Marea Britania. 

Infrastructura comuna cu orasul mama,mareste puternic atractivitatea 

renumitelor statiunii,pentru ca, Varna dispune de un aeroport international, cu 

care legaturile sunt perfecte, plus atractioanele de divertisment si programele 

culturale bogate.

VARNA SI COMPLEXELE TURISTICE
„Sf.Constantin si Elena”si „Zlatni Piasati”(Nisipurile de Aur)

JUMATATEA A DOUA AL SECOLULUI XX

PREISTORIA

  Povestea incepe in timpul domniei imparaturului Antonin Pius ( ani 138-161).

Inca pe atunci,romanii au construit in Odessos o instalatie ,care o aducea 

pe apa termala de la izvoarele situate linga coastei Marii Negre,pina la 

cele mai mari terme din Peninsula Balcanica si pe locul trei ca marime, pe 

intreg teritoriul imperiului Roman, dupa Caracala si Diocletian situate la 

Roma.Baile functioneaza pina la sfarsitul secolului al treilea,dupa care 

datele despre ele se pierd.

  Sunt redescoperite din nou de catre niste arheologi prin ani 50 al secolului 

XX  devenind unul dintr-e cele mai importante obiecte istorice de pe 

teritoriul Varnei.Mostenirea Romana ajuta la renasterea interesului 

oamenilor catre apele termale si de mare.Asa,la sfarsitul secolului XIX 

incep sa se puna bazele  turismului modern.

BAILE-O MOSTENIRE DE LA IMPERIULUI ROMAN

PRIMUL ORAS

  Dupa o serie de razboaie grele pentru Bulgaria, care se termina cu semnarea 

tratatului de pace de la Neuilly, Varna isi pierde importanta de port comercial 

si atunci incepe marea cotitura in istoria orasului. Intre consilierii municipali se 

gasesc uni care vad un alt viitor stralucitor pentru orasul situat pe malul marii.

Ei cred ca orasul poate iesi din situatia economica dificila, transformandu-l 

intr-o statiune de mare moderna. Pina atunci,bulgarii mai bogati reconusteau 

doar imprejurimile manastrii Sf. Constantin si Elena ca o statiune de mare.

Oficial. 

  Varna este declarata statiune de mare pe 10 iunie 1921 de o comisia formata 

din trei membri, avandu-l in frunte pe Iordan Pekarev. Iata si cuvintele 

memorabile care schimba soarta orasului:”Natura insasi, cu farmecele sale, 

arata cel mai bine si ordona o directie sigura si oportuna-transformarea 

Varnei intr-un oras minune-statiune de mare, ceea ce ar asigura un trai 

decent al cetatenilor orasului.

  Orasul o sa fie mandria Bulgariei, numele sau fiind cunoscut ca si al lui 

Nicei(France) sau lui Monte Carlo. De aceea am hotarat sa o declaram pe 

Varna  oras-statiune de mare, un ”hinterland” intre satele Kestrich, Goliama 

Franga, Agemler, Belovo si Galata”. In 1925 este emis si decretul de la tarul 

Boris, prin care Varna oficial devine statiune de mare.

STATIUNE DE MARE AL BULGARIEI. 1921

  Cu construirea noii statiiuni se ocupa insasi oameni din municipiul Varnei. 

Entusiasmul este atit de puternic in-cat totul se petrece foarte repede. Meritul 

cel mai mare apartine primarului Varnei de atunci Petar Stoianov, adjuncti lui 

Bogdan Elefterov, Ivan Varbanov precum si lui ing. Yanko Mustafov, arh. 

Dabko Dabkov si ing. Iosif Stoianov. Baile moderne de mare sunt construite 

dupa proiectul lui ing. Mohachek si al lui arh. Jeliazko Bogdanov. Construirea 

bailor este terminata inr-un an, la1 august 1926, iar deschiderea lor oficiala se 

transforma intr-o sarbatoare, pentru miile cetateni ale orasului.

CONSTRUIREA PRIMELOR BAI DE MARE.1926

CONSTRUIREA

/sezon.
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