# Varna Vă salută!
Varna este unul dintre cele mai frumoase și prietenoase orașe bulgare. Este și cel mai mare
oraș de pe coasta bulgară a Mării Negre, de acea este și numita „capitala mării Bulgariei”.
Locația atractivă și clima minunată fac din Varna una dintre cele mai renumite stațiuni din
Europa și din regiunea Mării Negre. Orașul este vizitat atât de turiști bulgari, cât și de mulți
turiști din străinătate. Pentru Bulgaria, Varna este un centru turistic și economic extrem de
important. Este amplasată amﬁteatral pe malul golfului Varna și pe malul nord-estic al lacului
Varna. Cu poziția sa geograﬁcă, orașul Varna este un fel de pod din Europa către Asia, Rusia,
Ucraina. Varna găzduiește, de asemenea, unul dintre cele mai mari complexe portuare din
Bulgaria.
Întreaga istorie a Varnei este indisolubil legată de Marea Neagră.Marea a determinat în
trecut,determină și azi modul de viață, mijloacele de trai, activitățile economice, cultura și
viziunea asupra lumii a populației autohtone.

# Varna Vă salută!
Turismul este industria majoră în economia Varnei. Orașul este specializat în turismul
recreativ de vară și este o populară destinație turistică.Sezonul turistic durează de obicei din
iunie până în septembrie, iar tendințele sunt ca acesta să ﬁe prelungit și ca Varna să primească
oaspeți pentru turism în toate cele patru anotimpuri ale anului.
Varna este un oraș cu o istorie lungă și bogată. Dovezi de acesta sunt numeroasele situri de
patrimoniu cultural și istoric, care fac parte din potențialul turistic al orașului. Ca oraș
portuar, Varna a fost și continuă să găzduiască diferite culturi - un oraș cu adevărat
cosmopolit. În inima istorică a orașului se aﬂă cartierele antice ale comunităților tradiționale
din oraș - bulgari, greci, armeni, evrei și turci și, de asemenea, pot ﬁ descoperite si urme care ,
conectează orașul nostru cu alte culturi.

# Varna Vă salută!
„Varna - Regina Mării Negre” - una dintre denumirile cu care a devenit orașul nostru cunoscut
ca stațiune pe litoral în anii 20 și 30 ai secolului trecut.
Varna este situată aproximativ numai la 80 km în sud de granița bulgaro-română. Această
proximitate geograﬁcă, împreună cu bogația patrimoniului cultural și istoric și nenumăratele
oportunități de recreere, de mare și de pe plajă atrage anual mulți oaspeți din vecină noastră
România. Apropierea și prezența plajelor frumoase permit turiștilor români să ne viziteze nu
numai pentru o vacanță lungă, ci și pentru o excursie de weekend. Orașul Balcic, situat la 25 km
nord-est de Varna, este interesant pentru turiștii români, cu prezența a reședinței de vară a
reginei române Maria. Dar, împreună cu Balcic, oaspeții români se îndreaptă către stațiuni
moderne și confortabile lângă Varna, deoarece ei oferă o coastă foarte bine dezvoltată,
nenumărate atracții pentru copii, plaje accesibile și numeroase restaurante care oferă
bucătărie autohtonă și internațională. Vizitele la Mănăstirea Aladzha, Pobiti Kamani,
Kaliakra, Shabla, Yailata, Byala cu cetatea de la Capul Sf. Atanasie fac vacanța lor de neuitat.

# Varna Vă salută!
Fără îndoială, Varna este o destinație maritimă lider în Bulgaria. În Varna, ﬁecare turist își
poate găsi paradisul - familiile cu copii, tinerii, oameni care caută distracție, iubitorii de
natură, cercetătorii ai patrimoniului cultural, precum și cei care preferă o vacanță liniștită.
Mai mult, în afară de a ﬁ o capitală maritimă, Varna cu drept poate să pretindă pentru a ﬁi
capitala culturală a Bulgariei. Viața culturală din Varna atrage prin diversitatea ei. În ﬁecare
an, orașul găzduiește prestigiosul Festival muzical internațional „Varna Varna” cu interpreți
de renume mondial, aici sunt scenele si a Festivalului internațional de teatru, Concursului
internațional de balet, Festivalului internațional de ﬁlm „Dragostea este nebunie”, Festivalul
internațional de ﬁlm de animație și multe altele evenimente culturale cu caracter
internațional și național.

Bine ați venit la Varna!
Varna Vă salută!

