
Varna ligt aan de Zwarte zee kust en is een de mooiste en gastvrije steden van Bulgarije. 
Daarom wordt de stad ook wel de zeehoofdstad van ons land genoemd.  

Varna ligt rond een inham van de Zwarte zee en wordt aan de noordzijde begrenst door het 
Varna meer. Met deze ligging vormt zij een eigenzinnige brug tussen Europa, Azië, Rusland en 
Oekraïne. 

Varna heeft het grootste havencomplex van Bulgarije en de geschiedenis van de stad is 
onlosmakelijk verbonden met de Zwarte zee, de zee die in verleden en heden bepalend is voor 
onze manier van leven, voor de economische activiteiten en voor de visie van de bewoners in de 
stad en de omgeving.

De aantrekkelijke ligging en het uitstekende klimaat maken Varna tot een van de meest gelieve 
kuurorden in Europa.

# Varna is een stad voor iedereen 
    met een groet voor U allen!



In het historische hart van Varna zijn ook nog de oude traditionele gemeenschappen te vinden. 
Van ouds her zijn er naast de Bulgaren ook nog de Grieken, Armeniërs, Joden en de Turken met 
hun nog steeds herkenbare culturen. 

Het toerisme is belangrijk voor de economie van de stad. Van oudsher is Varna al 
gespecialiseerd in de zomerse recreatie, een periode die loopt vanaf juni tot en met september, 
maar die inmiddels uitgebreid is tot het hele jaar. 

De stad heeft een lange en rijke geschiedenis. Dat blijkt uit de talloze objecten die van de 
cultureel-historische nalatenschap bewaard zijn gebleven. Dit is een belangrijk onderdeel 
van de toeristische aantrekkelijkheid van de stad.  Als havenstad is Varna al eeuwenlang een 
smeltpunt van verschillende culturen – en daarmee een ware kosmopolitische stad!

# Varna is een stad voor iedereen 
    met een groet voor U allen!



Sinds 2002 zijn Dordrecht en Varna zustersteden. Twee steden in Europa met een 
lange geschiedenis die voor een belangrijk deel door het water werd bepaald. Dit 
versterkt de relatie tussen de steden en onze landen. Beide steden hebben ook een rijk 
cultureel-historisch verleden. Varna maakt bij onze gasten veel indruk met de 
variëteit aan restaurants en drink- en dansgelegenheden. Voor veel jongere een 
uitdaging!

Ook voor onze gasten uit Nederland is dit deel van Bulgarije met zijn milde klimaat 
een geliefde bestemming met zijn uitstekende mogelijkheden om heerlijk te 
ontspannen. En dan te bedenken dat al voor de bevrijding van Varna (1912?) de stad 
haar deuren opende voor het Nederlandse Consulaat. In onze grote haven is het een 
komen en gaan van Nederlands schepen.

Zonder twijfel is Varna een belangrijke bestemming in Bulgarije, want de stad biedt 
elk wat wils. 

# Varna is een stad voor iedereen 
    met een groet voor U allen!



Niet alleen voor gezinnen met kinderen of voor jonge mensen, maar ook voor 

lie�ebbers van restaurants en cafés, van kunst en cultuur, van archeologie, 

architectuur en natuurlijk ook van de natuur.  Varna kan zich er terecht op beroemen 

een van de belangrijkste culturele steden van Bulgarije te zijn. Jaarlijks worden hier 

allerlei soorten festivals gehouden, zowel op nationaal als op internationaal niveau 

met wereldberoemde musici en acteurs, zoals theater festivals, ballet concoursen, 

het festival van de geanimeerde films en vele andere.

# Varna is een stad voor iedereen 
    met een groet voor U allen!



Varna is een stad voor iedereen 
met een groet voor U allen!

Welkom in Varna!


