# Varna vás všechny vítá!
Varna je jedním z nejkrásnějších a nejhostinnějších bulharských měst. Je to největší město na
bulharském pobřeží Černého moře, proto je často nazýváno „mořským hlavním městem
Bulharska“.
Díky atraktivní poloze a nádhernému klimatu je Varna jedním z nejznámějších letovisek v
Evropě a v oblasti Černého moře. Město je navštěvováno jak bulharskými, tak mnoha
zahraničními turisty. Pro Bulharsko je Varna nesmírně důležitým turistickým a ekonomickým
centrem.
Nachází se amﬁteátricky na břehu zátoky města a na severovýchodním břehu Varenského
jezera. Město Varna je svou geograﬁckou polohou mostem z Evropy do Asie, Ruska, Ukrajiny.
Varna je také domovem jednoho z největších komplexů námořních přístavů v Bulharsku.
Celá historie Varny je nerozlučně spjata s Černým mořem. V minulosti určovalo i dodnes
určuje způsob života, obživu, ekonomické aktivity, kulturu a světový názor zdejších obyvatel.

# Varna vás všechny vítá!
Cestovní ruch je hlavním odvětvím ekonomiky Varny. Město se specializuje na letní rekreační
turistiku a je oblíbenou turistickou destinací. Turistická sezóna obvykle trvá od června do září
a tendence směřují k jejímu prodloužení a k tomu, aby Varna přijímala hosty pro turistiku
během čtyř ročních období.
Varna je město s dlouhou a bohatou historií. Svědčí o tom četná místa kulturního a
historického dědictví, která jsou součástí turistického potenciálu města. Jako přístavní město
byla Varna a stále je domovem různých kultur - skutečně kosmopolitní město.
V historickém srdci města se nacházejí starobylé čtvrti tradičních komunit ve městě - Bulhaři,
Řekové, Arméni, Židé a Turci, a také mohou vyníknout stopy spojující naše město s jinými
kulturami.

# Varna vás všechny vítá!
Varna - toto okouzlující město na pobřeží Černého moře přitahovalo a stále přitahuje
rekreanty z různých zemí. Přijíždějící hosté z České republiky jsou zde tradičními
návštěvníky. S prohlášením Varny za přímořské letovisko v roce 1921 jsou Češi
jednou z hlavních skupin zahraničních rekreantů, kteří si vybrali Varnu na
dovolenou. V letech po Osvobození se Varna stala domovem Čechů, kteří významně
přispěli k rozvoji města a Bulharska. Tento kulturní přínos je viditelný a významný
dodnes. Město Varna a obyvatelé Varny hodně vděčí českému staviteli parků
Antonovi Novákovi, který svůj život zasvětil výstavbě Mořské zahrady a dalších
zelených ploch ve městě. Obrovský je také přínos českých bratří archeologů Karla a
Hermana Škorpilových, právem nazývaných „otcové bulharské archeologie“. Jejich
rodinný dům ve Varně je zachován a nachází se na ulici, která dnes nese jejich jméno.
Bratři mají velkou zásluhu na vzniku varenského archeologického muzea, a tak není
náhoda, že před jeho budovou stojí pomník na jejich počest.

# Varna vás všechny vítá!
Varna je bezpochyby přední námořní destinací v Bulharsku. Ve Varně může každý
turista najít svůj ráj - rodiny s dětmi, mládež, lidé hledající zábavu, milovníci přírody,
badatelé kulturního dědictví i ti, kteří dávají přednost klidné a pohodové dovolené.
Kromě toho, že je Varna nejen mořským hlavním městem, může oprávněně
prohlašovat, že je kulturním hlavním městem Bulharska. Kulturní život ve Varně
láká svou rozmanitostí. Město každoročně pořádá prestižní mezinárodní hudební
festival „Varenské léto“ se světoznámými umělci. Zde jsou pódia, Mezinárodního
divadelního festivalu, Mezinárodní baletní soutěžе, Mezinárodního ﬁlmového
festivalu „Ta láska bláynivá“, Mezinárodního festivalu animovaných ﬁlmů a mnoho
dalších kulturních akcí mezinárodního a národního charakteru.

Vítejte ve Varně!
Varna vás všechny vítá!

