#ורנה מזמינה את כולכם!
ורנה היא עיר מסבירת פנים בין היפות ביותר במדינה .זו גם העיר הגדולה ביותר לאורך חופי בולגריה ,ולכן
מכנים אותה לעתים קרובות "בירת הים של בולגריה".
הודות למיקומה האטרקטיבי והאקלים המצױן ,ורנה הפכה לאחד ממרכזי הנופש המפורסמים באירופה
ובאזור הים השחור .מדי שנה היא מקבלת את פניהם של מבקרים מכל רחבי המדינה והמון תײרים זרים.
ורנה היא מרכז תײרותי וכלכלי בעל חשיבות גבוהה מאוד עבור בולגריה.
היא משתרעת בצורה אמפיתיאטרלית על חופי מפרץ ורנה ולצידו הצפון-מזרחי של אגם ורנה .מיקומה
הגיאוגרפי מגשר בין אירופה לאסיה ,רוסיה ואוקראינה .בװרנה נמצא גם אחד ממתחמי הנמל הנרחבים
ביותר בבולגריה.
כל ההיסטוריה של ורנה מקושרת באופן עמוק עם הים השחור .הוא הגדיר בעבר וממשיך להשפיע גם בהװה
על אורח החײם ,הפרנסה ,הכלכלה ,התרבות ואף השקפת העולם של האוכלוסײה כאן.

#ורנה מזמינה את כולכם!
ענף התײרות תופס מקום מרכזי בכלכלה של ורנה .העיר מתמחה בתײרות פנאי במשך הקיץ ,דבר שהפך
אותה ליעד מפורסם .עונת התײרות נמשכת בדרך כלל מחודש יוני עד ספטמבר עם מגמה להתארכות,
שתאפשר לװרנה לארח תײרים בכל ארבעת העונות.
ורנה זו עיר עם היסטוריה עשירה וארוכת שנים .העדױות לכך מתגלות באתרי המורשת התרבותית-
היסטורית הרבים שנכללים בפוטנציאל התײרותי שלה .כעיר נמל ,ורנה שילבה תרבױות שונות עוד מימי קדם
וממשיכה להתגאות בימינו כעיר קוסמופוליטית אמיתית.

#ורנה מזמינה את כולכם!
בליבה ההיסטורי של העיר נמצאות השכונות העתיקות ,שמחזירות את המבקרים לאװירה ששררה בהן
בסוף המאה ה 19-ותחילת המאה ה .20-בין המבנים הישנים שנשמרו אפשר למצוא מקדשים מרשימים,
מתוכם גם בית הכנסת שהוקם בתחילת המאה ה 20-ומשמש בימינו את הקהילה היהודית בעיר .זהו בעצם
בית הכנסת האשכנזי .בװרנה היה בעבר גם בית כנסת ספרדי ,גדול יותר בממדיו .פעם פעל בעיר אף בית
ספר יהודי .במלחמת העולם השנײה בולגריה הצילה את היהודים שלה ,וזאת כמובן בהשתתפותם של יהודי
ורנה .בתום המלחמה חלקם היגרו לישראל .קרוב למוזיאון הארכיאולוגי של ורנה ניצבת אנדרטה מרשימה,
שמשקפת את הכרת הקהילה היהודית של ורנה להצלת היהודים בתקופת השואה.
בימינו העיר היא יעד תײרותי אטרקטיבי ומושכת מבקרים ישראלים רבים .החופים של ורנה מציעים
אפשרױות נופש ובילױ רבות עבור האורחים מישראל .כאן אפשר למצוא מגװן מרכזי קניות מודרנײם ,שװקים
מסורתײם באװיר הפתוח וגם חנױות קטנטנות .ורנה מציעה גם חײ לילה מדהימים על חופי הים .רבים
אומרים ש"העיר לעולם לא נרדמת".

#ורנה מזמינה את כולכם!
אין ספק שװרנה היא יעד מוביל לאורך חופי הים השחור בבולגריה .כאן כל תײר יכול למצוא את גן העדן שלו -
משפחות עם ילדים ,צעירים ,אנשים שרוצים לבלות ,חובבי טבע ,חוקרי מורשת תרבותית ואפילו אלה
שמעדיפים נופש שקט ורגוע.
מעבר לכך ,חוץ מהתואר "בירת הים של בולגריה" ,ורנה היא מועמדת רצינית להיות גם בירת התרבות של
בולגריה .חײ התרבות בװרנה מושכים את המבקרים במגװן הרחב שלהם .מדי שנה נערך כאן הפסטיבל
המוזיקלי הבינלאומי היוקרתי "קיץ ורנה" בהשתתפות אמנים מפורסמים בעולם .העיר היא במה גם של
פסטיבל התיאטרון הבינלאומי ,תחרות הבלט הבינלאומית ,פסטיבל הסרטים הבינלאומי "אהבה היא
טירוף" ,הפסטיבל הבינלאומי לסרטי אנימציה ועוד אירועי תרבות רבים אחרים בעלי אופי לאומי ובינלאומי.

בואו לבקר את ורנה!
ורנה מזמינה את כולכם!

