#Warna zaprasza Was wszystkich!
Warna to jedno z najpiękniejszych i najbardziej gościnnych miast Bułgarii. Jest to również
największe miasto na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, dlatego często nazywane jest
„morską stolicą Bułgarii”. Atrakcyjne położenie i wspaniały klimat sprawiają, że Warna jest
jednym z najbardziej znanych kurortów w Europie i regionie Morza Czarnego. Miasto
odwiedzane jest zarówno przez turystów bułgarskich, jak i zagranicznych. Dla Bułgarii Warna
jest niezwykle ważnym ośrodkiem turystycznym i gospodarczym.
Miasto rozciąga się nad brzegiem Zatoki Warneńskiej i na północno-wschodnim brzegu
jeziora Warna. Dzięki swojemu położeniu geograﬁcznemu miasto Warna jest rodzajem
pomostu pomiędzy Europą a Azją, Rosją i Ukrainą. Warna jest także domem dla jednego z
największych kompleksów portów morskich w Bułgarii. Cała historia Warny jest
nierozerwalnie związana z Morzem Czarnym. Określało to w przeszłości i do dziś determinuje
sposób życia, zarobkowanie, działalność gospodarczą, kulturę i światopogląd tutejszej
ludności.
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Turystyka jest główną gałęzią gospodarki Warny. Miasto specjalizuje się w letniej turystyce
rekreacyjnej i jest popularnym kierunkiem turystycznym. Sezon turystyczny trwa zwykle od
czerwca do września, z tendencją do jego przedłużania i przyjmowania gości turystycznych
przez cztery pory roku.
Warna to miasto o długiej i bogatej historii. Dowodem tego są liczne obiekty dziedzictwa
kulturowego i historycznego, które są częścią potencjału turystycznego miasta. Jako miasto
portowe Warna była i nadal jest domem dla różnych kultur - prawdziwie kosmopolitycznym
miastem. W historycznym sercu miasta znajdują się starożytne dzielnice tradycyjnych
społeczności w mieście - Bułgarów, Greków, Ormian, Żydów i Turków, a także można odnaleźć
ślady, łączące miasto z innymi kulturami.
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Warna jest atrakcyjnym kierunkiem dla gości przyjeżdżających z Polski. Nawet po ogłoszeniu
Warny jako nadmorskiego kurortu w 1921 r. polscy wczasowicze należą do głównych grup
zagranicznych gości odwiedzających nasze miasto. Tradycja, która trwa do dziś. Przyciąga ich
ciepły klimat, nowoczesne kurorty, piękne wybrzeża oraz bogate dziedzictwo kulturowe i
historyczne.
Szczególne zainteresowanie i dumę wśród polskich gości wzbudza jeden z wielkich zabytków
Warny – Muzeum Parkowe Władysława III Warneńczyka. Mauzoleum poświęcone polskowęgierskiemu królowi Władysławowi III Jagiełło, zwanemu Warneńczyk, zostało zbudowane
w 1935 roku. Zginął on w bitwie pod Warną 10 listopada 1444, walcząc z Turkami osmańskimi i
na zawsze pozostał w pamięci Bułgarów jako bohater. Dziś jego imieniem nazwano bulwar i
osiedle w nadmorskiej miejscowości, a ciekawą ekspozycję muzealną można obejrzeć w
muzeum parkowym, wybudowanym na miejscu historycznej bitwy.
Warna zachwyca gości z Polski również szerokim wyborem restauracji i smaczną kuchnią
lokalną, a także dobrą jakością produkowanego w okolicy wina. W miesiącach letnich ich
ulubionymi miejscami do rozrywki w mieście są bary i dyskoteki na plaży.
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Warna to bez wątpienia wiodąca destynacja nadmorska w Bułgarii. W Warnie każdy turysta
może znaleźć swój raj – rodziny z dziećmi, młodzież, ludzie szukający zabawy, miłośnicy
przyrody, badacze dziedzictwa kulturowego, a także ci, którzy preferują ciche i spokojne
wakacje. Co więcej, oprócz bycia stolicą morską, Warna może nie bez kozery pretendować do
kulturalnej stolicy Bułgarii. Życie kulturalne w Warnie przyciąga swoją różnorodnością. Co
roku w mieście odbywa się prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Warneńskie
Lato” ze światowej sławy wykonawcami, są tu sceny Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego, Międzynarodowego Konkursu Baletowego, Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego „Miłość to szaleństwo”, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych i
wielu innych wydarzeń kulturalnych o charakterze międzynarodowym i krajowym.
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