България в четири сезона
Да се чувстваш желан и очакван гост 365 дни в годината, 24 часа в денонощието,
винаги, през цялото време
„Ако е за Българско, то времето е в нас, а ние сме във времето”, казва най-големият
национален герой на страната ни Васил Левски в писмо до друг наш революционер
[Панайот Хитов] през 1871 година. В XXI век думите му звучат все така актуално и,
макар вече не във възрожденски дух, съвсем сполучливо се отнасят до съвременния
туризъм, защото, да, България действително е целогодишна дестинация, която
осигурява приятни преживявания във всички годишни времена с огромен потенциал да
развива не само традиционните и масови видове туризъм като летен и зимен, но и
много от най-модерните в момента: културен, балнео- и СПА, уелнес, еко- и селски,
планински, религиозен, приключенски, конгресен, ловен, голф...
На това идилично съчетание от природа, бит, култура и иновации се залага и в идеята
за 12 винено-културни дестинации, които съвместно разработват Министерството на
туризма с Министерството на земеделието, храните и горите по проекта „Сподели
България”. За страната ни е важно да се привлече вниманието и към вътрешността й.
Зимният туризъм набира изключително голяма скорост, но основно, 70% от всички
видове туризъм се концентрират по нашето Черноморие и поради тази причина е много
важно да се акцентира към сезоните - България - дестинация в четири сезона. Така на
туристическата карта на България се появяват новите стари места с отлични природни
дадености, празници, обичаи, местни вина и кулинарни специалитети плюс характерни
културно- исторически обекти, тъй като пролет, лято, есен и зима може и да са само
четири сезона, но когато говорим за туризъм, всеки от тях е със своите характеристики,
специфика и дадености, които се превръщат в истинско богатство за страната ни.
През лятото имаме Златни пясъци, Слънчев бряг, Албена, спокойни води, жарко
слънце, много и различни плажове, модерни хотелски бази, безбройни удобства,
атракции и възможности за забавления по цялото българско Черноморие. От другата
страна на календара страната ни се свързва със зимната приказка на ски-курортите
Банско, Пампорово, Боровец, с разнообразния планински релеф и снежните писти,
които привличат туристи от цял свят. През пролетта се грижим за лозите и
маслодайните рози с много любов, съхранена през вековете, през есента събираме
реколта, окъпана в пъстрата палитра на природата, но истината е, че във всеки ден на
годината разполагаме с безценни съкровища, които с удоволствие и по традиция
споделяме с все повече приятели.
Лековитите минерални води, които бликат из цялата страна от извори – всеки с
индивидуални качества и характеристики, са предпоставка и отлична възможност за
развитието на балнео-, СПА и уелнес туризма. В Хисаря, Велинград, Сандански се
лекуват редица заболявания и за България често се говори като за център на
профилактика и рехабилитация на Балканите и в Европа.
Няма как да пропуснем и културния туризъм, споменаваме само Велико Търново,
Пловдив, София, Созопол, Плиска, но имаме още много места, където обичаме да се
разхождаме, докато се наслаждаваме на пластове история, които се разкриват пред
очите ни, по-мъдри от всякога.
Съвсем естествено, алтернативният, еко- и селският туризъм ни предоставят шанс да се
доближим до автентичните бит и култура. Възползваме се често от къщите за гости и

семейните хотели, сгушени сред дивна, девствена природа, така че да се потопим
максимално в нежното усещане за домашен уют, а ароматът и вкусът на изпитаните
стари гозби и специалитети, чаша вино от местните изби пред камината или пред
огнището на раздумка с любезни стопани, те карат да се чувстваш желан и единствен
гост.
И нека да помним древното, но вечно българско гостоприемство, което ни е завещано
от Апостола на свободата по друг повод, но остава завинаги вярно!
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