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Немската Maritim се 
похвали с новия си 

хотел в Албена 

Във Варна почетоха поета Вапцаров млади таланти 
от 5 до 100-годишна възраст, събрани на фестивал от 
поетесата Елка Няголова.                   Фото: Личен архив.

Петзвездният „Пара-
дайс блу Хотел&Спа” 
в Албена ще отвори 
врати като Maritim хо-
тел през април 2019 
г. Договорът за новия 
5-звезден хотел бе по-
дписан наскоро, съоб-
щи немското издание 
ITCM.
Хотелът е отворен за 
първи път на 01 юли 
2017 г. Компанията по-
сочва, че хотелът, кой-
то вече ще се нарича 
Maritim Hotel Paradise 
Blue Albena,  се намира 
точно до финия пясъ-
чен плаж и разполага с 
над 238 стаи, включи-
телно 26 апартамента, 
4VIP апартамента и 8 
студиа. 15 стаи имат 
собствен басейн. Гос-

тите ще намерят раз-
нообразие от ястия в 
общо четири бюфета 
и а-ла-карт ресторанта.
Изключителните удоб-
ства на хотела включ-
ват също просторен 
спа и уелнес център 
със сауна, закрит ба-
сейн и фитнес зала, 
както и открит басейн, 
детски басейн и водни 
пързалки. Дискотека-
та на хотела предлага 
вечерни развлечения. 
За бизнес гостите са 
на разположение три 
заседателни зали с ка-
пацитет до 500, 140 и 
80 души.
„Възможността да се 
извлече полза от мар-
ката Мартим, която е 
висока сред германски-

те туристи бе решаващ 
фактор за българските 
собственици при под-
писването на договора. 
По-специално, те се 
надяват, че споразуме-
нието за франчайзинг 
ще им даде възмож-
ност да се възползват 
от допълнителния па-
зарен потенциал на 
основните си пазари в 
Германия, Австрия и 
Великобритания, както 
и да подобрят стандар-
та си на обслужване. 
Като част от споразу-
мението, Maritim ще 
осигури курсове за 
обучение. Те също така 
възнамеряват да изпра-
тят мениджъри на от-
дели в Maritim Hotels в 
Германия за обучение 

през българския извън 
сезона или да им пред-
ложат стажантска про-
грама.
“Имаме удоволстви-
ето да добавим този 
висококачествен хотел 
към международното 
портфолио на Maritim 
и сме сигурни, че ще 
предложи на наши-
те гости Maritim една 
изключително атрак-
тивна дестинация”, 
обяснява Питър Вен-
дел, главен изпълните-
лен директор на HMS 
Hotel Management 
Services International 
GmbH. HMS е част от 
Maritim Group и отго-
варя за международ-
ната експанзия на ве-
ригата хотели: www.
maritim.com Maritim 
Hotelgesellschaft е 
най-голямата хотелска 
група в Германия, уп-
равлявана от собстве-
ниците, а хотелската 
мрежа в цялата страна 
е представена от хотели 
в шест страни в чужби-
на: Мавриций, Египет, 
Турция, Малта, Испа-
ния и Китай. Продъл-
жаващата експанзия на 
групата продължава да 
укрепва позицията си 
в европейската първо-
класна хотелиерска ин-
дустрия.

 Годишен абонамент за вестник “Балчишки 
телеграф”

-на книжен носител  30 лв. 
-електронен 20 лв.   с/ка BG 65 UBBS 8888  1 000 57 36 27   

“Масони - МК” ЕООД 
Троен работен голям календар за 2019 г. 8 лв.  

Закупуване от РЕП-овете
Списание “Форум” бр.3   10 лв. Закупуване от 

редакцията

Голямо признание за 
“Двореца” в Балчик

Държавен културен ин-
ститут “Културен цен-
тър “Двореца” – Балчик 
беше удостоен с почетна 
грамота за приноса си в 
промотирането на Бъл-
гария като успешна ту-
ристическа дестинация. 
Престижното признание 
беше връчено от Илия 
Николаев - председател на 
Стопанска камара, гр. Ва-
рна. В изпълнение на една 
от основните си задачи 
– развитие на културния 
туризъм и популяризира-
не на културно-историче-

ското наследство Двореца 
е домакин на множество 
международни художест-
вени, музикални и филмо-
ви фестивали. С тази си 
дейност институтът под-
помага културния обмен и 
спомага за повишаване на 
международния имидж на 
страната.
През следващата 2019 г 
Дворецът ще е домакин 
на десетото юбилейно 
издание на Международ-
ния арт форум и фестивал 
“Без граници”. Той е едно 
от водещите балкански 

крос-културни събития, 
носещи европейската цен-
ностна система и предста-
вящо взаимното разби-
ране между културите, 
толерантността, мирното 
и приятелско съществу-
ване, и културен обмен. 
Форумът цели да се пре-
върне в катализатор на 
развитието на арт индус-
трията и културния тури-
зъм. Очакват се творци от 
80 различни страни от це-
лия свят да са участници в 
предстоящото издание на 
форума.

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 
образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Днес, 1 декември 2018 година, в Мангалия отпразнувахме Националния празник на 
Румъния. За всички ученици от класа на Opreа Canciu Daniela имаше райски ябълки. 
На площада бе проведено вълнуващо тържество. Завършихме с тържествен обяд, 
който продължи до вечерта.                                              Фото: полк.Иван АПОСТОЛОВ


