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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  дио-
прични рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегле-
ди от очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

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

Пети международен форум 
“Българско наследство”,

Балчик - 28-30 август 2019 г.

В Албена откриха първия хотел на 
веригата Maritim в Източна Европа
Първият хотел от вери-
гата Maritim в Източна 
Европа бе официално 
открит тази вечер. Под 
тази марка вече се про-
дава петзвездният хо-
тел „Маритим Парадайс 
Блу” в курорта Албена. 
За откриването прис-

тигнаха собственикът и 
председател на надзор-
ния съвет на веригата 
Маритим д-р Моника 
Гоммола, както и изпъл-
нителният директор на 
хотелиерските участия 
на Маритим Петър Ве-
нел, както и заместник-

министърът на туризма 
Любомир Кънев.
Хотел „ПарадайсБлу“ е 
едното 5-звездно бижу 
на ваканционно селище 
Албена, което отвори 
врати през 2017 година. 
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