
СДРУЖЕНИЕ

ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА
„ДОБРУДЖА“

Между красивия Дунав 
и гостоприемното Черно море



Черноморска ривиера „Добруджа“ 

• Основана от местните органи на БСК в градовете Балчик, 
Каварна и Шабла, както и „Албена“ АД

• Цели: 

Повишаване на туристическия потенциал

Целогодишна дестинация

Атрактивност на 
международните пазари



Нетрадиционни форми на 
туризъм и развитие на 

сътрудничество





Спортен туризъм

Тенис в „Албена“



Голф туризъм

Балчик и Каварна



Основни цели и задачи

Общ 
туризъм в 
България

85%

Масов туризъм по 
Добруджанското 
крайбрежие 12 -

15%

Потенциал за развитие Специализирани видове и 
алтернативни форми на туризъм



Орнитоложки туризъм

Виа Понтика и Залива на птиците

• 70% от птиците на Европа 
преминават два  пъти 
годишно оттук по „Виа 
Понтика“



Дайвинг туризъм 
(подводно гмуркане)

10 крепости, 
изградени на 
добруджанското 
Черноморие през 
V в. пр. Х. от 
Гръцката 
колонизация



Винен туризъм

Дионисиадите в древен Балчик



Апиа туризъм 
(пчелен туризъм)

• 51% от българския пчелен 
мед се произвежда в 
добричкия регион

• Изградени пчелни ферми, 
предлагащи туристически 
посещения



Фермерски туризъм
Рурал туризъм

• Изградени обекти:
• Мидена ферма 

• Охлювена ферма 



Здравен туризъм

Калолечение - Tузлата в Балчик и Шабла



Здравен туризъм – от древността до днес

• Специфичен климат

• Герания – римският град на 
здравето и вечната пролет 

• Албена - целогодишни 
възможности за балнео-, спа-, 
медицински и здравен туризъм

• ¼ милион гости ежегодно



Еко-туризъм

Еко-резерват 
„Балтата“

Каньоните на 
„Суха река“





Спелеоложки туризъм
(пещерен туризъм)



Исторически и опознавателен туризъм



Големия остров в Дуранкулак



Списъкът с възможни и вече реализирани проекти е 
дълъг, но …



Има един специален проект, 
за който търсим международно сътрудничество

• Австрия 

• Германия

• Средна Европа

• Дунавска програма 

• Програма „Черно море“  

• Други 



Веломаршрут

от Виена до долен Дунав, черноморския бряг и делтата на Дунав

• Нов поглед към целия 
дунавски регион 

• Естествен мост към вело-
маршрутите в средна 
Европа



Новата европейска велоатракция
Виена-Черно море-Дунавска делта



Черноморска ривиера “Добруджа”

търси съмишленици и партньори за създаване на европейска вело-атракция с маршрут:

Виена-Черно море-Дунавска делта

Очакваме ви!



Сдружение „Черноморска ривиера – Добруджа“

Дарина Аргирова-Митева

гр. Каварна, ул. ”Дончо Ил. Стойков” № 10

+359 887 102189

blackseariviera.dobrudzha@gmail.com


