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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата „Методология за провеждане на тридневен яхтен маршрут е част от 

проекта „Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното наследство на 

Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния 

регион Констанца-Добрич“/ MULTICULTYA, код на проекта ROBG-366, Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020; 

Приоритетна ос 2 „Зелен регион“. 

Основната цел на проекта е да разнообрази туристическото предлагане и да 
удължи сезона чрез валоризиране на основните характеристики на района: 
материално и нематериално мултикултурно наследство (мултикултурализъм) и 
яхтинг сред природното богатство на Черно море чрез развитието на иновативен 
и креативен туризъм.  

След като в методологията на тридневния танцов фестивал дадохме определение 
за креативен туризъм, специфичните му характеристики и ползите от него, 
следващите акценти поставяме на иновативния туризъм и особеностите на 
яхтения туризъм 

 
Какво е „иновативен туризъм“ 

Иновативният (новаторски) туризъм е качествено нова тенденция и актуално лице 

на туризма от третото хилядолетия. В известен смисъл той е характеристика на 

устойчивия, креативния и елитарния туризъм. Той се създава и внедрява от 

иновативен продуктов мениджмънт, притежаващ творчески, креативни 

способности, включващи:  

• Генериране нови, оригинални идеи, основани на знанието;  

• Отказване от стари начини на мислене или на отживели гледни точки;  

• Създаване нови, изненадващи туристически продукти, носещи поредица от 

благоприятни ефекти, както за туристите, така и за общностите и за местните 

култури.  

• Вграждане на така наречените три „т“ – талант, толеранс и технология в 

основата на атрактивността на продуктите в туристическото предлагане; 

• Ползване неограничаваното креативно бохемство на творческата мисъл в сферите 

на артистичността, художествените достижения и широката гама от древни и 

модерни изкуства, с цел достигане на интелектуална атрактивност, водеща до 

впечатляващ икономически успех. 

http://www.interregrobg.eu/
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Какво е „яхтен туризъм“ 

Яхтеният туризъм започва да става все по-полулярен през последните 
десетилетия. Най-общо той представлява пътувания по вода с яхта семеен тип 
или за ползването й за групови пътвания при по-големите многоместни яхти. 
Независимо дали ветроходна или моторна яхта изберете, бъдете сигурни, че 
емоцията ви е гарантирана. Много от хората, които веднъж са опитали свободата 
от плаването по морската шир, определят усещането като пристрастяващо. Яхтата 
е невероятна наслада за едни, за други е предизвикателство, за трети е начин на 
живот. 
Яхтеният туризъм в Черно море е неповторимо изживяване, което всеки трябва да 
опита. Красивите девствени кътчета по крайбрежието, съчетани с луксозни 
хотели и заведния предлагат забавления за всеки вкус. Освен круизите с яхти, 
може да се насладите и на уникалните църкви и манастири или на прелестите на 
планините, които пазят в своите дебри както недокосната природа, така и 
национални паметници на културата със световно значение. 
Яхтингът позволява да изследвате нови места, да откривате нови неща и да се 

потапяте в различни култури. Той е изключително подходящ за хора, които са 

запалени по круизите, пътуването и елегантния начин на живот.  

Обикновено яхтингът е наричан много специален, тъй като той е може би 

най–интересната форма на туризъм. Това произтича от факта, че Вие не само 

посещавате много екзотични дестинации, към които проявявате интерес, но и 

ползвате един от най–романтичните видове транспорт.  

Яхтеният туризъм става все по-популярен, защото е префкетната семейна 

почивка, защото осигурява много неща в едно. Обикновено при офертите за 

разходки с яхта, се включват възможности за водни екстремни спортове, плуване, 

възможност за посещение на красиви местенца и други забавни дейности. При 

яхтинг туризма може да получите голямо разнообразие от преживянания. 

Яхтите са чудесен начин да оползотворите времето си. Разходките с яхта с 

роднини или приятели означават едно добре инвестирано време. Какъв по–добър 

начин оттова да прекарате свободното си време в забавление с близки хора, 

наслаждавайки се на красиви гледки и големи приключения. Освен всичко те 

придават чувство за уединение. Яхтингът Ви отдалечава от хаоса на заобикалящия 

ни свят, а и вече е лесно достъпен. 

Предлагат се различни видове яхти. В това число моторни яхти, луксозни 

ветроходни яхти, мега яхти и др. В Балчик имате възможност да се възползвате от 

http://www.interregrobg.eu/
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разходка с моторна или с ветроходна яхта. И двете изживявания обаче наистина 

си заслужават.  

Пристанище Балчик е от най–автентичните в България. Пристанището има 

собствен живот, но и се слива с градската обстановка, сгушените къщички и 

крайбрежните хотели. Атмосферата на пристанището е наистина уникална – 

ресторанти, кафенета и добра музика съпътстват пристигането на луксозни яхти и 

моторни лодки.  

Възможностите за невероятни изживявания са много. Може да се снимате на воля 

в Двореца, да си купите риба от местните рибари, да се насладите на уникалния 

италиански ресторант El Simpatico или, отпивайки шампанско на някой нощен бар, 

да наблюдавате впечатляващите светлини по крайбрежието. Също така може да 

се насладите на романтична разходка с яхта до Албена, Златни пясъци, Кранево 

или приказния нос Калиакра. Разходките с яхти, често се комбинират и с разходка 

до едни от най–красивите голф игрища, които се намират в близост до Балчик. 

Ако не Ви е до голф, може да се насладите на разхлаждащ следобед на борда на 

луксозна моторна яхта, а след това – разбира се вечеря на яхта в открито море. 

Какво по-хубаво от това за следващата Ви лятна почивка? 

 
Пътуванията могат да се извършват за кратки растояния в морета, а при 

планиране пътувания на големи растояния из морета и океани най-често се 

използва понятието „круиз“, „круизинг“ и „круизен туризъм“. 

    

Яхтен туризъм      Круизен туризъм 

Същестуват и яхти, които носят рекламни послания или презентират една фирма 
или една държава.  

http://www.interregrobg.eu/
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Такъв е случаят с яхтата на Монако, представяща кралския дворец. И така Монако 
се качи на яхта. Луксозен дизайн и огромни пространства са новото предложение 
на дизайнери, които създадоха подобие на плаващ остров 

Дизайнът на супер яхтата Streets of Monaco (Улиците на Монако) е нещо повече от 
досега създаваните плавателни съдове. Моделиран по подобие на центъра на 
малкото княжество, на борда на плавателния съд ще видите мини копие на 
Монако, домът на известната надпревара Формула 1, както и на бляскавото яхтено 
шоу, което се провежда ежегодно. 

Всъщност суперяхтата наподобява плаващ остров и отразява стремеж на 
британската фирма Yacht Island Design да разчупи границите на дизайна и да 
представи нов поглед върху плаването в открити води.  

Максималната скорост на плавателния съд ще бъде 15 възела. Яхтата разполага с 
просторни помещения, които могат да подслонят 16 гости, екипаж от 70 човека, 
на борда има киносалон, площадка за хеликоптер, подводница, водопад, винена 
изба, казино, зала за танци, столова и още много екстри. 

И всичко това е разположено на площ от 155 метра – половината на един 
самолетоносач или на круизен кораб. Така, вместо да плавате към Монако, може 
да вземете централната му градска част със себе си. 

 

http://www.interregrobg.eu/
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Кои са Топ 10 на най-скъпите яхти в света 

Животът на богатите през лятото е повече от рай, особено ако притежавате яхта 

за 4,8 милиарда долара 

В наши дни е нещо нормално най-богатите хора в света да плащат милиони, дори 

милиарди за пищни супер яхти. Петролните шейхове и руските магнати прекарват 

ваканциите си на масивни яхти с плувни басейни, баскетболни игрища и дори 

концертни зали. 

 

Най-скъпата яхта в света струва 4,8 милиарда долара. През 2011 г. е била 

продадена на анонимен малайзийски бизнесмен и е направено от чисто злато и 

има покрит със стъкло атриум за хранене. 

Втората по големина, Eclipse е собственост на руския милиардер Роман 

Абрамович. Яхтата има две писти за хеликоптери, 24 каюти за гости, дискотека, 

два плувни басейна и няколко джакузита. Цената ѝ е $ 1,9 милиарда. 

 
Собственикът на луксозното возило е неизвестен, но мнозина смятат, че тя е 

собственост на кралското семейство на Абу Даби. Яхтата има собствена 

подводница с противоракетна система. Цената на Azzam е $ 600 млн. 

Магнатът в развлекателната индустрия Дейвид Гефън, притежава 128-метровата 

яхта Rising Sun. Яхтата има баскетболно игрище и може да побере 18 гости. 

Цената на Rising Sun е $ 590 млн. 

 

http://www.interregrobg.eu/
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Видимо вкусът на руският магнат Андрей Мелниченко, който притежава Motor 

Yacht A. е доста разчупен. Яхтата разполага със седем луксозни каюти, които 

побират 14 гости. Тя разполага и с три басейна, единият от които има стъклен 

под. Цената на тази странна бяла "играчка" не е ясна, но със сигурност яхтата е 

поне няколко стотин милиона долата. 

 

Гигантскoто корито е с дължина от 162 метра и понастоящем е собственост на 

шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум - вицепрезидента и министър-председател на 

ОАЕ и емир на Дубай. Яхтата разполага с плувен басейн, кръгло стълбище и 

хеликоптер. Тя може да побере 24 гости. Цената на яхтата е $ 400 млн. 

 
Яхтата Al Said е собственост на султана на Оман. Тя е дълга 155 метра и 

притежава всичко, от което има нужда, за да се чувствате като истински султан. 

Най-голямата изненада е, че луксозното корито има концертна зала, която може 

да  побере оркестър от 50 музиканти. 

 

Съоснователят на Microsoft, Пол Алън е притежателя на 126 метрова яхта. Тя 

разполага с 41 апартамента, басейн, два хеликоптера, кино, баскетболно игрище 

и звукозаписно студио. Цената ѝ е $ 200 млн. 

 

http://www.interregrobg.eu/
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По-рано, Ona е имала друго име - Dilbar. Моторна яхта е построена през 2008 г. от 

Lürssen. Тя е собственост на Алишер Усманов, който е руски олигарх. Дължина на 

луксозното возило е 110 м, което автоматично я изтрелва в класацията на 30-те 

най-големи яхти в света. Интериорът на яхтата е проектиран от Алберто Пинто, а 

отвън чака хиликоптер, който върви към луксозното возило. 

 

Лейди Моура се определя, като една от най-красивите частни луксозни яхти. Тя 

беше деветата най-голямата частна яхта в света, но през 2014 година се е 

премества надолу в списъка до номер 28. Собственост на саудитския бизнесмен 

Насер Ал-Рашид, яхтата е била домакин на няколко забележителни личности, 

включително Джордж Буш и съпругата му Барбара. Стойността на лусксозното 

корито е 210 милиона долара. През 2007 г., Лейди Моура притърпява инцидент 

и засяда в крайбрежитето на френската ривиера, по време на филмовия фестивал 

в Кан.  

През последните години се забелязва тенденция яхтеният туризъм все по-често да 

се отъждествява с круизен туризъм. Нека разгледаме някои особености, които са 

много важни за развитие на целия отрасъл. 

Какво е „круизен туризъм“ 

Първите круизни кораби с туристи в Черно море се появяват през 2011 година. Те 

превозват предимно американски туристи. Запознати с технологията на бранша 

знаят, че договорите с пристанищата, където акостират гостите, са били 

сключени минимум 3 години предварително. Този период е необходим за 

създаване на туристическия пакет, за рекламиране на продукта и за записвания, 

които продължават обикновено между 18 и 24 месеца, предвид големия брой 

пътуващи на един круизен кораб от най-ново поколение, а от друга страна и 

сериозната сума, която се заплаща от един турист като най-ниските пакети 

започват от няколко хиляди долара. Съгласно сключените предварителни 

договори корабите през 2014 година трябва да акостират на пристанищата Ялта, 

Одеса и Констанца. Предвид създадената сложна политическа обстановка в Крим 

и Украйна, изпълняващите круизните пътувания през 2014 година решават за по-

сигурно да сменят Ялта и Одеса с две български пристанища. За първи път 

круизни гости посещават България, страна без никакъв опит в круизния туризъм. 

 

Круизите са един от най-модерните начини пътуване и туризъм. Пътуването с 

кораб е класически символи на романтика, приключения, авантюризъм и морски 

страсти. Круизните компании се радват на постоянен растеж и увеличаване броя 

http://www.interregrobg.eu/
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на желаещите да изживеят незабравими моменти. Крузното пътуване дава 

уникалната възможност всеки ден да разглеждате нов град или държава, като 

вместо Вие да сменяте хотела всеки ден, хотелът (корабът) обикаля вместо вас. 

Същевременно, не сте лишени от нито едно удобство, предлагано от 

традиционните хотели. 

Има ли круизи в България? Кога и къде мога да взема круиз? 

За съжаление България не е сред първите световни круизни дестинации. Има 

кораби, които спират в български пристанища, но не за начало или край на круиз. 

По света има над 1800 пристанища, които обслужват круизни кораби. Кога и къде 

ще отидете е въпрос на желание и сезон. Нормално, през зимата (в съответното 

полукълбо) има по-малко круизи и то в свободни от ледове води. 

Скъпи ли са круизните пътувания? 

Както и при хотелите, има различни категории кораби, а на самите кораби има 

различни палуби и класове каюти. Като цяло, престоят на круизен кораб може да 

е под 50 евро на ден, а може да е и над 1000. Услугите на борда като пълен 

пансион, басейни, спортни съоръжения, представления и други са еднакво 

достъпни за всички пътници. 

Какво може да се прави по цял ден на круизен кораб? 

Всъщност, повечето програми са така организирани, че през нощта кораба плава 

от едно пристанище до друго, а през деня има престой, по време на който 

пътниците разглеждат забележителностите на брега. Но корабите имат твърде 

много атракции и често времето от около седмица престой на кораба не стига, за 

да се опитат всички забавления – спортове, уелнес процедури, театри, кина, 

библиотеки, игри и състезания, казина, всякакви курсове, интернет. Това са 

плаващи хотели и всички услуги, които можете да ползвате в произволен хотел на 

брега, можете да намерите и на кораба. 

 

История на пътуванията по вода  

Още от най–дълбока древност народите по света ползват водните басейни за 

различни пътувания. С откриване на парната машина се появяват параходите, 

които дълго време са единственият начин за прекосяване на моретата и океаните.  

През 1840 г. Самуел Кунард поставя началото на редовни морски пътувания между 

САЩ и Европа. Първият круиз се осъществява през 1867 година на борда на 

парахода Quaker city от Ню Йорк до светите места в Израел и Палестина, Египет и 

Гърция. 

http://www.interregrobg.eu/
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След 1995 година круизният туризъм бележи бурно развитие. За 33 години той е 

предпочетен от 100 милиона души. Пътешествията са предимно в Карибите, 

Аляска и Средиземноморието.  

През 21-ви век интересът към круизните пътувания вече е огромен. Приходите от 

круизния туризъм надхвърлят 10 милиарда долара годишно. 

Най-големите суперлайнери  превозват до 6300 пътници. Разполагат с 16 палуби, 

15 ресторанта и барове, 5 плувни басейни, модерни спа центрове, казина, фитнес 

и уелнес салони, планетариум и бална зала. Предлагат интерактивен воден парк, 

сърф-парк, снабден с изкуствени вълни, закрита ледена пързалка, изкуствена 

стена за катерене, голф игрище, терени за тенис и баскетбол, кино и театрални 

зали. 

Доскоро в Черно море и на българските и румънските пристанища не акостираха 

круизни кораби. През последните години 3 круизни компании проявиха интерес 

към градовете на Западно Черно море. Пристигнаха и първите круизни гости от 

САЩ. Възможните пристанища са Констанца, Варна, Бургас, Балчик, Несебър и 

Созопол. Но за да се превърне един пристанищен град в дестинация за круизен 

туризъм, трябва да се предложи продукт, който да удовлетворява във висша 

степен очакванията на неговите пасажери.    

 

Какви са гостите и какво очакват на пристанищата? 

Те са: Разглезени платежоспособни гости, настанени в елитарен плаващ курорт, 

жадуващи и очакващи на пристанищата:  

➢ Уникални впечатления и очарователни изненади 

➢ Оригинално поднесени турове, обиколки и екскурзии, 

➢ Впечатляващи световно значими забележителности! 

 

Ползване „добри практики“ за развитие на круизен туризъм 

За да разработим по най-успешен начин един пристанищен град като дестинация 

за круизен туризъм, е най-добре да ползваме добри практики, доказали своята 

жизненост във времето. 

Нека ползваме разработки от: 

  

✓ Университета Съри на Великобритания 

Стандарти за пешеходен маршрут в пристанищен град 

✓ Южен университет Хеерлен-Маастрихт-Ситард, Холандия  

Стандарти за автобусни обиколки и екскурзии из региона 

Да приложим опита на Холандия и Великобритания! 

http://www.interregrobg.eu/
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Първа стъпка: 

Туристите най-напред посещават Констанца. Ние се запознаваме с румънското 

предлагане – пеш, с автобус в региона на града, екскурзии извън града. 

Можем да стиковаме тематиката на разработените от Констанца голям брой 

маршрути – исторически, религиозни, културно-познавателни, кулинарни и други. 

Втора стъпка: 

Създаване на круизна дестинация Варна. Как да създадем продукта на Варна? 

Сформиране малка работна група експерти от община Варна и продуктови 

мениджъри от туристическия бизнес. 

Трета стъпка: 

1. Определяне на „7-те чудеса“ на Варна 

2. Изготвяне на пешеходен маршрут из град Варна  

3. Създаване на автобусен маршрут из град Варна 

4. Разработване маршрути за екскурзии извън Варна 

Четвърта стъпка: 

5. Създаване туристическо лого на Варна за круизен туризъм (за реклама и 

сувенири) 

Пета стъпка: 

6. Обособяване ритуален кът на пристанището за посрещане и изпращане на 

круизните гости 

7. Разработване ритуали за посрещане и изпращане 

8. Преминаване курс на обучение на всички служители, имащи отношение по 

обгрижването на круизните гости: 

➢ Специалисти по ритуалите 

➢ Екскурзоводи   

➢ Аниматори 

➢ Автобусни шофьори 

➢ Шофьори на таксита  

➢ Диспечери на рент-а-кар 

➢ Сервитьори и бармани от заведенията за хранене наоколо и по маршрутите. 

9. Ушиване красиви и запомнящи се униформи на обслужващия персонал. 

10. Осмисляме художествено, артистично и интелектуално: 

➢ Пеш обиколката на Варна  

➢ Автобусната обиколна на Варна 

➢ Тематични екскурзии извън Варна  

http://www.interregrobg.eu/
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Отпечатване изготвените маршрути на запомнящи се цветни карти с текст на 

няколко езика, експонираме първата на пристанището, а останалите до всяка 

забележителност в града. 

На картите отбелязваме най-важното за госта: 

1. Къде се намира той 

2. Снимки на обектите за посещения 

3.община, полиция, аптека, чейндж бюро, рент-а-кар, такси стоянка, изгубени 

вещи, F&B обекти, поща, сувенири ... 

По маршрута въвеждаме световни стандарти за пеш туризъм: 

1. Алеи, тротоари, стъпала 

2. подрязани дървета и треви 

3. кошчета за смет, цветни алеи, декоративни кътове 

4. говорящи инфо табла 

Особено важни по маршрута е въвеждането на: 

5. Художествени пана 

6. Интелигентни „закачки“, които да създават настроението и одобрението на 

гостите. 

Когато окажеш гостоприемство по световен стандарт, то ще бъде оценено и от 

най-капризните туристи. А доволните гости идват отново, водейки и своите 

приятели. Нека заедно създаваме нови и нови приятели на Черно море! 

 

Кои са 10-те най-големи круизни кораби на света 

•  

Определяни като гигантите на морето или като същински плаващи градове, 

круизните кораби в днешно време ежегодно пренасят милиони туристи от едно 

пристанище на следващото, до някои от най-красивите дестинации по 

света. Круизната индустрия е във възход през последните години. Това довежда 

до постоянната нужда от нови и все по-големи кораби, които се надпреварват да 

предлагат все повече удобства и атракции, които до преди 10-15 години са били в 

сферата на фантазията.  

Има нещо изключително специално в огромните кораби, тези полегнали плаващи 

небостъргачи, което ни пленява и разпалва въображението ни. С безброй 

ресторанти, барове и вълнуващи атракции като огромни водни пързалки, сърф 

симулатори, въжени тролеи и много други, круизите отдавна не 

привличат единствено възрастни пасажери, а дори напротив - насочени са 

предимно към по-младите хора. С толкова удобства и възможности за забавление, 

http://www.interregrobg.eu/
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новите кораби ви гарантират, че няма да прекарате и минута на борда им, в която 

да ви е обзела скука.   

Кой е най-големият круизен кораб? Интересно е да се отбележи, че най-

известният круизен кораб на всички времена - Титаник е бил със 

скромни размери в сравнение с днешните първенци и не би намерил място в 

нашата класация. Най-прочутият кораб на всички времена е бил 46 328 GRT*, над 

120 000 GRT по-малко от кораба, който се намира на 10-то място в нашата 

класация. Друг пример за размерите на днешните кораби - по време на своето 

единствено пътуване, на борда на Титаник е имало 908 души екипаж, докато при 

цялата си автоматизация и връх в технологиите, най-големият кораб на света в 

момента разполага с повече от 2 пъти по-голям екипаж - 2 100 души. 

*Класацията е направена на база брутен тонаж (Gross register tonnage - GRT. 

Мерна единица за вътрешен обем на корабите, а не тегло).  

  

  

5. MSC Meraviglia - 171,598 GRT     

  
Красивият MSC Meraviglia е първият кораб на компанията от клас Meraviglia, като 

вторият от този клас - MSC Bellissima ще бъде представен през март 2019 г. 

Една от характеристиките на MSC Meraviglia, която го прави различен от всеки 

друг круизен кораб, е ексклузивното споразумение на MSC с Цирк дьо Солей, 

благодарение на което специални представления се изпълняват на борда 12 пъти 

седмично.  

http://www.interregrobg.eu/
https://crusit.bg/kruizni-korabi/msc-meraviglia
https://www.youtube.com/watch?v=kVC_pVnr9Ug
https://crusit.bg/kruizni-kompanii/msc-cruises
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Корабът разполага и с уникален LED таван с размери 480 кв. м, който 

представлява вътрешна променада, отворена по 24 ч. на ден. MSC Meraviglia ще 

ви изненада с неизброими удобства и развлечения, заобиколени от модерна 

съвременна обстановка. Изненадващи са и просторът, който се усеща на всяка 

една палуба и възможността дори на толкова голям кораб човек да се наслади на 

уединение. Корабът се отличава със специфичен дизайн и несравним комфорт, 

съчетавайки най-доброто от континенталния стил с обслужване от световна класа 

и внимание към детайлите. На борда ще се насладите на петзвездна кухня, 

релаксиращи и разкрасителни процедури, постоянно обгрижвани от 

висококвалифициран персонал. 

Като кораб, който основно плава в Средиземноморието, Meraviglia има свой 

собствен ресторант Eataly - известната италианска верига ресторанти. 

  

4 и 3. Oasis of the Seas и Allure of the Seas - 225,282 GRT  

  

Oasis of the Seas е първият кораб от клас Oasis, както и първият, който представя 

концепцията „седем квартала“, която корабите "сестри" са превърнали в стандарт 

в днешно време. Oasis of the Seas постави нов рекорд за максимален брой 

пасажери - 6 780 по време на пускането си по вода през 2009 г. Рекорд, който 

държи заедно с Allure of the Seas и днес. Корабът разполага с безброй 

забавления на борда, включително и ексклузивни спектакли от Broadway.  

Allure Of The Seas е приблизително 40 см по-дълъг от Oasis Of The Seas. Плаващ 

от 2010 година, корабът предлага 25 различни места за хранене, четири басейна и 

10 джакузита. Както всеки круизен кораб и Allure of the Seas си има кръстник. 

Любопитното е, че това е анимационната героиня - Принцеса Фиона.  

Корабът от флотата на Royal Caribbean разполага с театър, който прилича на 

произведение на изкуството и разполага с 1380 седящи места. Гостите на кораба 

могат да се насладят на спектакли всяка вечер, включително и на прочутия 

мюзикъл от Broadway „Chicago“. 

  

2. Harmony of the Seas - 226,963 GRT   Официален сайт 

http://www.interregrobg.eu/
https://crusit.bg/kruizni-korabi/oasis-of-the-seas
https://crusit.bg/kruizni-korabi/allure-of-the-seas
https://crusit.bg/kruizni-korabi/harmony-of-the-seas
https://www.royalcaribbeanpresscenter.com/fact-sheet/29/harmony-of-the-seas/
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Построяването на Harmony of the Seas струва на Royal Caribbean над 1 милиард 

долара. Корабът разполага с максимален капацитет за 6 687 души и е с дължина 

от 362 м, с която е най-дългият круизен кораб на света. Интересен факт е, че 

корабът разполага с 2747 каюти като близо 2000 от тях имат балкон.  

Една от многото отличителни характеристики е бездната на 10-етажната 

спираловидна пързалка Ultimate Abyss, по която гостите на кораба могат да се 

спускат с 15 km/h. Доскоро заемащ първа позиция като най-големият круизен 

кораб на света, фантастичният Harmony of the Seas отстъпи мястото си през 

лятото на 2018 г. 

Построен през 2016 година, корабът, който е по-голям и от Айфеловата кула, 

може да се разглежда и като огромно съоръжение за забавление на малки и 

големи. От круизната компания Royal Caribbean не са пестили усилия и средства 

за атракциите, които да предлагат на борда на Harmony of the Seas: 7 квартала, 

3 пързалки на по няколко нива, включително и вече споменатата Ultimate Abyss, 

над 25 ресторанта и бара, както и огромен СПА център. С това далеч не се 

изчерпват забавленията. Корабът разполага и с 2 сърф симулатора FlowRider, 

бионичен бар с роботи, 11 252 произведения на изкуството на кораба, Central 

Park - истински парк по средата на кораба с над 10 000 растения. Harmony of the 

Seas разполага и с невероятен театър за 1 380 души с невероятна вечерна 

програма, шоу спектакли от Broadway и много други. 

  

1. Symphony of the Seas - 228,081 GRT   

http://www.interregrobg.eu/
https://crusit.bg/kruizni-korabi/symphony-of-the-seas
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Ако си мислите, че вече сте прочели за достатъчно огромни и невероятни кораби, 

то едновременно сте прави и грешите, защото корабът на първо място е още по-

голям и изключителен от останалите, които споменахме до този момент.  

Royal Caribbean надмина собствените си върхове, представяйки за летния сезон 

на 2018 г. нов круизен кораб, който остави Harmony зад себе си: става въпрос за 

нереалния Symphony of the Seas. Със своите 18 палуби, капацитет за 6 780 

пасажери и 2 100 членове на екипажа, Symphony of the Seas е най-големият 

кораб на света!  

Този круизен кораб, който и през 2019 година ще плава из Карибския басейн, 

притежава всички известни и любими атракции на клас Quantum като въжен 

тролей, мини голф, сърф симулатор Flow Rider, стени за катерене, бионичен 

бар с роботи, лазерна арена, AquaTheater и много други атракции. И тук е 

налична невероятната пързалка Ultimate Abyss. На борда, освен перфектно 

оборудван фитнес център има и Vitality СПА - най-големият на круизен 

кораб.  Цялостната концепция на Royal Caribbean за кораба е била не само да се 

създаде най-големият кораб на света, но и той да бъде най-добрият круизен 

кораб за семейства.  

Една от негативните страни на круизите обикновено е лошата и скъпа wi-

fi връзка. Благодарение на специална Voom технологията, Symphony of the 

Seas предлага и най-бързата интернет връзка, която е налична на кораб. С нея 

няма да имате проблем да качвате невероятните си снимки 

във Facebook и Instagram.  
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Какво е бъдещето за най-големите круизни кораби на света? Круизната компания 

Royal Caribbean, която е окупирала нашата класация с цели 7 кораба, планира 

пускането по вода на нов още по-голям круизен кораб от клас Oasis през 2021 г. с 

приблизително 230 000 GRT.  

 

Яхтингът е специализиран алтернативен туризъм, който в зависимост от 

програмите, които предлага на борда, се доближава до други три вида 

специализиран туризъм. 

➢ Спортен туризъм 

Съществува огромен брой спортове от древността до днес. От една страна спортът 
се свързва със забавления, а от друга с физически упражнения и игри със 
състезателен характер и стремеж за постижение или победа. Спортният туризъм е 
свързан с различните видове спортове, но в голяма степен той се свързва със 
забавление и не е задължителен неговият състезателен характер. При яхтени 
пътувания се предлагат много спортни занимания: 

✓ Плуване 

✓ Каране на водни ски 

✓ Риболов 

✓ Подводно гмуркане 

✓ Водолазни спускания 

 

➢ Развлекателен туризъм 

Към него спадат занимания, свързани със забава, развлечения, екзотика, 

наблюдение на природни феномени и други активности за разтоварване. 

Развлекателни програми, които се включват при яхтинга се отнасят до: 

✓ Морски пикник 

✓ Лични срещи 

✓ Фирмени събирания 

✓ Различни празненства 

✓ Партита и забавления 
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✓ Честване рождени дни и юбилеи 

✓ Сватбени тържества 

✓ Ергенско и моминско парти 

✓ Наблюдение на скачащи делфини 

✓ Нептунови празници и ритуали 

✓ Неизчерпаеми възможности за развлечения 

 

➢ Приключенски туризъм 

✓ Посещение на отдалечени и безлюдни плажове; 

✓ Изследване на природата 

✓ Проникване в пещери 

✓ Търсене златни съкровища 

✓ Откриване потънали кораби 

✓ Скокове от високи канари 

 

Различни поводи за наемане на една яхта 

Много могат да бъдат поводите за организиране на яхтено пътуване: 
  

❖ Разходка 

❖ Посещение на културно-исторически забележителности 

❖ Живописни заливи 

❖ Природни красоти 

❖ Стръмни каменни брегове 

❖ Пещерни образования 

❖ Фиорди 
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❖ Речни ждрела, каньони, водопади 

❖ Златисти плажове 

❖ Небесни сияние и други редки явления 

❖ За да станете шкипер на яхтата 

❖ Просто заради самото пътешествие 

 

Яхтеният туризъм, макар и на този етап недостатъчно разработен в Черно море, 
има отлично бъдеще поради няколко съществени предпоставки: 

o Водата е с ниска соленост и идеално място за къпане 

o Няма силни морски течения 

o Не са налични приливи и отливи 

o Липсват опасни животински и растителни видове, които за представляват 

заплаха за живота и здравето на туристите 

o Постоянно се строят нови пристанища 

o Предлагат се все по-модерни видове яхти 

 

Но както казват заклетите яхтсмени за едно истинско яхтено приключение са 

нужни няколко неща: 

• Качествена палуба под краката 

• Освежителен вятър и прохладен бриз на борда 

• Плисък на вълните зад кърмата 

• Песни на влюбени чайки и не на последно място – 

• Хубава кают компания и 

• Наздравица с чаша ром за успешно завръщане на брега.  

 

Обща характеристика на продукта “Тридневен яхтен маршрут“  

Настоящият проект „Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното 

наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в 

трансграничния регион Констанца-Добрич“/ MULTICULTYA насочва хотелските 
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управи, туроператорите, общините и другие туристически организации към 

създаване нови, иновативни и по-атрактивни туристически продукти, които да 

спомогнат за превръщане трансграничния регион на Добрич и Констанца в 

целогодишна туристическа дестинация. Продуктите да дават възможности за нови 

преживявания, развиване на иновативни и креативни сегменти в бранша и 

създаване на събития. Целта е те да привличат много повече посетители и то 

по възможност целогодишно.  

Настоящата методика цели да предостави на заинтересованите страни – малки и 

средни предприятия в туризма, „пътна карта“ за организиране и провеждане на 

иновативен продукт: „Тридневен яхтен маршрут“. Това е автентичен, 

развлекателен продукт, който се реализира с активното участие на туристите. 

Туристическият пазар напоследък показва тенденции за засилено търсене на 

конфигурирани по тази схема туристически продукти. Съвременният турист 

подчертано търси оригинални продукти, които интегрират различните видове 

изкуства, традиции, култура и имат позитивен, емоционален и разтоварващ ефект 

върху здравето. 

 

Цели на „Тридневния яхтен маршрут“ 

• Увеличаване приходите за местната общност и бизнеса от туризъм 

• Повишаване имиджа на трансграничния регион като автентична и богата на 

преживявания целогодишна дестинация 

• Популяризиране и съхраняване традициите на местната общност при 

посещенията на сушата 

 

Предимства на Тридневния яхтен маршрут: 

• Атрактивен за всякакви възрасти и националности 

• Не изисква особен ресурс – договаряне на свободна яхта и свободна хотелска 

база 

• Има разтоварващ ефект, положителни емоции, креативност, анимации, веселие 

• Дава възможност за досег до морето и поглеждане на сушата под друг ъгъл 
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Целеви групи / потенциални потребители на продукта 

Тридневният яхтен маршрут е подходящ за всяка възраст, пол, националност, 

религия и занимание. Той е универсално събитие, което предлага силен 

емоционален заряд и разтоварващ ефект без да се изискват специални умения, 

талант, знания, предварителна подготовка. Целевата група на яхтинга е в 

широк диапазон и участниците биха могли да се включат в него планирано, 

тоест посещението им в региона да бъде обвързано с участието, или да се 

включат спонтанно по време на престоя си. 

 

Организиране на Тридневен яхтен маршрут 

Провеждането на яхтения маршрут е свързано с осигуряването на подходяща яхта, 

фрегата или друг вид корабче за туристически пътувания. Независимо дали 

яхтингът ще бъде организиран от един и повече хотела, или от туроператор 

процесът на реализация на подобно събитие преминава през няколко етапа: 

Първи етап: изграждане на ентусиазиран екип по провеждане яхтеното 

приключение 

Втори етап: наемане подходяща за маршрута, времето и сезона яхта 

Трети етап: разработване интересен маршрут съобразно желанията на туристите 

Четвърти етап: изготвяне достоверен финансов план и стриктното му изпълнение 

Пети етап: провеждане интересна и повсеместна рекламна атака и записвания за 

яхтинга 

Шести етап: изготвяне изненади по време на яхтения тур и връчкане на Нептунови 

сертификати на всички участници. 

Примерно изписване на задачите и начините за тяхното изпълнение от 

хотелиерите: 

№ Задача Начин на изпълнение 

1. Разработване на яхтен маршрут Със собствени сили или срещу 
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заплащане 

2. Изготвяне информационни 

материали: инфо табла в хотела 

със снимки, листовки и инфо листи 

на рецепция и по стаите, видео 

клип по ТВ на хотела 

Със собствени сили или срещу 

заплащане 

3. Изготвяне рекламни материали: 

флайер, брошура, цветен плакат и 

др. 

Срещу заплащане 

4. Наемане подходяща яхта, фрегата 
или друг вид корабче за 
туристически пътувания. 

Срещу заплащане 3500 евро 

5. Сключване договори за акустиране 

на пристани и за престоя на тях 

Срещу заплащане различно е, зависи 

от тарифата на яхтеното пристанище 

6. Разработване специална 

анимационна програма с изненади 

по време на пътуването с музика и 

DJ 

Със собствени сили или срещу 

заплащане 

7. Обезпечаване фото и 

видеозаснимане по време на целия 

маршрут  

Със собствени сили или срещу 

заплащане 

8. Резервиране на средства за 

подслон и места за изхранване на 

участниците 

Срещу заплащане 

9. Изпълнение на програма по 

посещение на забележителности 

Срещу заплащане 

10. Предлагане пълно екскурзоводско 

и анимационно обслужване по 

време на маршрута – на яхтата и на 

сушата 

Със собствени сили или срещу 

заплащане 

11. Относно удовлетвореността на 

участниците в маршрута: вземане 

Със собствени сили 
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от тях на интервюта, попълнени 

адресни карти, отзиви в интернет и 

в книгата на хотела  

12. Подаване информация за медиите 

след всеки успешно проведен 

яхтен тур, включване и журналист 

на яхтата с цел повече публикации 

и реклама  

Със собствени сили или срещу 

заплащане 

Разходите се планират в две направления за конкретното пътуване и в 

дългосрочен план: 

Разход за конкретно пътуване Разход за всички пътувания 

Наем яхта, наем престой на пристан, 

хотелски и ресторантски резервации, 

входни билети за забележителности 

Рекламни материали, видео клипове и 

филми, информационни плакати, радио 

съобщения и др. 

За популяризиране на Тридневния яхтен маршрут ще бъдат създадени 

промоционални брошури, филм, както и смартфон приложение. Новият продукт 

ще бъде тестван от структури в сферата на туризма - хотели/ресторанти/ 

туроператори/ фирми за анимация от област Добрич и окръг Констанца, както и 

туристически сдружения и други организации с туристически профил. 

Туристическите фирми ще могат да го включат в своето предлагане с цел 

обогатяване и разнообразяване офертите в трансграничния регион. 

Реклама на продукта – рекламни дипляни, използване електронни средства за 

реклама като фейсбук и инстаграм страница, страницата на туроператора / 

хотела, собствен сайт на общините, през които преминава маршрутът. 

Маркетинговите материали задължително трябва да съдържат следните 

елементи: 

* Име, лого и послание 

* Дата, час и място на тръгване, програма на маршрута 

* Хотел за настаняване, места за изхранване 

* Необходими условия за участие – подходящи дрехи и обувки, чадъри при 

необходимост 
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* Ползи за участниците, изненади. 

Промотиране и публикуване на фото и видео материал във фейсбук, инстаграм и 

други, преди и по време и след събитието, (live streaming). 

Когато яхтения маршрут се организира на ниво хотел, рекламните материали 

могат да се раздават на място при регистрация на гостите. Събитието ще бъде 

промотирано и на страницата на хотела. 

 

Подготовка на яхтата, фрегата или корабчето за туристи: необходими условия 

и подготовка 

• Договориране подходящ плавателен съд, в зависимост броя на записалите 

се участници в маршрута;  

• Окачване подходяща украса на яхтата, създаваща приятно настроение на 

участниците;  

• Осигуряване на професионална музикална уредба, DJ и музика.  

Подбор на маршрута, включващ:  

• Пристан за тръгване;  

• Природни и културни забележителности по време на маршрута;  

• Пристан за акостиране на яхтата и уреждане на граничните формалности, 

финансовите и договорни отношения по престоя; 

• Договориране обекти за настаняване и изхранване на участниците; 

• Разработване програма за посещение на природни и културни обекти на 

сушата;  

• Приятни изненади, както по време на пътуването така и на сушата 

(анимационна програма). 

 

Подготвяне Шоу на Нептун на яхтата с връчване грамоти с морски имена на 

участниците в маршрута : 3 акцента:  

• Осигуряване подходящи дрехи и морски тризъбец за бога на моретата и 

океаните – Нептун; 

• Осигуряване подходящи дрехи за Морската русалка, асистентка на Нептун; 
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• Измисляне закачлив текст на сертификата, свързан с морския бит и култура  

 

Протичане на яхтения маршрут: Предварително изготвяне и отпечатване 

Програмата на тридневния яхтен маршрут и връчването й при записването на 

всеки участник в приключението. 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА ЯХТЕН МАРШРУТ МАНГАЛИЯ – БАЛЧИК 

ПЪРВИ ДЕН, петък, 11 октомври 

07.15    Отпътуване на българските участници от централния площад 
„Свобода“ на град Добрич, България за град Мангалия в 
Румъния 

10:00 Среща на участниците на туристическото пристанище в 
Мангалия 

  
10:00 - 11:00 Представяне на туристическия пакет „Тридневна разходка с 

яхта в трансграничния регион Констанца-Добрич“.  

11:00 - 12:30 Обиколка на град Мангалия, разглеждане на интересни 
забележителности; посещение на историческия музей на 
Мангалия, представящ древната крепост Калатис. 

   
12:30 - 14:00 Обяд в Мангалия 

14:00 - 14:30 Пристигане на туристическо пристанище Мангалия, качване на 
яхтата, отпътуване за Балчик 

19:30 - 20:00 Пристигане на пристанище Балчик, настаняване в хотел 
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„Реджина Мария Спа“. 

   
20:00 - 21:00 Вечеря 

 

ВТОРИ ДЕН, събота, 12 октомври 

08:00 - 10:00 Закуска 

10:00 - 12:00 Посещение на Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ и 
Ботаническата градина. 

     
12:00 - 14:00 Обяд 

14:00 - 19:00 Обиколка на град Балчик, разглеждане на забележителности;  

19:00 - 21:00 Вечеря в заведение с традиционна музика 

 
 
 
 

ТРЕТИ ДЕН, неделя, 13 октомври 

08:00 - 10:00 Закуска 

10:00 - 12:00 Свободно време 

12:30 - 14:00 Обяд в град Балчик 

14:00 - 15:00   Среща за оценка на туристическия пакет, предложения 

15:00 - 15:30   Пристигане на туристическо пристанище Балчик, качване на 
яхтата и отпътуване за Мангалия 
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Когато получената обратна връзка показва висок процент на удовлетвореност от 

проведения яхтен маршрут, това трябва да подскаже на мениджърския екип 

организатори, че яхтеното приключение е било харесано. Логично е като 

следваща стъпка е да се пристъпи към предлагане на втори маршрут. Примерно, 

тридневен яхтен маршрут Констанца – Каварна. Ето как би могъл да изглежда той:   

 

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА ЯХТЕН МАРШРУТ КОНСТАНЦА – КАВАРНА 

ПЪРВИ ДЕН, петък, 18 октомври 

06.15    Отпътуване на българските участници от централния площад 
„Свобода“ на град Добрич, България за град Констанца в 
Румъния 

09:00 Среща на участниците на яхтеното пристанище в Констанца 

   
09:00 - 10:00 Представяне на туристическия пакет „Тридневна разходка с 

яхта в трансграничния регион Констанца-Добрич“.  

10:00 - 12:30 Обиколка на град Констанца, разглеждане на интересни 
забележителности; Музей на национална история и 
археология, Музей на мозайките, Казиното на Констанца и др. 
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12:30 - 14:00 Обяд в Констанца 

14:00 - 14:30 Пристигане на туристическо пристанище Констанца, качване 
на яхтата, отпътуване за Каварна 

19:30 - 20:00 Пристигане на пристанище Каварна, настаняване в хотел 
„Роял Гранд хотел & Спа“. 

    
20:00 - 21:00 Вечеря 

ВТОРИ ДЕН, събота, 19 октомври 

08:00 - 10:00 Закуска 

10:00 - 12:00 Посещение на Природен и археологически резерват 
„Калиакра“ и средновековната крепост 

   
12:00 - 14:00 Обяд в Мидената ферма 

14:00 - 19:00 Обиколка на град Каварна, разглеждане на 
забележителности;  

19:00 - 21:00 Вечеря в заведение с традиционна музика 

ТРЕТИ ДЕН, неделя, 20 октомври 

08:00 - 10:00 Закуска 

10:00 - 12:00 Свободно време 

12:30 - 14:00 Обяд в град Каварна 

14:00 - 15:00   Среща за оценка на туристическия пакет, предложения 

15:00 - 15:30   Пристигане на туристическо пристанище Каварна, качване на 
яхтата и отпътуване за Констанца 
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Може да се предложи и двудневен маршрут, примерно от Ефория до Каварна, или 

до строящия се в момента пристан на град Шабла, който скоро ще бъде завършен.   

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ЗА ЯХТЕН МАРШРУТ ЕФОРИЯ – ШАБЛА (КАВАРНА) 

ПЪРВИ ДЕН, петък, 25 октомври 

06.30    Отпътуване на българските участници от централния площад 
„Свобода“ на град Добрич, България за град Ефория в 
Румъния 

09:00 Среща на участниците на яхтеното пристанище в Ефория 

    
09:00 - 10:00 Представяне на туристическия пакет „Тридневна разходка с 

яхта в трансграничния регион Констанца-Добрич“.  

10:00 - 12:00 Обиколка на град Ефория, разглеждане на интересни 
забележителности; 
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12:00 - 13:00 Обяд в Ефория 

13:00 - 13:30 Пристигане на туристическо пристанище Ефория, качване на 
яхтата, отпътуване за Шабла (Каварна) 

18:30 - 19:00 Пристигане на пристанище Шабла, отпътуване за Тюленово и 
настаняване в хотел „Тюленово“. 

    
19.30 - 21:00 Вечеря 

ВТОРИ ДЕН, събота, 26 октомври 

08:00 - 09:00 Закуска 

09:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 

Посещение на нос Калиакра – средновековната крепост 
Разглеждане на Трейшън клифс Голф енд Спа 

   
12:00 - 13:30 Обяд в Охлювената ферма 

13:30 - 14:00   Среща за оценка на туристическия пакет, предложения 

14:00 - 14:30   Пристигане на туристическо пристанище Шабла (Каварна), 
качване на яхтата и отпътуване за Ефория 

   
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
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Независимо дали яхтеният маршрут се организира от хотелска администрация, 

община или от туристическа агенция, то във всички случаи той ще допринесе за 

по-пълноценния и вълнуващ престой на гостите в област Добрич и окръг 

Констанца. Автентичните преживявания и активната почивка са все по-търсени от 

страна на съвременния турист. Адаптирането на продуктите и услугите на 

туристическия бизнес към очакванията и нуждите на съвременния турист трябва 

да бъде в посока на повече събития и програми с активно участие на самите 

туристи.  

И нека повече не казваме, че имаме свободни стаи, но нямаме гости. Има и голям 

брой свободни яхти, които очакват своите пътешественици.  

Едно малко усилие и всички страни са доволни.  

Най-вече новите «яхтсмени», получили официално правомощия от всемогъщия 

властелин на моретата и океаните -Бог Нептун – (в Приложение). 
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