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Драги читатели,
Използваме италианското понятие agriturismo неслучайно. В края на миналата година
почерпихме от италианския опит и обединихме усилия с италиански и български
организации, за да идентифицираме обещаващи проекти в областта на селския туризъм в
Северна България. Открихме, че регионът има огромен туристически потенциал! Неговото
развитие зависи от решителността на местните предприемачи, сплотеността на техните
общности и визията на институциите.
Научавайте първи за последните новости около Фондацията и нейната общност от
съмишленици, като се абонирате за бюлетина ни.

Селски туризъм? Ето защо

#ТутраканМиЕТоскана: Северна България със силни
предложения за селски туризъм
Състезания с охлюви, процедури с кошерен въздух, обстановка, сякаш непокътната от
времето на Раковски… Добре дошли в Българския север!

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Джузепина Дзара: Работете с местните общности за успех в
селския туризъм
Посланик Дзара разказа за близо тридесетгодишната си връзка с България и за
потенциала на страната да се развие като agriturismo дестинация.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подкрепяме българското село с консумация на местна храна и
селски туризъм
Фондация „ЛокалФууд.бг“/Пендара помага на десетки микро и малки селскостопански
производители в страната да развиват дейността си устойчиво.

FIND OUT MORE

Заедно с Украйна

Кариерно събитие събира работодатели в подкрепа на
нуждаещи се украинци
На 9 април се проведе четвъртото издание на кариерното събитие „Заедно с Украйна“ с
участието на американски и български работодатели.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Уроци от Деветашкото плато

На Деветашкото плато „през девет села“ не значи далеч, а близо
– заедно
Местната общност превърна стогодишна мелница в свой дом. Старата мелница е и
най-новата забележителност на Платото.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

От архива: Как TripAdvisor откри Деветашкото плато
С общи усилия хора от деветте села на Платото превръщат слабо посещаван регион в
една от най-добре пазените тайни на TripAdvisor.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Абонирайте се
Ще научавате за нови възможности преди всички, като се абонирате за този бюлетин и ни
последвате във Facebook, Instagram и LinkedIn.
С най-сърдечни пожелания,
Вашите приятели от Фондация „Америка за България“

Разпространете доброто
Ако харесвате нашите истории, моля, споделете ги с приятели и колеги и нека
заедно разпространяваме добро. Благодарим!

Споделете

Споделете

© 2022 Всички права запазени
Фондация „Америка за България“
ул. „Мальовица“ №6, София 1000, България
За контакти: Communications@us4bg.org
Отпишете се |  Политика за поверителност

