Банско – целогодишна европейска туристическа дестинация
Град Банско е еднакво атрактивен през четирите сезона на годината, като предлага
дейности и разнообразие от възможности за вашата почивка. Той забавлява както
български, така и чуждестранни туристи, заради уникалното съчетание на спокойствие
и природа. Популярността на Банско, в и извън България се дължи на прекрасните
условия за ски и летен туризъм в съчетание с оригинален фолклор и уникална
архитектура.
Едно от най-големите предимства на града е
ски зоната, което прави Банско най-добрият
зимен курорт не само в България, но и в
Източна Европа. Ски зоната предлага 17 ски
писти с обща дължина 75 км, като най-високата
точка е на 2600 м надморска височина. 400-те
машини за изкуствен сняг, разположени по
всички ски писти, осигуряват достатъчно
дебела снежна покривка – от декември до
април – за незабравимо ски изживяване. Ски
съоръженията на Банско наречен „Зимна
столица на Балканите“, обслужват както професионални скиори, така и начинаещи.
Ежегодно Банско организира национални и международни състезания по ски и
сноуборд. Банско е домакин на 8 световни купи по ски алпийски дисциплини и 2
световни купи по сноуборд.
През летните месеци градът е еднакво активен заради великолепната си околност.
Възползвайте се от планината Пирин да отидете на разходка в планината, планинско
колоездене, скално катерене или отидете на офроуд сафари по планинските пътеки. За
по-отпускащи дейности Банско може да се похвали с горещи минерални извори, конна
езда, любителски и спортен риболов, пикник в планината, както и множество механи,
сервиращи старинни рецепти и българска кухня с отлична селекция от вина.
В Банско можете да отидете на едно пътуване
назад във времето. Духът на Старо Банско е
запазен в центъра на града. Тук се намира
църквата Св. Троица – втората по големина
църква в България. Часовниковата кула с
камбаната на църквата е възрожденският
символ на града. Уникалната архитектура във
възрожденски стил, многобройните културноисторически комплекси и музеи, както и
малките улички на Старо Банско правят мост
през времето и създават паралелна реалност с невиждана природа.

Банско е общината, която обхваща най-големите територии от Национален парк
„Пирин”, включително 2 природни резервата, 1 защитена местност, 13 исторически
места, 11 природни обекта, 2 пещери, 3 водопада и 1 вековно дърво, което впечатлява
туристите всяка година. Национален парк „Пирин” /40 467 хектара/ е най-големият
български парк с национално и международно значение. Национален парк Пирин е
включен в Списъка на ООН на националните паркове и резервати и в Списъка на
обектите на ЮНЕСКО за световно наследство.
Банско е най-добрата фестивална дестинация на Балканите. В културния календар на
общината са включени над 50 фестивални формата, някои от които са с международно
значение, други с национален обхват, а трети са свързани с опазването на местните
традиции и култура. Най-значимите международни фестивали са: Джаз фестивал,
Банско филм фест, Фестивал на балканската музика, Балетен фестивал. Националният
културен календар включва Театрален фестивал „На публиката с любов”, Фестивал за
оперна и класическа музика, Фестивал на народното творчество.

Координатор проект, гр. Банско:

Допълнителна информация:

Цветанка Обецанова, Началник отдел
„Обществени поръчки и проекти ,
Община Банско

Уебстраница: https://www.bansko.bg/en

Телефон: +35 988 673 85 94
Имейл: ts.obetsanova@bansko.bg

Фейсбук: Bansko Official

