
ЯМБОЛ

УНИКАЛНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА 

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
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ДОБРЕ ДОШЛИ В ЯМБОЛ!

Ямбол е един от най -

старите градове в 

България и цяла Европа с 

над 1700-годишна история

Град с уникално 

местоположение на древен 

и съвременен кръстопът. 

Слънчев и гостоприемен 

през всички годишни 

времена. 

Инициативни и работливи 

хора, мотивирани да 

подобряват облика на 

града си, да съграждат и 

творят.

Нашият девиз е: “Ида от древността, 

отивам в бъдещето!”
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ТУРИЗЪМ

Предимства

Богато

културно – историческо        

наследство:

 Античен град „Кабиле” –

първата столица на 

древното Одриско 

царство на траките

 Тракийски светилища

 Музеи

 Галерии

 Църковни храмове



АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ

„ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД 

КАБИЛЕ “

 Разположен е на 7 

км от Ямбол

 непосредствено 

до автомагистрала 

Тракия

 на 283-я 

километър от 

София 

 на 76 км от Бургас

4



АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ

„ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД 

КАБИЛЕ “

 един от 100-те 

национални 

туристически 

обекта

 единственият 

запазен голям 

тракийски град 

в България

 култов и 

религиозен 

център, 

резиденция на 

тракийските 

царе, римски 

лагер
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СВЕТИЛИЩЕТО НА ЗАЙЧИ ВРЪХ
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 Една от уникалните 

особености на светилището-

древна слънчева

обсерватория, е доказаното 

му геомагнитно влияние

В деня на лятното 

слънцестоене



ЯМБОЛСКИЯТ БЕЗИСТЕН

ИНТЕРАКТИВНА ЕКСПОЗИЦИЯ
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В центъра на Ямбол се издига красива сграда със столетна 

история. Безистенът, построен преди 500 години, е емблема 

на града и паметник на културата с национално значение.

Всички видеоматериали са 

представени на пет езика –

български, английски, немски, 

френски и руски



МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА
УНИКАЛНИ ЕКСПОНАТИ ОТ НЕМСКА 

БРОНЕТАНКОВА ТЕХНИКА
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Вход на музея е възстановеният 

портал – паметник на някогашния 

29-ти Пехотен Ямболски полк.

Полкът се прославя най-вече с 

превземането на Одринската 

крепост през 1913 г. по време на 

Първата Балканска война
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ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ

 Традиции в организирането на фестивали; 

 Член на Федерацията на европейските 
карнавални градове (ФЕКГ) с международния 
маскараден фестивал „Кукерландия”;
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МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ  

КУКЕРЛАНДИЯ – ЯМБОЛ  

23 – 26. 02. 2017

КОГАТО ФЕСТИВАЛЪТ Е ЖИВОТ!



11

ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

Природни богатства:

 Поречието на река Тунджа с 

характерната лонгозна гора;

 Непосредствена близост до 

красивите български планини: Стара 

планина, Странджа, Сакар;

 Прекрасни зони за отдих в и около 

града.


