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Дни на България в Кувейт 
 

К У В Е Й Т  С И Т И 
 

ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ 

 
 

 
       

Къде ще бъдете настанени ? 
 

Хотел Радисън САС, Кувейт е разположен на морския   бряг, в 
модерният район Салва, класическа сграда, в хармония с околната 

среда. 

Хотелът предлага отлично обслужване, атрактивни ресторанти и 
напълно оборудвани стаи. 

Хотелът организира туристическа обиколка на града. 
 

http://kuwait.radissonsas.com/  
 
 
 
 
 

                             Къде ще си отдъхнете ? 
 

SAS Royal Viking Club е един от най-престижните и луксозни центрове  
за отдих и възстановяване, който предлага следните възможности: 
• Открит отопляем басейн 
• Закрит отопляем басейн / 
изкуствени вълни  
• Игрища за скуош 
• Тенис на маса 
• Напълно оборудван фитнес 
център 

• Сауна / Джакузи 
• Парна баня 
• Масаж 
• Частен плаж 
• Плажен волейбол 

 
 

 
 
 

Къде ще правите бизнес ? 
 

Kонструирането на кораба “Al-Hashemi II” 
приключва през януари 2000 год. Огромният 
плавателен съд се оказва дървена структура, 
подобряваща Рекордите на Гинес за 
големина на плавателни съдове, със своите 
80,4 м дължина, 18,7м ширина и 
впечатлителната тежест от 2, 500 тона.  
Извисявайки се много над “Radisson SAS 
Hotel Kuwait”, “Al-Hashemi II” разполага с над 
1, 200м2 изложбена площ, предлагайки 
пространство за всякакъв вид различни 
случаи – семинари, конференции и изложения. 

 

http://kuwait.radissonsas.com/


 
ПРОГРАМА: 

 
 
 
1 Декември 
11:00 – Излитане, Летище София 
16:00 – Кацане, Кувейт Сити 
17:00 – 18:00 – Настаняване, Хотел Радисън САС 
21:00 – Welcome Barbeque 

 
 

2 Декември  
10:00 – Бизнес Форум в Търговско – промишлената палата на Кувейт 
18:00 – Официално откриване на изложението “Дни на България в 
Кувейт” – Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката 
19:00 – Коктейл 
 
 
3 Декември 
10:00 – 13:00 – Изложение, Бизнес срещи 
17:00 – 19:00 – Изложение, Бизнес срещи 
20:00 – Посещение в Голямата джамия 
21:00 – Вечеря в Kuwait Towers (панорамен ресторант) 

 
 

4 Декември 
10:00 – 13:00 – Изложение, Бизнес срещи 
17:00 – 19:00 – Изложение, Бизнес срещи 
18:00 – Посещение на Златния пазар 
20:00 – Вечеря на Стария Кувейтски пазар 
 
 
5 Декември 
Свободно време 
16:00 – Напускане на хотела 
18:00 – Излитане за София 
23:00 – Пристигане на Летище София 
 

 
 
• По всяко време през дните на изложението можете да се възползвате 
от възможността за shopping tour в първокласните търговски центрове 
– Sultan Center и Marina Mall. Предварително уговорени таксита ще 
бъдат на ваше разположение. 

 
• Горепосочените часове в програмата са предварителни и е възможно 
да настъпят известни промени. 

 
 



Кратка история… 
 
 …Кувейт е основан през шестнадесети век, когато няколко клана от племето “Al 
Aniza” мигрират от Нажд към северния бряг на Персийския залив. Сегашните управници на 
държавата произлизат от рода на Сабах I, който е бил избран от общността за 
управляващ. 
 През седемнадесети век, районът, който сега е Кувейт, е окупиран от племена, 
които го използвали за търговия на подправки с Индия. До осемнадесети век, повечето от 
местните хора преживяват чрез добива и продажбата на перли. През 1899г., нарастващото 
британско влияние води до превръщането на Кувейт в британски протекторат. По- късно 
изобилието на нефт прави Кувейт една от най – богатите държави на Арабския полуостров; 
през 1953г. страната се утвърждава като най – големият износител на нефт на Персийския 
залив. Кувейт, натрупвайки огромни богатства, е първата от държавите в Залива, обявила 
независимост – на 9 юни 1961 год.  
 
 
Природата… 
 
 …Кувейт се състой главно от пустиня, а климатът е променливо континентален. 
Лятото (от април до октомври) е изключително горещо и сухо с температури, достигащи до 
повече от 51° С. Зимата (от ноември до февруари) е хладна с редки валежи, а 
температурите падат до 21° С. Кувейт е единствената държава в света, в която няма 
естествен източник на  вода. Дневните температури по това време на годината са 22-24 ° 
С.  
 
 
Валута… 
 

…Централната банка на Кувейт обявява Кувейтския динар за официална валута на 
държавата. В момента динарът се оценява на 0.351676 KWD за 1EUR и 0.292010 KWD 
за1USD, превръщайки го в най – скъпата валута в света. 
 
 
Култура и традиции… 
 
 …кувейтското общество е доста консервативно, а традициите все още играе важна 
роля в ежедневието на кувейтчаните. Пример за това е, че въпреки изключително 
горещото време през цялата година, напълно неприемливо е жените да бъдат с открити 
рамена или кръст. Също така, рокли или фланелки с дълбоки деколтета не може да бъдат 
носени. 
 Друг важен обичай е свързан с запознанството на мъж и жена – жената не бива в 
никакъв случай да подава ръката си първа, нито да целува човека, с когото се запознава.  
 Работната седмица в Кувейт започва в събота и приключва в сряда, така че 
четвъртък и петък е кувейтският уикенд. 
 
 
Места, които си заслужава да бъдат посетени…  
 
 …наслаждавайки се на Кувейт от високо, първото което привлича погледа са три 
насочени към небето иглеподобни сгради – Кувейтските водни кули, които се считат за 
символ на град Кувейт. Най – високата от кулите  е 187м и има в себе си две сфери , 
съдържащи зона за наблюдение, кафене и ресторант. 
 Друга забележителност в Кувейт е неговата най – голяма джамия, намираща се 
точно срещу Двореца на емира на Кувейт. Голямата джамия се разпростира на 45 000м2 и 
могат да поберат повече от 10 000 богомолци наведнъж. 
 В Кувейт се намира също така петата в света по височина комуникационна кула. Тя 
е висока 372м, а в нея се намират два асансьора, осигуряващи спираща дъха гледка, 
изкачвайки се, за да достигнат до въртящия се ресторант и балкона за гледки.
 Разбира се, когато се опознава Кувейт, не трябва трябва да се пропуска да се 
разгледат Народното събрание, Новия дворец на Шейха и много други забележителни 
гледки. 
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