
  Първото и единствено англоезично месечно списание в България

  Непредубеден източник на информация и професионални анализи за развитието 
на българската икономика и политика; социално значими теми; пътешествия 
из популярни и непознати забележителности в България и съседните страни

  Единствената медиa, която популяризира нова българска литература и изкуство 
на английски език

  Специалната двуезична секция HIGHFLIGHTS е насочена към чужденци и българи, които 
се интересуват от най-новите продукти, които българският бизнес може да им предложи 
в сферите на здравеопазването, недвижимите имоти, образованието, възможностите за 
почивка и за луксозни преживявания и ексклузивна грижа за външния вид

B U L G A R I A ’ S  E N G L I S H  M A G A Z I N E

Кой чете VAGABOND? 
Аудитория: приблизително 30 000 англоезични чужденци 
в България, над 6 000 000 пътуващи годишно през 
терминалите на международните летища в страната

  Чужденците, които пребивават в България временно 
или постоянно

  Представителите на дипломатическия корпус и 
международните коорпорации, бизнесмени, инвеститори, 
известни имена от световния политически и културен елит

  Чужденци, които инвестират в недвижими имоти 
в България

  Българи на висока позиция в международни компании 
в България и по света

  Преминаващи през четирите международни летища 
в България

  Много българи, които четат VAGABOND заради свежите идеи 
и информация, поднесени им по непредубеден начин

Посетете и официалния сайт 
www.vagabond.bg
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Winter schedule of Plovdiv Airport started on 27 
October 2014.

Ryanair flights from/to London Stansted are operated 
twice a week, in Monday and Friday. The flights from/to 
Frankfurt Hahn, which continue in the winter, too, are 
operated in the same days. 

Tickets can be purchased at www.ryanair.com and 
IATA travel agencies.

Seasonal scheduled flights of S7 from and to Moscow-
Domodedovo will be served at Plovdiv Airport from 26 
December 2014 till 29 March 2015 every Monday, Friday 

and Sunday. Tickets can be purchased at www.s7.ru and 
IATA travel agencies.

Plovdiv Airport will also provide services for the Ski 
Season 2014/2015. Charter flights of Monarch Airlines 
will be operated from/to London Gatwick, these of 
Yamal Airlines – from/to Moscow-Domodedovo, 
Donavia Airlines – from/to Rostov-on-Don, and Jet2.
com will be flying from/to Belfast.

For the first time ever Plovdiv Airport will service 
charters from Turkey, as Pegasus Airlines will fly from/to 
Izmir in January and February 2015. 

plovdiv airport –  
winter schedule 2014/2015

От 27 октомври 2014 г. влезе в сила зимното разписа-
ние на полетите от/до Летище Пловдив.

Полетите на Райънеър от/до Лондон Станстед се 
изпълняват два пъти седмично – всеки понеделник 
и петък. В същите дни се изпълняват и полети от/до 
Франкфурт Хаан, които продължават без прекъсване и 
през зимeн сезон 2014/2015.

Билети могат да бъдат закупени на сайта на Райъ-
неър, www.ryanair.com, и в бюрата за самолетни билети.

От 26 декември 2014 г. започват сезонни редовни 
полети на руската авиокомпания S7, които ще се из-
пълняват до 29 март 2015 г. Полетите са от/до Москва-

Домодедово всеки понеделник, петък и неделя. Билети 
могат да бъдат закупени на сайта на S7, www.s7.ru, и в 
бюрата за самолетни билети.

От 20 декември 2014 г. започват чартърни полети за 
предстоящия ски сезон на авиокомпания Monarch от/
до Лондон Гетуик и на Yamal и Donavia, съответно от/
до Москва-Домодедово и Ростов на Дон, а Jet2.com ще 
изпълнява полети от/до Белфаст.

За първи път в историята на Летище Пловдив ще се 
изпълняват чартъри от Турция. Авиокомпания Pegasus 
ще изпълнява полети от/до Измир през януари и 
февруари 2015 г. 

летище пловдив –  
зимно разписание 2014/2015
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Къде е VAGABOND?
  На киоските за свободна продажба в центъра на София
  Безплатно на терминалите на международните летища 

в София, Варна, Бургас, Пловдив
  В хотелите от най-висока категория Sheraton Sofi a, Kempinski 

Hotel Zografski Sofi a, Radisson Grand Hotel Sofi a, Grand Hotel Sofi a, Sense 
Hotel Sofi a, Ramada Hotel Sofi a, "България" в Бургас, "Плаза" във Варна, 
"Kaпитол" във Варна, "Парк Хотел Санкт Петербург" в Пловдив 

  В най-добрите ресторанти в София "Ла Капанина", "Чекпойнт 
Чарли", "Л’Етранже", "Глория Мар", “Мотто", “Спагети", 
"Щастливеца"

  В офис сградите на Бизнес парк София, Бизнес Център Регус, 
Бизнес център Мегапарк

  VAGABOND се разпространява и по абонамент в България, 
Европа и по света

  Aбонати на VAGABOND са чуждестранните дипломатически 
посолства и представителствата на големите чуждестранни 
компании в България

Какво е VAGABOND?Какво е VAGABOND?

www.piero97.com
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B U L G A R I A ’ S  E N G L I S H  M A G A Z I N E

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

за участие в 3 броя  7 % отстъпка
за участие в 4 броя 9 % отстъпка 
за участие в 5 броя    11 % отстъпка
за участие в 6 броя   13 % отстъпка
за участие в 7 броя   15 % отстъпка
за участие в 8 броя   17 % отстъпка
за участие в 9 броя  19 % отстъпка
за участие в 10 броя  22 % отстъпка

ІV корица  1800 лв. 
ІІ корица  1500 лв. 
ІІІ корица  1300 лв. 
I корица  по договаряне
Фолио  1700 лв. 
1/1 стр.  950 лв. 
1/2 стр. 530 лв. 
1/3 стр. 430 лв. 
1/4 стр.  350 лв. 
1/2 стр. ревю в рубриката Inside Track  350 лв. 
1/4 стр. ревю в рубриката Inside Track  250 лв.
Лого на вътрешна страница  200 лв. 

РЕКЛАМНА ПЛОЩ Цени

ПЕРИОДИКА 

10 пъти в годината, всеки месец, с двойни броеве 
през декември-януари и август-септември

София 1000  
ул. "Будапеща" 23

editorial@vagabond.bg
advertise@vagabond.bg

тел: +359 2 983 3308
факс: +359 2 983 3358
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ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ www.vagabond.bg
Размер 
(pixels)
468х60
390x105

Описание 
Всички страници централен банер  
Всички страници страничен банер 

Цена на месец
при 100%
350
250
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2015: Reloaded
� e top 5 places to be in 
the next year

"Къде да ходим?" е въпрос, който всеки си е задавал 
поне веднъж, когато се е изправял пред следните 
тежки проблеми: няколко свободни дни; желание да 
избяга на романтично място със своята половинка; 
важен рожден ден или друго лично събитие, което 
трябва да бъде отбелязано по възможно най-паме-
тен начин; или просто няколко откраднати от работа 
дни, посветени на пълна релаксация от всекидневни-
те проблеми.

"Where to go?," is a question most of people have 
asked themselves at least once, when they have faced 
the following hard questions: a couple of free days; 
desire to run away to some romantic place with his or 
hers significant other; an important birthday or other 
personal event which should be celebrated in the most 
memorable way; of just a few days stolen from the work 
schedule, and devoted to complete relaxation from the 
troubles of everyday.

Най-добрите 5 места, където 
да сте през следващата година

2015: Презареждане

текст Виолета Розоваby Violeta Rozova
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Коледните 
подаръци 
имат 
значение
текст Божидара Георгиева

Christmas presents matter
by Bozhidara Georgieva



Да, знаем, че духът на Коледа не е в пилеенето на па-
ри във вихъра на консуматорствотo. Наясно сме, че 
същността на това време на годината е в любовта, се-
мейството и да бъдеш около украсената елха с онези, 
които обичаш.

Но, честно, можете ли да си представите Коледа без 
подаръци? Без приятните изненади? Без нежния глас 
на разопакована подаръчна хартия? Разбира се, че не!

Какво тогава е решението? Лесно е. Купувайте по-
малко подаръци, но нека те да бъдат от най-високо ка-
чество и класа. Не можете да сбъркате с това. Ценните 
подаръци траят с години. Събуждат сладки спомени. 
Не замърсяват планетата, защото никой не ги захвър-
ля само няколко дни след Коледа. Те са пазени и оби-
чани, точно, както подаръците трябва да бъдат.

Yes, we know that the spirit of Christmas is not about 
spending money in a consumeristic whirlwind. We are 
aware that this time of the year is all about love, family 
and being around the decorated tree with your loved 
ones. 

But, honestly, can you imagine a Christmas without 
the presents? Without the pleasant surprises? Without 
the gentle voice of gift wrapper unpacked? Of course 
not!

So, what is the solution? It's easy. Buy less gifts, but 
choose them of the top-quality and class. You can hardly 
do wrong that way. Valuable gifts last for years. They 
evoke sweet memories. They don't pollute the planet 
because they have been discarded after Christmas. They 
are kept and loved, just as all presents should be.

H A N D M A D E  I N  G E R M A N Y

FOR THE LOVE OF 
    HANDMADE DE SIGN

Remco Commerce Ltd.
7 Solunska | Sofia | +359 88 44 66 832

www.remco.bg
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Top 5 pristine beaches
Bulgaria's last uncemented 
strips of sand
by Violeta Rozova; photography by Anthony Georgieff

strips of sand
by Violeta Rozova; photography by Anthony Georgieff
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MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   VICTORINOX.COM 

I.N.O.X.
Forged to resist 130 tests. 
The highest quality standards 
for ultimate functionality.

Sofia - 7 Solunska str.
+359 88 44 66 832
www.remco.bg

COEUR DE LION
Повече от бижу
Когато искате да се откроявате с елегантни, артистични 
и запомнящи се бижута, изберете COEUR DE LION. 

От 1987 г. базираната в Германия компания е водещ 
производител на модни дизайнерски бижу-

та, а собственичката Карола Екрод про-
дължава да е главен дизайнер. COEUR 

DE LION беше избран за бижу-
терска марка на годината на UK 
Watch and Jewellery Awards 2014, а 
сегашната колекция е номинирана 
за German Design Award 2016. От-
личителните белези на творенията 

на COEUR DE LION са изчистени-
ят език на дизайна и финото чувство 

на Карола Екрод към цветовете. Тази 
комбинация от артистичен кураж и отдаде-

на игра с цветовете прави COEUR DE LION не 
само неповторими, но и неподвластни на време-
то. Затова бижутата COEUR DE LION, които 
вече са и в България чрез Remco, са специални за 
много жени.

AIRBOSS MACH 9 BLACK 
EDITION от Victorinox
Усетете енергията
Колекцията Airboss на Victorinox е вдъхновена от онзи 
командир на самолетоносачите, известен като Air Boss, 
който извършва отброяването и определя времето на 

всяко отлитане и кацане. Работата му изисква 
изключителна прецизност и непоколебимо 

внимание към детайла. Новите часовници 
от Airboss Black Edition показват същ-
ността на колекцията Airboss. Модели-
те Mach 9, Mechanical Chronograph и 

тези с три стрелки сега са налични и във 
версии с черно PVD покритие за мати-
ран, технологичен и модерен вид. Ембле-

матичният червен цвят на Victorinox при-
съства в секундната стрелка и на 24-часовия 

часовник, щампиран на вътрешната страна 
на стъклото от сапфир-кристал. Каишката е 

от черен текстил с елегантен вид и четири черве-
ни шева за разпознаваемост.

COEUR DE LION
More than just a piece of jewellery
When you want to impress with elegant, artistic and 
memorable jewellery, choose COEUR DE LION. 
Since 1987, the Germany-based company has been a 
leading manufacturer of fashionable designer 
jewellery and owner Carola Eckrodt is 
still the chief designer. At the UK 
Watch and Jewellery Awards 2014, 
COEUR DE LION was chosen as 
Jewellery Brand of the Year, and 
its current collection has just been 
nominated for the German Design 
Award 2016. The distinguishing 
features of COEUR DE LION 
creations are the clean-lined language 
of design and Carola Eckrodt's fine sense 
of colour. It is this combination of artistic 
resolve and dedicated play with colours that 
makes COEUR DE LION not only inimitable, 
but also timeless. And that's also why COEUR 
DE LION jewellery, which is now available in 
Bulgaria by Remco, is so special to many women.

AIRBOSS MACH 9 BLACK 
EDITION by Victorinox
Feel the energy
The Airboss collection by Victorinox is inspired by the 
countdown commander of an aircraft carrier – known 
as the Air Boss – who determines every take-off and 
landing time. His role requires pinpoint accuracy 
and unwavering attention to detail. The new 
Airboss Black Edition range showcases 
an essential expression of the Airboss 
collection. The Mach 9, Mechanical 
Chronograph and three hands models 
are now available in black PVD-treated 
versions that create a matt, technical 
and modern look. Victorinox's 
signature red is present on both the 
seconds hand and the military time 
stamped on the lower part of the sapphire 
crystal. The strap has been made from black 
canvas for a touch of elegance, with four areas of 
red stitching for a recognisable signature.
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interview and photography by Anthony Georgieff

The importance of having confidence
French Ambassador Xavier Lapeyre de Cabanes  
on ancient art, latterday nationalism and why 
history must not be used to justify current policies

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дясна страница +10%
Фиксирана страница +15%

www.piero97.com




