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Министър николина ангелкова: 
готова е наредбата за сертифициране 

на балнео- и спа обекти
Първата Наредба за условията и 

реда за сертифициране на балнеоле-
чебни, спа,  уелнес и таласотерапев-
тични центрове е вече публикувана за 
обществено обсъждане на сайта на Ми-
нистерството на туризма. Това съобщи 
министър Николина Ангелкова по вре-
ме на откриването на втория конгрес 
на Българския съюз по балнеология и 
спа туризъм в Сандански.

Министър Ангелкова подчерта, че 
с поднормативния акт за първи път се 
въвеждат минимални задължителни 
законови изисквания, на които да от-
говарят тези специализирани центро-
ве. Тя обясни още, че право да ползват 
съкращението „спа“ ще имат само сер-
тифицираните по реда на наредбата 

обекти. Подробните изисквания към 
обектите са подредени в няколко гру-
пи: изграждане; оборудване и обзавеж-
дане; обслужване; предлагани туристи-
чески услуги; квалификация и стаж на 
кадрите.

„Така ще бъде прекъсната порочната 
практика всеки хотел с басейн да има 
възможност да се рекламира като спа 
център, както е било допускано през 
годините. Потребителите трябва да 
знаят какво да очакват, когато плащат 
за този тип услуга, и къде могат да я по-
лучат. Затова ще бъде създаден и регис-
тър на сертифицираните центрове като 
част от Националния туристически ре-
гистър”, допълни министър Ангелкова.

По думите й приемането на Наредба-

та е сред основните приоритети на ми-
нистерството и е била чакана десетиле-
тия от бранша. „Страната ни е на второ 
място в Европа по ресурси от минерал-
на вода”, каза министърът. „Имаме и 
чудесни условия за  комбинирането на 
спа услуги с културно-историческите 
маршрути, които министерството раз-
работи“, допълни тя. През последните 
години все по-голямо значение при-
добива съчетаването на спа, балнео и 
уелнес услугите с другите форми на ту-
ризъм – морски, зимен, планински, сел-
ски, голф и др. Това стимулира ръста на 
допълнителните услуги и е предпостав-
ка за удължаване на сезоните, разкри-
ване на нови работни места и привли-
чане на платежоспособни туристи.
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Много малко са страните в Европа, 
които могат да конкурират България 
в областта на СПА, балнео и уелнес 
туризма. С нейното изобилие и мно-
гообразие от термоминерални води и 
калолечебни находища тя заема едно 
от челните места в този вид туризъм. 
Традицията за използване на силата на 
минералните извори датира от древни 
времена. Тя води началото си още от 
траките, които са били прочути като 
отлични лечители. „Свещените извори 
на Тракия” стават известни в цялата 
Римска империя.

България е богата на минерални 
води. Проучени са над 550 находи-
ща с 1600 извора с общ дебит 4900 
л/с. Преобладават слабоминерали-
зираните минерални води – 66.7%, 
минерализираните минерални води 
– 14.4%, и газови води – 17.9%. Хлад-
ните минерални извори са пръсна-
ти по цялата територия на страната 
- Наречен (Асеновградско), Шипково 
(Троянско), Овча купел (София), Смо-
чан (Ловешко), Вонеща вода (Габров-
ско), Меричлери (Симеоновградско) 
и др. С най-висока температура е ми-
нералният извор при Сапарева баня, 
като това е единственият в България 
и континентална Европа гейзер-фон-
тан (103ºС). По-известните термални 
извори в Стара планина са при Вър-
шец, Бързия, Лакатник, Оплетня, в 
Софийското поле - Банкя, Горна баня, 
Княжево, Овча купел, София, Панча-

рево и др., в Средногорието - Стрелча 
(40°С), Хисаря (49,5°С), Баня (51,1°С), 
Павел баня (54,6°С), Старозагорски 
бани (45,8°С), по долината на р. Стру-
ма - Благоевград, Симитли, Сандан-
ски, Левуново и Марикостиново, по 
долината на р. Места - Баня (56оС), До-
бринище (43°С) и с. Елешница (56°С), в 
Родопите – Девин, Велинград, Баните. 
В България най-широко разпростра-
нение имат азотните термални води 
- изворите при Сапарева баня, Си-
митли, Наречен, Момин проход и др. 
С въглекисели води са изворите при 
Михалково, Сливенските минерални 
бани, Стефан Караджово, сероводо-

родни са термалните води в Софий-
ската котловина. Половината от тер-
малните води са с повишена радио-
активност, надхвърляща 15 емана/л 
- Клисурският извор (200 емана/л), 
Стрелченският (250 емана/л) и др. С 
особено голяма радиоактивност са 
изворите Момина баня (560 емана/л), 
един от Нареченските извори (1300 
емана/л).

В страната има и ценни находища 
на лиманна лечебна кал и лечебен 
торф. Калолечебни находища има при 
Шабленската тузла, Тузлата, Варнен-
ското езеро, Поморие, Атанасовското 
езеро и яз. “Мандра”, а торфени нахо-
дища има при яз. „Батак” (Родопите), с. 
Байкалско (Конявската планина), гр. 
Стралджа (Среднотунджанското поре-
чие), Варненското езеро, с. Садово (Го-
рнотракийската низина). Изворни на-
ходища на лечебна кал има при с. Ма-
рикостиново (Санданско-Петричката 
котловина) и гр. Баня (Карловската 
котловина), а изкуствени пелоиди при 
Овча купел (гр. София), гр. Велинград, 
гр. Асеновград, Сливенските бани, Ста-
розагорските бани, Хасковските бани, 
гр. Сапарева баня, гр. Благоевград, гр. 
Хисаря, гр. Павел баня, гр. Поморие, 
гр. Приморско, к.к. „Албена”, к.к. „Слън-
чев бряг”, гр. Бургас и т.н.

балнео, спа и Уелнес 
тУризъМ в българиЯ 

Продължава на стр. 3
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сандански 
Сандански се намира в югозападното подножие на планина-

та Пирин, а околностите му са богати на културно-исторически 
и природни забележителности. Смята се, че тук е роден и живял 
Спартак от тракийското племе меди – гладиатор, оглавил най-
голямото робско въстание срещу Рим. Паметникът му е един от 
символите на града. Градът е известен с уникалния си климат и 
минерални извори до 83 °С. Средната годишна температура в 
тази част на България е 14,7 °С. Зимата е мека и кратка, а есента 
е топла и продължителна. Изключително природно богатство 
са минералните извори поради хидрокарбонатно-сулфатното 
си съдържание. Изворите се класифицират в IV клас по систе-
мата на Карстенс-Александров. По поречието на р. Струма се 
намират 80 минерални извора, групирани в 13 находища. По-
известните от тях са: Турската баня, Чешмата на Мирото, Па-
рилото и новият сондажен извор. Лечебните свойства на ми-
нералната вода се използват във водолечебни програми при 
заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и 
периферна нервна системи, гинекологични проблеми. Водите 
се препоръчват и за пиене при стомашно-чревни неразполо-

жения. Градът е признат като най-добрата естествена лечебни-
ца на бронхиална астма в Европа. Курортът се препоръчва и за 
лечение на кожни алергии. На 24 км югоизточно от Сандански 
се намира градът-музей Мелник, а след още 6 км - Роженският 
манастир – най-големият средновековен манастир в този край 
на страната.

Част от минералните извори на стра-
ната се намират в южната й част, къде-
то има влияние на средиземноморски 
климат, други са открити в планински 
райони с иглолистна растителност и 
бистри потоци, а трети по Черномори-
ето. Това заедно с наличието на голямо-

то разнообразие на билки и растения 
за нуждите на арома- и фитотерапията 
дава възможност за целогодишно по-
сещение на страната, ефективно лече-
ние и профилактика на множество за-
болявания или просто създава отлични 
условия за отдих.

Най-известните балнеоложки, кли-
матични и калолечебни черномор-

ски курорти у нас са: к.к. „Албена”, к.к. 
„Златни пясъци”, к.к. „Св. св. Константин 
и Елена”, „Слънчев ден”, к.к. „Слънчев 
бряг”, „Ривиера”, Балчик, Тузлата, Вар-
ненските калолечебни бани, Поморие, 
Приморско, Китен, Созопол, Ахтопол и 
др., а най-известни в полупланински-

те и планински части на страната са: 
Хисар, Велинград (спа столицата на 
Балканите), Сандански, Банкя, Кюстен-
дил, Наречен, Павел баня, Костенец, 
Вършец, Бургаските минерални бани, 
Момин проход, Сливенските минерал-
ни бани, Старозагорските минерални 
бани, Хасковските минерални бани, 
Сапарева баня, Баня, Пампорово, Боро-

вец, Тетевен, Трявна, Априлци, Котел, 
Елена, Говедарци, Дряново и т.н. Стра-
ната е известна с висококвалифицира-
ния си персонал, отличните възмож-
ности за настаняване и разнообразни-
те програми и услуги, включващи: ма-
сажи, вани с минерална вода, перлени 

вани, рефлексотерапия, традиционна 
иглотерапия, лечебна физкултура, аку-
пунктура, лазертерапия, акупресура, 
лечение с парафин, апитерапия, фито-
терапия, калолечение, ароматерапия, 
антистресови програми, диетични про-
грами и програми за отслабване, бал-
неокозметика, сауна, солариум, фит-
нес, медицинска козметика и др. 

Продължава от стр. 2
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Продължава от стр. 3 велинград

сапарева банЯ

девин
Продължава от стр. 3

балнео, спа и Уелнес тУризъМ в българиЯ 

Велинград е на 120 км от столицата София и на 85 км от кул-
турния център Пловдив. Това е най-големият балнео курорт в 
страната. По изобилие и разнообразие на минералните си води 
Велинград се нарежда на първо място в България. Тук бликат 
около 80 извора, които по количество и състав съчетават едно-
временно много лечебни възможности. Истинско чудо на при-
родата е най-големият карстов извор в България - „Клептуза”, от 
който всяка секунда на повърхността бликат 570 л леденостуде-
на вода, която образува две езера, вливащи се в Чепинска река. 
Изобилието от минерални води, мекият климат и прекрасната 
природа привличат всяка година във Велинград над 200 000 
почиващи. Минералните води са с температура между 28 и 86 
°С. Те са слабоминерализирани, с дълбок произход, кристално 

чисти и бистри, като се използват за лечение и профилактика 
при различни заболявания. Курортът е профилиран за лечение 
на белодробни заболявания, ставни, заболявания на опорно-
двигателния апарат, на нервната система, гинекологични, в 
това число и стерилитет, бъбречни, чернодробни, стомашно-
чревни заболявания.

Град Девин е разположен в Западните Родопи на 710 м над-
морска височина. Това приказно място е заобиколено от веков-
ни борови и смърчови гори. Градът е сред първенците на Бал-

канския полуостров с множеството си минерални извори и здра-
вословен климат. На разположение са модерни СПА комплекси и 
вилно селище, които предлагат балнеолечение, калолечение, па-
рафино и луголечение, кинезитерапия и физиотерапия. Водата в 
Девин се прилага при стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, 
бъбречно-урологични, обменно-ендокринни и кожни проблеми, 
заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната, половата, 
сърдечно-съдовата системи, както и за спортно-профилактични 
цели. Интересни дестинации за посетителите на Девин са Исто-
рическият музей на града и църквата „Свети Йоан Рилски”. На 21 
км от града се намира архитектурно-етнографският резерват 
„Широка Лъка”. Районът е приютил още едни от най-красивите 
и магически части на Родопи планина - Триградското ждрело и 
пещерите Дяволското гърло, Ягодинската, Харамийската и др.

Сапарева баня е на 75 км югозападно от София в северното 
подножие на Рила. Природните богатства, климат и местополо-
жение на общината са предпоставка за развитието на балне-
олечение, екологичен и селски туризъм. Тук се намира един-
ственият в Европа гейзер-фонтан с температура на водата 103 
°С. Той е разположен в центъра на града и е заобиколен от об-
ширен градски парк и ресторант със същото име. Геотермални-
ят извор изтласква 18 метрова струя минерална вода на всеки 
20 секунди. Курортните и лечебните заведения са специализи-
рани за лекуване на заболявания на опорно-двигателния апа-
рат, периферната нервна система, поражения на централната 
нервна система, гинекологични заболявания, остри и хронични 
отравяния, заболявания на кожата, горните дихателни пътища 
и др. В местността Кременик се намира праисторическо сели-
ще, където са открити много археологически находки, доказ-
ващи, че там животът не е прекъсвал от ранния през средния 
и късния неолит. Първите обитатели на праисторическото се-
лище са дошли от долината на Струма и са носители на една 

от най-древните цивилизации в Европа. Открити са още много 
паметници от тракийската древност, които свидетелстват, че 
траките са оценили лечебните качества на бликащите тук ми-
нерални води.

Продължава на стр. 5
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балнео, спа и Уелнес тУризъМ в българиЯ 
павел банЯ ХисарЯ

Курортът Павел баня е сгушен между Стара планина и Сред-
на гора, сред живописната Розова долина, известна още и като 
долината на Тракийските царе. В санаториумите на Павел баня 
туристите могат да се насладят на ценните качества, които прите-
жава кралицата на цветята – розата. Розите са красиви, ароматни 
и целебни. Цветовете им са богати на етерично /розово/ масло и 
съдържат около 300 вида различни вещества. Използват се като 
лечебно средство главно изсушени или стрити на прах. Имат ус-
покояващо и разширяващо бронхите действие при пристъпи на 
задух, спастичен бронхит, астма, кожни болести, както и антиалер-
гично въздействие. Най-интересните обекти в околността включ-
ват: Тракийската гробница в Казанлък с великолепни стенописи, 
датиращи от IV в. пр. н. е., част от световното наследство на ЮНЕ-
СКО - 20 км; град Шипка с впечатляващия паметник „Рождество 

Христово”, откритата наблизо тракийска гробница „Голямата Кос-
матка”, вероятно гробница на владетеля Севт III, тракийският град 
Севтополис - 13 км, Етнографски комплекс „Дамасцена” (първата 
частна розоварна). Национален парк Централен Балкан дава въз-
можност за екскурзии и разходки, запознаване с добре запазената 
и разнообразна флора и фауна, риболов в красивия язовир Коп-
ринка - само на 3 км, еко пътеката „Бяла река” и др. 

На арабски език Хисар означава „крепост”. В наши дни този ки-
тен град се е превърнал в истинска крепост на здравето и красо-
тата. Разположен е в южните склонове на Средна гора, заобико-
лен от живописни паркове и градини. На територията на курорта 
бликат 22 извора, разположени в малък район, с различна физи-
ко-химична характеристика и температура, която варира от 41 

до 52 °С. Този факт е уникален не само за България, но и за света. 
Всички води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно-сулфат-
но-натриеви, с висока алкална реакция с ниска твърдост, бистри, 
безцветни и с приятни питейно-вкусови качества. Тук се намират 
останките на най-голямата римска баня, открити през 1935 г. Архе-
олозите датират строежа й от IV в. Имало е помещения за топла и 
студена баня, място за почивка, два басейна. В други, специални, 
помещения - жреците извършвали лечебни процедури след къпа-
нето – масажи и намазване с благовонни масла. Към банята имало 
и нимфеум – светилище на нимфите, почитани като божества на 
изворната и лековита вода. Една любопитна подробност – им-
ператор Диоклециан, чието име е носил града, е въвел първите 
входни такси за баня в света. Минералните води на курорта се из-
ползват за ефективно лечение на бъбречни, жлъчни, урологични, 
стомашно-чревни, чернодробни и заболявания на опорно-двига-
телния апарат. Много добри резултати се получават при пациенти 
с бъбречно-каменна болест, бъбречни микролитиази и състояния 
след оперативна интервенция, затлъстяване и мн. др.

кЮстендил
През по-голямата част от своето съществуване - бляскав и ве-

ликолепен, и днес Кюстендил впечатлява със силно присъствие на 
голям брой паметници на културата от всички исторически епохи 
– части от крепостни стени, антични улици и мозайки, среднове-
ковни и възрожденски християнски храмове, джамии, обществе-
ни бани. Топлите лековити минерални извори и лечебният торф от 
находището в с. Байкал са природното богатство на района, което 
позволява балнео и калолечение (вани, басейни, подводна гим-
настика, подводен масаж, лечебни душове, иригации), кинезите-
рапия, специализирани методики, парафинолечение, пълна гама 
апаратна физиотерапия, лечебен масаж. Минералната вода тук 
е една от най-горещите в страната - 74 °С. Кюстендилските мине-
рални извори са благоприятни за лечение на дихателните пътища, 
на опорно-двигателния апарат и гинекологични заболявания. По 
своя химичен състав те са хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви с 
алкална реакция. Кюстендил разполага с добре уредена курорт-

на база, много хотели, заведения за хранене и нощни клубове. В 
най-ниските склонове на планина Осогово се намира парк Хисар-
лъка, който предлага условия за отдих и туризъм сред прекрасна 
природа, крепостни останки, хотели заведения и беседки. Самият 
град е вход към красивата и запленяваща Осоговска планина.
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балнео, спа и Уелнес тУризъМ в българиЯ 
банкЯ

старозагорски Минерални бани

добриниЩе 

костенец
Банкя е град в област София, Западна България и се намира 

само на 15 км от столицата. Той е национален център за реха-
билитация на болни от сърдечно-съдови заболявания и за про-
филактика на застрашените от тях. Градът е подслонил уютни 
хотели и ресторанти, паметници на културата, храмове, тенис-
комплекс и хиподрум. Разположен в подножието на Люлин пла-
нина, обликът на града е характерен с обилната си зеленина и 
слънчеви дни, умерено континентален климат и лек планински 

бриз. Богатата санаториално-курортна база с високо квалифици-
ран медицински персонал определят развитието на Банкя като 
престижен национален и международен курорт, и едновремен-
но с това като екологичен резерват на столицата София. Всяка 
година, в средата на юли, в града се провеждат традиционните 
празници на минералната вода и дълголетието „Горещляци“. 
Смята се, че водата е най-лековита именно през тези най-горещи 
дни на годината - 15, 16 и 17 юли. Именно заради това дните са 
приети за официален празник на живописното градче.

Град Костенец е разположен в подножието на планина Рила, 
на около 75 км югоизточно от София. Световноизвестният ски 
курорт Боровец е само на 28 км от града, а Долна баня – на 10 км. 
Богатството на района са минералните извори с температура 47-

73 °С. В община Костенец са обособени три национални курорта: 
Момин проход, Вили Костенец и Пчелински бани. Изворите са 
били известни още в древността, за което свидетелстват запа-
зените останки от римски терми, балнеологични съоръжения и 
нимфеуми. В културното наследство на общината са открити още 
36 тракийски надгробни могили, 20 некропола и 11 антични се-
лища. В свободното си време може да посетите още 150-годиш-
ния храм „Св. Архангел Михаил” (с. Костенец), манастира „Свети 
Спас“, храма „Св. Великомъченик Георги”, църквата „Св. Панталей-
мон”, параклисите „Св. Илия” и „Св. Петка”. Тук ще получите про-
фесионални услуги за болнично лечение на вътрешни и нервни 
болести, рехабилитация, поддържане на задоволително телесно 
и психическо здраве.Курортът Старозагорски минерални бани е разположен в 

задбалканската балнео-климатична нископланинска зона, об-

хващаща курорти и обекти с надморска височина 400-500 м като 
Момин проход, Долна баня, Баня, Стрелча, Павел баня. СПА цен-
търът се намира в курортен комплекс Старозагорски минерални 
бани, в живописен и екологично чист район, разположен на юж-
ния склон на Сърнена гора. Намира се на 12 км от гр. Стара Заго-
ра. Тук ще Ви предложат многобройни терапии за лице и тяло, 
провеждани в идеална обстановка за релаксация. Специфични-
те природни фактори допринасят за ползотворната ви почивка: 
чист въздух, богат на озон, свеж полъх от планината, минерална 
вода с лечебни свойства за вътрешно и външно приложение.

Добринище е една от най-красивите части на Пирин плани-
на. В курорта има минерална вода, прочута със своите лечебни 
свойства, както и плувен басейн с олимпийски размери. Изходен 
пункт е за прекрасните хижи „Гоце Делчев” и „Безбог”.
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балнео, спа и Уелнес тУризъМ в българиЯ 
банЯ

бУргаски Минерални извори 

поМорие

върШец
Баня едно от най-старите села в Разложката котловина. В се-

лото има 70 минерални извора с температура на водата около 
55 oС, които се използват в открити плувни басейни и минерална 
баня. Природните богатства, красивите изгледи към планините 
Пирин и Рила, близостта до ски центъра Банско оправдават це-
логодишния туристически интерес.

Град Вършец възниква около минералните си извори и неговата 
история е свързана с балнеолечението. Разположен е в подножие-
то на връх Тодорини кукли в северните склонове на Стара планина, 
сгушен в голяма долина по поречието на р. Ботуня. Древното име 
му име Медека, 
в превод означа-
ва топла, вряла 
вода, а днешният 
девиз на града е 
„Вършец – град на 
здравето”. Тракий-
ското момче - бог 
Телесфор, чиято 
уникална бронзо-
ва скулптура от 2 
в. пр. Хр. е открита по тези места, днес е символ на града. Минерал-
ните извори на Вършец са били използвани още по римско време 
и за това свидетелстват намерените останки от римски крепости, 
римски монети и малки керамични плочки. Във Вършец от 150 го-
дини насам се лекуват заболявания на сърцето и нервната систе-
ма, на опорно-двигателния апарат. Водата е подходяща и за обща 
профилактика, укрепване и закаляване на организма, физическа и 
психическа преумора. Градът е разположен сред обширни гори, а 
възду хът е чист, леко влажен и действа успокояващо за всеки по-
сетител.

Бургаските минерални извори е един от най-древните българ-
ски балнеологични курорти, разположен сред добре озеленена 
местност, лозя и плодни градини на 15 км северозападно от вто-
рия по големина черноморски град - Бургас. Под името Акве ка-
лиде, а по-късно – Термополис, този голям балнеологичен център 
процъфтявал с векове. Запазено е описанието на съпругата на 

император Тиберий ІІ, която успешно се излекувала в Термополис 
и в знак на благодарност подарила императорската си мантия на 
местната църква. Курортът се намира на 31 м надморска височи-
на. Тук се използва голям набор от оздравителни мероприятия 
– външно балнеолечение във вани и басейни, питейно лечение 
с минерална вода, други балнео-хидротерапевтични процедури 
- лечебни газови вани, вани с билкови екстракти и медикаменти, 
лечебни душове, калолечение и парафинолечение, лечебна гим-
настика (вкл. и подводна), различни форми на кинезитерапия, 
механотерапия, лечебен масаж, подводен душов масаж, трудоте-
рапия, електро-светлолечение, слънце-въздушни бани и плуване, 
спортно-лечебни игри, теренно-лечебни процедури, диетолече-
ние, медикаментозна терапия и др. През свободното си време, 
освен със занимания и развлечения в курорта, пациентите имат 
удобна и улеснена възможност за посещение на морския град 
Бургас и на неговите забележителности.

Поморие възниква през VІ век пр. Хр. като елинска колония 
с наименованието Анхиало. Градът е морски център на меди-
цинския туризъм. В санаторно-курортния комплекс се ползват 
лечебните свойства на прочутата поморийска кал. Лечебната по-
морийска кал се добива от лиманното езеро, разположено близо 
до града. Тя е природен продукт, формиран от органични и не-
органични съединения с участието на различни химични, био-
логични и микробиологични процеси в Поморийското лиманно 
езеро. Лечебните фактори оказват специфично действие върху 

организма пре-
димно по нервно-
рефлекторен път. 
Под въздействи-
ето на лечебните 
кални процедури 
настъпва значи-
телно активиране 
на метаболитните 
процеси, има из-
ключителна сила 
при заболявания 
на горните диха-

телни пътища, както и активни противовъзпалителни свойства. 
Просторната плажна ивица и съвременните калолечебни проце-
дури отдавна са превърнали града в желано и търсено място за 
почивка и лечение. На многобройните си гости градът предлага 
и пълноценни условия за отдих, спорт и различни развлечения.

Продължава на стр. 8



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд  за регионално развитие

ОПРР

Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 по проект “Комуникационна кампания за насър-
чаване на вътрешния туризъм в Република България”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство 
на туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Св. св. Константин и Елена е на 9 км североизточно от Варна 
и на 10 км от Златни пясъци. Той е най-старият български мор-
ски курорт (1908 г.), възникнал около едноименния манастир. 
Славата на курорта е в уникалното съчетание на чист въздух, 
много зеленина и приказно море. На разположение са множе-

ство първокласни хотели, предлагащи различни оздравителни и 
възстановяващи процедури. Районът има много извори с лечеб-
ни свойства, басейни с гореща минерална вода, балнеологични 
комплекси и др. Съчетаването на морски климат и топла мине-
рална вода дава възможност за една истински добра и запомня-
ща се почивка.

Продължава от стр. 7

балнео, спа и Уелнес тУризъМ в българиЯ 
албена

ривиера 

златни пЯсъци

св. св. константин и елена

Морският курорт Албе-
на се намира само на 21 км 
от град Варна. Разположен 
е по протежение на плажна 
ивица, дълга пет километра. 
На места плажът е до 500 
метра широк. Курортът е 
предпочитан заради съче-
танието на просторен плаж 
от фин златист пясък, плит-
ко крайбрежно дъно, свеж 
морски въздух, спокойствие 
и минерални води. Част от 
очарованието на курорта е 
разкошната лонгозна гора 
Балтата, меко обгърнала до-
лината на река Батова. При-
родният резерват включва 
територия от 180 декара. 
Минералната вода в курорта 
е с температура 30 oC, леко 
минерализирана, хидрокар-

бонатна, с магнезий, калций. Тук се добива и лиманна кал, съдър-
жаща биологически активни вещества, биогенни стимулатори, 
микроелементи - йод, мед, стронций, молибден и манган. 

Морският курорт Златни пясъци е разположен в живописeн 
залив в Северното Черноморие, на 18 км от Варна, в природния 
парк „Златни пясъци”. Златистият плаж започва от подножието 
на гората. Огромно богатство на курорта са и целебните мине-
рални води. Любителите на СПА процедурите ще намерят тук го-
рещи минерални извори като в много от хотелите се предлагат 
различни възможности. Освен традиционните, тук се предлагат 
още терапии от Тайланд и Индонезия, турска баня, процедури на 
хавайски WATSU, винена, шиатцу масаж, шоколадова терапии и 
голям каталог от разкрасяващи процедури за тялото и лицето. 

Златни пясъци е носител на „Син флаг” - международна награда 
за екологично чист курорт. Дължината на плажната ивица в ку-
рорта е 3,5 км, достига 100 метра ширина и се слави като един от 
най-добрите пясъчни плажове в Европа. Плажът е равен, покрит 
със златист ситен пясък. Пясъчното морско дъно плавно се спу-
ска в морето, липсват скали и резки промени на дъното. Чистите 
и спокойни морски води са с ниско съдържание на сол, подходя-
щи са за подводно плуване. Мекото и хубаво време през проле-
тта и есента е подходящо за балнео и морелечение, конгресни и 
конферентни мероприятия и краткотраен отдих.

Ваканционен клуб „Ривиера” е разположен на площ от 12 хек-
тара сред величествен парк с вековни дървета, на самия морски 
бряг, с красиви плажове, скрити в закътани заливчета. Климатът 
тук има характер на естествен инхалатор. Освен с лечебните 

свойства на морската вода, Ривиера разполага и с естествен ми-
нерален извор. Елитният туристически комплекс се намира на 17 
км от град Варна. Международното летище Варна работи цело-
годишно и изпълнява редовни и чартърни полети до над 35 дър-
жави. Автогара и ж.п. гара Варна осигуряват удобни транспортни 
връзки по редовни вътрешни и международни линии.

Снимка: www.rivierabulgaria.com
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