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Морето край Несебър!
Да се влюбиш в него
или да срещнеш любовта си там...
Какво прекрасно лято.
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Несебър е магическо място! Тук си дават среща топло море, ласкаво слънце и 
древна култура... Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал 
преди повече от 3200 години. Старият град е разположен на малък полуостров с 
дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан със сушата чрез тесен провлак.
Идвайки в България, непременно разгледайте уникалните паметници на 
българската култура под егидата на ЮНЕСКО. Един от тях е Старинният Несебър 
– амалгама от куртурата на траки, елини, римляни и българско средновековие. 
Тук сякаш времето е спряло и е събрало в едно мъдрост и уникална хубост.
Особено впечатляващи са уютните калдаръмени улички със старинни 
възрожденски къщи. Окъпете очите и душата си в уникалната атмосфера 
на старинен Несебър! Тук всяка къща разказва своя история, а уютните 
ресторантчета и кафенета ще ви отворят врати към виното и кухнята на 
черноморска България.
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Несебър е магическо място! Тук си дават среща топло море, 
ласкаво слънце и древна култура... Несебър е един от най-
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години. Старият град е разположен на малък полуостров с 
дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан със сушата чрез 
тесен провлак.
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Легендата говори, че в Старинен Несебър снага са извисявали над 40 църкви! 
Днес гостите на града могат да се любуват на 23 храма. Като перли от 
драгоценна огърлица се нижат по цялото протежение на полуострова малки 
и големи църковни храмове. Впечатляващи са стенописите на църквите Свети 
Стефан и Свети Спас. Благословена от Бога е била ръката, дала живот на тази 
вдъхновяваща православна живопис! А колко са впечатляващи с каменната си 
дантела по фасадата църквите Христос Пантократор, Свети Йоан Алитургетос, 
Света Параскева...
И като пристъпяте с благвоговение по калдъръмените улички на старинния 
Несебър в търсене на всичките му църкви – някъде 23 на брой, вие ще запазите 
дълбоко в сърцето си спомен за един различен свят, цветен и вълнуващ... 
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Легендата говори, че в Старинен Несебър снага 
са извисявали над 40 църкви! Днес гостите на 
града могат да се любуват на 23 храма. Като 
перли от драгоценна огърлица се нижат по 
цялото протежение на полуострова малки и 
големи църковни храмове. Впечатляващи са 
стенописите на църквите Свети Стефан и Свети 
Спас. Благословена от Бога е била ръката, 
дала живот на тази вдъхновяваща православна 
живопис! А колко са впечатляващи с каменната 
си дантела по фасадата църквите Христос 
Пантократор, Свети Йоан Алитургетос, Света 
Параскева...
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на брой, вие ще запазите дълбоко в сърцето 
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Once you see Nessebar, you’ll never forget it’s magic!

Тук, край морската синева, където си дават среща соления морски повей и топлото южно слънце, ще усетите една 
особена магия от досега със старинни църкви и базилики, дебели крепости зидове, тясни каменни улички и много 
романтика. Ето ги крепостните стени и кули, подсказващи важността на Месембрия като търговски и духовен 
център. Ранните византийски терми са свързани със сложна водопроводна система и впечатляват с мащабите си. 
Ако се изкачите до руините на древната базилика Богородица Елеуса, ще усетите безкрая на времето и значението 
на всеки наш земен ден.Nessebar
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Тук, край морската синева, където си дават среща соления 
морски повей и топлото южно слънце, ще усетите една особена 
магия от досега със старинни църкви и базилики, дебели 
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дебели крепости зидове, тясни каменни улички и много 
романтика. Ето ги крепостните стени и кули, подсказващи 
важността на Месембрия като търговски и духовен център. 
Ранните византийски терми са свързани със сложна 
водопроводна система и впечатляват с мащабите си. 
Ако се изкачите до руините на древната базилика 
Богородица Елеуса, ще усетите безкрая на времето и 
значението на всеки наш земен ден.
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Несебър има и други лица! Той не е само застинала 
древна каменна красота. Морето, пясъкът, 
чудесните туристически комплекси и заведения, 
както и разходките с корабчета, ще ви накарат да се 
забавлявате на пълни обороти.
Върху 27 дка се е ширнал Южния парк, събрал на 
брега на морето много красиви растителни видове. 
Четири детски площадки, водна каскада, панорамни 
площадки, пеещ фонтан, слънчев часовник, кътове 
за релаксация се редуват в желанието си да направят 
денят ви цветен.
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Несебър има и други лица! Той не е само застинала 
древна каменна красота. Морето, пясъкът, 
чудесните туристически комплекси и заведения, 
както и разходките с корабчета, ще ви накарат да 
се забавлявате на пълни обороти.
Върху 27 дка се е ширнал Южния парк, събрал 
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панорамни площадки, пеещ фонтан, слънчев 
часовник, кътове за релаксация се редуват в 
желанието си да направят денят ви цветен.
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Бирата е студена, хубави момичета тичат по плажа, слънцето 
сгъстява кръвта, фантазиите се вихрят и изобщо – Несебър през 
лятото... Дискотеки, нощни клубове, ресторанти и романтични 
заведения на плажа поддържат динамиката на вашето чудесно 
настроение. И някъде между всичките си морски преживявания 
ще оставите място и за тънки кулинарни специалитети и ароматно 
вино... Отдайте се на емоцията, да опитате от всичко...

Бирата е студена, хубави момичета тичат по плажа, слънцето 
сгъстява кръвта, фантазиите се вихрят и изобщо – Несебър през 
лятото... Дискотеки, нощни клубове, ресторанти и романтични 
заведения на плажа поддържат динамиката на вашето чудесно 
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ще оставите място и за тънки кулинарни специалитети и ароматно 
вино... Отдайте се на емоцията, да опитате от всичко...
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Бирата е студена, хубави момичета тичат по плажа, слънцето сгъстява 
кръвта, фантазиите се вихрят и изобщо – Несебър през лятото... Дискотеки, 
нощни клубове, ресторанти и романтични заведения на плажа поддържат 
динамиката на вашето чудесно настроение. И някъде между всичките си 
морски преживявания ще оставите място и за тънки кулинарни специалитети и 
ароматно вино... Отдайте се на емоцията, да опитате от всичко...

Бирата е студена, хубави момичета тичат по плажа, 
слънцето сгъстява кръвта, фантазиите се вихрят и 
изобщо – Несебър през лятото... Дискотеки, нощни 
клубове, ресторанти и романтични заведения 
на плажа поддържат динамиката на вашето 
чудесно настроение. И някъде между всичките 
си морски преживявания ще оставите място и за 
тънки кулинарни специалитети и ароматно вино... 
Отдайте се на емоцията, да опитате от всичко...
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България е малка страна – за 5-6 часа може да се 
прекоси с кола.
Ама много хубост е сбрала в себе си! Навред 
се извисяват планини – коя от коя по-хубава. 
И колко можем да ви разкажем за топлото ни 
Черно море и златните пясъчни брегове. А 
за животворната сила на бликащите навред 
минерални извори, прочути със своята 
лековитост. И още и още...
А за изключителната древна култура, събрала 
в едно мистериите и златните съкровища на 
траките, уникалната хубост на манастири и 
църкви или уюта и колорита на самобитни 
старинни къщи – много може да се разказва. 
Станете наши гости и ще ви разкажем нашата 
българска приказка – магична и чувствена!  

Bulgaria
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България е малка страна – за 5-6 часа може да се 
прекоси с кола.
Ама много хубост е сбрала в себе си! Навред 
се извисяват планини – коя от коя по-хубава. 
И колко можем да ви разкажем за топлото ни 
Черно море и златните пясъчни брегове. А 
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