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Българските китни села...
И селцата недалеч от морския бряг – невероятен коктейл 
от красива природа, топло гостоприемство и уникалното 
усещане, че сте на точното място.  
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Ако сте любители на автентична природа, уютни български къщи, 
ухаещи на здравец и сушени плодове, домашно приготвени ястия и 
много, много гостоприемство – вашият адрес за вълнуваща ваканция 
са Оризаре, Кошарица, Приселци, Козница и още, и още китни селца...
Тук, в уюта на селските къщи, ще откриете чуден оазис от тишина, 
спокойствие и пълноценна почивка. Прекрасни са, потъналите в цветя 
и овошки селски дворове, а в тях греят с великолепието си червени 
домати, грозде, праскови, чушки и още много плодове и зеленчуци – 
полезни и толкова вкусни! 

Ако сте любители на автентична природа, уютни български къщи, 
ухаещи на здравец и сушени плодове, домашно приготвени ястия и 
много, много гостоприемство – вашият адрес за вълнуваща ваканция 
са Оризаре, Кошарица, Приселци, Козница и още, и още китни селца...
Тук, в уюта на селските къщи, ще откриете чуден оазис от тишина, 
спокойствие и пълноценна почивка. Прекрасни са, потъналите в цветя 
и овошки селски дворове, а в тях греят с великолепието си червени 
домати, грозде, праскови, чушки и още много плодове и зеленчуци – 
полезни и толкова вкусни! 
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Българските земи се радват на великолепието на четири 
различни сезона – дъхава пролет, знойно лято, златна и 
плодоносна есен, и белоснежна зима. Всеки сезон е прекрасен 
и носи различни настроения, развлечения и събира спомени.
А ако дойдете в нашите селски къщи край морето, непременно 
отпийте вълшебен билков чай, опитайте вкусен мед, събрал 
силата на хиляди цветя и билки, и поемете с пълни гърди 
упойващия аромат на утринни треви и се заслушайте в 
песните на птици и звъна на хлопатари. Ваканция, към която в 
спомените си ще се връщате с усмивка.
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Море, лято и селска идилия...Вашите екскурзионни турове могат да бъдат 
разнопосочни – към сушата или към морето. И в двата случая денят ви ще 
е пълен и цветен. Възможно е да направите преход, с гид да обиколите 
близките природни забележителности, да се пробвате да пояздите кон, да си 
организирате чеверме или фолклорна вечер. Опциите са много и гарантират 
че ще си починете така, както не сте и предполагали, че може.
А редуването на сухоземни и морски приключения, прави ваканцията ви 
богата и запомняща се. А към тях ако добавите и екскурзии до Слънчев бряг 
или старинния Несебър, май ще ви трябва по-дълга почивка.
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Тръгнете ли по диплите на спускащата се към морето Стара 
планина, ви очакват интересни срещи с красиви пейзажи, много 
птици, разнообразна зеленина – цветя, храсти, дървета и много 
слънце. Това са защитени еко-територии, където чистия въздух, 
планинските рекички и доброто ходене са част от програмата. Тук 
фотоапаратът ще свърши чудесна работа. И този калейдоскоп от 
редуващи се селца – всяко със своята прелест, гостоприемни хора 
и много природа, ще ви накара да се връщате тук отново и отново. 
Обезателно споделете това усещане с приятели! 
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Обезателно споделете това усещане с приятели! 
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Гледайте с каква вакханалия от цветове ви посрещат китните 
български къщи! Цветя, писани грънци, пищни като картини 
губери и покривки, събрали в едно любовта на българката към 
красивото и уюта. Дърво, камък, глина и невероятен усет за 
пропорции и детайли – това е българската селска къща. 
В прохладата на селските вечери потърсете топлата прегръдка 
на отбрано ароматно вино – Каберне, Мавруд или люта ракия. 
А край вас се понася неповторим аромат на печени сочни 
пържоли, обилно поръсени с черен пипер и босилек, пресни 
зеленчуци, печени червени чушки и много билки, и мерудии. 
Звездите вече заблестяват с нова светлина...
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Bulgaria
Сега за кратък миг ще ви върнем назад във 
времето, за да откриете древния дух на 
България. На кръстопътя между Европа и 
Азия, България е съкровищницата, събрала 
на едно място тракийската, византийската 
и римската култура. Ювелирни тракийски 
съкровища, впечатляващи с финес и 
изключителна култура на обработка. Древни 
жречески прорицалища като Перперикон и 
Татул или уникални гробници, спиращи дъха 
с чудни фрески и барелефи – Казанлъшката 
и Свещарската гробница. А знаете ли, че във 
Варненския некропол е открито най-старото 
златно съкровище в Европа, датирано към V-ти 
в. пр.н.е. 
Така че, пригответе се за незабравими срещи с 
уникалност и красота...  
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Сега за кратък миг ще ви върнем назад 
във времето, за да откриете древния 
дух на България. На кръстопътя 
между Европа и Азия, България е 
съкровищницата, събрала на едно 
място тракийската, византийската и 
римската култура. Ювелирни тракийски 
съкровища, впечатляващи с финес и 
изключителна култура на обработка. 
Древни жречески прорицалища като 
Перперикон и Татул или уникални 
гробници, спиращи дъха с чудни 
фрески и барелефи – Казанлъшката и 
Свещарската гробница. А знаете ли, 
че във Варненския некропол е открито 
най-старото златно съкровище в 
Европа, датирано към V-ти в. пр.н.е. 
Така че, пригответе се за незабравими 
срещи с уникалност и красота...
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