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Варна е известен европейски курорт - гостоприемен 
и модерен, очарователен и романтичен. Морската 
ни столица е привлекателна с красивите си плажове, 
лечебния си климат, минералните извори, красивата 
природа, спортните комплекси и уникални фестивали, 
с древните си културни забележителности. 
И не на последно място     - с младежкия си дух.
Интересна и пленителна за всички и през 
четирите сезона. 

ВАРНА
магнетична и достъпна
четири сезона



ВАРНА
Морската столица на България

Географското местоположение на Варна 
безспорно е стратегическо. Това важно за 
развитието на града качество е оценено 
по достойнство, както от древните 
основатели, така и от днешните жители и 
гости на морската столица на България.

Разположен на Варненския залив, 
градът се развива като важно пристанище, 
социално и културно средище, както и като 
изключително притегателен курортен 
център в наши дни.

Варна! Би било приказка, ако не бе истина...

Градът и регионът крият хиляди съкровища - древна култура, 
луксозни курорти, разнообразие от атракции и преживявания, 
природни забележителности, очарованието на топлото Черно 
море и още, и още...
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Всички пътища водят към

ВАРНА
ЖП гара Варна е една от централните гари в 
България, от която тръгват влакове по всички 
направления. Сградата на варненската гара 
е била една от първите построени станции 
в България, тъй като оттук е тръгвала и 
първата жп линия в България.

Лесно е да стигнете до Варна и до региона! 
Ново, съвременно летище, свързващо северното Черноморие 
с 35 държави и над 100 града по света.  
Автобуси, влакове, морски транспорт, рент-а-кар услуги — и 
Вашето желание за пътешествия, приключения и запомняща 
се ваканция...

Пристанище Варна-Изток 
е разположено във Варненския залив, 
само на 1 км от идеалния център на град Варна. 
Пристанище Варна-Изток е свързано 
с националните железопътна и пътна мрежи. 
Международно летище „Варна” се намира 
на около 10 км от пристанището. 

Летище Варна има нови 
партньори, които ще допринесат 
за превръщането на Варна в 
дестинация за четири сезона. 
Евтиният модел без излишни 
екстри направи революция в 
сферата на пътуването по 
въздух и отвори Европа за хората. 
Благодарение на новите партньори 
от трите авиокомпании градът 
е достъпен за европейците и се 
превръща в дестинация за 4 сезона.
Варна като утвърдена 
международна туристическа 
дестинация ще продължи да 
разчита и на останалите 
целогодишни партньори на Летище 
Варна. Тяхното присъствие в 
туристическата карта на града 
ни, както и чартърните полети 
на туроператорите са важна 
предпоставка за все по-успешното 
развитие на туризма в региона.
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МОРСКИ
ваканционен туризъм

На море, като на море! Тук всичко помага. Слънцето, 
ситният златист пясък и прекрасното Черно море – 
умерено солено и най-вече безопасно. В него няма да Ви 
застрашат кръвожадни акули или страховити тайфуни. 

Но това не е всичко. Луксозни курорти, 
яхти, водни спортове в разнообразните им 
измерения, вълнуващи срещи с културни и 
археологически забележителности и отново 
спорт, развлечения и много, много кулинарни 
изкушения.

Всъщност картината на Вашата морска 
ваканция трябва сами да я нарисувате. 
Всеки според предпочитанията си! Имате 
пълни с адреналин опции като подводни 
гмуркания, дискотеки и барове, плажен 
волейбол, различни водни атракции... 

Не губете и миг повече - животът е 
кратък, а удоволствията на морския бряг 
са неподозирано много - и във Варна, 
и в „Златни пясъци“, и в „Ривиера“, и в 
„Св.Св. Константин и Елена“… и още, и още... 
Ще ги откриете!

А може би уединението на лечебните 
процедури в СПА комплексите с минерална 
вода или романтични срещи с уникалната 
българска природа и хилядолетна история...
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Св.Св.Константин и Елена

Широколистни гори, седем лековити 
минерални извора и 3.5 километра плажна 
ивица с фин, златист пясък - това е 
първият черноморски курорт на България 
„Св. Св. Константин и Елена”.  

Великолепие и класа от

ВАРНЕНСКИЯ БРЯГ

Слънчев ден

„Слънчев ден”  е едно от най-красивите места за морска 
почивка в България. Безукорен плаж, изключително 
благоприятни климатични условия - продължително 
слънцегреене, въздух - богат на озон, топла и 
продължителна есен. 

Луксозни хотели, барове, ресторанти, 
плажни атракции и много лукс. Комплексът 
ще ви посрещне с тенис кортове, детски 
площадки, футболно игрище, открити 
и закрити минерални басейни, и яхтени 
пристанища с капацитет 40 средно големи 
яхти.

Златни пясъци

„Златни пясъци” е друга перла от луксозното 
огърлие от курортни комплекси на Варненския 
регион. Разположен е сред уникалния природен парк 
„Златни пясъци”. Огромно богатство на курорта 
са целебните минерални извори.

Ваканционен клуб Ривиера

Ваканционен клуб „Ривиера” е разположен 
сред великолепни гори на самия морски бряг. 
В луксозните комплекси ще Ви обгрижат с 
богата СПА програма, просторни вътрешни 
и външни басейни, и отлична кухня.

8 9



КУЛТУРНИ СЪКРОВИЩА
по варненските земи

Експозицията на музея показва уникални 
експонати от елинистическата, римската 
и късноантичната епоха, редки домонетни 
форми, над 2000 златни, сребърни, бронзови 
и медни антични, и средновековни монети.  

В шест зали е експонирана представителна 
част - 150 икони (ХIV – ХIХ век)  от 
богатата колекция на музея. Със своята 
колекция Варненският музей се нарежда 
веднага след Националния исторически 
музей.

Археологически музей

Археологическият музей на Варна като една 
истинска съкровищница блести с уникални и 
разнообразни по характера си артефакти. 

Тук се намира най-старото обработено 
злато в света. Неговата възраст датира 
от преди 4400-4200 г.пр.хр. 

Находката от около 3000 предмета  
/почти чисто 23,5 каратово злато/ е 
с общо тегло около 6,5 кг. Тя съдържа 
златни огърлици, гривни, нагръдни 
украшения и съдове. Това откритие 
преобръща представите на историците 
за развитието на човешката цивилизация.
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КУЛТУРНИ СЪКРОВИЩА
по варненските земи

Там - край морската 
синева, където си 

дават среща соления 
морски повей и 

топлото южно слънце, 
ще усетите една 
особена магия от 

досега със старинни и 
нови църкви.

Катедрален храм „Успение Богородично” 

Катедралният храм е една от 
най-знаковите сгради на Варна. Основният 
камък на бъдещия храм е положен от княз 
Александър I Батенберг на 22 август 1880 г.  

Храмът впечатлява с хармоничните 
си пропорции и пиетет към детайла. 
Площадът около Катедралния храм 
е отправна точка за многобройни 
туристически маршрути за града 
и околностите.  

Манастир - Св.Св. Константин и Елена 

Възникването на манастира се свързва 
с чудотворната икона на покровителите 
на християнството Св.Константин и 
Св.Елена и с бликащия там лечебен извор. 

Православен храм “Свети Николай Чудотворец”

Това е един от най-старите православни храмове 
във Варна със 150 годишна история. Църквата 
„Свети Николай Чудотворец” е и единствения 
морски храм.
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Аладжа манастир 

Аладжа манастир е най-известният скален манастир по 
българското Черноморие и една от многобройните скални 
монашески обители, съществували през 8-9 в. 

Предполага се, че манастирът е част от огромен комплекс от над 
500 подобни религиозни обители. Пещерите му са обитавани още 
през ранно-византийската епоха.  Помещенията са разположени 
на две нива във висока 40-метрова варовикова скала. 

Уникален шоу-спектакъл 
чрез светлини и звуци, 
представя магнетичния 
свят на онези времена.

Римски терми

За важното значение на града красноречиво 
говорят Римските терми /обществени 
бани/, построени през Римската епоха към 
края на II век. Те са най-голямата римска 
баня на Балканите. 

Височината на сводестите конструкции 
е достигала над 20 м, а общата площ на 
съоръжението е било около 7000 кв. м. 
Къпалните и залите са били украсени с 
мраморни облицовки, колони и статуи с 
пъстроцветни мозайки. 

КУЛТУРНИ СЪКРОВИЩА
по варненските земи
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Резиденция Евксиноград

Резиденция “Евксиноград” е била лятна резиденция на монарсите, управлявали 
България след Освобождението от османско владичество (1878 г.).  
За гостите си комплексът предлага прекрасен парк, уникални вина и отлични 
условия за романтична почивка.

В спокойствието и уюта на малките 
градчета и села на Варненски регион, 
Вие ще откриете неподозирани 
природни богатства и романтични 
срещи.

Уникалните силуети на природния феномен „Побити 
камъни” или спиращата дъха красота на защитената 
местност „Ятата” ще направят морското Ви 
приключение наистина запомнящо се. И навсякъде 
ще Ви посрещнат старинни църкви, тишина, 
спокойствие и гостоприемство.

УНИКАЛНИ СРЕЩИ
сред тишина и романтика
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КУЛТУРНИ СРЕДИЩА

Варна, освен морска столица на България, 
е и съсредоточие на изключително активен културен живот. 
Всяка от емблематичните за града и за региона културни институции 
има своето лице, история и важен принос. Повече от тази интересна 
информация Ви очаква на www.visit.varna.bg

Разноликият и богат културен афиш на Варна 
не би бил възможен без таланта и без огромния труд 
на музиканти, балетисти, художници, композитори, 
режисьори, певци, куртурни дейци. В едно се смесват 
традиции, новаторство, експерименти... 

Не случайно Варна е най-фестивалният 
град на България!
Можете да добиете само бегла представа за 
мащабите и разнообразието от творчески 
формати на www.visit.varna.bg 
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Варна не е просто забележителна 
в архитектурно, културно и 
историческо отношение. Варна не 
е просто коктейл от морски бриз, 
минерални извори и слънчеви плажове. 
Варна е очарование. Градът носи свой 
неповторим дух, излъчва спокойствие  
и в него кипи духът на младостта. 
Най-романтичната лятна дестинация 
у нас. Тиха и спокойна, прохладна и 
кипяща от живот.

Чаша ароматно кафе сред зелената прохлада на Морската градина 
или гурме обяд на брега на морето - възможностите са много. 
Варна е прекрасна и през четирите сезона на годината. 
Потърсете актуална информация за културния и спортен календар 
на града - на www.visit.varna.bg.

Като мъниста от скъпоценна огърлица се редуват 
старинни барокови сгради, зелени паркове и кокетни 
заведения. Бликащи фонтани пръскат прохлада в 
летните дни, а многообразието от удоволствия 
засища сетивата всеки ден от годината.

ВАРНА
Морската столица на България
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Усещане за свобода - на тялото и на духа... 
Тази магическа формула се постига с глътка черноморски 
въздух - мек и вълнуващ, с чаша ароматно и добре 
изстудено бяло вино и с топлата прегръдка на лековита 
минерална вода.

С великолепните си нови хотелски комплекси, 
варненското Черноморие може да отговори 
и на най-взискателните си гости. Разположени 
сред лековити минерални извори, те предоставят 
отлични условия за възстановяване, развлечения 
и спорт. 

В к.к. „Св.Св.Константин и Елена“ са открити 
нови термални комплекси, които предоставят 
уникалната възможност да бъдат съчетани 
приятното усещане от полъха на морския бряг 
с лечебната сила на минералната вода.СПА ТУРИЗЪМ

Варна е събрала в едно - топло, ласкаво 
море, великолепни гори, скътали 
живописни долини и едно невероятно 
богатство - изключителни по своето 
многообразие и лековитост минерални 
извори... А България е страната с най-
много минерални извори в света след 
Исландия.
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СПОРТ КРАй МОРЕТО
За всички любители на спорта край Варненския бряг, 
възможностите са изключително изкусителни и 
разнообразни. Въпрос на вкус и на предпочитания.

Сърфинг, водни ски, гмуркане и риболов... 

А езда край морския бряг е друга 
романтична възможност да направите 
ваканцията си цветна. 

Тенис на корт, джогинг, плажен волейбол. 
Луксозните курорти край Варна предлагат 
множество спортни атракции.

Отделно редица комплекси обезпечават богати 
програми от различни видове спорт. 
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Отлична спирка за Вашите успешни прояви може да бъде варненското 
Черноморие. Със своето модерно пристанище, железопътен възел и 
международно летище, Варна е един от най-големите транспортни 
центрове в България, което е важно условие за развит целогодишен 
конферентен туризъм.

Дворецът на културата и спорта е една 
от емблемите на града. Отлично място 
за спортни и културни прояви. В него 
се провеждат концерти, международни 
състезания, търговски експозиции. 

Друг център от подобен ранг е 
Фестивалният комплекс във Варна, 
разполагащ с 11 многофункционални зали.

на морския бряг
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
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Комбинацията от минерална вода и мек 
климат оказва благоприятно влияние върху 
цялостното състояние на организма, укрепва 
имунитета и помага за редуциране на стреса 
и преумората. Наслаждавайте се на СПА 
процедури сред лечебни термални извори, 
специално разработени еко-маршрути в 
природни паркове, здравословни храни като 
българското кисело мляко, бяло сирене и 
билков мед. 

ВАШЕТО ЗДРАВЕ!

На територията на парк „Златни пясъци” 
са разработени пет туристически 
и пет специализирани маршрута.
 

Маршрутите представят 
биологичното и ландшафтно 
разнообразие на региона и са 
подходящи за пешеходен туризъм, 
природо - познавателен туризъм, 
велотуризъм, детски туризъм, 
фототуризъм, хора със специални 
нужди. 

 
 

 
 

 
 

Други възможности за еко-туризъм  предлагат 
защитена местност “Ятата”, разходки до уникалния 
природен феномен „Побити камъни” , като целогодишно 
в местността могат да се наблюдават 114 вида птици.
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Aквапарк 

Безкрайно забавление във воден парк ”Акваполис” край  курортен комплекс 
”Златни пясъци”! Това е най-краткото определение на водната фиеста, 
която Ви очаква. Различни по сложност и дължина водни пързалки и 
атракции, басейни за деца и възрастни... 

Делфинариум 

Делфинариумът е единственото по рода си в 
България атракционно съоръжение от този вид. 
Разположен е сред зеленината в северната част 
на варненската Морска градина. На гостите - 
малки и големи, се представят чудесни програми, 
в които главни артисти са варненските делфини.

Аквариум 

Живата експозиция на Аквариума обхваща 
представители на всички групи, които съставят 
фауната на Черно море, обхващаща около 140 вида. 

АТРАКЦИИ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Зоопарк

Зоопарк - Варна с площ от 23 
декара е любимо място на 
варненци и гости на града. 
Разполага с експонати от над 
60 вида, представени с около 
300 броя животни. Тук ще се 
срещнете с разнообразни видове 
на флората и фауната. 

АТРАКЦИИ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Зоопаркът привлича със своята кокетност, 
дължаща се на богата растителност, оригинално 
оформени тревни площи, красиви каскадни езера, в 
които са се настанили различни видове водоплаващи.

Прабългарско селище „Фанагория”
Прабългарското селище Фанагория 
е единственият по рода си действащ 
музей на открито в страната.  
 
 

Комплексът е копие на прабългарски боен стан от 6-8 век 
и включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени 
юрти, действащи занятчийски работилници, възстановени 
старинни костюми, въоръжение и битови предмети.  
Не забравяйте фотоапарата си!
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Ако искате едновременно да пазарувате в 
реномирани магазини, да похапвате в изискани 
заведения с приятели, да гледате филми или просто 
да се забавлявате - точните адреси са големите 
търговски центрове. 

ШОПИНГ
Време е за 

Моловете са идеалното място за семейни 
забавления. Структурата на всеки от двата 
огромни комплекси предлага кътове за най-
малките, сладкарници с лакомства, магазини 
за играчки, а за родителите - ресторанти и 
барове с изискано меню. 
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Нощните измерения на Вашата ваканция 
могат да бъдат изключително разнообразни и 
вълнуващи. Шумни, пълни с адреналин и страст! 
Или пък изискани и стилни...А могат да бъдат в 
романтично уединение, събрало в едно шума на 
вълните и песента на щурците.

НОЩЕН ЖИВОТ

Ресторанти - малки и големи се надпреварват да 
Ви предложат най-разнообразни специалитети - 
морски, европейски, национални. 
Барове и дискотеки ще заредят палитрата на 
Вашите морски емоции с още тяга. 
 

Казината в големите курорти предлагат 
разнообразни опции за любителите на 
хазарта... сред лукс и дискретност.
Просто се впуснете във вихъра  
на Вашите фантазии...  

Снимка: MTV
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На море, като на море! Животът е прекрасен... 
И някъде между всичките морски приключения ще оставите 
място и за тънки кулинарни специалитети, и ароматно вино...

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ

Черноморската риба поради 
особения минерален състав 
на Черно море е една от 
най-вкусните в света. Нищо 
не може да се доближи до 
вкуса на черноморските 
скумрия, паламуд, карагьоз, 
лефер, кефал. Дори 
дребният и непретенциозен 
сафрид превъзхожда 
океанския.

Климатът, релефът и почвите са 
изключително подходящи за отглеждане на 
грозде и производство на вино. А виното в 
България има хилядолетни традиции — още 
от времето на траките.

Но хайде да се върнем отново на морския 
бряг, където луната обагря притихналото 
море, да отпием глътка студено бяло вино 
и да помечтаем за други специални срещи с 
колоритния свят на Варна и на региона...
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Ако пред Вас стои неизменният въпрос - къде да се настаня 
за своята ваканция, командировка или просто престой във 
Варна и региона, то възможностите са големи. 

От супер лукса на пет и четиризвездните хотели през 
комфорта и уюта на три и двузвездните хотели. 

На морския бряг или в града, те ще Ви 
предложат разнообразни опции, които 
ще намерите на туристическия сайт на 
Община Варна www.visit.varna.bg

Сайтът дава отлична информация за 
настаняване в хотели, хостели, стаи 
под наем, къщи за гости и къмпинги. 

Изборът е Ваш!

КЪДЕ ДА ОТСЕДНА
КЪДЕ ДА хАПНА...
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Морската градина е един от символите на град 
Варна. Разположила е своите красиви и прохладни 
алеи по цялата крайбрежна зона на града.

Характерни за Морската градина са поддържаните 
прекрасни градински площи, тихите алеи, красивата 
многообразна естествена растителност и 
множеството културни паметници. 

МОРСКА ГРАДИНА
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Невъзможно е на тези страници да се опише и малка частица 
от фестивалния живот на Варна. Фестивал на българския 
игрален филм „Златната роза”, Световен фестивал на 
анимационния филм, Международен фолклорен фестивал, 
Международен музикален фестивал „Варненско лято”, 
Международен майски хоров конкурс и още много други...              

Менконкурс - Варна, 

Фолклор, балет, концерти - съвременни и класически, 
оперни изпълнения и мюзикъли, авангардни сценични 
изпълнения и още и още. Варна е гостоприемен пристан 
за широката палитра от фестивали, камерни изпълнения, 
солисти и състави от България и света.

градът на фестивалите 
ВАРНА

Международният джаз фестивал 
„Варненско лято” е основан през 
1992 г. и се провежда всяка година, 
в края на юли и началото на август. 
В него си дават среща джаз групи и 
изпълнители от Европа и България.
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Varna HigHligHts Walk
Искате да научите повече за Варна - история, забележителности, 
легенди? Бъдете част от безплатните пешеходни туристически 
обиколки с професионален екскурзовод, които Община Варна 
организира в сътрудничество със Съюза на екскурзоводите в 
България.

Очакват Ви много изненади!

Маршрут: централна градска част
Място на събиране: Туристически информационен център - 
пл. „Св.Св. Кирил и Методий“/срещу Катедралата/
Общо времетраене: 3 часа
Език на беседата: английски

Маршрут:
Катедрален храм“Успение Богородично“, Паметник 
на Цар Калоян, Драматичен театър „Стоян 
Бъчваров“, Етнографски музей, Дом на архитектите, 
Католическа църква, Храм „Успение Пресвета 
Богородица“, Римски терми, Музей за нова история 
на Варна, Малки терми, Градски басейни, 
Военноморски музей, Кораб „Дръзки“, Аквариум, 
Планетариум, Шишкова градинка, Храм „Св. Архангел 
Михаил“, Храм „Св.Николай Чудотворец“, Фестивален 
комплекс, Летен театър, Икономически университет, 
Градинката на Севастопол, Градска художествена 
галерия, Археологически музей.
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Адрес за кореспонденция:
Варна 9000, пл. “Св.Св. Кирил и Методий”

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  
тел.: +359 52 820 690; +359 52 820 689

e-mail: office@varnainfo.bg


