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Sunny Beach
Усещане за свобода – на тялото 
и на духа...Тази магическа 
формула се постига с глъдка 
черноморски въздух – мек и 
вълнуващ, ароматно и добре 
изстудено бяло вино, 
и с невероятния ритъм на 
живота в Слънчев бряг. 

►

Усещане за свобода – на тялото 
и на духа...Тази магическа 
формула се постига с глъдка 
черноморски въздух – мек и 
вълнуващ, ароматно и добре 
изстудено бяло вино, 
и с невероятния ритъм на 
живота в Слънчев бряг. 

►

Усещане за свобода – на тялото 
и на духа...Тази магическа 
формула се постига с глъдка 
черноморски въздух – мек и 
вълнуващ, ароматно и добре 
изстудено бяло вино, 
и с невероятния ритъм на 
живота в Слънчев бряг. 

►

Усещане за свобода – на тялото 
и на духа...Тази магическа 
формула се постига с глъдка 
черноморски въздух – мек и 
вълнуващ, ароматно и добре 
изстудено бяло вино, 
и с невероятния ритъм на 
живота в Слънчев бряг. 

►
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Слънчев бряг! Представете си прекрасен плаж – дълъг 8 км и широк до 60 м. Най-фин, златист 
пясък и ласкаво море - без опасни риби и ниска соленост. И всичко това е само на 30 км от летище 
Бургас и на 100 км от Варна – морската столица на България. Край Слънчен бряг се диплят 
възвишенията на Стара планина и със своите гори са в чудна хармония с морето.

►Sunny Beach Слънчев бряг! Представете си прекрасен плаж – дълъг 8 км и широк до 60 м. Най-фин, златист 
пясък и ласкаво море - без опасни риби и ниска соленост. И всичко това е само на 30 км от летище 
Бургас и на 100 км от Варна – морската столица на България. Край Слънчен бряг се диплят 
възвишенията на Стара планина и със своите гори са в чудна хармония с морето.

►



За децата и младите семейства Слънчев бряг е раят! 
Множеството детски площадки и басейни за деца, 
както и чистите море и пясък са гаранция за чудесен 
престой. Курортът е носител на еко-приза „Син флаг” 
за доказани екологични предимства. 

►

За децата и младите семейства Слънчев бряг е раят! 
Множеството детски площадки и басейни за деца, 
както и чистите море и пясък са гаранция за чудесен 
престой. Курортът е носител на еко-приза „Син флаг” 
за доказани екологични предимства. 

►

За децата и младите семейства Слънчев бряг е раят! Множеството детски площадки и басейни 
за деца, както и чистите море и пясък са гаранция за чудесен престой. Курортът е носител на 
еко-приза „Син флаг” за доказани екологични предимства. 

►

За децата и младите семейства Слънчев бряг е раят! Множеството детски площадки и басейни 
за деца, както и чистите море и пясък са гаранция за чудесен престой. Курортът е носител на 
еко-приза „Син флаг” за доказани екологични предимства. 

►
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Sunny Beach

Поглезете сетивата си! В луксозните комплекси ще ви обгрижват с разнообразни програми, 
просторни вътрешни и външни басейни и отлична кухня. Архитекти и дизайнери не са скъпили 
талант и вдъхновение, за да направят престоя ви специален.
А вие със сигурност ще откриете и нови неща, невидяни от нас! 

►

Поглезете сетивата си! В луксозните комплекси ще ви обгрижват с разнообразни програми, 
просторни вътрешни и външни басейни и отлична кухня. Архитекти и дизайнери не са скъпили 
талант и вдъхновение, за да направят престоя ви специален.
А вие със сигурност ще откриете и нови неща, невидяни от нас! 

►

Поглезете сетивата си! В луксозните комплекси 
ще ви обгрижват с разнообразни програми, 
просторни вътрешни и външни басейни и 
отлична кухня. Архитекти и дизайнери не са 
скъпили талант и вдъхновение, за да направят 
престоя ви специален. А вие със сигурност ще 
откриете и нови неща, невидяни от нас! 

►

Поглезете сетивата си! В луксозните комплекси 
ще ви обгрижват с разнообразни програми, 
просторни вътрешни и външни басейни и 
отлична кухня. Архитекти и дизайнери не са 
скъпили талант и вдъхновение, за да направят 
престоя ви специален. А вие със сигурност ще 
откриете и нови неща, невидяни от нас! 

►
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Отворете сърцето и очите си за горещата хубост на Черноморските ни курорти, 
където купонът не свършва. Яхти, голф, златист пясък, добри питиета и 
безкрайно желание за живот! Животът, който може да бъде и цветен!

►

Отворете сърцето и очите си за горещата хубост на Черноморските ни курорти, 
където купонът не свършва. Яхти, голф, златист пясък, добри питиета и 
безкрайно желание за живот! Животът, който може да бъде и цветен!

►

Отворете сърцето и очите си за горещата хубост на Черноморските ни курорти, 
където купонът не свършва. Яхти, голф, златист пясък, добри питиета и 
безкрайно желание за живот! Животът, който може да бъде и цветен!

►

Отворете сърцето и очите си за горещата хубост на Черноморските ни курорти, 
където купонът не свършва. Яхти, голф, златист пясък, добри питиета и 
безкрайно желание за живот! Животът, който може да бъде и цветен!

►



Sunny Beach

Не губете и миг повече – дните минават бързо, а удоволствията 
в Слънчев бряг са неподозирано много – барове, дискотеки, вариетета, 
луксозни ресторанти и романтични заведения на брега на морето...
Цветната палитра на безкрайния празник!

Не губете и миг повече – дните минават бързо, а удоволствията 
в Слънчев бряг са неподозирано много – барове, дискотеки, вариетета, 
луксозни ресторанти и романтични заведения на брега на морето...
Цветната палитра на безкрайния празник!

►

►

Не губете и миг повече – дните минават бързо, 
а удоволствията в Слънчев бряг са неподозирано 
много – барове, дискотеки, вариетета, луксозни 
ресторанти и романтични заведения на брега 
на морето...
Цветната палитра на безкрайния празник!

►

Не губете и миг повече – дните минават бързо, 
а удоволствията в Слънчев бряг са неподозирано 
много – барове, дискотеки, вариетета, луксозни 
ресторанти и романтични заведения на брега 
на морето...
Цветната палитра на безкрайния празник!

►
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Луксът и хедонизмът вървят ръка 
за ръка! А за любителите на хазарта 
добрият избор се казва Слънчев бряг. 
Десетките казина ще отговорят на вашите 
очаквания. Огрейте се в блясъка на 
луксозни интериори, хубави жени и скъпи 
питиета и късметът ще дойде...

►

Луксът и хедонизмът вървят ръка 
за ръка! А за любителите на хазарта 
добрият избор се казва Слънчев бряг. 
Десетките казина ще отговорят на вашите 
очаквания. Огрейте се в блясъка на 
луксозни интериори, хубави жени и скъпи 
питиета и късметът ще дойде...

►

Луксът и хедонизмът вървят ръка за ръка! А за любителите на хазарта 
добрият избор се казва Слънчев бряг. Десетките казина ще отговорят на 
вашите очаквания. Огрейте се в блясъка на луксозни интериори, хубави 
жени и скъпи питиета и късметът ще дойде...

►

Луксът и хедонизмът вървят ръка за ръка! А за любителите на хазарта 
добрият избор се казва Слънчев бряг. Десетките казина ще отговорят на 
вашите очаквания. Огрейте се в блясъка на луксозни интериори, хубави 
жени и скъпи питиета и късметът ще дойде...

►
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Sunny Beach

Виждате ли тези комплекси? Тук мястото няма да стигне, 
за да ви опишем комфорта, който ви очаква...Открийте 
го ! За всичко е помислено. Големи басейни с външни 
барове се редуват с тенис кортове и детски площадки. 
Крайморски ресторанти ви дават желана сянка и 
разхладителни питиета. Джетове, водни ски, яхти...

►

Виждате ли тези комплекси? Тук мястото няма да стигне, 
за да ви опишем комфорта, който ви очаква...Открийте 
го ! За всичко е помислено. Големи басейни с външни 
барове се редуват с тенис кортове и детски площадки. 
Крайморски ресторанти ви дават желана сянка и 
разхладителни питиета. Джетове, водни ски, яхти...

►

Виждате ли тези комплекси? 
Тук мястото няма да стигне, за да ви 
опишем комфорта, който ви очаква...
Открийте го ! За всичко е помислено. 
Големи басейни с външни барове 
се редуват с тенис кортове и детски 
площадки. Крайморски ресторанти ви 
дават желана сянка и разхладителни 
питиета. Джетове, водни ски, яхти...

►

Виждате ли тези комплекси? 
Тук мястото няма да стигне, за да ви 
опишем комфорта, който ви очаква...
Открийте го ! За всичко е помислено. 
Големи басейни с външни барове 
се редуват с тенис кортове и детски 
площадки. Крайморски ресторанти ви 
дават желана сянка и разхладителни 
питиета. Джетове, водни ски, яхти...

►
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Sunny Beach

Искате ли да се забавлявате на пълни обороти?! 
Аквапарковете ще наситят денят ви 
със страхотни преживявания. А след веселия 
кипеж на плажните удоволствия, потърсете 
отмора сред лукса на СПА комплексите. 
Блаженство! Само това усещане витае в 
размекнатото от удоволствие от досега с 
различните СПА процедури съзнание.

►

Искате ли да се забавлявате на пълни обороти?! 
Аквапарковете ще наситят денят ви 
със страхотни преживявания. А след веселия 
кипеж на плажните удоволствия, потърсете 
отмора сред лукса на СПА комплексите. 
Блаженство! Само това усещане витае в 
размекнатото от удоволствие от досега с 
различните СПА процедури съзнание.

►

Искате ли да се забавлявате на пълни обороти?! Аквапарковете ще наситят денят ви 
със страхотни преживявания. А след веселия кипеж на плажните удоволствия, 
потърсете отмора сред лукса на СПА комплексите. Блаженство! Само това усещане 
витае в размекнатото от удоволствие от досега с различните СПА процедури съзнание.

►

Искате ли да се забавлявате на пълни обороти?! Аквапарковете ще наситят денят ви 
със страхотни преживявания. А след веселия кипеж на плажните удоволствия, 
потърсете отмора сред лукса на СПА комплексите. Блаженство! Само това усещане 
витае в размекнатото от удоволствие от досега с различните СПА процедури съзнание.

►
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Sunny Beach

Солени пръски морска пяна, ласкаво слънце, морски бриз 
във платната... И невероятното усещане, че животът може да 
бъде прекрасен! Яхти, сърфове, водни ски и много адреналин 
в кръвта...А вятърът носи спомени за ваши предишни морски 
приключения.

►

Солени пръски морска пяна, ласкаво слънце, морски бриз 
във платната... И невероятното усещане, че животът може да 
бъде прекрасен! Яхти, сърфове, водни ски и много адреналин 
в кръвта...А вятърът носи спомени за ваши предишни морски 
приключения.

►

Солени пръски морска пяна, ласкаво слънце, морски бриз във платната... И невероятното усещане, че животът 
може да бъде прекрасен! Яхти, сърфове, водни ски и много адреналин в кръвта...А вятърът носи спомени за 
ваши предишни морски приключения.

►

Солени пръски морска пяна, ласкаво слънце, морски бриз във платната... И невероятното усещане, че животът 
може да бъде прекрасен! Яхти, сърфове, водни ски и много адреналин в кръвта...А вятърът носи спомени за 
ваши предишни морски приключения.

►
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Очаква ви една безкрайна палитра от развлечения, спорт и неочаквани срещи. 
По всяко време на годината– зиме, лете, през пролетта или есента Слънчев бряг е 
като любима жена – винаги ще ви изненада, очарова, зашемети... И после ако ви е 
останало още малко място в душата – непремено се потопете в уникалната хубост 
на Старинния Несебър.

►

Очаква ви една безкрайна палитра от развлечения, спорт и неочаквани срещи. 
По всяко време на годината– зиме, лете, през пролетта или есента Слънчев бряг е 
като любима жена – винаги ще ви изненада, очарова, зашемети... И после ако ви е 
останало още малко място в душата – непремено се потопете в уникалната хубост 
на Старинния Несебър.

►

Очаква ви една безкрайна палитра от развлечения, спорт 
и неочаквани срещи. По всяко време на годината – зиме, 
лете, през пролетта или есента Слънчев бряг е като любима 
жена – винаги ще ви изненада, очарова, зашемети... И после 
ако ви е останало още малко място в душата – непремено се 
потопете в уникалната хубост на Старинния Несебър.

►

Очаква ви една безкрайна палитра от развлечения, спорт 
и неочаквани срещи. По всяко време на годината – зиме, 
лете, през пролетта или есента Слънчев бряг е като любима 
жена – винаги ще ви изненада, очарова, зашемети... И после 
ако ви е останало още малко място в душата – непремено се 
потопете в уникалната хубост на Старинния Несебър.

►



Bulgaria

А сега за миг ще ви срещнем с България- 
невероятна природа събрала в едно 
величествени планини, живописни долини, 
множество лечебни извори и красиви 
морски плажове. Всичко на България й 
е разнообразно, пъстро и неустоимо ! И 
природата, и сезоните, и хората, и виното, и 
кухнята...Убедете се сами!

►

А сега за миг ще ви срещнем с България- 
невероятна природа събрала в едно 
величествени планини, живописни долини, 
множество лечебни извори и красиви 
морски плажове. Всичко на България й 
е разнообразно, пъстро и неустоимо ! И 
природата, и сезоните, и хората, и виното, и 
кухнята...Убедете се сами!

►

Bulgaria

Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища или древни гробници. Напълнете 
душата си с топлата пищност на резбовани иконостаси и старинни православни икони. 
Потърсете уюта на старинните български къщи, ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко 
червено вино...И след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да се преживява 
отново и отново...

►

Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища или древни гробници. Напълнете 
душата си с топлата пищност на резбовани иконостаси и старинни православни икони. 
Потърсете уюта на старинните български къщи, ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко 
червено вино...И след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да се преживява 
отново и отново...

►

Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища 
или древни гробници. Напълнете душата си с топлата 
пищност на резбовани иконостаси и старинни православни 
икони. Потърсете уюта на старинните български къщи, 
ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко червено вино...И 
след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да 
се преживява отново и отново...

►

Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища 
или древни гробници. Напълнете душата си с топлата 
пищност на резбовани иконостаси и старинни православни 
икони. Потърсете уюта на старинните български къщи, 
ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко червено вино...И 
след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да 
се преживява отново и отново...

►

А сега за миг ще ви срещнем с България - невероятна природа събрала в едно величествени планини, 
живописни долини, множество лечебни извори и красиви морски плажове. Всичко на България й е разнообразно, 
пъстро и неустоимо ! И природата, и сезоните, и хората, и виното, и кухнята...Убедете се сами!

►

А сега за миг ще ви срещнем с България - невероятна природа събрала в едно величествени планини, 
живописни долини, множество лечебни извори и красиви морски плажове. Всичко на България й е разнообразно, 
пъстро и неустоимо ! И природата, и сезоните, и хората, и виното, и кухнята...Убедете се сами!

►
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Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища или древни гробници. Напълнете 
душата си с топлата пищност на резбовани иконостаси и старинни православни икони. 
Потърсете уюта на старинните български къщи, ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко 
червено вино...И след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да се преживява 
отново и отново...

►

Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища или древни гробници. Напълнете 
душата си с топлата пищност на резбовани иконостаси и старинни православни икони. 
Потърсете уюта на старинните български къщи, ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко 
червено вино...И след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да се преживява 
отново и отново...

►

Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища 
или древни гробници. Напълнете душата си с топлата 
пищност на резбовани иконостаси и старинни православни 
икони. Потърсете уюта на старинните български къщи, 
ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко червено вино...И 
след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да 
се преживява отново и отново...

►

Огрейте се в блясъка на ювелирните тракийски съкровища 
или древни гробници. Напълнете душата си с топлата 
пищност на резбовани иконостаси и старинни православни 
икони. Потърсете уюта на старинните български къщи, 
ухаещи на здравец, сушени ябълки и тежко червено вино...И 
след време ви чакаме пак! България е като любов – трябва да 
се преживява отново и отново...

►



Municipality of Nessebar
Departament “Tourism and promotion“
8230 Nessebar Bulgaria
10 “Edelvais“ str.
e-mail:visitnessebar@abv.bg


