


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСИТКИ

•Най-големият град на българското 
Черноморие

•Най-голямото пристанище в България

•237 kм2 обща площ

•32 kм брегова ивица

•15 kм2 Варненско езеро

•Население – 356 713 души

•Гъстота – 1 634 души на кв.км.



ВАРНА-ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА ЦИВИЛИЗАЦИИ

•26 века история, център на древна, средновековна,
ренесансова и модерна култура

•Най-старото открито обработено злато в света - 5000 г. преди
Хр.

•Варна- история на тракийска, гръцка и римска цивилизации
– над 15 музея

•Отправна точка за проучване на пет исторически и природни
забележителности в североизточна България, включени в
списъка на Юнеско

•Модерен град с богат културен календар и повече от 20
международни фестивали

http://live.varna.bg/bg/gallery/1.html


• 26 века история
• Дом на най-старото открито обработено злато в 

света
• Тракийски, Римски, Гръцки и средновековни 

останки
• Аладжа манастир-средновековен скален манастир 

и легенди
• Известен фестивален град
• Център на културно и съвременно изкуство
• Европейска младежка столица 2017





ВАРНА-ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД

• Национален парк “Златни пясъци”

•„Побити камъни“включени в списъка на Юнеско за 
геоложки форми

• Прекрасна Морска градина – аквариум, 
планетариум, делфинариум, обсерватория, 
зоологическа градина, летен театър

• Дворец „Евксиноград“ – официална лятна 
резиденция на Българската царска фамилия на 8 км от 
центъра на града

• Голф игрища- три от най-добрите в Европа в близост 
до Варна



БАЛНЕО, СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ 

Община Варна



България – неизчерпаеми възможности за 
човешкото здраве

Природата е дала най-голямото съкровище на България - магически
източници на здраве и красота. Географското положение на страната,
благоприятният климат и разнообразен ландшафт създават чудодейни
възможности за здравето на човека, но най-ценният дар на природата тук
са естествените минерални извори.

Всички добре познати видове минерална вода могат да бъдат намерени
в България. Лечебна и ценна, водата е единственият природен елемент,
който едновременно има дарбата да пречиства, лекува и балансира
човешкото тяло.



Минералните извори в България

България е сред водещите страни в Европа по богатство и разнообразие на
термални води. Малко са днес страните, не само на стария континент, но и по
света, които могат да се конкурират с нея по богатство и разнообразие на
своите термални находища. По брой термални находища страната се нарежда
на второ място в Европа. Досега тук са открити и проучени над 600 минерални
извора, от които над 80 на сто са с лечебни свойства и температура на водата от
20 до 101 °С.

Българските минерални води са с разнообразен химически състав,
минерализация, газове и микроорганизми. Голяма част от минералните води
извират от голяма дълбочина, което гарантира тяхната кристална чистота.



Развитие на балнеолечението –
от траките до наши дни

Траките, живели преди хилядолетия по тези земи,
познавали целебните тайни на минералните
извори. По-късно в римско време тук се създават
някои от най-прочутите балнеолечебници:
Одесос-Варна, Хисар, Древна Аугуста, Кюстендил-
Пауталия, Бургаски минерални бани-Акве калите
(по-късно Термополис), Сапарева баня-Германея,
Сливенски бани-Танзос, София-Улпия Сердика и
др.



Развитие на СПА и уелнес в регион Варна
- Римски терми /II – IIIв. сл. Хр./

Разположени в югоизточната част на съвременния град Варна, Римските 
терми са построени върху площ от 7000 кв.м. и в момента са най-
голямата антична обществена сграда в България. По време на 
относително спокойния втори век Одесос (Варна) се превръща в основен 
икономически и културен център на брега на Черно море и на римската 
провинция Долна Мизия. Ежедневието на римските граждани е 
включвало и посещения на бани, наречени терми. Освен със зали за 
къпане, термите на древния Одесос са оборудвани с гимнастичен салон, 
наречени “palaestra”, в която се организирали и различни културни 
прояви, стаи за релакс, магазини и др. 



Развитие на СПА и уелнес в регион Варна

Малки (южни) римски терми / III – VIв. сл. Хр. /

Те са разположени в югоизточната част на съвременния град
Варна, на юг от Големите Римски терми. Построени са и
функционират в периода 3 - 6-ти век, когато град Одесос
преживява спад (по това време цялата Римска империя е в
упадък) и Големите терми са били изоставени и частично
разрушени през 3-4-ти век след Христа.



К.К “Св.Св. Константин и Елена”

Едно от най - важните условия за развитие на комплекса е наличието
на 7 минерални извора, които нямат аналог в Европа. Те са калциево-
магнезиеви, слабоминерализирани и извират от дълбочина от 1800
до 2050 метра под земята с общ дебит 175 л/сек. Един от изворите се
влива директно в морето и е топъл, което го прави посещаван почти
целогодишно. Температурата на водата е между 40 и 60 градуса.



K.К Слънчев ден

Курортният комплекс „Слънчев ден“ се намира на 10 км североизточно
от покрайнините на Варна, много близо до курорта „Св. св. Константин и
Елена“. Разположен е в закътан залив с чудесен природен парк.
Близостта на гората и специфичният морски бриз го правят идеално
място за отдих и почивка. К.к.“Слънчев ден“ разполага с два модерни
СПА центъра, в които се предлагат над сто различни по вид медицински
и козметични процедури – калолечение, рефлексотерапия, лазерна и
ароматерапия, солариум, сауна, фитнес и др. Има открит и закрит
плувен басейн с минерална вода. Закътаният залив предлага идеални
условия за различни водни спортове и игри.



Ривиера
Ваканционен клуб „Ривиера” е разположен на площ от 12 хектара
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 минерален извор.



K.К Златни пясъци
Морският курорт „Златни пясъци“ е разположен в живописeн залив
на северното Черноморие, на 18 км от Варна, в природния парк
„Златни пясъци”. Огромно богатство на курорта са целебните
минерални води. Любителите на СПА процедурите ще намерят тук
горещи минерални извори като в много от хотелите се предлагат
различни възможности. Освен традиционните, тук се предлагат още
терапии от Тайланд и Индонезия, турска баня, хавайски процедури,
шиатцу масаж, винена и шоколадова терапии и голям каталог от
разкрасяващи процедури за тялото и лицето.



Варна – дестинация за СПА и уелнес туризъм



Варна поставя основите на модерното обучение по балнеология и СПА
в България от есента на 2014г. в Медицински университет – Варна със
специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“.
Магистърската програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и
СПА е най-новата и уникална за страната програма. Проектирана е да
отговори на необходимостта от бързо развитие на оздравителните и
уелнес пазари в България и на специфичните потребности от
висококвалифицирани професионалисти за сектора.



Медицински университет – Варна откри и първият университетски център по

източна медицина през 2015 г.

Според съвременната медицинска наука, методите на традиционната източна

медицина мобилизират вътрешните, присъщи за организма целебни

възможности. Методите на традиционната китайска медицина могат да се

прилагат съвместно с методите на европейската медицина.



Благодаря за вниманието!


