
Aquae 

Calidae



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

• 16км. от центъра на гр. Бургас

• В землището на кв. Ветрен

• В началото на парк „Минерални 

бани“



ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ

• Най-ранните находки от времето на Каменно-медната епоха (V-IV хил. пр. Хр.)

• През І хил. пр. Хр. траките създали тук голямо светилище, посветено на Трите нимфи

• През II-ри век сл. Хр., император Траян изградил бански комплекс (терми)

• Певтингеровата карта (II-IV век), свидетелства за изграждането на римска пътна 

станция, наречена „Aquae calidae” 

• Император Септимий Север, в началото на III-ти в., организирал игрите „Северия –

Нимфеа“

• От средата на III-ти век сл. Хр., готският историк Йорданес и неговите сведения за 

нападенията на готите

• VI-ти век сл. Хр., Прокопий Кесарийски дава информация за укрепването на селището 

със крепостни стени

• През ранното средновековие градът е известен под името „Терма“ и/или 

„Термополис“

• Началото на XIII-ти век сл. Хр., Жофроа дьо Вилардоен, разказва за опустошението на 

града от рицарите на Четвъртия кръстоносен поход (1206г.)

• XVI-ти век сл. Хр., построяването на Османските бански комплекси и ферманът на 

султан Сюлейман I (след 1560г.)



Изглед към студения басейн 

(изграден през II-ри век сл. 

Хр.)

Югоизточен аподитериум 

(изглед към двата 

строителни периода от II-ри 

и VI-ти век сл. Хр.)

Лице на югоизточната стена 

на късноантичния бански 

комплекс (VI-ти век сл. Хр.)

Изглед от студения басейн 

към вътрешната част на 

късноантичния бански 

комплекс



НАХОДКИ

• Движимите паметници, открити при 
проучванията, са от най-висок клас и 
свидетелстват за голямото майсторство и 
уменията на древните.

• Оброчният релеф с изображение на 
Трите нимфи е доказателство, че още от 
дълбока древност, при днешните Бургаски 
минерални бани, е имало светилище 
посветено на тях.

• Огромен брой монети – сребърни, златни, 
бронзови. Сред тях са колективни находки 
от монети на византийските императори 
Константин ІV и Юстиниан ІІ Ринотмет.

• Златни накити от римския и османския 
период.

• Специално внимание заслужава 
богатата колекция от близо 30 бр. 
византийски печати от Х, ХІ и ХІІ в., вкл. и 
императорски. Те свидетелстват за 
присъствието на висши представители на 
византийската администрация и 
аристокрация в рамките на древния град.



ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС

“АКВЕ КАЛИДЕ”

• Интерактивна музейна експозиция

• Мултифункционална сграда с 

кафене, магазин за сувенири и инфо 

център

• Зона за отдих с паркова мебел и 

фонтани

• Амфитеатър с 200 седящи места

• Детска площадка



ИНТЕРАКТИВНА 

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ

• Реставрирана сграда на баня, построена през 16 век

• Експозиция на находки от различни епохи, намерени при 

археологическите разкопки на мястото

• Възстановка на кът за почивка от османско време



3D ПРОЖЕКЦИЯ

• Използва за “екран” цялото подкуполно пространство на музея

• Специално създадена с оригинални образи, музика и текст

• Индивидуали устройства за слушане на текста за всеки посетител

• Възможност за представяне едновременно на четири езика

• Максимален брой посетители на една прожекция – 48 човека



СЪБИТИЯ

18. 09. 2016 г.

Откриване на 

ТК“Акве калиде“



Декемврийски празници



Празник на баба Марта



Акве калиде пред Средновековието



Радио „Бургас“ на гости 

на ТК“Акве калиде“



ТК“Акве калиде“ 

на една година



Една година усмивки
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Благодаря за вниманието!


