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Курортні комплекси: закордонний екскурс  

 
Морські курорти Болгарії різні за популярністю, бюджетом, по природі, пляжам, наявності інфраструктури і 

пам’яток. Вони розташовані уздовж всього берега Чорного моря (а це близько 400 км) в двох великих регіонах 

Болгарії: на північному узбережжі і південному узбережжі. Розділяє їх гірський хребет Стара – Планіна, покритий 

лісами. Він врізається в Чорне море між курортними містечками Обзор і Еленіте. У цьому місці над хвилями 

височіють скелі мису Еміне, крайньої точки Старої-Планіни. 

Найпопулярнішими морськими курортами Болгарії є [1]: 

1. Золоті Піски – самий популярний і в той же час самий елітний курорт Болгарії. Тут розташовано більше 60 

першокласних готелів. У містечку доступний великий асортимент першокласної курортної нерухомості, 

апартаментів і вілл. 

2. Сонячний берег – найбільший курорт Болгарії, впевнено тримає лідерство за кількістю туристів. Нерухомість 

на Сонячному березі – відмінна можливість вигідно вкласти свої кошти. 

3. Албена – ідеальне місце для сімейного відпочинку, один з найбільш екологічно чистих курортних комплексів 

Болгарії. 

4. Святий Костянтин і Олена – містечко, розташоване неподалік від Варни в екологічно чистому районі густих 

хвойно-листяних лісів. Це місце, облюбоване любителями природи і чистого морського повітря. 

5. Несебр – унікальний морський курортний комплекс елітного класу з дивно красивою природою і різноманіттям 

найстаріших архітектурних пам’яток.  

Розглянемо детальніше наймолодший морський курорт Болгарії – Албена. 

Албена – долина весни і здоров’я. Албена розташована за 35 км. від м. Варна на березі мальовничої затоки і 

поруч із заповідником Балтата з унікальним для цієї частини Європи ліановим лісом і болотним проліском. 

Стародавні фракійці називали місцевість, де розташований курортний комплекс, “Долиною весни”. З одного боку 

Албена оточена природним лісопарком, а з іншого – найчистішими пляжами. Для того, хто цінує таке поєднання 

природних чинників, – Албена правильний вибір.  

Уже багато років курорту присвоюється “Блакитний прапор” і за чистоту пляжів зокрема. Довжина пляжної 

смуги становить близько чотирьох кілометрів, а ширина місцями сягає 150 метрів. 

В Албені створені прекрасні умови для активного відпочинку як на морі, так і на суші. Широко представлені 

водні види спорту. Курортний комплекс має найбільший спортивний центр з багатофункціональним спортивним 

залом, 7 футбольними стадіонами, баскетбольними і волейбольними майданчиками, 13 відкритими і 3 закритими 

тенісними кортами, з майданчиками для міні-гольфу, хокею на траві. Крім того, в Албені є й кінноспортивний 

комплекс. Останнім часом Болгарія стала дуже популярною у гольфістів. На курорті створені прекрасні умови і для 

конгресного туризму.  

Албена – універсальний курорт, де добре всім віковим категоріям відпочивальників. Тут є і дитячі майданчики, 

невеликий Луна-парк для малюків і нічні бари, клуби і дискотеки для всіх інших.  

Курорт вже багато років працює за єдиною системою обслуговування “все включено” з досить високим рівнем 

організації харчування і анімації. Але, звичайно, в Албені є й ресторани з національною і європейською кухнею.  

В Албені вже багато років успішно працює медичний центр “Медика Албена” – найбільший на узбережжі 

Болгарії бальнеологічний комплекс. Послуги центру ліцензовані відповідно до стандартів Євросоюзу (ISO 9001).  

В Албені більше сорока готелів, розташованих в різних місцях курорту. У готелях “Раліца Суперіор”, “Фламінго 

Гранд” і в самому центрі “Медика Албена” розроблені і SPA-програми, і процедури на основі природних продуктів 

високої якості болгарського виробництва і відомих зарубіжних марок. За кожним готелем закріплена окрема ділянка 

пляжу, а за кожним номером – одна парасолька і два лежаки. 

Курортний комплекс Албена закритий для випадкового транспорту. В’їхати в Албену можуть тільки машини зі 

спеціальними перепустками.  
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