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Регионална марка
"Странджа"

Вече няколко години по някои от къщите за гости в 
парк "Странджа" може да се види един красив цветен 
знак с дъбово листо, показващ как планината се отра-
зява в морето – този забележителен графичен знак е 
логото на Регионалната марка "Странджа", която от 
2008 г. се дава на сертифицираните обекти, достойни 
да носят знака за качество и грижа за природата.  

Това е една идея на Българска Фондация Биоразно-
образие (БФБ) и Дирекцията на Природен парк "Стран-
джа" (ДПП), стартирала още през 2006 г., които са 
убедени, че има нужда от специална марка, която ясно 
да отличава района на Странджа от всички останали 
и в същото време да дава гаранция на туристите за 
отношение към природния парк, към клиента и към 
заобикалящата среда. Навсякъде по света създаването 
на регионални търговски марки добавя стойност към 
продуктите и услугите в защитените територии. 
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През 2007 г. ДПП "Странджа" печели малък проект 
за създаването на търговска марка, финансиран 
от Княжество Монако, а БФБ удвоява средствата 
с проект от Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество. През 2009 г. БФБ започва проект 

"Сътрудничество за опазване на биоразнообразието 
и устойчиво местно развитие в Странджа планина" 
и една от дейностите в него е насочена към разви-
тие на регионалната марка и популяризирането й на 
национално ниво. 

• За да се увеличи местната подкрепа за парк "Странджа".

• За да се подобри местното икономическо развитие 
 чрез подкрепа на малки местни предприятия.

• За да се популяризират специфичните местни продукти и услуги, 
произведени в парка.

• За да се създаде  собствена идентичност, да се популяризира природната 
стойност и регионалните предимства.

• Марката за доказано качество позволява на посетителите в района 
на Парк "Странджа" да избират качествените места за настаняване и 
допълнителните услуги, доверявайки се на гаранцията, дадена им чрез 
марката.

• Тя доказва на гостите, че къщите, семейните хотели и услугите, 
носители на тази марка са преминали през отговорен процес на 
оценяване, целящ задоволяване на нуждите на посетителите на района.

На 4.01.2012 г. излиза официалната 
регистрация на сертификатната марка 
от Патентното ведомство на България.

Защо е важна Регионалната марка "Странджа"?

Приключение за сетивата
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Българска фондация Биоразнообразие 

БФБ има важно присъствие в района на Странджа и активно подкрепя 
Дирекцията на парка още от нейното създаване. През 1994 г. започва своите 
дейности в региона с подробни и интердисциплинарни научни изследвания, за да 
се определят основните посоки в неговото бъдещо развитие. 

През 1999 г. започва подготовката на Плана за управление на ПП "Странджа", 
разработен съгласно европейските изисквания за защитените територии, за 
да осигури стабилна основа за опазването на уникалното биоразнообразие на 
Странджа.

През 2007 г. БФБ регистрира клон "Странджа", а чрез своя 3-годишен проект 
"Партньорство за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата" 
осигури обмяна на опит на различни заинтересовани страни в Странджа, повиши 
капацитета им за подготовка и изпълнение на проекти, подкрепи 15 малки проекта 
за нови еко пътеки, Фестивала на зелениката, различни дейности за почистване, 
обучение и въвличане на местните хора, създаване на Посетителски център в Малко 
Търново и др. БФБ подкрепи прилагането на някои спешни мерки от Плана за управление, като комплексни научни 
изследвания на граничната река Резовска (хабитати, риби, влечуги и птици). В края на 2007 започва съвместен проект 
"Промоция на регионална марка за Природен парк Странджа", заедно с ДПП "Странджа". 
Повече от 5 години БФБ активно работи за обявяването на Странджа като моделен 
биосферен парк от листата на ЮНЕСКО – първи по рода си в България.
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www.strandja.bg

Дирекцията на Природен парк "Странджа" 

провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел 
дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на устойчиво 
социално-икономическо развитие на района. В спектъра на нейните дейности 
се отнасят мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и 
ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски 
и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното 
население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата 
инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на 
научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за 
Парка и прилежащите му територии.
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Природен парк "Странджа" 

е обявен през 1995 година и е най-голямата защитена територия в България. 
Обхваща площ от 1 161 кв. км – 1% от територията на страната. Природният 
парк заема централната част на българска Странджа с излаз на Черноморското 
крайбрежие. Дължината му от изток на запад е около 50 км, а средната ширина от 
север на юг – около 25 км. В Парка са обособени 5 природни резервата, 14 защитени 
местности и 8 природни забележителности. Около 350 км маркирани туристически 
пешеходни маршрути отвеждат посетителите сред парка. Те са разнообразни по 
вид и и по трудност. Информационни табели разказват за удивителните животински 
и растителни видове обитаващи парка. Близо 25 къта за отдих дават възможност 
за почивка сред красивата природа.
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До този момент в Странджа са сертифицирани 23 обекта за настаняване и четири туристически атракции. 
Надяваме се, че престоят в сертифициран туристически обект ще ви накара да се замислите за бъдещето 
на природата, или ако вече го правите - да продължите и занапред. 

Регионална марка Странджа

Посещавайки Природен парк "Странджа", Вие попадате в район със 
запазена природа, а обектите, сертифицирани с Регионалната марка 
"Странджа" се управляват по един добър за природата начин. 

Да си носител на Регионална марка "Странджа" е голяма чест, но и 
отговорност, защото това е запазена марка за изключителна природа и за качество на 
туристическото предлагане, в унисон с нуждите на природния парк и местните хора. 

Марката се присъжда от Местна сертифицираща група, която включва независими 
оценители, представители на Дирекцията на ПП "Странджа", БФБ и местните общности. 
Дава се за срок от 3 години, след което обектите отново преминават процес на сертифициране, за да докажат, че 
все още отговарят на високите стандарти, свързани с качество на обслужването и екологосъобразност, а именно:
• Акцент върху природната среда, културните и исторически забележителности 
• Акцент върху добрата интерпретация, доказана практика на екологична 
   устойчивост и минимално негативно екологично въздействие
• Принос към природозащитата 
• Принос за местната общност 
• Уважение към местните традиции и култура 
• Грижа за клиента
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село Бръшлян

град Малко Търново

село Граматиково

село Българи

град Ахтопол

село Синеморец

Категория 
Обекти за настаняване, сертифицирани 
с Регионална марка "Странджа"
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село Бръшлян

Селото е обявено за архитектурен резерват и посещението в него е 
своеобразно завръщане в годините на българското Възраждане и потапяне 
в идиличната атмосфера на старите странджански къщи, църквата, 
килийното училище. Много от къщите са реставрирани и сертифицирани с 
Регионалната марка "Странджа" и атрактивно посрещат туристи.

Съвременното селище датира от края на XVII и 
началото на XVIII век. През 1982 г. село Бръшлян 
е обявено за архитектурен резерват. Къщите 
са типични представители на странджанската 
архитектура от XVIII и XIX век.
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Килийно училище - основано през 1871 година, 
след като България получава църковна независи-
мост. Помещава се в църквата "Св. Димитър". 
Килийното училище е вид начално училище с 
църковно-религиозна насоченост, които съще-

ствуват в българските земи през епохата на османското владичество. 
През периода XV-XVIII век единствените училища са килийните.

Етнографска къща-музей на 150 години - дава представа за 
особеностите на бита и занаятите в с. Бръшлян от втората 
половина на ХIХ в. до първата половина на ХХ век.
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Къщата е на повече от 200 години, типичен представител 
на странджанската архитектура. Тук ще ви посрещнат 
с отлежала домашна ракия. В двора на къщата има навес 
и старовремска пещ, в която може да приготвите и цяло 
агне. Останете ли за по-дълго ще ви запознаят с даровете 
на природата - как се разпознават, събират и съхраняват 
горски плодове, билки и гъби. 

Къща за гости
Веска Стаматова

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3992; 0897 512 238  

Предлага: храна, хладилник, телевизор, 
камина, възможност да се готви, 
стаи със самостоятелен санитарен възел
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Къща за гости
Нанка Чайкова

Тази къща предлага запазена автентична архитектура 
и е идеално място за лятна семейна почивка и отмора. 
Сръчните ръце на стопанката са изработили 
красивите покривки и перденца в стаите. 

През лятото можете да демонстрирате готварските си умения пред камината. 
Леля Нанка ще ви научи да "насаждате" странджански зелник и ще ви разкрие 
тайните на много други гозби.

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3701; 0887 952 224

Предлага: храна, хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стая със самостоятелен санитарен възел.
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Къща за гости
Росица Василева

Сполучливо съчетание на традиционния интериор със 
съвременни удобства гарантира вашата неповторима 
почивка. Стопаните ще ви нагостят със сладки манджи. 
Кулинарните умения на Росито ще ви задържат дълго 
около масата. Струва си да опитате гювече във фурна. 
Подходящо място за семейни тържества.

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3707; 0889 503 751 

Предлага: храна, хладилник, 
телевизор, стаи със самостоятелни 
санитарни възли, камина, водач.
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Къща за гости
Росица Василева

Сполучливо съчетание на традиционния интериор със 
съвременни удобства гарантира вашата неповторима 
почивка. Стопаните ще ви нагостят със сладки манджи. 
Кулинарните умения на Росито ще ви задържат дълго 
около масата. Струва си да опитате гювече във фурна. 
Подходящо място за семейни тържества.

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3707; 0889 503 751 

Предлага: храна, хладилник, 
телевизор, стаи със самостоятелни 
санитарни възли, камина, водач.
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Тази къща е прочута със своята автентична странджанска 
атмосфера. Гостоприемната стопанка ще ви посвети в 
тайните на производството на популярни местни специа-
литети като мановия мед. Ще имате възможност да се 
насладите на чист въздух, непокътната природа и да 
наберете сами продуктите за трапезата от свежата 
зеленчукова градина в двора на къщата.

Къща за гости
Марийка Георгиева

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3990; 0896 073 641

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел.
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Къща за гости
Сийка Янкова

Тази къща е чудесно място за почивка през цялата година. 
Гостоприемните домакини ще ви разкажат легенди за отминали 
времена и ще ви попеят странджански песни на чашка "къпана" 
ракия. Къщата разполага с просторен двор с голям орех. 
На разположение на гостите, които искат да се изявят като 
кулинари, са предоставени оборудвана кухня и камина. 

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/6094; 0887 987 093   

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи със самостоятелни 
санитарни възли, камина, водач.
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Къща за гости
Сийка Янкова

Тази къща е чудесно място за почивка през цялата година. 
Гостоприемните домакини ще ви разкажат легенди за отминали 
времена и ще ви попеят странджански песни на чашка "къпана" 
ракия. Къщата разполага с просторен двор с голям орех. 
На разположение на гостите, които искат да се изявят като 
кулинари, са предоставени оборудвана кухня и камина. 

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/6094; 0887 987 093   

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи със самостоятелни 
санитарни възли, камина, водач.
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Още щом прекрачите прага на тази къща, попадате в 
неповторимата атмосфера на възрожденския български бит. 
Медните и глинени съдове, шарените черги и старинните 
долапи откриват пред вас един приказен свят, умело съчетан 
със съвременните удобства и лукс. 
През цялата година можете да се насладите на невероятния 
вкус на местните гозби, а също така да покажете и своите 
кулинарни умения, ако желаете.

Къща за гости
Мария Кичукова

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/6085; 0884 135 804

Предлага: храна, хладилник,телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи със самостоятелни санитарни възли, 
камина, водач.
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Къща за гости
Станка Бухлева

Къщата предлага отлични условия за пълноценна почивка далеч от сивото 
ежедневие. Приемат се гости целогодишно. Отоплението е на дърва. Голямата 
зеленчукова градина, красивите цветя и интересните битови композиции са 
създадени от стопанката.Тук може да се запознаете със странджанския фолклор 
и да изучите "тънкостите" в отглеждането на екологични зеленчуци и плодове.

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3695; 0888 507 174  

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел, голям двор.
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Ако искате да усетите духа на Странджа, изберете 
тази къща. Гостоприемните стопани ще ви приготвят 
местни специалитети от автентични странджански рецепти 
и ако сте готови, ще ви разкрият красотата на Странджа по 
горските пътеки около селото.

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/6088; 0888 667 794

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел, водач, храна.

Къща за гости
Мария Петкова
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Хотелски комплекс
Сърмашик

Хотелски комплекс "Сърмашик" 
разполага с уютни стаи, прекрасен двор и две 
външни барбекюта. Освен хотелската част се 
предлага под наем самостоятелна тристайна къща, 
със зала за забавления с камина и двор. 
Ресторантът на комплекс "Сърмашик" ще ви пред-
ложи уютна обстановка, ястия от българската 
национална кухня, както и типични странджански 
специалитети. Това е едно чудесно предложение за 
организирани тържества.

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3460; 0888 441 836  

Предлага: храна, хладилник, телевизор, 
стаи със собствен санитарен възел, 
собствен паркинг, градина за релакс, 
сауна, фитнес.
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Тази стара странджанска къща ще ви пренесе в отминали 
времена със своята неповторима старинна атмосфера. 
Ще опитате вкусни местни специалитети и ще можете да 
отпочинете и да се насладите на просторния и подреден 
двор и запазената автентична архитектура.

Къща за гости
Тонка Филипова

с. Бръшлян, общ. Малко Търново
тел.: 05952/3698; 0887 901 978 

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел, камина.
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град Малко Търново

Китно малко градче в сърцето на българска 
Странджа. Разположено в карстова котловина,  
между реките Резовска и Айдере. Съвременният 
град възниква около 1630 г. в резултат от обеди-
няването на четири съседни махали, от общо 
40-те колибарски селища в околностите му.
Символ на Малко Търново е Големият врис (извор). 
Намира се в центъра на града - изграден 
през 1862 г.

В съчетание с уникалната си природа, районът 
Малко Търново увеличава своята привлекателност 
с неизброимия брой на културно-исторически 
паметници – останки от тракийската култура 
(крепости, светилища, могили), "манастирчета", 
църкви, стари странджански къщи, уютни места 
за нощувка и др.
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ИЗТОЧНО-КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"

Строена е в периода 1931-1936 г. В нея се съхраняват иконите от одринската 
църква "Св. св. Кирил и Методий". През 2000 год. епископ Христо Пройков 
провъзгласява църквата за място за юбилейно поклонение.
На 25 май 2002 г., при визитата си в България, Папа Йоан Павел II коронясва 
иконата на Ченстоховската Света Богородица - Покровителка на единство-
то на християните.
Част от малкотърновци се присъединяват към приетата през 1860 г. Уния 
със Светия престол. В града започва богослужение на български език, постро-
ява се католическа църква, открива се българско католическо училище.

ПРАВОСЛАВНА  ЦЪРКВА "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

Разположена е в центъра на града. Построена през 1754 г. 
на мястото на древно тракийско светилище. В сегашния си 
вид църквата е издигната през 1830 г. В нея се съхраняват 
повече от 150 икони, сред които има прекрасни образци 
на странджанската иконописна школа. Една част от тях 
датират от началото на ХIX в. - "Света Троица", 
"Свети Йоан Кръстител", "Свети Никола" и др.

Църквите в Малко Търново  
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Тук посетители и туристи 
могат да получат информация за:

• Природата, историята и културата на Странджа
• Състояние на природозащитата и План за управление на ПП ”Странджа”
• Пешеходни маршрути и интересни обекти за посещение
• Места за настаняване и хранене
• Организиране на образователни маршрути
• Рекламни, информационни и образователни материали 
 за Природен парк "Странджа"

Посетителски 
информационен център 
на ДПП "Странджа"

гр. Малко Търново
тел. 0888 199 553
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Къща за гости
Билдникс

Къщата за гости работи целогодишно и предлага спокойна 
почивка в полите на Странджа планина. Насладете се на 
тишината и чистия въздух. Уникалната комбинация от дива 
природа и лукс допринася за приятни часове в компанията на 
приятели. Тук единственото нещо, което липсва са градският 
шум и делничните грижи.

гр. Малко Търново
тел.: 056/810 694; 05952/6041;
моб. 088 5678 505

Предлага: храна, хладилник, телевизор, 
стаи със собствен санитарен възел, 
собствен паркинг, басейн с шезлонги, 
градина за релакс.
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Стопаните на тази странджанска къща ще ви 
посрещнат с чаша домашно приготвено странджанско 
вино. Техните сладкодумни приказки ще ви пренесат в един 
отминал свят на стари странджански митове и легенди 
и ще ви разкрият тайните на отдавна забравени рецепти 
за лечение и билкови отвари.

Къща за гости
Надка Вълкова

гр. Малко Търново
тел.: 05952/3368; 0883 629 281

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел, камина.
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Къща за гости
Пенка Янчева

Хубавата природа, спокойната атмосфера и широкият 
двор са предимствата на тази странджанска къща. 
Тук може да се възползвате от барбекюто в двора и 
сами да приготвите храната си с пресни и натурални 
местни продукти.

гр. Малко Търново
тел.: 05952/3364; 0885 021 572

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел, камина.
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село Граматиково Граматиково е най-голямото село 
на територията на ПП "Странджа". 
Разположено е на високо огледно било 
над долината на р. Велека. Оттук се 
разкриват красиви панорамни гледки към 
Резовското било и турска Странджа.

Името на селото остава непроменено 
от основаването му (вер. ХVI в.) до днес. 

Символ на Граматиково е мраморна плоча, 
с изобразени на нея ръка с перо. 

Местните хора не само ще ви смаят 
с невероятните си певчески умения, но 
и ще ви потопят в разкази и легенди за 
отминали времена. Ще организират за 
вас пешеходни турове из планината, а 
в уютните механи ще опитате от 
вкусните странджански специалитети. 

През 1960 г. в Граматиково се провежда 
първият за България фолклорен събор-надпяване 
"Странджа пее", родоначалник на съборите 
в Копривщица и Рожен.
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Горската сбирка се помещава в центъра на Граматиково и 
действа като нов информационно посетителски център на 
ПП "Странджа". Тук е представена експозицията "Редки и защи-
тени растителни видове", която интерпретира природните 
богатства на Странджа и осигурява чудесни възможности за 
екологично образование. Основният акцент е върху горите - 
най-отличителната характеристика на парка, както и върху 
популяризирането и опазването на редките растителни видове.
Тук посетителите получават информация за туристическите 

маршрути и за цялата мрежа от образователни екопътеки в парка. Интерактивна диорама 
от две части представя 11-те защитени растителни вида, както и вечнозелените реликтни 
видове. Илюстрирано е развитието на растителността през различните епохи в Европа – от 
ледниковия период до наши дни. Интерактивният модул "Мановият мед" дава информация за 
пчелния мед, чието производство е в пряка връзка с флористичното богатство на Странджа.
Центърът разполага със зала за занимания и място за провеждане 
на работни срещи, както и с видео зала с 30 места, където 
могат да се видят филми за Странджа. Специален детски кът 
дава възможност на най-малките да редят пъзели с редките 
видове, да рисуват и да се забавляват.

Горска сбирка с. Граматиково

Интерактивна експозиция 
"Редки и защитени растителни видове"

Центърът е отворен за посещения всеки ден до края на септември 
от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 13.30 ч. до 18.00 ч., тел. 05952/3635 или 3160

Експозицията "Редки и защитени видове на Странджа" е създадена по проект "Опазване и 
възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията 
Природен парк Странджа", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007–2013 г."
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Ако искате да ви се предостави възможността да 
се насладите на местната природа и да разгледате 
уникалните растения и животни на региона, изберете тази 
странджанска къща. Гостоприемните стопани предлагат 
разходка с джип из местността и освен това ще ви научат 
как да приготвяте кулинарни специалитети от региона 
и да варите странджанска ракия.

Къща за гости
Валентин Георгиев

с. Граматиково, общ. Малко Търново
тел. 0885 175 610

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел, 
камина, наем на съоръжения, водач.
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Къща за гости
Петко Нанчев

Настанявайки се в тази къща за гости, 
пред погледа ви ще се разкрие изумителна панорама към билата 
на Странджа планина. Стопанинът, прочут странджански певец 
и сладкодумен разказвач, ще ви въведе в дебрите на старите 
странджански легенди и мистерии. С негова помощ ще изживеете 
автентичните странджански дух и обичаи, а ако решите може да 
го ползвате и като водач из красивите околности на Граматиково и 
около река Велека.

с. Граматиково, общ. Малко Търново
тел. 0889 627 191

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи със самостоятелен санитарен възел, 
водач.



32 Приключение за сетивата

село Българи
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Едно от най-старите странджански села. Предполага се, че 
жителите му са преки наследници на прабългарски войници, 
заселени от първите ханове за охрана на южната ни граница. 
Към края на ХIХ век остава последната крепост на 
българщината в крайморска Странджа. 

Днес Българи е единственото нестинарско селище в България. 
В него се спазва стародавната дата на изпълнение на целия 
обред и танцът в жарава – 3ти срещу 4ти юни, 
Денят на Св. св. Константин и Елена по стар стил.
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Тази странджанска къща ви предлага неповторима 
атмосфера на уединение и уют. 
Къщата се дава изцяло под наем, без присъствието 
на хазяите по време на престоя ви.

Къща за гости
Герджикови

с. Българи, общ. Царево
тел. 0887 385 390

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел.
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Къща за гости
Иван Лапчев

Отсядайки в тази странджанска къща, ще намерите 
чудесно място за отмора сред забързаното ежедневие. 
Гостоприемните стопани ще ви разведат из горските 
пътеки и ще ви разкрият не само спецификите на 
региона, но и ще ви въведат в тайните на една от 
най-големите странджански мистерии – нестинарството.

с. Българи, общ. Царево
тел.: 055069/322; 0887 665 191

Предлага: храна, хладилник, 
телевизор, възможност да се готви, 
стаи с общ санитарен възел, 
камина, водач.
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Избирайки тази странджанска къща, ще се порадвате 
на възможността за уединение и отмора. 
Спокойната атмосфера, широкият двор и хубавата 
природа ще ви откъснат за малко от сивото ежедневие 
и ще ви потопят в един свят на отдих и почивка.

Къща за гости
Добра Великова

с. Българи, общ. Царево
тел. 0885 124 283

Предлага: 
хладилник, телевизор, възможност да се 
готви, стаи с общ санитарен възел.

Приключение за сетивата
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Тази странджанска къща ще ви предложи всички 
удобства за една приятна и спокойна почивка. 
По време на престоя си ще можете да се насладите 
не само на приветливата атмосфера, но и на местни 
кулинарни специалитети и непокътната природа. 

Къща за гости
Тодор Георгиев

с. Българи, общ. Царево
тел. 0889 627 289

Предлага: хладилник, телевизор, 
възможност да се готви, 
стаи със собствен санитарен възел, 
камина, водач.

Приключение за сетивата
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Ковач
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В тази странноприемница любезните стопани ще ви посрещнат с невероятни 
кулинарни изкушения и местни специалитети, приготвени от домашно отгле-
дани продукти. Любителите на вкусната и полезна храна ще могат да се насла-
дят на домашно произведени биволско сирене и кашкавал, а през горещите 
летни дни посетителите могат да се разхладят в река Велека, минаваща само 
на 50 метра от страноприемницата.

Странноприемница
Ковач

тел. 0889 432 055

Предлага: храна, хладилник, телевизор, 
стаи със собствен санитарен възел, 
водач.
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град Ахтопол

Ахтопол е разположен на малък скалист полуостров 
на Черно море, в подножието на Странджа планина. 
Градчето има богата антична и средновековна 
история. В акваторията на удобния му залив са 
открити каменни, оловни и железни котви. 
Основаването на Агатопол от атиняните може 
да се датира около 430 г. пр. Хр. и да се свърже с 

действията на Перикъл в Черноморския басейн. 
Съвременният Ахтопол изцяло е построен на 
мястото на стария град. 
Ахтопол предлага неповторимо съчетание на 
морето с тихи плажове и планината с пешеходни 
маршрути, множество семейни хотели, ресто-
ранти, почивни станции и частни къщи за гости.
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Къща за гости
Вила "Жани"

Вила "Жани" се намира на тиха и спокойна пресечка на главната улица, 
между пристанището и плажа в центъра на град Ахтопол. 
Спокойно място. Гостоприемни стопани.
В непосредствена близост до Вила "Жани" са съсредоточени 
многобройни магазини, ресторанти, кафенета и бирарии.

За 10 минути може да достигнете до плажната ивица.

гр. Ахтопол., общ. Царево
тел. 0889 682889
http://www.vilajani.hit.bg/

Вила "Жани" предлага отлични условия за 
вашата незабравима почивка в Ахтопол.
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село Синеморец

Селото е разположено върху полуостров, южно от устието на Велека. 
Днешното име Синеморец е буквален превод от гръцкото "галазиос" - небесносин. 
Недалеч от Синеморец при подводни проучвания са открити керамични фрагменти 
от V-IV в. пр. Хр. и от Средновековието. 
На полуострова има тракийски надгробни могили и следи от малка крепост. 
Синеморец привлича почитателите на уединените плажове в закътани 
заливи по Странджанското крайбрежие и с огромния хоризонт, който 
се открива от хълмовете до морето.
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Семейният хотел предлага на своите гости 12 стаи обзаведени с климатична система, 
безжичен интернет, кабелна телевизия, малък хладилник, плазмен телевизор, както и балкон, 
от който можете да се насладите на горската свежест и изгледа към необятното Черно море.

Избралите хотела ще останат доволни от елегантните стаи и студио, които са на тяхно 
разположение ЦЕЛОГОДИШНО!

Тук ще се почувствате удобно, ще усетите гостоприемство.

Семеен хотел Свети Георги се намира на 5-10 мин от централния плаж на с. Синеморец

Семеен хотел
Свети Георги

с. Синеморец, общ. Царево
тел. 0887 538503
http://www.svetigeorgi-sinemorec.com/

Ако търсите спокойствие, уединение 
и дискретност тук е Вашето място!
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Категория: 
Туристически атракции, 
сертифицирани с Регионална 
марка "Странджа"
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Бръшлян - 
миналото оживява

Тук ще имате възможност сами да изживеете 
магията на странджанския фолклор, да се хванете 
на хорото и да запеете заедно с местните 
фолклорни изпълнители. Странджанската седянка 
ще ви даде възможност да бъдете част от 
автентичните местни бит и култура.

Местоположение: 
с. Бръшлян, общ. М. Търново
Телефон: 0888949494  
Собственик: ДЗПИН Бръшлян
Председател на УС: Здравко Василев
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Работилницата възстановява стари стран-
джански занаяти, свързани с овцевъдството. 
В нея се извършва цялата обработка на 
вълната - пране, чепкане, дарачене, предене. 
Изработват се плетива, плъстени и малки 
тъкани изделия. Вълнените материали се багрят 
по стари рецепти с естествени растителни 

багрила, което прави работилницата уникална. 
Посетители и гости в Странджа могат да 
участват в отделните процеси на първичната 
обработка на вълната. Да отделят време за 
багренето с растителни багрила, да се научат 
да предат, тъкат, плетат или да изработват 
изделия от плъст.

Работилница за вълна

"Странджа"

Местоположение: с. Звездец, община М. ТърновоТелефон: 0886767557, 0888372673
E-mail: zlatnoto_runo@abv.bg
Facebook: Работилница за вълна "Странджа"Собственик: Сдружение "Златно руно", с. ЗвездецУправител: Керка Костадинова
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Наред с многобройните забележителности и разнообразните 
занимания, които предлага странджанският регион, може да се 
насладите и на разходка с лодка по река Велека. 
Пред вас ще се открие пълното богатство на местния растителен 
и животински свят по устието на реката и ще станете свидетел 
на уникални пейзажи и непокътната природа.

Разходка с лодка

по река Велека

Местоположение: с. Синеморец

Телефон: 0879648138, 0898503030

Ел. поща: sinemorec@gmail.com, hemimont@mail.bg 

www.sinemorec-turizam.com/razhodka-s-lodka.htm

Собственик: "Велека Тур 2009" ООД
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Туристически преходи 

с коне в ПП "Странджа"

Местоположение: с. Синеморец

Телефон: 0897610360 

Web адрес: http://www.peregrinus.hit.bg/

Собственик: Председател на клуб по 

конен спорт "Перегринус 2000"  

Управител: Васил Чанев

Организират се от клуба за конен 
спорт и туризъм "Перегринус 2000" 
с. Снинеморец, който разполага с няколко 
ездитни коня, две понита и файтон за леки разходки, 
както и обучени треньори и водачи. 

Клубът организира маршрутни обиколки по крайбрежието и във вътрешността на Странджа планина – 
по поречието и до устието на р. Велека, до Силистар, Царското кладенче и др. Конете са добре оборудвани, 
ветеринарно обезпечени и имунизирани. За туристите се осигуряват токи (каски) и елечета и се провежда 
инструктаж за безопасност.





Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е 
неправителствена организация, регистрирана 
в обществена полза, която вече 15 години рабо-
ти за опазване на българската природа и биораз-
нообразието у нас и в съседните страни, под-
крепя участието на гражданите и местните об-
щности в устойчивото управление на природните 
ресурси и защитените територии и повишава 
общественото внимание към проблемите на био-
разнообразието.

Фондацията има Централен офис в София и 4 ре-
гистрирани клона - "Странджа" в Бургас, "Беласица" 
в Благоевград, "Източни Родопи" в Хасково, и 
"Калиакра" в Българево (Каварна).

Снимки: © Диди Андреева, Андриана Андреева, архив БФБ

Този каталог се издава на български и английски език в рамките на проект "Сътрудничество за опазване на 
биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина", осъществяван с финансовата подкрепа 
на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Централен офис 
София 1202, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11
Тел./факс 02/9316183 
www.bbf.biodiversity.bg 

За контакти:

Регионален офис Бургас
ул. Ген. Гурко №53, бл.1, ап.1
e-mail: strandja@biodiversity.bg

Член е на Международния съюз за защита на приро-
дата (IUCN), Работната група за подобряване на 
биологичното разнообразие в Централна и Източ-
на Европа (CEEweb), Българския дарителски фо-
рум и Българската асоциация за алтернативен 
туризъм (БAAT). Основател и активен член на Коа-
лицията "За да остане природа в България". 
БФБ е приемник на Българо-швейцарската прог-
рама за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) 
(1994-2004). 

Фондацията работи в пет основни направления: 
Защитени територии и видове; Зелен пояс и 
НАТУРА 2000; Образователни и PR дейности; 
Устойчив туризъм; Кампании и коалиции.


