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Обзор! Тук в чудна прегръдка 
се сбират незабравимо море, 
златисти, безкрайни плажове 
и зеленото дихание на Стара 
планина. Място, благословено 
от Бога и дарено на хората.
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Разположен на пътя между Бургас и Варна, 
Обзор е чудно съчетание между великолепна 
природа, спокойствие, гостоприемни хора и 
добра кухня. Здравословно слънце, около 10 км 
дълги плажове с най-фин златист пясък, чисто и 
топло море, и зелената щедрост 
на спускащата се към морето Стара планина – 
отлично начало за вашата ваканция. 
Шумът на морето, крясъкът на чайки и гларуси, 
и веселият ритъм на летните шлагери 
от бара на плажа омесват чудна лятна мелодия, 
която ще звучи в главата дълго време след 
лятото. Отворете очите си за лятната хубост на 
Обзор и напълнете душата с цветни емоции и 
щастливи преживявания. Време е за купон!
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Разположен на пътя между Бургас и Варна, 
Обзор е чудно съчетание между великолепна 
природа, спокойствие, гостоприемни хора и 
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Разположен на пътя между Бургас и Варна, Обзор е чудно съчетание между великолепна 
природа, спокойствие, гостоприемни хора и добра кухня. Здравословно слънце, около 
10 км дълги плажове с най-фин златист пясък, чисто и топло море, и зелената щедрост на 
спускащата се към морето Стара планина – отлично начало за вашата ваканция. Шумът на 
морето, крясъкът на чайки и гларуси, и веселият ритъм на летните шлагери от бара на плажа 
омесват чудна лятна мелодия, която ще звучи в главата дълго време след лятото. Отворете 
очите си за лятната хубост на Обзор и напълнете душата с цветни емоции и щастливи 
преживявания. Време е за купон!
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преживявания. Време е за купон!
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Хайде да спортуваме! По прекрасния плаж на Обзор, тичането и плажния волейбол могат да донесат не 
само полза за здрвето и красотата на тялото, но и удоволствие и забавление. Плуване, сърфиране, гмуркане, 
джетове, водни ски – спортната ви ваканция може да има много лица. Ден след ден слънце, вода и спорт  ваят 
от вас произведение на изкуството! Незабравяйте и чудесните български плодове и зеленчуци, така вкусни
и витаминозни...Те са още един щрих от лятната вакханалия, наречена Обзор. 

►
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Хайде да спортуваме! По прекрасния плаж на Обзор, тичането и плажния 
волейбол могат да донесат не само полза за здрвето и красотата на тялото, но 
и удоволствие и забавление. Плуване, сърфиране, гмуркане, джетове, водни 
ски – спортната ви ваканция може да има много лица. Ден след ден слънце, вода 
и спорт  ваят от вас произведение на изкуството! Незабравяйте и чудесните 
български плодове и зеленчуци, така вкуснии витаминозни...
Те са още един щрих от лятната вакханалия, наречена Обзор. 

►

Хайде да спортуваме! По прекрасния плаж на Обзор, 
тичането и плажния волейбол могат да донесат не само 
полза за здрвето и красотата на тялото, но и удоволствие 
и забавление. Плуване, сърфиране, гмуркане, джетове, 
водни ски – спортната ви ваканция може да има много лица. 
Ден след ден слънце, вода и спорт  ваят от вас произведение 
на изкуството! Незабравяйте и чудесните български плодове 
и зеленчуци, така вкуснии витаминозни...
Те са още един щрих от лятната вакханалия, наречена 
Обзор. 
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Лято е! Кога ще се забавлявате на пълни обороти ако не сега...
Тук, в Обзор забавления има за всички всички – дискотеки, барове, 
ресторанти, механи и интимни, малки семейни заведения, луна парк...
Край  Черноморския бряг духът и тялото търсят своята свобода. 
Това сладко усещане – че животът е прекрасен и не трябва да се губи нито миг, 
ни обгръща и ни тласка към нови приключения...Включително и кулинарни! 
И тук вече иде ред на добрите питиета – вино, бира, коктейли... 
И разбира се – вашата фантазия, да търсите още вълнуващи 
преживявания през ваканцията ви в Обзор.  

►

Лято е! Кога ще се забавлявате на 
пълни обороти ако не сега...
Тук, в Обзор забавления има за 
всички всички – дискотеки, барове, 
ресторанти, механи и интимни, 
малки семейни заведения, луна 
парк... Край  Черноморския бряг 
духът и тялото търсят своята 
свобода.  Това сладко усещане – 
че животът е прекрасен и не трябва 
да се губи нито миг, ни обгръща 
и ни тласка към нови приключения...
Включително и кулинарни! 
И тук вече иде ред на добрите 
питиета – вино, бира, коктейли... 
И разбира се – вашата фантазия, 
да търсите още вълнуващи 
преживявания през ваканцията 
ви в Обзор.  

►
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Лято е! Кога ще се забавлявате на пълни обороти ако не сега...Тук, в Обзор забавления 
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И тук вече иде ред на добрите питиета – вино, бира, коктейли... 
И разбира се – вашата фантазия, да търсите още вълнуващи 
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Навлохос, Хелиополис, Козяк – имена на днешния Обзор, дадени на местното селище от древните 
траки, елини, римляни и средновековни български боляри. Това е едно от най-древните селища 
на брега на морето. По-късно тук се е намирала лятна резиденция на византийските императори. 
Римляните издигнали тук храм на Юпитер и построили крепост, която да брани морските им 
търговски пътища между Константинопол и Дунав. Днес в малкия парк на Обзор са изложени 
останки от колони, капители и статуи от римския храм на Юпитер.

►

Навлохос, Хелиополис, Козяк – имена на днешния Обзор, дадени на местното селище от древните 
траки, елини, римляни и средновековни български боляри. Това е едно от най-древните селища 
на брега на морето. По-късно тук се е намирала лятна резиденция на византийските императори. 
Римляните издигнали тук храм на Юпитер и построили крепост, която да брани морските им 
търговски пътища между Константинопол и Дунав. Днес в малкия парк на Обзор са изложени 
останки от колони, капители и статуи от римския храм на Юпитер.

►
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търговски пътища между Константинопол и Дунав. Днес в малкия парк на Обзор са изложени 
останки от колони, капители и статуи от римския храм на Юпитер.

►

98



Obzor На морския бряг на Обзор, щастието може да има различни измерения. Радостта и успокоението, 
че децата ви тичат и плуват на воля, а вие имате свободно време и не се налага да се тревожите за 
тяхната безопасност. Или пък късметът, тук да срещнете любовта на живота си! Със сигурност залезът 
на слънцето в морето край Обзор ще отключи сърцето ви за думи към любимия, неизречени през 
годината. 
А сега ще Ви издадем една много древна рецепта – рецепта за Влюбване в морето и Обзор: 
Забъркайте шепа от горещата красота на златистите дюни, сложете щипка от зелената свежест на 
диплещата се към морския бряг гръд на Стара Планина, разбъркайте сместа и добавете няколко 
вълнуващи морски спомена от Черно море. След като изпечете на силния огън на своето очакване, 
можете да добавите някое собствено откритие – невидяно от нас. Обезателно споделете този 
специалитет с приятели! 

►

Obzor

На морския бряг на Обзор, щастието може да има различни измерения. Радостта и успокоението, 
че децата ви тичат и плуват на воля, а вие имате свободно време и не се налага да се тревожите за 
тяхната безопасност. Или пък късметът, тук да срещнете любовта на живота си! Със сигурност залезът 
на слънцето в морето край Обзор ще отключи сърцето ви за думи към любимия, неизречени през 
годината. 
А сега ще Ви издадем една много древна рецепта – рецепта за Влюбване в морето и Обзор: 
Забъркайте шепа от горещата красота на златистите дюни, сложете щипка от зелената свежест на 
диплещата се към морския бряг гръд на Стара Планина, разбъркайте сместа и добавете няколко 
вълнуващи морски спомена от Черно море. След като изпечете на силния огън на своето очакване, 
можете да добавите някое собствено откритие – невидяно от нас. Обезателно споделете този 
специалитет с приятели! 

►
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На морския бряг на Обзор, щастието може да има различни измерения. Радостта и успокоението, 
че децата ви тичат и плуват на воля, а вие имате свободно време и не се налага да се тревожите за 
тяхната безопасност. Или пък късметът, тук да срещнете любовта на живота си! Със сигурност залезът 
на слънцето в морето край Обзор ще отключи сърцето ви за думи към любимия, неизречени през 
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На морския бряг на Обзор, щастието може да има различни измерения. Радостта и успокоението, 
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Забъркайте шепа от горещата красота на златистите дюни, сложете щипка от зелената свежест на 
диплещата се към морския бряг гръд на Стара Планина, разбъркайте сместа и добавете няколко 
вълнуващи морски спомена от Черно море. След като изпечете на силния огън на своето очакване, 
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Bulgaria

Наред с прекрасните си планини, красиво море, няколкостотин лечебни минерални извори 
и древна култура, България разполага и с уникално биоразнообразие. Класациите по 
биоразнообразие й отреждат престижното второ място в Европа. На българска територия 
са регистрирани 426 вида птици. Тук се стичат орнитолози и любители фотографи от цял 
свят. За десет дневен тур, въоръжени с добър гид, бинокли и професионални фотоапарати, 
вие можете да заснемете до 200 вида птици. А като добавим красотата и разнообразието на 
българската природа, множеството дъхави билки и цветя, водопади и планински бързотечни 
реки, пещери, китни селца и градчета, времето за вашето българско приключение няма да 
стигне. Но винаги можете да се върнете за още и още...България ви чака!

►

Наред с прекрасните си планини, красиво море, няколкостотин лечебни минерални извори 
и древна култура, България разполага и с уникално биоразнообразие. Класациите по 
биоразнообразие й отреждат престижното второ място в Европа. На българска територия 
са регистрирани 426 вида птици. Тук се стичат орнитолози и любители фотографи от цял 
свят. За десет дневен тур, въоръжени с добър гид, бинокли и професионални фотоапарати, 
вие можете да заснемете до 200 вида птици. А като добавим красотата и разнообразието на 
българската природа, множеството дъхави билки и цветя, водопади и планински бързотечни 
реки, пещери, китни селца и градчета, времето за вашето българско приключение няма да 
стигне. Но винаги можете да се върнете за още и още...България ви чака!

►
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Bulgaria

Наред с прекрасните си планини, красиво море, няколкостотин лечебни минерални извори 
и древна култура, България разполага и с уникално биоразнообразие. Класациите по 
биоразнообразие й отреждат престижното второ място в Европа. На българска територия 
са регистрирани 426 вида птици. Тук се стичат орнитолози и любители фотографи от цял 
свят. За десет дневен тур, въоръжени с добър гид, бинокли и професионални фотоапарати, 
вие можете да заснемете до 200 вида птици. А като добавим красотата и разнообразието на 
българската природа, множеството дъхави билки и цветя, водопади и планински бързотечни 
реки, пещери, китни селца и градчета, времето за вашето българско приключение няма да 
стигне. Но винаги можете да се върнете за още и още...България ви чака!

►

Наред с прекрасните си планини, красиво море, няколкостотин лечебни минерални 
извори и древна култура, България разполага и с уникално биоразнообразие. 
Класациите по биоразнообразие й отреждат престижното второ място в Европа. 
На българска територия са регистрирани 426 вида птици. Тук се стичат орнитолози 
и любители фотографи от цял свят. За десет дневен тур, въоръжени с добър гид, 
бинокли и професионални фотоапарати, вие можете да заснемете до 200 вида 
птици. А като добавим красотата и разнообразието на българската природа, 
множеството дъхави билки и цветя, водопади и планински бързотечни реки, 
пещери, китни селца и градчета, времето за вашето българско приключение няма 
да стигне. Но винаги можете да се върнете за още и още...България ви чака!

►



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


