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Вятър в платната на вашата мечтана ваканция...
Слънце, море, Свети Влас...и много любов!
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Свети Влас! Тук мощната снага на Стара планина, пресичаща България надлъж, прави своята среща с 
Черно море. Като дипли на моминска рокля се стелят зелените хълмове на планината към морската 
шир и донасят жадувана свежест и зелена наслада за очите. Съчетанието между планина и топло море е 
зашеметяващо. А като добавим модерното яхтено пристанище и чудесните хотелски комплекси, животът 
се завихря на пълни обороти. Непосредствената близост на курорта с курортно селище „Елените”, 
курорта Слънчев бряг и старинния Несебър го правят предпочитано място за почивка на хората с усещане 
за себе си.
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Наслаждавайки се на модерното яхтено пристанище и елегантните силуети на 
хотелските комплекси, гостите на Свети Влас едва ли подозират, че на това място 
древните траки Лариси са основали селището Лариса, на чиито основи е стъпил 
днешния град. 
Десетките ресторанти, барове, дискотеки и кафенета ще ви потопят в романтична 
атмосфера и ще ви срещнат с богатата палитра на българската национална кухня. 
Симбиозата от разпускаща очите и душата гледка, ароматни питиета и ястия, и 
блясъкът в очите на любимия човек до вас е само малка част от чара на вашата 
ваканция.
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Чувствате ли прилив на адреналин?! Усещате ли шумът на вятъра 
в платната и порива на морските вълни в борда на яхтата? Вятърът 
роши косата на момичето до вас, а вие вече чертаете планове за 
вечерта – цветни и зашеметяващи. 
Тук, на Свети Влас времето е ваше – водни ски, яхти, сърфове, игри 
на плажа, гмуркане. Животът е на пълни обороти, денят е така 
кратък, но пък има и нощи...Обичайте себе си!
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Българското черноморие – тук няма тайфуни, урагани и цунами нито пък акули 
кръвожадни или други опасни твари. Плажовете са с най-фин пясък и полека потъват 
в прегръдката на морето. А слънцето е много и щадящо. Тая земя е уникална – сякаш 
като е стигнал до нея при сътворението на света, Господ е бил осенен от особена сила. 
А ако към туй великолепие добавим и лукса и уюта на Свети Влас, картината ще е 
пълна. 
Ако поискате да сте на прекрасно място с любимия човек– не се колебайте! Елате тук. 
С изискана дискретност специалистите на хотелите ще се погрижат да не ви липсва 
нищо.   

veti VlasS
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veti VlasS Има усещания, които са неподвластни на описание. Или пък се побират в една, 
едничка дума – блаженство. Залязващото слънце багри морската шир, а топлият 
бриз обгръща тялото в любовна прегръдка. В главата се редуват планове за нови 
морски приключения и спомени за минали. Или пък планове за нощни приключения! 
Възможностите са много, а времето бързо лети.
Ако пък сте привърженик на здравословната почивка, СПА комплексите на курорта 
ще направят чудеса за вашето тяло и душевен релакс.
Нека вие да направите своя прочит на думата блаженство и да откриете 
удоволствия, които сме пропуснали със сигурност.

Има усещания, които са неподвластни на описание. Или пък се побират в една, 
едничка дума – блаженство. Залязващото слънце багри морската шир, а топлият 
бриз обгръща тялото в любовна прегръдка. В главата се редуват планове за нови 
морски приключения и спомени за минали. Или пък планове за нощни приключения! 
Възможностите са много, а времето бързо лети.
Ако пък сте привърженик на здравословната почивка, СПА комплексите на курорта 
ще направят чудеса за вашето тяло и душевен релакс.
Нека вие да направите своя прочит на думата блаженство и да откриете удоволствия, 
които сме пропуснали със сигурност.



Sveti Vlas

Има усещания, които са неподвластни на описание. Или пък се побират в една, едничка дума – 
блаженство. Залязващото слънце багри морската шир, а топлият бриз обгръща тялото в любовна 
прегръдка. В главата се редуват планове за нови морски приключения и спомени за минали. Или 
пък планове за нощни приключения! Възможностите са много, а времето бързо лети.
Ако пък сте привърженик на здравословната почивка, СПА комплексите на курорта ще направят 
чудеса за вашето тяло и душевен релакс.
Нека вие да направите своя прочит на думата блаженство и да откриете удоволствия, които сме 
пропуснали със сигурност.

11

Има усещания, които са неподвластни на описание. Или пък 
се побират в една, едничка дума – блаженство. Залязващото 
слънце багри морската шир, а топлият бриз обгръща тялото в 
любовна прегръдка. В главата се редуват планове за нови морски 
приключения и спомени за минали. Или пък планове за нощни 
приключения! Възможностите са много, а времето бързо лети.
Ако пък сте привърженик на здравословната почивка, СПА 
комплексите на курорта ще направят чудеса за вашето тяло и 
душевен релакс.
Нека вие да направите своя прочит на думата блаженство и да 
откриете удоволствия, които сме пропуснали със сигурност.



12

В България е малка страна, но толкоз хубост и мъдрост има в нея, та е ставала дом на много 
древни народи и техните вярвания. Траки, елини, римляни – всички те са оставили знаци от 
своя бит, култура и религия.
Но днес ще ви пренесем за миг в чудния свят на българското православие. Станете ли наши 
гости, непропукайте да се насладите на мистичната красота на българските икони, на 
Рилския и Бачковски манастири, на уникалните църкви на старинния Несебър, Боянската 
църква... Вплетени живописно във великолепната българска природа, те са чудни късчета 
застинал в размисли свят, където сред тишина и ухаещи на чемшир и цветя дворове, човек 
може да потърси уединение, отмора и връзка с Духовните начала.
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Но днес ще ви пренесем за миг в чудния свят на 
българското православие. Станете ли наши гости, 
непропукайте да се насладите на мистичната 
красота на българските икони, на Рилския и 
Бачковски манастири, на уникалните църкви на 
старинния Несебър, Боянската църква... Вплетени 
живописно във великолепната българска природа, 
те са чудни късчета застинал в размисли свят, 
където сред тишина и ухаещи на чемшир и цветя 
дворове, човек може да потърси уединение, 
отмора и връзка с Духовните начала.
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гости, непропукайте да се насладите на мистичната красота на българските икони, на Рилския 
и Бачковски манастири, на уникалните църкви на старинния Несебър, Боянската църква... 
Вплетени живописно във великолепната българска природа, те са чудни късчета застинал в 
размисли свят, където сред тишина и ухаещи на чемшир и цветя дворове, човек може да потърси 
уединение, отмора и връзка с Духовните начала.
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