
Къща за гости „Морски хоризонти“
                                       с. Равадиново, общ. Созопол, област Бургас

www.morskihorizonti-bg.com
0878 511 606
0878 511 607

morskihorizonti@abv.bg

Къщата за гости „Морски хоризонти“ се намира в село Равадиново, 
наричано още „селото на щъркелите“, разположено в подножието 
на Странджа планина и само на 2 км от Созопол. Селото привлича 
туристите не само с близостта си до културно-историческите  
забележителности на Созопол и плажовете на къмпинг „Градина“, 
къмпинг „Златна рибка“ и „Аркутино“, но най-вече с чистия си 
въздух, девствената природа, неповторимата атмосфера и 
спокойствието на селския бит, близостта на морето и планината и спокойствието на селския бит, близостта на морето и планината и 
прекрасните условия за велотуризъм. Екзотичната природа, 
уникалното съчетание на планина и море, създават чудесни 
възможности за пълноценна, релаксираща почивка не само през 
летния сезон, но и през цялата година. Къщата, оборудвана с 
необходимите модерни съоръжения, създаващи удобство и 
комфорт в условията на пасторална тишина, кристален въздух и 
впечатляваща панорама, се използва за организиране на впечатляваща панорама, се използва за организиране на 
тържества, тиймбилдинг, делови срещи и семейни празници. 

Добре дошли в къща за гости „Морски хоризонти“!



Капацитет за настаняване: 20 души (15+5) 

• 5 стаи с по 2+1 легла
• възможност за 5 допълнителни легла
• трапезария с кухненски бокс
• зала за отдих, обучения, семинари и др.
• механа с камина

Всяка стая има:Всяка стая има:
• самостоятелен санитарен възел  
• просторна тераса
• телевизор
• климатик

Кухнята е напълно обзаведена с кухненски уреди и 
прибори.

Къща за гости „Морски хоризонти“ предлага настаняване Къща за гости „Морски хоризонти“ предлага настаняване 
на база нощувка и закуска, полупансион или пълен 
пансион при договаряне.



За Вашето удобство и пълноценен отдих

Къща за гости „Морски хоризонти“ предлага 2 пъти дневно трансфер до 
плажовете на къмпингите „Градина“, „Смокиня” и „Златна рибка“, а по 
заявка – до “Аркутино” и еднодневни екскурзии в околността за 
посещение на културно-исторически и природни забележителности и 
феномени, етнографски атракции, фестивали, празници на населеното 
място и др.
Местни забележителности:

   Замъкът „Влю   Замъкът „Влюбен във вятъра” в с. 
Равадиново - комплекс от ботаническа 
градина, галерия, място за отмора и 
релакс, парк, езеро с лебеди, 
параклис, свободно разхождащи се 
екзотични птици, заведение за 
хранене.

    Частн    Частната ботаническа градина на 
сем. Серафимови, с. Велика, 
включваща над 3 500 кактуси, 
цитрусови и екзотични култури.

Природни резервати и феномени:

     Пясъчни дюни Алепу, Каваци;
     Компле     Комплекс „Ропотамо”, включва 
резерватите „Ропотамо”, остров 
„Св.Тома” („Змийският остров”),    
     Блатата Алепу, Стамополу, 
Аркутино, Маслен нос.
     Бе     Бегликташ – българският 
Стоунхендж:  тракийско мегалитно 
светилище.
     Защитена местност „Пода”, пункт за 
наблюдение на птиците.



За Вашето удобство и пълноценен отдих
Събитиен туризъм

с. Равадиново: 
Конският ВКонският Великден – Тодоровската кушия; 
Бабинден; Трифон Зарезан; Гергьовден – 
празнуване на Аедерлези; празника на селото на 
„Св. Дух”- (от 26 май до 2-3 юни), Коледуване, 
Лазаруване, кукерски празници.

Созопол:
Дни на Дни на културата „Созополско вдъхновение” – м. 
май-юни; Празник на града „Света Марина” – 17 
юли; Празници на изкуствата „Аполония” – м. 
септември

ВъзмВъзможности за спортен риболов на трите язовира в 
близост до с. Равадиново  „Фукуда”, „Синята вода”, 
„Габера” и морски риболов (организиране със 
съдействие на професионалисти)

Туристически маршрути

  Созопол с посещение на архитектурни и 
исторически забележителности, пешеходна разходка 
из резервата Старият Созопол

 к.к. „Дюни” – резерват „Пясъчни дюни 
Каваците” – резерват „Алепу”

 Приморско – Бегликташ – резерват „Ропотамо”

  Несебър с посещение на културни, исторически 
и архитектурни забележителности 

  остров „Свети Иван“ (археологически резерват, 
мястото на намиране мощите на  св. Йоан Предтеча; 
тракийско светилище от VІІ в. пр. Хр., древногръцки 
храм, вероятно посветен на Аполон Лечител (V в. пр. 
Хр.), останки от манастира “Св. Йоан Предтеча”, 
античен фар, руско военно гробище)

  с. Ясна поляна– местността Калето, музей 
„Българската Ясна поляна”
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