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Напълнете душата си 
с радостта от всеки 
изминал ден! 
Море, слънце, тишина 
и онова сладко 
усещане за безкрайност... 
Равда, вашето уютно 
пристанище.
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След забързания бизнес ден или шума на големия град, 
прекрасната природа и тишина на Равда е истинско 
откровение. Тук тялото и душата намират жадувана 
почивка, сливане с природата и откриване на нови 
стойности в живота. Крясък на гларуси и чайки оглася 
простора, морето шепне своите песни, а слънцето е тъй 
прекрасно и лечебно... Споделена радост с любимия човек 
до вас. Щастието има ново име – Равда! 
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За любителите на тишина, спокойствие и пълноценна природа, Равда е отличният избор. 
Климатичните условия са изключително благоприятни – продължително слънцегреене, 
въздух богат на озон, топла и продължителна есен. А като добавим близостта на Равда до 
уникалния с антчните си сгради и атмосфера град Несебър или пълния с развлечения и лукс 
курортен комплекс Слънчев бряг, то вашия избор за почивка е великолепен...
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Равда – ето го мястото, където децата ви могат да тичат на воля, да плуват и се забавляват 
без да се притеснявате за тяхното здраве и безопасност. Море с чист и фин пясък, плитки 
води и без опасни риби. Слънцето е щадящо и здравословно, а чудесните български плодове 
и зеленчуци, пълни с витамини са всичко онова, от което се нуждаете. Поглезете се на пълни 
обороти!
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Равда – ето го мястото, където децата ви могат да 
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Равда – ето го мястото, 
където децата ви могат да 
тичат на воля, да плуват 
и се забавляват без да се 
притеснявате за тяхното 
здраве и безопасност. Море с 
чист и фин пясък, плитки води 
и без опасни риби. Слънцето 
е щадящо и здравословно, а 
чудесните български плодове 
и зеленчуци, пълни с витамини 
са всичко онова, от което се 
нуждаете. Поглезете се на 
пълни обороти!
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Тук, на морския бряг на Равда  водата, 
спортът и слънцето могат да направят чудеса 
с вашето тяло. Плажен волейбол, подводни 
гмуркания до потъналия античен кораб, 
атракциони с корабчета и яхти, сърф, крос по 
морския бряг и надплуване с рибите...
А вие със сигурност ще откриете и нови 
преживявания – просто проявете творчество!  
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Като сме на море – ще ядем риба! Черноморската 
риба поради особения минерален състав на Черно 
море е една от най-вкусните в света. А според вида 
си - рибите могат да ви удостоят с вниманието си в 
най-различно състояние - пържени, мариновани, на 
скара, на керемида, а някъде може и с рибна плакия 
да ви нагостят. А с тези вкуснотии на романтичния 
морски бряг на Равда, отлично вървят студена 
бира и вино! И задължително с хубава компания. 
Но хайде да се върнем отново на морския бряг, 
където луната обагря притихналото море, да отпием 
глътка студено, бяло вино и да помечтаем за други 
специални срещи с колоритния свят на българското 
черноморие...
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Ако тръгнете из България, много неща ще видите. Но поне десет неща от нея трявба да 
видите. Старинния Пловдив – най-старото селище в Европа, и очароващ с уюта и естетиката 
на възрожденските къщи. Знойната страст на пясъчниците край Мелник и Рожен, съчетана с 
алпийската хубост на Рила и Пирин планина. Гордата осанка на старата столица на България 
– Велико Търново ще ви покори със средновековните си крепости и уникални църкви. 
А най-големият манастир на Балканския полуостров е Рилския манастир – съхранил за 
поколенията духът и книжнина българска. А София – столицата на България се гордее със 
собствена планина – Витоша. И накрая непременно се потопете в очарователната атмосфера 
на черноморския бряг. През цялото това време ваш постоянен спътник ще бъдат чудесната 
българска кухня и ароматно вино. 
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на черноморския бряг. През цялото това време ваш постоянен спътник ще бъдат чудесната 
българска кухня и ароматно вино. 
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Ако тръгнете из България, много неща ще видите. Но поне 
десет неща от нея трявба да видите. Старинния Пловдив 
– най-старото селище в Европа, и очароващ с уюта и 
естетиката на възрожденските къщи. Знойната страст на 
пясъчниците край Мелник и Рожен, съчетана с алпийската 
хубост на Рила и Пирин планина. Гордата осанка на старата 
столица на България – Велико Търново ще ви покори със 
средновековните си крепости и уникални църкви. А най-
големият манастир на Балканския полуостров е Рилския 
манастир – съхранил за поколенията духът и книжнина 
българска. А София – столицата на България се гордее 
със собствена планина – Витоша. И накрая непременно се 
потопете в очарователната атмосфера на черноморския бряг. 
През цялото това време ваш постоянен спътник ще бъдат 
чудесната българска кухня и ароматно вино. 
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