
Сончев Брег е најголемиот и најпознатиот ресорт во Бугарија. Лоциран е на јужниот 
црноморски брег, околу 35 км од Бургас и 90 км од Варна. Климата е медитеранска 
со голем број сончеви денови од Мај до Октомври. 
 
Просечната температура на воздухот во летните месеци изнесува 27 С, а на водата 
24 С. Песочната плажа во должина од 9 км и ширина до 50 м ги задоволува високите 
еколошки стандарди и е наградена со “сино знаме” (Blue Flag). 
 
Туристичката понуда ја сочинуваат 115 воглавно реновирани хотели, околу 80 
базени, голем број ресторани, барови, ноќни клубови и дискотеки. На располагање 
се и бројни активности и спотртови на вода. Во близина е местото Несебар со 
атрактивниот стар град. 
Во близина има и аква-парк во кој за некои 15 евра може да уживате цел ден, 
користејќи ги сите реквизити во паркот. Гледав видеа на Јутуб, изгледа одлично. 
Башка, во цената е вклучен и превоз од 22 места на Сончев Брег и Несебар до 
самиот парк. 
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Албена е една од наменски изградените резорти распространет на 
крајбрежјето на Бугарското Црно море и е изградена во униформиран и 
уникатен архитектонски стил. Најголемиот број на хотели се лоцирани на 
самата плажа, максимално изложени на сонце истовремено овозможувајќи 
директен пристап до плажата и морето. Албена е лоцирана близу до 
останатите туристички, културни и трговски центри ,но сепак се 
карактеризира со доброзачувана природна околина. Иако е изградена во 
1960-та година, сега таа претставува мал резортски град кој поседува свој 
центар, улици, плоштади дури и свој интерен јавен превоз – специјално 
креирани мали „возови„ кои циркулираат според возен ред, правејќи тури 
во самиот резорт. 
 Она што го прави овој резорт посебен, се всушност самата плажа 
која е долга 5км, широка 150м и има извонредно чист песок, како и морската 
вода која е вообичаено кристално чиста, мирна и топла. Морската длабочина 
не надминува 1,6 метри на растојание од 100-150 метри од плажата. 
Посетителите имаат можност да бираат еден од 43-те модерни хотели (2-4 
ѕвезди) кои нудат повеќе од 20000 кревети и комфор. Најголемиот број на 
хотели имаат свои сопствени базени. 



















 



 


