
DZIAŁKA NA sprZeDAż

BUŁGArIA - ZŁOTe pIAsKI 



 Branża turystyczna w Bułgarii 
przedstawia wiele potencjalnych 
możliwości do przeprowadzenia 
udanych, bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Wynika to 
z następujących czynników: 
•  dobrze rozwinięty i rosnący rynek 

wyjazdów zorganizowanych 
z europy Zachodniej i wschodniej 
części basenu Morza 
Śródziemnego, 

•  potencjał do tworzenia nowych 
ośrodków turystycznych, 

•  potencjał do zakładania parków 
tematycznych i ośrodków sportu 
i rekreacji związanych z ośrodkami 
wypoczynkowymi, 

•  gotowe tereny do budowania 
nowych pól golfowych, 

• możliwości rozwoju rynku, 
•  kompetentni i doświadczeni 

partnerzy lokalni, 
•  konkurencyjne w stosunku do 

innych ośrodków nadmorskich 
koszty nieruchomości oraz koszty 
pracy. 

Dlaczego Bułgaria 



Atrakcje turystyczne regionu 
•  Warna – stolica gminy Warna, kiedyś jeden z najważniejszych portów Bułgarii, gdzie znajdują się m.in. takie zabytki 

jak: pozostałości budowli rzymskich, fundamenty bazylik z V i VII wieku, resztki fortyfikacji bizantyjskich  
z VI wieku, zabytki architektury tureckiej, dwa trackie kurhany grobowe; jeden z nich 1935 przekształcony na 
pomnik – mauzoleum Władysława III Warneńczyka. 

•  ewksinograd - miejscowość z pięknym pałacem wybudowanym przez księcia Battenberga w XIX w. początkowo 
funkcjonował pod nazwą “sandrovo”, ale w 1882 został przemianowany (połączenie greckiego euxine - gościnny  
ze słowiańskim grad- miasto lub twierdza) przez jego następcę Ferdinanda. podczas okresu komunistycznego 
pałac był ulubionym obiektem wakacyjnym największych państwowych dygnitarzy. Obecnie pałac jest otwarty  
dla turystów. 

•  Święty Konstantyn i elena - najstarszy kurort bułgarskiego wybrzeża. Wybudowany został w 1908 jako uzdrowisko, 
w którym leczyli się pacjenci z gruźlicą. położony zaledwie 10km na północ od Warny, jest małym, cichym, zielonym 
kurortem z udogodnieniami spA oraz mikroklimatem. Zlokalizowany w pobliżu naturalnego parku ze stuletnimi 
figami, cyprysami i drzewami limonkowymi, oferuje małe ukryte zatoki. stanowi raj dla amatorów wędkowania 
i nurkowania. 

•  Klasztor “Aładża” (pol. „pstry”) - wykuty w skałach, położony jest 4 kilometry od Złotych piasków i 15 od Warny, 
w parku narodowym. podejrzewa się, że skalne jaskinie, w których znajduje się Aładża, mogły być zamieszkiwane 
nawet do 500 lat p.n.e.. Faktyczna działalność religijna monastyru prowadzona była w XIII i XIV wieku. Klasztor 
“zbudowany” jest w oparciu o dwa poziomy – tam też znajdują się wszystkie pomieszczenia niezbędne,  
by w skalnych jaskiniach prowadzić względnie normalne życie. poza celami, w których spali mnisi, zbudowano 
również kuchnię, 



Lokalizacja
ZŁOTe pIAsKI – to najbardziej znany kurort wypoczynkowy na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, położony 17 
km na północ od Warny. Legenda głosi, że właśnie tu piraci zakopali ogromną ilość swych złotych skarbów. Zie-
mia jednak zemściła się za ich czyny zmieniając ich bogactwa w cudowny, złocisty piasek. Turcy nazwali to miejsce 
„długimi piaskami”, gdyż plaża osiąga tu długość 4 km, a jej szerokość w niektórych miejscach wynosi nawet ok. 100 
m. Wzdłuż promenady znajdują się liczne restauracje, dyskoteki, lokale rozrywkowe, kawiarenki, pizzerie, snack bary 
czy też kręgielnie. Złote piaski to miejsce, gdzie można się rozkoszować nie tylko spokojną i czystą wodą morską, ale 
także kąpielami w ulokowanych wzdłuż plaży basenach. Na miłośników sportów wodnych czekają skutery wodne, 
loty spadochronowe nad morzem, windsurfing i inne atrakcje. Kurort zachęca do skorzystania z tenisa ziemnego, mi-
nigolfa, zjeżdżalni wodnych, trampolin i stanowisk masażu. W porcie mogą cumować jachty turystów, a także statki 
wycieczkowe kursujące po najciekawszych zakątkach bułgarskiego wybrzeża. Tuż za miastem mieści się zbudowa-
ny w stylu mauretańsko-śródziemnomorskim na powierzchni 40.000 m2 park wodny „Aquapolis”, mogący przyjąć 
jednorazowo do 3000 turystów.

Lokalizacja: Bułgaria Warna rejon 3 wg planu k.k.  
“Złote piaski” 
UpI III-26 Vilni selishta 

Numer działki 10135.313.26 
Numer KW 50:21:120316:965 
pow. Dz. 15.095 m2
stan prawny: własność

Inne: przedmiotowa nieruchomość znajduje się na 
obszarze przeznaczonym pod lokalizację obiektów 
zabudowy mieszkaniowej do 4 kondygnacji, obiektów 
publicznych, handlowych, administracyjno-bizneso-
wych, kulturalno-oświatowych, szkolnych, sportowo 
- rekreacyjnych. 
Dla przedmiotowej działki zostało wydane pozwolenie 
na budowę budynku nr 126/GI/18.11.2004 r.

Informacje o nieruchomości
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