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ОБЩ ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ 

ПО ПРОЕКТ „КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК“ 

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНА КЕШАН, ТУРЦИЯ 

 

 

Кулинарен маршрут: Поморие-Несебър-Айтос-Бургас-Созопол-

Бръшлян-Къркларели(Лозенград)-Кешан-Енос-Сарос-Кешан 

 

Сфера на културния туризъм: Кулинарен туризъм 

Разновидности на кулинарния туризъм: Гастрономически туризъм, 

Винен туризъм, Дегустационен 

туризъм, Гурме туризъм 

Начини за провеждане на кулинарния 

туризъм, като: 

Изследователски туризъм, 

Стъди-турс, Културно-

познавателентуризъм, Семплинг 

(дегустация на храни) 

Вид маршрут Тематичен 

Препоръчително начало и край на 

маршрута: 

Поморие-Кешан или          

Кешан-Поморие 

 

Подробен маршрут с километри и време на пътуване: 

Поморие – Несебър  18 км / 24 минути 

Несебър – Козичане 33 км / 47 минути 

Козичане – Горица  15 км / 22 минути 

Горица – Айтос  37 км / 52 минути 
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Айтос – Венец (Винарна Карнобат) 37 км / 48 минути 

Айтос – Бургас    30 км / 31 минути 

Бургас – Созопол   33 км / 30 минути 

Созопол – Звездец – Ресторант Рибарникъ  70 км / 68 минути 

Звездец – Ресторант Рибарникъ – 

Архитектурно-Етнографски комплекс 

Бръшлян 

7 км / 8 минути 

Архитектурно-Етнографски комплекс 

Бръшлян – Малко Търново      

15 км / 18 минути 

Малко Търново – Къркларели (Лозенград)      49 км / 47 минути 

Къркларели (Лозенград) – Кешан       140 км / 1 час и 47 минути 

Кешан – Енос (Енес)       51 км / 43 минути 

Кешан– Сарос  29 км / 26 минути 

Обща дължина на маршрута: 600 км (330+270 км) 

Приблизително време на пътуване: 9 часа 

Тип превозни средства: автомобил / автобус,          на 

места джип сафари  

Вид туристи: за организирани и за 

индивидуални туристи 

Продължителност на маршрута: Двудневен с 1 нощувка, 

тридневен с 2 нощувки, 

четиридневен с 3 нощувки или 

петдневен с 4 нощувки 

Специфика на кулинарния туризъм Изисква повече време, за да 

могат да се дегустират по-голям 

брой ястия 

Философия на кулинарния туризъм: Очите 

купуват! Затова кулинарията се превръща 

все повече в изкуство. 

Повишено настроение  и 

адреналин от всяко вкусно 

ястия 
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Специфични особености при кулинарния 

туризъм: 

Важното е туристът да бъде 

предразположен и да не приема 

с предварително 

предубеждение чуждата, 

различната кухня. 

 

 

Философия на предлагания маршрут 

Кулинарният туризъм е за хора, почитатели на кулинарното 

изкуство. Сред тях има отлични готвачи и сладкари, но масово са 
тези, които не могат да приготвят храна. Така че една част от гостите 

идват да се насладят на вкусни ястия, други да си намерят интересни 
рецепти, трети да опитат чужда кухня, четвърти просто да се 

разтоварят и да си прекарат чудесно! 

Когато се предлагат по-дълги кулинарни маршрути, изискващи повече 

време за пътуване се записват най-често три типа хора: отявлени 
гастрономи, хоби кулинари и професионалисти, работещи в тази 

сфера. Ето защо при сформиране на група за пътуване по кулинарен 
маршрут, много често се срещат колеги, или познаващи се от курсове 

и обучения 
 

 

Същност на маршрута  

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПОМОРИЕ! 

Кратка история: Легендите разказват, че до тракийския град Меса около 

420 г. пр. Хр. възниква град Анхиало или още Аполония Понтика като 

емпорион на основания от разположения наблизо град Аполония (днес 

Созопол), създаден от Милет, главен град на гръцка Кария. Това се случва в 

рамките на Великата гръцка колонизация. Аполония Понтика е първият 

гръцки град-държава, който бързо бележи разцвет, облагородявайки 

плодовитите почви и развивайки ранно растениевъдство, използвайки 

огромните на площ солни езера , както и излаза си на море, който скоро 
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превръща града  във основен Черноморски център на търговия. 

Градът получава името Поморие през 1934г. и днес е успешно развита 

черноморска дестинация, известна все още с добива на сол, местните вина, 

балнеолечението и разбира се с културно–историческото си наследство. 

 

  

 

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

 

Манастир Свети Георги Победоносец е изграден на мястото на древно 

тракийско светилище през 2-3 век до лековит извор, лекуващ всякакви 

болежки. Легендата гласи, че през XVIIв. тежко болният турският бей Селим 

се заселва тук и открива извора. Когато по чудо се излекувал от водата, в 

знак на благодарност той построил параклис и заедно с цялото си семейство 

приел християнската вяра. 

Сегашният манастир е построен през 1856г. върху основите на предишния 

храм. В манастира се съхраняват много ценни образци на иконографското 
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изкуство от XXVIII и  XIXв. Един от тях е храмовата икона на "Св. Георги" , 

която е рисувана от помориеца Темистокъл Диамандопуло Зограф. 

Една от най-ценните светини в манастира е аязмото с вграден барелеф на 

Св. Георги.  

Емблемата на манастира е 20-метровата кула – камбанария построена през 

1966г. 

Музей на солта – В древни времена солта, за чийто килограм например 

днес бихме заплатили стотинки, се е равнявала на цената на златото. Тя е 

била неотменна съставка в приготвянето на консумираната тогава 

храна,което я е направило по-търсена и от благородни метали, а 

производството й е било ограничено, поради слабопроизводителните 

технологии.И тъй като добивът на каменна сол не е бил възможен, оставал 

само този от крайморските езера. 

По българското крайбрежие има 18 солени езера,като площта на 

Поморийското е била близо стократно по-голяма от тази на останалите 17. 

Ето защо този музей е създаден именно в нашият град. 

Музеят на солта в Поморие е единственият по рода си в Източна Европа и 

попада в списъка на  стоте национални обекта на България. Открит е през 

2002г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз и разполага с 

експозиционна зала, а посетителите целогодишно имат възможността да 

наблюдават добив на сол по древна технология. 

Исторически музей  

Сградата на музея е паметник на културата. Построена е в периода на 

последните две десетилетия на XIX век, в която първоначално се е 

помещавало гръцко девическо училище. 

Музеят притежава богата археологическа експозиция състояща се от 

уникални експонати свързани с праисторията на региона, както и с 

античната и средновековната история на Анхиало. Нумизматичното богатство 

на експозицията се състои от монети на Анхиало от римската епоха, на 

градовете Месамбрия, Деултум, Марцианопол. Показани са също така и  

средновековни византийски, български, османски и западноевропейски 

монетни находки. 

Резерватът "Стари поморийски къщи" се намира в близост до брега на 

морето, в източния край на старата част от Поморие и представя 

архитектурата и специфичните елементи на къщите по морския бряг. 
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Сградите в резервата са строени през ХІХ в. Типичната поморийска къща, 

която туристите могат да видят, разхождайки се из калдъръмените улички, е 

на два етажа -каменно приземие и паянтов етаж. 

 

Портите на приземието са широки, за да може да влиза и излиза колата, 

натоварена със стока, тъй като приземието се е използвало за склад на вино 

и за сушене на риба и рибарски мрежи.  

Къщите в резервата са частна собственост и не са достъпни за посещение, но 

в Историческия музей на Поморие има експозиция, пресъздаваща точната 

подредба на анхиалския дом. Там посетителите могат да научат повече за 

бита на местните хора в миналото. 

Тракийска куполна гробница датира от края на III в. и поради уникалните 

архитектурни решения се счита за изключително ценен паметник  на 

световната култура. Златни бижута и скъпи съдове от бронз,стъкло и 

луксозна керамика са открити в нея.  

По стар тракийски обичай мавзолеят е покрит с могила от пръст, а е 

изграден от камък и тухли. Следи от мазилка подсказват, че античната 

гробница е имала и стенописи, но за съжаление те не са запазени до днес. 

По засводен коридор дълъг 22 метра се достига до купола на мавзолея,който 

се поддържа от куха колона. 

Гробницата е целогодишно отворена за посетители. 

 

ВИНАРНИ В ПОМОРИЕ 

1. Винарска изба „Черноморско злато“  

2. Винарска изба „Тохун“ 

3. Винарска изба „Бойар“ 

 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В ПОМОРИЕ 

Ресторант Свети Никола:  

Работно време: целогодишно, адрес - ул. Рибарска 7а, тел: 0898486817 
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Предлага: местна поморийска, средиземноморска и европейска кухня 

Ресторант ОМАР: 

Работно време: сезонно, адрес - ул. „Крайбрежна“, тел: 0896654624 

Специалитети: Ризото с миди и калмари, Сач от морски дарове, Супа от 

лаврак с картофи, Агнешки котлети с винен сос 

Ресторант Зевс: 

Работно време: целогодишно, адрес - ул. „Раковски“ 9, тел: 0886228447 

Предлага: български национални ястия, рибни и морски деликатеси, пици, 

спагети, екзотични тигани, вълшебното барбекю на Зевс, топли мезета за 

ценители и домашно приготвени десерти 

Ресторант Царевец: 

Работно време: сезонно , адрес - ул. „Княз Борис I“ 10 

Предлага: Разнообразни ястия от българската кухня, както и типични за 

района рибни специалитети 

Ресторант Орфей: 

Работно време: сезонно, адрес – ул. „Крайбрежна” 25, тел. -0889312589 

Предлага: Богато меню, съчетало средиземноморска и  италианска кухня, 

както и местни специалитети, сезонни ястия и задължителните сачове от 

морски дарове. 

 

Ресторант „24 hours”  

Работно време: целогодишно, адрес – ул. „Търговска” 4 , тел. 0884893344 

Предлага: Меню за ценителите на Западноевропейска и китайска 

кухня,рибни специалитети,италиански пици и домашни десерти. 

 

Ресторант „Paradise” 

Работно време: целогодишно, адрес ул. „ Александър Константинов” 1, тел. 



 

  

 

Project “Culinary Neighborhood Network (CuliN)”, Ref. № CB005.1.22.011” 

 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme  

 

0596/2-2224 

Предлага: Български национални ястия, италиански пици и спагети, богата 

винена листа, както и разнообразно десертно меню. 

 

Ресторант село Горица  

Ресторант „Султан” 

Работно време: целогодишно , тел. – 0896124649 

Предлага: Перфектно съчетание между индийска и българска кухня, рибни 

специалитети, барбекю и домашно приготвени десерти. 

 

Ресторант село Козичино – Мелницата – с. Козичино /Еркеч/ центъра на 

селото, специалитет е мешана скара, селски хляб и домашна лимонада 

 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В НЕСЕБЪР 

Несебър – град под егидата на ЮНЕСКО 

 

Ресторанти в Несебър: 

Ресторант „Чевермето“ 

Работно време: 12:00-23:00 

Адрес: Несебър, Южен Плаж 

Телефон: 055 444 999 

Специалитети: Чеверме 

 

Ресторант „Глория Мар“ 

Работно време: 12:00-23:00 

Адрес:ул. „Крайбрежна“ 9, 8230 Стария Град, Несебър 
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Телефон:089 205 5555 

Специалитети: Зачервени омари с пресни картофи  

Ресторант „Капитанска среща“ 

Работно време: 10:00-24:00 

Адрес: ул. „Мена“ 22, 8231 Стария Град, Несебър 

Телефон: 055 442 124 

Специалитети: Скариди с гъби и лук,стек специалитети, рибни 

специалитети,българска и европейска кухня 

 

Ресторант „Нептун“ 

Работно време: 10:00-23:00 

Адрес: Несебър, ул. „Нептун“ 1, 8230 Несебър 

Телефон: 089 989 6790 

Специалитет: Разнообразни рибни специалитети, българска, европейска и 

средиземноморска кухня. 

 
Ресторант Плакамото 

 

Българсска и европейска кухня 
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Древният град Месемврия, художник Васил Горанов 

 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В АЙТОС 

Етнографски комплекс „Генгер“  

Ресторант „Генгер“ 

Битов ресторант: Българска кухня със специалитет Сачове. 

Ресторант Роатстар 

Специализиран ресторант за заешки специалитети – 6 броя 

Ресторант „Рандеву” 

Работно време: 10:00-24:00 

Адрес: Търговски център, етаж 1 

Тел. за връзка: 0878407078 

Предлага: Европейска кухня,местни специалитети и богат избор на 
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аламинути. Разполага с мрежа за доставки и кетъринг услуги. 

  

Комплекс „Славеите” 

Работно време 10:00-24:00 

Адрес: ул. „Паркова” 79 

Тел. за връзка: 0892232020 

Предлага: Традиционна българска кухня,родопски специалитети,богата 

винена листа. 

 

Ресторант „Happy Garden” 

Работно време: 07:00-23:00 

Адрес: ул.”Паркова” 20 

Тел. за връзка: 0878291777 

Предлага: Местна и средиземноморска кухня,разнообразни морски 

специалитети,както и барбекю. Специалитетът на заведението е заешка 

яхния. 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В БУРГАС 

Ресторант Хепи – българска и японска кухня - Суши 

Рибен Ресторант „Нептун“ – оригинални рибни рецепти  

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В СОЗОПОЛ 

Ресторант Вятърна мелница –българска и средиземноморска кухня 

Ресторант Античен кладенец – рибни специалитети 

Ресторант Ривиера – българска и европейска кухня 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В Р-НТ РИБАРНИКЪ И БРЪШЛЯН 

Ресторант Рибарникъ е построен край отлично оборудван рибарник с 

няколко вида жива риба. Предлага богато рибно меню. Няколко много 
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оригинални специалитети са с месо от дивеч – елен, яребица, пъдпъдък и 

други 

Архитектурен и исторически резерват Бръшлян разполага с няколко 

реставрирани 200 годишни къщи, които предлагат изхранване със 

Странджанска кухня 

Гостоприемница Росица предлага стари Странджански ястия и 

специалитети, включително приключенско джип-сафари с дегустация на 

странджанска кухня 

 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В ЛОЗЕНГРАД 

Ресторанти в Лозенград: 

Ресторант „Sarmaşık Cafe“ 

Работно време: 08:00-23:00 

Адрес: Квартал Яйла, улица Намазга, Лозенград, Турция 

Телефон: +90 288 212 08 08 

Специалитети: Местна Лозенградска кухня 

 

Ресторант “Volkan Et Mangal Kır Lokantası” 

Работно време: 09:00-01:00 

Адрес: Квартал Каракаш, Кавакли № 63 

Телефон: +90 288 214 07 39 

Специалитети: Агнешки кебап със специален сос, Турска кухня 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В КЕШАН! 

Кратка история: През град Кешан преминава междуконтиненталнияt път 

„Дарданели“, свързващ Европа с Азия и Бяло море. През Кешан преминават 

чужденците, насочили се от България и Гърция към Средиземно море и 

вътрешността на Турция. На влизане от Ипсала, пътят за Истанбул също 
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преминава през Кешан. Именно благоприятното географско разположение на 

Кешан го правят изключително подходящ за отдих и почивка на пътуващите.     

Природните дадености на региона привличат и множество туристи от 

Истанбул и Одрин. Те идват да прекарат почивката си на крайбрежието, 

започващо от залива Сарос. Мястото е подходящо за риболов и привлича 

любители с над 144 си вида риби. Заливът е изключително чист и предоставя 

подходящи условия за гмуркане.  

Горите на Корудаг са природни защитени местности, а дъбовите и борови 

дървета се простират до морето.  Местността е известна с богатата си флора 

и фауна. Според изследванията, стотици растения и повече от 40 вида 

животни живеят в горите на Корудаг. Заради голямото си биоразнообразие 

Корудаг е втората най-важна екосистема на Тракия.  

 

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

Кешан притежава не само природни красоти, но и исторически и културни 

ценности. Тъй като той е пресечна точка на много пътища, в Кешан могат да 

се открият следи от много цивилизации. Област Кешан играе важна роля от 

векове като отправна точка при мобилизирането на армиите и културите, при 
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пътуването от един континент в друг.  

Проучване на културната история, направено в региона през 2011 г., 

разкрива, че Кешан има много по-богато историческо наследство, отколкото 

е известно. Регионът притежава важни исторически данни и находки, 

привличащи културния туризъм. Най-вече откритията, свързани с 

тракийската цивилизация поставят Кешан в челните редици на културния 

туризъм. Тук се намират 2 горски лагери, 9 почивни лагера, 11 природни и 

археологически обекта. Регистрирани са 37 културни храмове от Османския 

период. Най-значимата му забележителност от гледна точка на духовния 

туризъм е джамията Хершедза Ахмет Паша.  

 

Hersekzade Ahmet Pasha Mosque е построена в началото на 16 век от  

османския велик везир Ахмет паша. Джамията е изградена от зеленикав 

камък с груби фуги и има квадратна форма с размери 12x12 метра. Тя има 

покрит с олово купол с диаметър 950 метра. На всяка фасада има шест 

правоъгълни прозореца. Олтарът първоначално е имал сталактити, 

впоследствие е бил облицован, а по време на ремонта плочите са били 

отстранени, за да се възстанови олтарната структура. Куполът и фасадата 

имат ръчно издълбани орнаменти в стила на 19 век. В основата се намира 

воден резервоар, също възстановен по време на ремонта.  

 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ В КЕШАН! 

 

Ресторант „Юзен Ет Локантаси“ 

Работно време: 07:00-02:00 

Адрес: Йенимухаджир Белдеси, Иньону Махалла, Кешан, Едирне, Турция 

Телефон: +90 542 374 69 35 

Специалитети: Местна кухня (сатър ет, джигер сарма, пилешки шишчета) 

 

Ресторант „Гюлбаш Локантасъ“ 
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Работно време: 07:00-02:00 

Адрес: Истанбул Йолу юзери, 2км, Кешан, Едирне, Турция 

Телефон: +90 545 711 56 55  

Специалитети: Местна кухня (сатър ет, джигер сарма, кюфтета, пилешки 

шишчета) 

 

Ресторант „Дога Кър Локантасъ“ 

Работно време: 07:00-02:00 

Адрес: Бахчекьой, Кьой Сокак 1, Кешан, Едирне, Турция 

Телефон: +90 543 801 87 40 

Специалитети: Местна кухня (сатър ет, джигер сарма, пилешки шишчета) 

 

Ресторант „Йагмур Локантасъ“ 

Работно време: 07:00-02:00 

Адрес: Буйук Джами Мах. Кунду Джаддеси 27/1, Кешан, Едирне, Турция 

Телефон: +90 544 355 38 58 

Специалитети: Местна кухня (супи, боб, тас кебап, пилав от орис, и други 

местни ястия) 

 

Ресторант „Локантас Хакан“ 

Работно време: 07:00-02:00 

Адрес: Буйук Джами Мах. Угур Мумджу Джаддеси 15, Кешан, Едирне, Турция 

Телефон: +90 542 847 48 44 

Специалитети: Местна кухня (супи, боб, тас кебап, пилав от орис, и други 

местни ястия) 
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Ресторант „Газиантеп Кебабчи“ 

Работно време: 07:00-24:00 

Адрес: Йукаръ Заферие Махаллеси Расим Ергене Джаддеси 1С/1, Кешан, 

Едирне, Турция 

Телефон: +90 543 639 66 18 

Специалитети: Местна кухня (лахмаджун, адана кебап, дюнери, пилешки 

шишчета) 

 

Ресторант „Сьозбир Локантасъ“ 

Работно време: 07:00-02:00 

Адрес: Йукаръ Заферие Махаллеси Расим Ергене Джаддеси 1, Кешан, 

Едирне, Турция 

Телефон: +90 543 893 20 02  

Специалитети: Местна кухня (сатър ет, джигер сарма, чевирме от агне) 

 

Ресторант „Пак Пейнир Хелжаджъсъ“ 

Работно време: 07:00-22:00 

Адрес: Ашагъ Заферие Анафарталар Джаддеси 97, Кешан, Едирне, Турция 

Телефон: +90 542 287 40 75  

Специалитети: Слатки (халва от сирене) 

 

Ресторант „Акташлар Пастане“ 

Работно време: 07:00-22:00 

Адрес: Мустафа Кемал Паша Махаллеси Расим Ергене Джаддеси 55, Кешан, 

Едирне, Турция 
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Телефон: +90 543 975 03 16 

Специалитети: Слатки (пасти, курабии, халва от сирене) 

 

Ресторант „Йълдъз Локантасъ“ 

Работно време: 07:00-02:00 

Адрес: Бахчекьой, Кьой Сокак 107, Кешан, Едирне, Турция 

Телефон: +90 543 654 17 22  

Специалитети: Местна кухня (чевирме от агне, сатър ет, джигер сарма, 

кюфтета) 

 

Забележителности на община Кешан: 

Енос– (на турски Енес) – град, носещ името на своя основател Еней, 

легендарният герой от Троянската война, който е трак от племето дардани, 

който оцелява във войната, но после със своите кораби странства по 

моретата, докато накрая съзира Седемте хълма и на най-труднодостъпния от 

тях основава град Паладин (днес Паладиум) в самото сърце на Рим. 

Сарос – Красив залив, около който през 1915 година по време на Първата 

Световна война се е водила епична битка между войски на Франция, САЩ 

срещу Турция.  

Туризмът в региона зависи изцяло от Залива Сорос. Езерата Ерики, Вакиф, 

Карагол Лагонските езера, свързани с морето откъм северната част на 

залива, са сред местата, където птици като фламингото живеят по време на 

имиграционния си период. Изобилие от годни за консумация соли, донесени 

от реките в залива Сарос, правят видовете в този регион богати. 

Разнообразието от животински видове, богатият подводен свят, кристално 

чистата вода и голямото разнообразие от коралови рифове привличат много 

клубове по гмуркане и подводни фотографи.  

Заливът е подходящ и за практикуване на ветроходство и има потенциал да 

се превърне в един от най-големите центрове за почивка и водни спортове в 

света. Най-забележителната особеност на залива Сарос са широките му 

плажове.  
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Неотдавна под водата е изграден подводен музей, в който са разположени 

фигури на сражаващите се войници от трите армии от битката при 

Дарданелите, както и един от участвалите във битката кораб. Една уникална 

по рода си атракция за туристи, най-вече практикуващи гмуркане, която се 

среща рядко по света. Музеят е разположен на площ 2500 кв. метра.  

Gökçetepe - Древното му име е Марис. Селището е наследено от геновезите 

и притежава замък, датиращ от византийско време, разположен на хълм, от 

който се открива невероятно гледка към сливането на гората с плажа. Тук 

има горски къмпинг с ресторанти, чаена градина, тоалетни и душ кабини на 

брега. Пристанище İbrice е истинска находка за гмурците и риболовците. 

Природната структура не е замърсена и запазва естествения си характер.  

Mecidiye  

Градът притежава брегова линия от 9 километра. На 5 километра от него се 

намира плажът, а останалата му територия е покрита с гори. Плажът му  

включва бреговете на  Мечидией, Келе Струит, плажовете Узанкум, залив 

Деринере, залив Делимиман и риболовно пристанище İbrice. Мястото е 

подходящо за походи сред природата, гмуркане, риболов, лов, и морски 

туризъм. Настаняването се извършва в пансиони и малки мотели. Най-

важните дадености на града по отношение на екотуризма са каменните 

къщи. Те го правят подходящ за селски туризъм.  

Erikli  

Благодарение на своята брегова ивица, солено езеро и голямо разнообразие 

от рибни видове, пъдпъдъци и разнообразна аквакултура, спортните 

дейности както над, така и под морето са широко разпространени. 

Настаняването се извършва в пансиони и малки мотели. Тук има 2 хотела с 

86 стаи. Регионът е подходящ и за ежедневен туризъм. Тук също така има и 

зона за къмпинг. Това е идеално място за лагери, където чистото море се 

вплита директно в гъста дъбова гора. 

Çamlıca е изключително културно и историческо селище. Тук могат да бъдат 

открити следи от края на римския период, запазени в сравнително добро 

състояние въпреки годините. Най-важният паметник на културата е Çamlıca 

Citadel - най-важната структура на средновековния период, чийто 

оригинално строителство може да бъде датирано от края на римския период. 

Въпреки времето, цитаделата е в такова състояние, че може да служи като 

важен притегател на туризъм. Цитаделата е обърната директно към 

Кешанската цитадела и е свързана с всички останали крепостни и укрепени 
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селищни зони.  

Mecidiye 

Каменната джамия в центъра на града е внушителна сграда, датираща от  

късния османски период. Градът е важно средище със своите културни и 

исторически находки. Има археологически данни за Средновековието в 

околностите на пристанището Ibrice. По цитаделата в италианския залив  

край града ясно личат следи от римския период и Средновековието. 

Разположена точно на брега на морето, връзката на този олтар с морето е 

забележителен пример и за тракийския период на религиозните паметници и 

райони. На гърба на склоновете на долината, на която се намира цитаделата, 

има следи от некропол, който свидетелства за римския период и 

Средновековието. 

Karahisar 

Разположена на хълма Karahisar зад селото, цитаделата е един от най-

важните културни атракции в региона и има важно място сред цитаделите в 

региона на Кешан. Крепостта заема обширна площ в най-горната част на 

висок хълм, а по-голямата ѝ част се намира под земята. Цитаделата е 

свързана с другите крепости в Кешанския регион и се намира на много 

важна стратегическа точка.  

 

НАСТАНВЯНЕ 

В този район има 7 пансиона и 6 туристически обекта (хотели), 2 от които са 

лицензирани от Министерството на туризма, а 4 от общината и отговарят на 

условията и стандартите за обслужване, както се изисква от каза 

общинските лицензи и лицензиите за туристически обекти на 

министерствата.  

 

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез 

Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). 

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на  „Сдружение Асоциация 

Биомрежа“  и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на 

Управляващия орган на програмата. 


