АТРАКТИВЕН ГОЛФ ◊ ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ ◊ НЕВЕРОЯТНИ ПЛАЖОВЕ
КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ ◊ РЕЛАКСИРАЩ СПА
Thracian Cliffs Golf & Beach Resort е разположен на българското Северно Черноморие между
градовете Балчик и Каварна; район, впечетляващ с богатото си историческо наследство и
уникална крайморска природа.

АТРАКТИВЕН ГОЛФ - "Никъде по света няма да намерите голф игрище като това.” Гари Плеър
Обградено от назъбените крайбрежни скали и безкрайната синева на Черно море,
проектираното от Гари Плеър игрище клас „Signature“ е едно от най-вълнуващите голф игрища
на земята.

CAPE KALIAKRA SIGNATURE GOLF COAST
Signature игрища Thracian Cliffs и BlackSeaRama - дизайн Гари Плеър &
Signature игрище Lighthouse – дизайн Ian Woosnam

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
Насладете се на престой в просторни, модерно обзаведени апартаменти. Независимо дали ще отседнете в
Marina Village, разположен на самия хребет или в Hillside Village 350 м. над морето, пред очите Ви се
разкрива невероятна гледка към Черно море, голф игрището и скалите.
Луксозните Едноспални, Двуспални и Триспални апартаменти разполагат с просторна жилищна площ, wifi и панорамна тераса, разкриваща незабравима гледка към голф игрището, езерото и Черно море.

НЕВЕРОЯТНИ ПЛАЖОВЕ
Изпитайте пълен релакс и хармония, почивайки си под слънчевите лъчи, комфортно разположени в
удобните шезлонги или романтичните кабани на брега на морето. На Ваше разположение предоставяме
лодка, която да Ви извози от Вашата яхта до брега и обратно.
Плажовете в комплекса са идеалното място за бягство от лятната жега, порция прясна морска храна,
освежаващ коктейл или приятна възможност да се възползвате от предлаганите водни спортове.
Водни спортове: Воден банан, Аква ракета, Водно торпедо, Стенд-ъп падъл, Водно колело , Гмуркане с
шнорхел, маска и плавници, Каяк, Уиндсърф, Водни ски, Уейкбординг и Плаване с катамаран.

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ
Класическа Българска кухня, специалитети от Прованса, както и свежи морски ястия в комбинация с
изумителни пейзажи и уютна атмосфера.

ТРЕЙШЪН

СПА

Запознайте се богатата палитра от луксозни терапии, вдъхновени от
древните траки. Направете своя избор на релаксация след вълнуваща
игра на голф между хамам, парна баня, джакузи или модерните шезлонги
на слънчевата тераса при СПА центъра, или се подгответе за деня във
фитнес залата.

ЕКСКУРЗИИ- БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА, БАЛЧИК
Открийте богатото културно наследство на България, посещавайки Ботаническата градина в Балчик:
Впечатлена от красотата на региона около Балчик, Кралицата на Румъния- Мария (Мария Александра
Виктория, преди Принцеса Мария от Единбург; 29 Октомври 1875- 18 Юли 1938) наредила да построят
един от летните и дворци и ботаническа градина в крайбрежния град, 8 години след Първата световна
война.
Освен укрепения дворец и заобикалящата го градина в комплекса е построен и параклис, в който почива
сърцето на Кралица Мария съгласно последното и желание преди смъртта и.
Живописният парк на име Tenha Vuva (Тихото гнездо) е създаден в периода 1924- 1936 по проект на
френския градинар Жул Жани.
Целият дворцов комплекс е удивително съчетание от старинни български, молдавски, мавритански и
ориенталски елементи и стилове.
В Ботаническата градина в Балчик растат повече от 3,000 редки и екзотични растения, много цветя и
уникалната колекция от около 250 вида кактуси (втората по големина колекция на кактуси в Европа).

ЕКСКУРЗИИ- НОС КАЛИАКРА
Нос Калиакра е разположен на около 20 км. северно от Thracian Cliffs Golf & Beach Resort. Брегът е
стръмен с отвесни скали, спускащи се 70 м. надолу до морето.
Първите заселници на носа са били Траките, за което засвидетелства старинната крепост, датираща от 4
в. пр. Хр. Нос Калиакра е отбелязан и на много древни карти. Важно търговско селище с 3 порта, което е
служило за защита на много търговски кораби в Черно море: Тези, които са достигали пристанището
достатъчно бързо са били предпазвани от бури, докато за моряците, останали в морето острите скали са
били пагубни.
Много легенди се носят около Нос Калиакра. Една от тях разказва за Лизима, един от пълководците на
Александър Македонски. През 332 пр. Хр. след смъртта на Александър Велики, Лизима ограбил
кралската съкровищница и отплавал към Нос Калиакра, за да скрие златото в пещерите на носа. Но тъй
като той нарушил доверието, Боговете му изпратили буря и целият флот на Лизима потънал в близост до
нос Калиакра.
Друга легенда разказва за 40 млади, красиви жени, които скочили със сплетени една за друга коси от
нос Калиакра в дълбините на морето, когато турците окупирали района. Те предпочели смъртта вместо
да бъдат отведени в султанския харем. Най- красивата от тях се казвала Калиакра, на чието име е
кръстен носа.
От скалистия бряг можете да наблюдавате делфини и морски птици, а в морските пещери под носа се
среща Тюлен Монах. Североизточно можете да намерите природен резерват с много редки растения и
животински видове по скалите на носа.

МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ ВАРНА

се намира само на 50 мин. с превозно средство от курорта. Thracian Cliffs Golf & Beach Resort осигурява
трансфера на своите гости от и до летището .

ЛЕТИЩЕ БАЛЧИК

Отстои само на 15 мин. с превозно средство от курорта. Thracian Cliffs Golf & Beach Resort осигурява
трансфер от и до летището.
 панорамни обиколки
 частно наемане на самолет
 кацане с частен самолет на летище Балчик

ЗАПОВЯДАЙТЕ

С. Божурец, Каварна 9656  България
Тел.: +359 58 510-510  Факс: +359 58 510-511
reservations@thraciancliffs.com  www.thraciancliffs.com

