
Въведение

Маса за двама на брега на морето. Разходка с кану по водите на язовир сред почти 
алпийски гледки в сърцето на Родопите. Уикенд, прекаран в дегустации на вино и 

обиколки из ароматни лозя по Долината на Струма, наричана от някои „българската 
Тоскана“. 

Има места, които могат да ви накарат да се влюбите. Не просто в околните забе-
лежителности, но и в човека до вас. Те притежават особена магия, която трудно се 
описва с думи, но се усеща, когато си там.

Включените в тази книга 101 дестинации са именно от този вид. Независимо от 
повода – смятате да поискате ръката на любимата си, планирате годишнина от сват-
бата или просто търсите красиво местенце за един романтичен уикенд в подходяща 
компания, този пътеводител ще бъде вашият безценен помощник. 

Представите на хората за романтика са много различни. За повечето любовта е ин-
тимен акт, който изисква уединение. Затова началото е посветено на живописни села 
и етнографски комплекси, които могат да бъдат идеални скривалища за уморените от 
градския шум романтични души. 

Но дори и сред забързания ритъм на големия град човек може да открие скришни ме-
стенца, които са изненадващо романтични. Те са като градски оазиси, които предлагат 
уединение на влюбените и пазят спомена за безброй първи целувки. 

Ако си падате по приключения далеч от цивилизацията, в книгата ще откриете и 
селекция на най-романтичните природни забележителности – езера, водопади и скални 
феномени, които се свързват с любовта. Места, където човек може внезапно да се по-
чувства щастлив без причина. 

Няма как да пропуснем и морето. Независимо дали харесвате дивата красота на Ка-
радере, или предпочитате да разпускате с коктейл в ръка върху кабана легла, загърна-
ти в сянката на бели балдахини – тук ще откриете множество местенца, подходящи за 
любовна ваканция. 

Коя жена не си е мечтала да бъде принцеса? Да се вози в каляска и да живее в средно-
вековен замък. Ако вие и вашата половинка обичате приказките с щастлив край, обър-
нете внимание на селекцията от замъци и дворци в края на книгата.

За десерт сме приготвили ексклузивна селекция от най-добрите места за винен ту-
ризъм у нас. „Виното е поезия в бутилка“, възкликва писателят  Робърт Луис Стивън-
сън след едно пътешествие из Напа Вали. Модата на винените турове, която тръгна 
от Америка, вече достигна и до България. През последните години изникнаха десетки 
интересни дестинации – от малки бутикови изби до големи винени имения тип шато, 
предлагат петзвезден лукс със СПА и всички удобства. 

Защо да чакате Свети Валентин? Планирайте още сега вашата романтична вакан-
ция. България е пълна с места, които си струва да споделите с любим човек. 

Имаме 101 причини да смятаме така. 
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1 Добърско

Добърско е живописно село, заключено между три планини – Рила, Пирин и Запад-
ните Родопи. Близостта му до ски зоните в района на Банско, Разлог и Добри-

нище го прави много подходящо за уикендови бягства в близост до планината, но 
далеч от шума и навалицата в зимните курорти.

Селото е разположено на 1070 м надморска височина и граничи със защитената 
територия на Национален парк „Рила“. Точно на входа на селото има малък язовир, 
който отразява заснежените върхове на най-високата ни планина. Под нея са къщи-
те на Добърско, разположени терасовидно по склоновете. От техните прозорци и 
тераси се открива величествена гледка към долината на Места и Пирин. 

Селото е известно най-вече с уникалната си църква, в която се намират един-
ствените стенописи, изобразяващи Исус Христос на борда на „космически кораб“. 
Храмът е със статут на национален паметник на културата и е предложен за 
включване в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. 

Но това не е единствената причина да посетите Добърско. Селото ще ви оча-
рова с красивата си природа и гостоприемството на местните хора. В селото има 
хотел и две къщи за гости, които предлагат нощувки целогодишно, така че всички 
условия за един романтичен уикенд са налице. 
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88 Комплекс „Старосел“

Комплекс „Старосел“, включващ едноименната винарна и луксозен спа хотел, съче-
тава изключителните природни дадености на Предбалкана с богатата история 

на региона.  
Край Старосел се намира едно от най-големите струпвания на тракийски мо-

гили – техният брой е над 300, като по-голямата част от тях още не са проучени. 
Само на километър-два от винарната се намира храмът на Ситалк, разкрит от 
покойния д-р Китов, смятан за баща на науката тракология в България. 

Свидетелствата за присъствието на траките по тези земи са навсякъде, вклю-
чително и в двора на винарската къща, където можете да видите автентични 
каменни съдове за производство на вино – открити при разкопките на околните 
могили и запазени до наши дни. 

Усещането за уют, тишина и спокойствие тук се съчетават идеално с чистия 
планински въздух и топлата минерална вода. Минералните извори в района около 
Хисар са били притегателна сила за римляни и траки още в древността. 

Освен винени дегустации комплекс „Старосел“ предлага и спа атракции като 
„сауна в бъчва“ и просторен закрит басейн с минерална вода и стъклен покрив. Дво-
рът на комплекса е потънал в зеленина, а през лятото разположените навсякъде 
лозови насаждения осигуряват сянка на почиващите край басейна.
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