
ПАРЦЕЛИ 
ЗА РАЗВИТИЕ
НА КЪМПИНГ



ПАРЦЕЛИ ПОДХОДЯЩИ ЗА КЪМПИНГ

ЛЮБИМО МЯСТО ЗА  

 ДИСТАНЦИОННА РАБОТА ОТ ПЛАЖА

ПРИЯТНИ ЕМОЦИИ НА ОТКРИТО   



ПАРЦЕЛИ ДО КЪМПИНГ ЗЛАТНА РИБКА, СОЗОПОЛ

ЛОКАЦИЯ НА ПАРЦЕЛИТЕ

РАЗСТОЯНИЕ ОТ
Град София - 410 км 
Град Бургас - 30 км 

ЛОКАЦИЯ
За Созопол

9901

Черноморец

Старият път

Созопол

Плаж „Златна Рибка”

Град Созопол е един от най-старите градове по 
българското Черноморие. Той е сред 
най-популярните морски курорти в страната и е 
предпочитана къмпинг дестинация заради 
множеството незастроени плажове, разположени 
около него. Градът е разделен на стар и нов град, 
които впечатляват със своята атмосфера. 

Двата парцела са разположени само 
на 5 минути с кола от Созопол. Те са с отлични 
природни дадености за къмпинг и с пряк достъп 
до новоизградения локален път. 



ПАРАМЕТРИ НА ПАРЦЕЛИТЕ
Обща площ на парцел 1 
Обща площ на парцел 2

9 197 кв.м
2 200 кв.м

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
• Покупка на парцел и реализациятa
му като къмпинг

ПРЕДЛАГАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ
• Подготовката на входящи документи 
пред административните органи

И двата парцела имат достъп до асфалтов 
път, който ги свързва бързо със съседния 
град Созопол.  

ОТЛИЧЕН ДОСТЪП 

• Избор на правоспособни лица за 
оценка на имота
• Разработката на идеен проект за 
разпределяне на площта на видове зони

Парцелите са разположени на изключително 
атрактивна локация. Целият регион около брега 
на залива се е обособил като предпочитана 
дестинация за хора, търсещи отмора сред 
природата на една от най-големите плажни 
ивици със златист пясък и лазурни морски води. 
Тук са едни от най-предпочитаните къмпинги – 
къмпинг Градина, Златна рибка, Герен и 
най-популярните плажни барове и заведения, 
изградени изцяло в унисон с природните 
дадености. Плажната ивица е известна с 
водните спортове и забавления – тук е основно 
място по българското Черноморие за уиндсърф 
и кайт. Предлагат се джетове, гмуркане със 
Seabob и водни колела. Поради множеството 
къмпинги около парцелите има изградена 
инфраструктура, супермаркети, ресторанти и 
търговски обекти. 
Всичко това позволява къмпингуване с много 
удобства в непосредствена близост до 
парцелите. 

Теренът на парцелите е равен, с възможност за 
реализация на къмпинги с палатки или 
каравани, както и по-луксозна глампинг 
концепция. Част от парцелите имат дървесна 
растителност, което е предпоставка за отмора 
сред хладина и зеленина в топлите летни дни. 
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