


ТЕРМА ЕКО 

ВИЛИДЖ

Модерен комплекс на българският 
черноморският бряг

Разположена на 28 км от Варна 
летище

➢ Два пет-звездни хотела със 

СПА центрове

➢ 8 Семейни Вили

➢ Собствен сондаж  за 
минерална вода

➢ Спортен Комплекс

➢ Олимпийски Басейн

➢ Ледена Пързалка

➢ Футболно Игрище

➢ Тенис Кортове



Комплексът се захранва с 

минерална вода от 

близкият природен 

резерват ''Балтата‚‘

➢ Дълбочина на сондаж –

700 метра

➢ Много силно изразено 

противовъзпалително и 
обезболяващо действие. 

Минерална Вода

Терма 

Еко Вилидж



Аниони

1 Хлориди (Cl) mg/l 104.60

2
Хидрогенкарбонати
(HCO3)

mg/l 347.80

3 Сулфати (SO4) mg/l 23.25

4 Нитрати (НО3) mg/l <5,00

Катиони

1 Калций (Ca) mg/l 55,11

2 Магнезий (Mg) mg/l 22,50

3 Натрий (Na) mg/l 82,03

4 Калий (K) mg/l 4,14

5 Желязо (Fe) mg/l 0,28

Микрокомпоненти

1 Бор (В) mg/l 0.238

2 Барий (Ва) mg/l 0.109

3 Кадмий (Cd) mg/l <0.050

4 Цинк (Zn) mg/l 0.074

Терма 

Еко Вилидж

Състав на Минерална Вода



Лечението и възстановяването се провежда 
от висококвалифициран екип специалисти в 
различни области на  здравеопазването –
лекари, рехабилитатори, кинезитерапевти и 
масажисти.

Ползването на определения вид балнеопакет
се определя от главния лекар на медикъл
СПА центъра и включва безплатен 
медицински преглед и съответния брой 
лечебни процедури всеки ден.

Всички лечебни програми са изработени и 
стандартизирани от Министерство на 
здравеопазването и отговарящи на нормите 
на Европейския съюз по Балнеология и СПА 
туризъм. 

Всеки гост на хотела може да се възползва 
от: 

➢ лечебно-консултативна дейност, 

➢ балнеология, 

➢ рехабилитация и възстановяване, 

➢ климатолечение и правилно хранене. 

Медицински Център

Терма 

Еко Вилидж



Оздравителни Програми

Медикъл СПА центъра предоставя 

възможности за лечение и профилактика 

като специализира в модерната 

физиотерапия и рехабилитация 

предимно на:

➢ Дегенеративни и възпалителни 
заболявания на опорно двигателният 
апарат

➢ Състояния след травматични 
увреждания 

➢ Болести на периферна нервна 
система

➢ Дихателни заболявания 

➢ При нарушена обмяна на 
веществата

➢ Редуциране на стреса и умората

➢ Укрепване на имунната система

Терма 

Еко Вилидж



Оздравителни Програми

Комплекс „THERMA VILLAGE“ 
съвместно с  Медикъл СПА 
центъра предоставят оптимално 
решение за ефективно лечение 
и превенция чрез  3,5, 7,10 и 14-
дневни пакети, които включват

➢ Спортно-възстановителна 
програма

➢ Артроревматична програма 

➢ Програма уморени крака 

➢ Дихателна Програма 

➢ Калолечебна програма 

➢ Програма за хронични кожни 
заболявания

➢ Програма за лечение с 
патология на централна и 
периферна нервна система 

Терма 

Еко Вилидж



Спа Програми

Комплекс „THERMA VILLAGE“ 

съвместно с  Медикъл СПА 

центъра предоставят оптимално 

решение за ефективно лечение 

и превенция чрез  3,5, 7,10 и 14-

дневни пакети, които включват

➢ Релакс-антистрес програма

➢ Таласо програма 

➢ Отслабване и стягане 

➢ Младост и свежест на лице и 

тяло

➢ Детоксикация на тялото 

➢ Ревитализираща терапия

Терма 

Еко Вилидж



Масажи и Терапии

Комплекс „THERMA VILLAGE“ 
предлага и различни масажи и 
терапии:

➢ Класически масаж

➢ Лечебен  масаж

➢ Арома балсам масаж

➢ Релакс – антистрес масаж

➢ Дълбокотъканен масаж

➢ Антицелулитен масаж

➢ Биоенерго масаж Fohow

➢ Таласо масаж под струите 
на Душ Виши

… и други Спа Ритуали и Терапии

Терма 

Еко Вилидж



➢ 289 стаи

➢ Един остновен ресторант

➢ Един А-Ла-Карт ресторант с 

морска гледка 

➢ Нощен бар “Moulin Rouge”

➢ 24 часов Лоби бар

➢ Спа и Балнео център с 

минерална вода

➢ Фитнес зала с екипировка 

Technogym

➢ Стая за йога

➢ 3 конферентни зали

Хотел

Терма Еко*****

Най-добрър СПА-
Медицински хотел за 2019



Удобни стаи с красива гледка 

както към морето, така и към 

парковете, за да накарат 

вашите корпоративни гости да 

се чувстват като у дома

Три различни дизайна

➢ Лаванда 

➢ Слънце и

➢ Африка

Стаи

Хотел

Терма Еко*****



3 вида вили:

➢ Вила Премиум (6+1)

➢ Вила Лукс (6+1)

➢ Вила (4+1)

Всяка вила е на два етажа:

➢ Първи етаж – дневна с дивани

➢ Втори етаж – Две спални

➢ Двойно легло

➢ Двойно или две единични легла

Удобства:

➢ Самостоятелен басейн 

➢ Веранда с градинска мебел

Средиземноморски Вили

Хотел

Терма Еко*****



Основен Ресторант „Ла Меню” 

Ресторант „Ла Меню” предлага 
на вкусни традиционни 
български ястия и 
интернационална кухня

Нашите готвачи са готови да 
отговорят на всеки вкус или 
специфични изисквания към 
храната, за да се почувствате 
специални

Ресторант „А ла Карт“

Ресторант А ла Карт е изискано 
място, където можете да 
почувствате обслужването на 
високо ниво и да се насладите 
на страхотната гледка към 
морето от терасата през лятото

Ресторанти

Хотел

Терма Еко*****



Спа центърът ни е чудесно 
място за почивка

Спа центъра разполага с:

➢ 25 м закрит басейн 

➢ Външно джакузи

➢ Солна Стая

➢ Парна Баня и Сауна

➢ Душове Vichy и Sharko

➢ Масажни стаи

➢ Козметичен салон

➢ Крио кабина и 
криолиполиза

Спа Център

Хотел

Терма Еко*****



Бар Мулен Руж

➢ Уникална обстановка за 
напитки след часове

Лоби Бар

➢ Насладете се на освежаваща 
напитка за добре дошли и се 
отпуснете в релаксиращата 
атмосфера

Пицария Il Basilico

➢ За нашите гости с All-Inclusive 
пакетни престои, нашият 
вътрешен пицарен ресторант 
предлага напитки, закуски и 
разбира се, пица

Барове и нощни заведения

Хотел

Терма Еко*****



➢ 46 стаи

➢ Спа Център

➢ Една конферентна зала

➢ Фитнес зала с 

екипировка Technogym

➢ Тенис корт

➢ Волейболно игрище

➢ Футболно поле

➢ Нощен бар Лондон

Хотел

Терма Палас *****

Нашият Бутиков Хотел



Удобства

Стаи

Луксозни стаи с красива 
гледка към морето, осигуряват 
идеално място за почивка

Барове и Заведения

На разположение на нашите 
гости има 2 бара

Бар Лондон, с

➢ Дартс,

➢ Билярд и

➢ Боулинг

Лоби бар Маракеш

Хотел

Терма Палас *****



Терма Палас предлага 
два ресторанта

➢ Италиански ресторант 
"Франческо" и

➢ Руски ресторант 
"Распутин"

Елегантното обслужване 
и незабравимите 
деликатеси, осигурени от 
нашия гурме готвач,  
допълват възхитителните 
ястия

Ресторанти

Хотел

Терма Палас *****



След дълъг ден отпуснете се в 
топлия басейн с минерална вода.

Минералната вода на Кранево ще 
помогне на тялото и духа ви да се 
освежат и приготвят наново

На ваше разположение в нашия 
СПА център където можете да 
намерите

➢ Финландска сауна

➢ Турска баня

➢ Арома-билкова вана

➢ Солна стая

➢ Кнайп вани за крака

... и много други

Басейни и Спа Център

Хотел

Терма Палас *****



Просторни градини

Зелените и големи външни 
пространства, заедно с 
детските площадки и 
спортните съоръжения, ще ви 
позволят напълно да се 
насладите на вашата почивка

На разположение на нашите 
гости са:

➢ Тенис корт (твърд)

➢ Корт за плажен волейбол

➢ Футболен 
стадион(28x19м)

Градини и Спортни съоръжения

Хотел

Терма Палас *****



Размер на конферентните 

зали

➢ Зала „Зевс“ – 300 м2

➢ Зала „Грийн“ – 134 м2

➢ Зала „Сън“ – 94 м2

➢ Зала „Уинтер“ – 65 м2

➢ Зала „5 Авеню“ – 65 м2

Конферентни Зали

Терма 

Еко Вилидж



С предварителна заявка безплатно 
ще Ви осигурим:

➢ Екран

➢ Флипчарт

➢ Ползване на факс

➢ Принтер

➢ Ксерокс

➢ Високо скоростен интернет

Срещу заплащане ще ви 
предоставим за ползване:

➢ Озвучаване

➢ Мултимедиа

➢ Консумативи за флипчарт

➢ Кафе пауза и работен обяд

Терма 

Еко Вилидж



КХЛ & NHL Размер на пързалка

Може да се използва за:

➢ Фигурно пързаляне

➢ Хокей и

➢ Кърлинг.

Професионалните 

съблекални, построени през 

2020 г., позволяват на играчите 

да се подготвят в 

професионална среда.

Black Sea 

Ice Arena

Професионална Ледена Пързалка



Black Sea Ice Arena е идеален 

за събития на тийм билдинг.

Ледената пързалка е идеална 

за:

Отборни игри

Групови уроци за фигурно 

пързаляне

Състезания за кънки

… И още много групови и 

индивидуални дейности като:

„Баварският керлинг игра за 

два отбора от 8 души“

Black Sea 

Ice Arena

Тийм Билдинг



Therma Village 

Arena - Kranevo

Спортни Обекти

Тенис Кортове

Построени през 2020 г., 3-те тенис 
корта „Шамот“, сертифицирани 
от ITF, са идеални както за 
професионални, така и за 
любителски турнири.

Футболен Стадион

Нашият стадион (60x40), построен 
през 2020 г., с изкуствена настилка 
с най-висок клас, сертифициран 
от FIFA & UEFA е идеален за 
футболни игри през цялата година.

Олимпийски Басейн

Олимпийският ни басейн с 8 ленти 
е мястото за летни тренировъчни 
лагери както за професионални, 
олимпийски и любители 
спортисти.



Ресторант 

Терма Бийч

Ресторант на Плажа

Разположен на плажа в 

Кранево, ресторант Терма 

Бийч е идеалното място да се 

нарадвате на залязващото 

слънце, докато се 

наслаждавате на морските 

деликатеси и напитки

Изпитайте се на 

специалитетите и гледките от 

ресторанта, докато 

релаксирате в нашата 

специална VIP секция



Therma Beach може да 
предложи на вашия екип място 
за отдих и в същото време 
места за отборни спортове край 
морето като:

➢ плажен футбол,

➢ плажен тенис

➢ и плажен волейбол!

През 2019 г. Therma Eco Village 
беше официален домакин на 
Европейското първенство по 
тенис на плаж!

Терма 

Бийч

Безкраен Плаж



Терма

Еко Вилидж

Трансфери и Транспорт

Комплекс THERMA VILLAGE 
предлага на всички настоящи 
и бъдещи трансфери на гости 
от и от всички места на 
територията на Република 
България.

В комплекса има 
електромобили които в 
график патуват между 
хотелите и плажа за удобство 
на нашия гост



Екскурзии

Предлагаме забележителности 
за:

➢ Варна

➢ Ботаническа градина и 
дворец Балчик

➢ нос Калиакра

➢ Дегустации на вино

➢ Аладжа манастир

➢ Голф игрище

➢ … И други места

Терма

Еко Вилидж



Хотел Терма Еко

Спа Център 

Тел:+359 885 350 680

Емайл: office@thermavillage.com

Хотел Терма Палас

Спа Център:

Тел: +359 885 88 46 00 / 400

www.thermavillage.com




