
sănătății „Geranea”
Ecopark în aleea 



Ecoparkul „Geranea” este un loc frumos, care 
inspiră și reîncarcă cu energie pozitivă.  Departe 
de zgomotul urban și de aerul poluat, vremea a 
păstrat un loc frumos, unde animalele aleargă 
liber și florile dansează sub sunetele micilor 
greieri din Dobrogea. Chiar și tracii au rămas 
fascinați de această localitate și au numit-o 
„Valea Primăverii” din cauza climatului blând și 
a naturii veșnice verzi, iar romanii au dat numele 
- „Geranium” - sănătate.

Ecoparkul 
„Geranea” 



Ecoparcul este situat în imediata apropiere a 
satelor Obrochishte, Tsarkva și Lyahovo. La 
numai 5 km de stațiunile Albena și aproximativ 
15 km de Nisipurile de Aur și la 35 km de Varna.
Acoperă o suprafața imprejmuită de 7000 ha.

Varna

Burgas

Sofia

Turkey

Romania

Geranea
Ecopark 

Greece

Bulgaria

Spain
Portugal

France Switzerland

Italy

Slovenia
 Croatia

Bosna
Bulgaria

Albania

Greece

Macedonia

 Serbia

Turkey

Romania

 Moldova

Ukraine

Geranea
Ecopark 

Varna

Burgas

Sofia

Iceland

Russia

Finland

Sweden

Norway

Denmark

Estonia

Latvia

Lithuania

 Belarus

 Poland

 Netherlands

Belgium Germany

 Czechia

Slovakia

Hungary
 Austria

 Ireland

United Kingdom

Unde suntem?



 Ferma are o selecție impresionantă de animale - 170 de căprioare 
frumoase, peste 250 de mufloni, aproape 50 de căprioare, 50 de capre 
cameruniene, peste 300 de mistreți și multe alte specii de animale. În 
parc, turiștii vor putea simți cu adevărat viața care fierbe în zonele 
neconstruite din Dobrogea.

...





 Natura sălbatică și imprevizibilitatea sălbăticiei, 
oferă o experiență de neuitat pentru toți bulgarii și 
oaspeții țării noastre. În acest scop, au fost construite 7 
turnuri, din care turiștii pot observa în siguranță 
animalele care se mișcă liber.

...



 În timpul plimbărilor pe traseele sănătoase, cu o vedere 
unică spre Marea Neagră și dealurile verzi, oaspeții complexului 
se pot bucura de liniștea foișoarelor și băncilor confortabile.
 Vizitatorii își vor răsplăti simțurile, bucurându-se nu numai 
de varietatea bogată de animale, dar și de frumoasele și 
diversele ierburi și copaci care cresc în zonă.

...



 Parcul e potrivit pentru odihnă, vizite de turiști, activități ecologice, 
teambuildinguri și evenimente.  Propune turism ecvestru. Pe lângă cai, oaspeții 
se pot plimba pe jos sau folosind căruțe special concepute.
 Păuni frumoase și multe alte animale exotice care se plimbă liber pot încânta 
privirile oaspeților din parc. Fazani, potârnichi și alte specii sălbatice pot întâlni 
pe calea lor iubitorii care iubesc aventurile în natură.

...



...
 În fiecare zi, vizitatorii și fotografii care doresc să-și crească 
adrenalina pot fi capabili să facă poze frumoase care atestă situații 
interesante, o parte din viața locuitorilor parcului Dobrogea în 
natura frumoasă.
 Ferma are o zonă de grătar în aer liber, unde după vânătoare sau 
vizită, oaspeții se pot relaxa sau încerca mâncăruri locale.





Durata unei plimbări este de trei ore.

Ecoparcul „Geranea” oferă ghiduri profesionale pentru grupuri organizate preînregistrate, iar 
orele de vizitare sunt 7-10, 10-13, 13-16 și 16-19.

Există, de asemenea, o oportunitate de vizită individuală la cerere prealabilă.

 Informații detaliate despre vizitarea parcului pot fi obținute la tel.:  0877 55 15 55

Ecoparcul „Geranea” 

Prețul vizitei pentru                  sezonul 2019 
Copii până la 6,99 ani gratis

Copii de la 7 până la 13,99 ani

Pensionarii și studenții 

12,00 BGN

12,00 BGN

Om adult 24,00 BGN

La fiecare 15 persoane unul gratis 

Plimbare cu calul de persoană timp
de 150 de minute 55,00 BGN

Dar cu căruță specială preț
total pentru 5 persoane. 110,00 BGN



Pentru informații:
+359 877  55 15 55

manager@ecopark-geranea.com
office@ecopark-geranea.com

marketing@ecopark-geranea.com


