
Настаняване и развлечения 

 

Град Мурфатлар е населено място, което към момента, без само по себе си да е 

туристическа дестинация, представлява или спирка по туристическите маршрути в 

окръг Констанца, или алтернатива за прекарване на ден за почивка или спортни 

дейности в природата.  

В този контекст частната инфраструктура е недостатъчно развита поради липсата на 

активно туристическо търсене. Така, че има една единствена структура с възможност 

на настаняване, туристическа спирка Фънтъница, разположена на площадката на 

Натура 2000 ROSCI0083 Фънтъница Мурфатлар, на около 2 км от центъра на града и 

осигуряваща 32 места за настаняване в 16 двойни стаи и ресторант с 250 места. По 

отношение на структури с възможност за обществено хранене, няколко ресторанта и 

тераси с различни профили оживяват града. Лозаро-винарският туризъм се представен  

от туристическия пункт Мурфатлар и Центъра за изследване и развитие на лозарството 

и винопроизводство в града и винарската изба "Домениул Владой" в село Симинок. 

 

 

 

Мурфатлар – хилядолетия лозаро-винарство 

a) Материални и нематериални елементи от природното и културно наследство: 

лозови насаждения „Мурфатлар“, лозовите масиви "Изба Владой", център за 

изследване и развитие на лозарството и винарството „Мурфатлар“, дребни 

производители; варовиковите хълмове; легенда и история на лозарството. 

 Елементи на бъдещето: Събитие „Мурфатлар - хилядолетия на 

лозаровинарство”; винен маршрут Мурфатлар, развил се стъпка по стъпка; публичния 

музей на лозата и виното от Мурфалар; кули за наблюдение на варовиковите хълмове.  



 

 

b) Инфраструктура и основни услуги: посещаваните винарски изби в град 

Мурфатлар, център за изследване и развитие на лозарството и винарството 

„Мурфатлар“; Туристически комплекс Фънтъница, други места за настаняване, 

ресторанти и местни заведения за обществено хранене. 

 Елементи на бъдещето: Туристически пункт Мурфатлар - развит  и 

модернизиран; оферта на дребните производители - щандове пред вратата на къщата, 

при входа на лозовите насаждения; частна инфраструктура за посрещане на туристи; 

концепция и реализиране на мобилен винен щанд; център/винени SPA центрове 

Мурфатлар; маркировки и елементи за популяризиране на Мурфатлар като портал за 

лозаровинарство-Мурфатлар; ръководство за винен маршрут Мурфатлар или по 

маршрути, избрани от групите туристи; експозиция и продажба на местни вина,  

сувенири, подходящи за този продукт, произведени от добруджански занаятчии.  

Мурфатлар - дива природа 

a) Материални и нематериални елементи на природното и културно наследство: 

Резервата Фънтъница - Мурфатлар; Варовиковото езеро - Историята на езерото; 

варовиковите хълмове. 

 Елементи на бъдещето: Организиране на състезания, събития, дни на 

отворените врати, посветени на природното наследство на Мурфатлар. 

b) Инфраструктура и основни услуги: места за настаняване и хранене, пътища за 

достъп, маркировки. 

 Елементи на бъдещето: пешеходни  алеи и маршрути, детски площадки, кули 

за наблюдение; маркировки и информационни табла; екскурзовод от Националния 

център за туристическа информация и промотиране - Мурфатлар; Приключенски парк 

Фънтъница; уелнес и здравни центрове. 



 



Мурфатлар - добруджански мултикултурализъм 

a) Природни и културни елементи на материалното и нематериалното културно 

наследство: старият център на града;  защитени исторически паметници; 

Паметник на героите; Комплеска   канала Дунав-Черно море и паметникът 

Стража; местни легенди и истории; продукти от виненото и гастрономическо 

наследство; фолклор, културни събития и др. 

 Елементи на бъдещето: разширен Културен дом  в Мурфатлар и разнообразни 

културни дейности; тематичен парк, посветен на природното и културно наследство на 

Мурфатлар; Музей/постоянна изложба за местната история и постижения; елементи на 

валорификация на скалния комплекс Мурфатлар, разработени на етапи; събития, 

посветени на културния туризъм.  

 

b) Базова инфраструктура и услуги: туристически комплекс Фънтъница, други 

места за настаняване, ресторанти и местни заведения за обществено хранене; 

пътища за достъп, пешеходни пътеки; маркировки на достъпите, указателни 

табели за туристите и др. 

 Елементи на бъдещето: Маркировки и информационни табла, монтирани 

върху елементи   в стария център, сгради  паметници, църквите и джамията и др .; 

пешеходни пътеки, велосипедни маршрути; частна инфраструктура за посрещане на 

туристи. 

 


