
AQUA PARK NEPTUNAQUA PARK NEPTUN PRESENTATION



Със своите многобройни водни пързалки и разнообразни заведения, допълнителни атракции, обширни зелени площи и разнообразни услуги, аквапарк 
“Нептун“ предлага на своите гости едно наистина изключително изживяване на световно ниво. 

Стройтелството му започва през 2015г., а комплексът е официално открит за посетители на 01-ви август 2017г. и макар в разгара на летния сезон, той 
бързо се превръща в любима и много търсена атракция за малки и големи. 

Аква паркът се намира в непосредствена близост до емблематичния Замък – “Влюбен във вятъра“ в с.Равадиново и е отново дело на семейство 
Тумпалови – построили превърналият се атракция номер 1 на южното ни черноморие замък. Същият стремеж към съвършенство и огромно внимание 
към детайла те са вложили и в този проект, обричайки го на несъмнен успех.

В мащабния проект разположен на 50 000кв.м., освен много въображение, страст и усилия, са вложени и  22 млн. лв. Инвестиция, която гарантира 
безкомпромистно качество и безопастност на съоръженията. 

Аква парк “Нептун“ е на минути безплатен трансфер от най-актуалните южни курорти – Созопол, Черноморец, Приморско и Китен, а столицата на Южното 
ни черноморие - Бургас е едва на 33 км. или около 25 мин. по първокласен четирилентов път.  

AQUA PARK NEPTUNAQUA PARK NEPTUN

www.aquaparkneptun.com



AQUA PARK NEPTUN MAPAQUA PARK NEPTUN MAP

КУЛА “А”
КУЛА “B”
ПРАТЕР
БАР “ТОРНАДО” 
ПАРТИ БАР - СЕДЯЩА ЗОНА  И ГОЛЯМ БАСЕИН
ВОДЕН БАР 
ДЕТСКИ БАР/WC
АМФИТЕАТЪР
КАСА/ДАМСКА СЪБЛЕКАЛНЯ/СЕЙФ/WC

КАСА/МЪЖКА СЪБЛЕКАЛНЯ/ЛЕКАР/WC
МИНИ МАРКЕТ
БЕБЕШКИ БАСЕИН С ДЪЛБОЧИНА - 10СМ
ЗОНА ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ  ДЕЦА
ШАТРИ
ЗОНА ДЕТСКИ ИГРИ
ИГРИЩА - ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ ФУТБОЛ
ХРАНИТЕЛЕН БЛОК
WC
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2 LANE MULTILANE - 1.22 М.

ГИГАНТСКА КОФА - СТУДЕН ДУШ

700 CRAZY CRUISE - 2.44 М.

96" FAMILY SLIDE - 2.44 М.

900 TYPHOON TUNNEL SLIDE - 8.54 М.

900 BODY SLIDE - 7.32 М.

900 TYPHOON TUNNEL & 700 CRAZY CRUISE SLIDE - 9.76 М.

900 BODY SLIDE - 4.88 М.



THUNDER CRUISE*

RIVER RIDE*

MULTI LANE* 

CRAZY CRUISE SLIDE*

TYPHOON TUNNEL 900* 

TYPHOON TUNNEL 54*

FLOAT SLIDE OPEN*
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      1. Thunder cruise - Гръмотевица - минимум 130см височина, под 10   
      години с придружител, при единична туба максимално тегло 110кг,   
      при двойна туба до 220кг. Забранено спускане без туба.    
      Освобождаване на пързалката веднага след приводняване. 

   2. River ride - Пътуване по реката -минимум 130см, използва се туба за два или 4 човека.  
   невероятно преживяване и вълнуваща комбинация от затворен тунел тайфун.    
   Пързалянето започва с люлеене по завои в тунел тайфун, което води до увеличаване на  
скоростта при придвижването напред през 360 градусов лупинг. Това осигурява фантастично преживяване с 
покачване на адреналина, като пързалянето приключва с меко приземяване.

3. Multi Lane - състезание с килимчета.- минимум 130 см, 4 лентова писта за скоростно състезание с килимчета

4. Crazy cruise slide -  Камикадзе - минимум 130см и над 10години. Забранено спускането по двама, седнал и с 
главата надолу. Съоръжението се използва без килимчета и туби. Неповторимо изживяване и емоция от 
огромното покачване на адреналин при свободното спускане от височина 12 м.

5. Typhoon tunnel 900 - Тайфун - 130см, над 10 год. Забранено спускането с главата напред и използването на 
туби и килимчета. Затворен тунел с много завои

6. Typhoon tunnel 54 - Тайфун тунел - 130см, под 10г с придружител. Използва се с единична или двойна туба. 
Множество завои и ускорения в тунел тайфун

7.  Float slide open -  130 см,под 10г с придружител. Използва се с единична или двойна туба. 



CRUSADER - минимален ръст 130см. Деца под 10г 
само с придружител. Използва се с двойна туба и 
общо тегло до 160кг. Напуснете съоръжението 
веднага след края. Екстремно усещане с 
внезапни пропадания, постига се ефект от 
люлеене на махало и се излиза настрани в 
басеина.
BODY TORNADO  - минимален ръст 160см 
(дълбочина на басеина 160см) Не се използват 
туби и килимчета. Позата при спускане трябва да 
бъде задължително легнал с прибрани ръце. За 
любителите на високият адреналин и 
екстремните изживявания, силни усещания  през 
тъмен тунел и ускорение в торнадото.
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Заведения:

Аква Парк “Нептун“ е проектиран така, че незавизисимо от своята възраст, гостите му да се забавляват в продължение на цял ден, без да се налага да 
напускат територията му. 

На  4-те бара, от които единият – воден,  предлагат огромно разнообразие на атрактивни коктейли, алкохолни, безалкохолни и топли напитки. Големият 
кът за хранене    предлага салатен бар и богато сандвич, пица и грил меню, пресни плодови фрешове и десерти.

Всеки ден в определено време от деня се обявява – Happy Hour – 2 коктейла на цената на един.

Допълнителни услуги:

Освен водните атракции, комплексът разполага и с игрище за мини – футбол, голям батут, надуваеми атракциони, целодневна анимация за деца и 
възрастни, фотографски услуги и мини маркет. Безплатен интернет на територията на Аква Парк “Нептун”.
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Замъкът „Влюбен във вятъра” е осъществена детска мечта на 
Гоерги Костадинов Тумпалов (1956), който е архитект, проектант и 
строител от самото начало, когато през далечната 1996 
начертава с лопата на земята голям кръст и върху него с 
денонощен труд на цялото семейство, работници от близкото 
село Равадиново и с Божията помощ изгражда камък по камък 
величествен замък - сбъдната приказка, създадена с много 
любов!

Стилът на Замъкът е Приказен, Вълшебен.Изграден е изцяло от 
20 000 тона камък, който е специално добит от недрата на 
Странджа планина. Камъкът е мраморизиран варовик и 
присъства навсякъде – в оградата, изкуственото езеро, стените и 
кулите, параклиса и избата. 

Замъкът „Влюбен във вятъра” е една уникална атракция, не само 
за България. Той привлича с еднакъв интерес и възхищение, 
както българи, така и чужденци. Потопете се в приказния разкош 
на един замък от детските приказки и позволете на себе си да 
се загубите във вълшебната му атмосфера.
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Безплатен трансфер от и до определени курортни селища и хотели.

               ТРЪГВАНЕ
 ЧЕРНОМОРЕЦ - АКВА ПАРК - НЕПТУН  ЦЕНТЪР      9:30/10:30/14:00
        МАГАЗИН ЧЕРНОМОРЕЦ (ЗАД ЛУКОЙ)  9:40/10:40/14:10
        КЪМПИНГ ГРАДИНА     9:45/10:45/14:15
     
 АКВА ПАРК НЕПТУН - ЧЕРНОМОРЕЦ  АКВА ПАРК НЕПТУН - ЧЕРНОМОРЕЦ  16:30/18:30
     
     
     
 СОЗОПОЛ - АКВА ПАРК НЕПТУН   СВ.ТОМА     9:20/10:30/13:40
        ДЮНИ      9:30/10:40/13:50
        ГРИЙН ЛАЙФ     9:40/10:50/14:00
        БУДЖАКА (кръстовището под lidle)  9:50/11:00/14:10
        СУПЕРМАРКЕТ СОЗОПОЛ (НОВИЯ ГРАД)  10:00/11:10/14:20
        САНТА МАРИНА      10:10/11:20/14:30
     
 АКВА ПАРК НЕПТУН - СОЗОПОЛ - СВ.ТОМА  АКВА ПАРК НЕПТУН - СОЗОПОЛ - СВ.ТОМА 16:30/18:30
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ТРАНСФЕРИ



Безплатен трансфер от и до определени курортни селища и хотели.

               ТРЪГВАНЕ
 ЛОЗЕНЕЦ - АКВА ПАРК НЕПТУН   ОАЗИС      9:00/11:00
        ЦЕНТЪР  
     
     
 КИТЕН - АКВА ПАРК НЕПТУН   СРЕЩУ АВТОГАРАТА    9:20/11:20
     
     
     
 ПРИМОРСКО - АКВА ПАРК НЕПТУН  СУПЕРМАРКЕТ (ДО АВТОГАРАТА)   9:30/11:30
     
     
     
 АКВА ПАРК НЕПТУН - ПРИМОРСКО - КИТЕН- ЛОЗЕНЕЦ       16:30/18:30
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КОНТАКТИ:

0700 800 59 /0888 262 222
facebook.com/neptun.aquapark
www.aquaparkneptun.com
e-mail office@aquaparkneptun.com

адрес с. Равадиново до замъка “Влюбен във вятъра” 


