Kъща за гости „Нептун“ с.Равда – забележителности в
околността

1. Вятърната мелница на Несебър: Вятърните мелници на Несебър предават
типичния облик на Несебър от миналото и са своеобразен символ на града. От
турската епоха са останали две сгради, които със своя типичен изглед са
характерен момент в общия силует на града. Това са вятърните мелници
2. Базилика "Св. Богородица Елеуса": Една от най-старите църкви на Несебър
Базиликата "Св. Богородица Елеуса" датера от V в. Тя е разположена е на
морския бряг в северната част на полуострова. Дълга е 28 метра и широка – 18
метра и има форма на трикорабна базилика с три апсиди и нартекс (преддверие),
а двата странични кораба имат по още две, по-малки апсиди (северна и южна).
3. Крепостната стена на Стария Несебър: Запазената от векове крепостна стена
на рибарското градче Месембрия
4. Старата митрополия на Несебър: Църквата "Св. София", известна като
Старата Митрополия датира от V век и е добре запазен исторически паметник.
5. Византийските терми на Юстиниан I Велики: Макар и само отчасти запазени,
термите представляват един внушителен паметник от византийско време.
6. Етнографски музей - Несебър: Целта на изложбата е да покаже, макар и
отчасти, голямото изкуство на българката от дебрите на Странджа, от равнините на
Карнобатско и Айтоско, от крайбрежието на Черно море.
7. Археологически музей "Старинен Несебър": Археологическите проучвания
на несебърския полуостров и неговата акватория през последните четири десетилетия
разкриха богати колекции от значими паметници на културата.
8. Новата митрополия на Стария Несебър: Църквата Св. Стефан, наричана още
Новата митрополия, е сравнително добре запазен архитектурен паметник.
9. Музей на солта в Поморие: Музеят представя древната анхиалска технология
за производство на морска сол.Солниците на музея и днес произвеждат сол по
автентичната технология, която се практикува повече от 25 века.
10. Антична куполна гробница – Поморие: Паметник на културата от национално
значение. Намира се в западния некропол на античния град, сега в района на станция за
лозарство и овощарство северозападно от пътя Поморие – Бургас.

