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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Български замъкБългарски замък в близост до моретов близост до морето
Замъкът „Влюбен във вятъра“ край с. Равадиново взе златен и сребърен медал в категорията „Туристиче-
ска атракция“ и бе обявен за архитектурно чудо на престижния международен конкурс A’ Design Award 2016. 
Родният призьор, творение на собственика си, бизнесмена Георги Тумпалов, изпревари с дизайна си дори 
резиденцията на краля на Саудистка Арабия – Абдула. Нашата атракция взе връх и над проекти от тради-
ционни победители в световните дизайнерски конкурси – американци, японци и индийци.

Конкурсът е сред най-сил-
ните в света за архитекту-
ра и дизайн, а в тазгодиш-
ното издание са се борили 
18 000 проекта в 20 катего-

рии. Журито, което ги избира, е от 46 
признати личности, които имат право 
да дадат няколко награди на един про-
ект. Изложби със спечелилите злат-
ните медали ще се покажат в Италия, 
Ватикана, Испания, Холандия и Китай. 
Освен награда победата дава право на 
членство в редица престижни между-
народни организации и бизнес струк-
тури. На собственика на замъка Георги 
Тумпалов пък е предложено да стане 
почетен член на журито на конкурса. 
Сред предишни носители на отличи-
ето са проекти на Ричард Брансън, 
собственик на компанията „Върджин 
атлантик“, на веригите „Шератон“ и 
„Дисниленд“. Веднага след официално-
то връчване на престижната награда, 
което съвпадна с началото на туристи-
ческия сезон, България се изкачи от 88 
до 35 място в световната класация на 
държавите с иновативен дизайн.

„Влюбен във вятъра“ – приказка в 
близост до морето. Мястото, където е 
построен замъкът е уникален приро-
ден феномен. Тук вятърът обича слън-
цето и винаги, когато слънцето грее, 
има и вятър. На това голо поле в бли-
зост до селото, Георги Тумпалов реша-
ва да сбъдне мечтата на детството си 
– да си построи замък, който същест-
вува само в приказките. Мечтата се 
превръща в реалност и замъкът, който 
е само на 3 км от Созопол привлича ог-
ромни тълпи от посетители от всички 
краища на света. 

Приказната сграда е изградена от 
20 000 тона камък – мраморизиран 
варовик, изваден от недрата на Стран-
джа планина, близо до границата с 
Турция. Според Геологическия инсти-
тут на БАН тези камъни са на възраст 
около 227 до 247 милиона години. Съ-

държат следи от микро диаманти и 
по тази причина замъкът си променя 
цвета – сутрин е с оттенък на розо-
во, през деня е бял, а по пълнолуние 
сияе. Счита се, че сградите изградени 
от мраморизиран варовик, са вечни. 
Сградата е украсена с орнаменти от ме-
синг, които препращат в легендарните 
рицарски времена. Градината е пълна 
със статуи, огромни дървени фенери 
с красива дърворезба, каменни птици 
и русалки. След като веднъж влезе в 
имението през голяма каменна пор-
та, посетителят поема към уникалния 
дворец. Следва красива арка, копие на 
Адриановата в Истанбул. Зад нея се на-
мира приказна градина с езеро, в което 
плуват лебеди. Има винарна (че как 
иначе!), кът за игра, а в градината рас-
тат над 3 000 вида цветя и други расти-
телни видове. Изграждането на атрак-
циона продължава. Пуснат е и новият 
фонтан, който е копие на Фонтан ди 
Треви в Рим. Скулптурите, повтарящи 
сътворените от Пиетро Брачи, са ръч-
но изработени от мрамор. Довършва 
се и т.нар. нефритена зала, която ще 
бъде действаща художествена галерия.

Замъкът в Равадиново е единстве-
ният новопостроен замък в Европа и 
със своята красота привлича много 
филмови компании. През 2013 г. Уолт 
Дисни използва естествения му декор, 
за да заснеме поредната версия на „Спя-
щата красавица“, говори се, че и други 
филмови компании проявяват интерес.

Така... За всичко това прочетох в 
българските медии и реших, че и аз 
трябва да видя приказния замък, глав-
но, защото е роден, български. За всич-
ки нас, живеещи в Чехия, не е трудно 
да си набележим отправна точка, пък 
и база за сравнение, защото едва ли 
има наш сънародник, който да не е по-
сетил поне един от красивите стилни 
чешки замъци или крепости. Призна-
вам си, че потеглих към „Влюбен-ия 
във вятъра“ с много ентусиазъм, кой-

то започна да се изпарява още, докато 
кретахме по прашния междуселски 
път (интересно какво ли е, ако вали 
дъжд?). Паркирахме на гола, също 
толкова прашна поляна, която някак 
си не се връзваше с европейските ни 
представи за паркинг пред световно-
известна атракция, но пък нали още се 
строи! Платихме чинно по 10 лева за 
вход – впоследствие се оказа, че сумата 
не включва нищо освен разглеждане-
то на градините, а всичко останало се 
заплаща отделно. Малко след входа ни 
посрещна собственикът Георги Тумпа-
лов, увековечен с помпозна статуя, на 
която са изписани думите, цитирани 
от мен още в началото на статията. Не 
пропуснахме да се снимаме в градини-
те, които наистина са много красиви, 
естествено многото дечица се тълпяха 
около зоологическия кът, а възрастни-
те не пропускаха да посетят винарната 
на замъка. Всъщност точно тук започ-
нах да усещам леко дразнене – част от 
интериора беше по-близо до кича, от-
колкото до изчистената класика на ев-
ропейските замъци. Не запалих свещ в 
параклиса, защото не бях сигурна, че 
отговаря на православния канон и че е 
осветен, но съжалявах, че си забравих 
очилата, за да мога и аз да се включа в 
преписването на Паисиевата история. 
Общо взето противоречивите чувства 
ме преследваха до края на посещени-
ето – хем се радвах, че един българин 
е успял да реализира мечтата си и я 
прави достояние на много хора, хем 
се ядосвах, че не е обърнал внимание 
най-напред на инфраструктурата – 
като се започне от описания прашен 
път и се стигне до грозната гледка, раз-
криваща се извън стените на замъка. 

При всички случаи обаче не съжа-
лявах за посещението – много неща мо-
гат да се променят с течение на времето, 
а най-важен е фактът, че и в България 
има интересни идеи, както и хора, кои-
то работят за осъществяването им.  ◆
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„Странник съм аз от да-
лечна земя и по пътя те нося 

в сърцето си. Пазих те скрито 
в моята душа, както майка 
пази детето си. Носих те дълго, 
моя мечта, и изграждах те ка-
мък по камък. Виждам те вече, 
пред мен си сега – влюбен във 

вятъра, приказен замък“
(надпис на входа)


