
1. Калатис, Мангалия

Градът  е  разположен  на  брега  на  морето  и  е  бившата  гръцка  колония
Калатис. Това е  летен туристически град, който разполага с широки плажове и
хотели, вили и къщи за гости. Основан е в края на IV в. пр. н. е. от жителите
на  Понтийски  Херакъл,  разположен  на азиатския  бряг  на  Черно  море.
Крепостта  е  наречена  на  река  Калес,  която  е преминавала  през  земите  на
мегаполиса  Хераклея.  Един  оракул  предсказва,  че  крепостта,   която  е  в
основата на изграждането на Калатис, скоро ще се превърне в една от най-
силните, но и една от най-богатите в района.

Мангалия (Калатис) е най-старият град в Румъния. През 1899 г. Мангалия е
обявена за първия морски и спа курорт в Румъния, след като лабораторните
анализи установяват, че минералните й води са сулфатни, алкални, имат леко
съдържание на натриев хлорид и йод.

Основните туристически атракции в Мангалия са:

 Археологическият музей „Калатис-Мангалия“ представя историческите
останки от древната крепост „Калатис“. Музеят е открит през 1959 г., след като
модернизационните работи на града разкриват безброй останки от неолитния,
гръцкия, римския и римско-византийски периоди. Той включва разнообразни
предмети с историческо значение, като се започне с експонатите в музея и се
стигне до археологическите паметници на територията на Мангалия: защитната
стена на Калатис, римско-византийския некропол и знатната гробница. Важна
част от музея е папирусната гробница, датираща от  IV в. пр. Хр. Откритият в
гробницата папирус е написан на гръцки и е най-старият документ, открит в
Румъния. 

 Византийската  сграда  е  исторически  паметник,  датиращ  от  V-VI в.
Историческите  останки  са  открити  между  1993-1995  г.  по  време  на
строителството на хотел „Президент“ и са интегрирани в сградата на хотела,
където  има  отворен  музей.  Правоъгълният  ансамбъл,  изграден  от  големи
блокове  варовик,  свързани  с  варов  хоросан,  се  е  простирал  в  миналото  в
близост до градския плаж и се е състоял от няколко зали. В музея, разположен
в  хотела,  са  изложени  керамични  съдове,  използвани  за  съхранение  и
транспорт на храни, както и различни архитектурни фрагменти.




