
 

  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОТ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ 

ВЪЖЕНИ ЛИНИИ В К.К. ПАМПОРОВО ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН  

Call center: 0700 17 702  

Mob: (+359) 0882 643 100 (работно време|working time: 08:30 – 17:00) 

E-mail: tic@pamporovo.me | www.pamporovo.me 

 

 БИЛЕТИТЕ важат само в рамките на деня, в който са издадени.  

 Всяко преминаване през турникет, независимо от посоката-качване към върха или слизане, се зачита за 

едно преминаване. 

 Билетите за ТРИКРАТНО и ЧЕТИРИКРАТНО преминаване комбинират качване и слизане по лифтове #1 и 

#2 в Пампорово, съответно в три и четири посоки, и не могат да се ползват само в посоки качване. 

 При закупуване на билети, фамилни билети, лифт карти и вело пакети за деца (лица от 7 до 12 

ненавършени години) и за младежи (лица от 12 до 18 ненавършени години) възрастта се удостоверява със 

заверена ученическа книжка или документ за самоличност.  

 Възрастта на лица на 65 и повече години се удостоверява с представяне на документ за самоличност.  

 Лица с 50 и повече процента нетрудоспособност, ползват 50% намаление от цените на билетите и лифт 

картите (с изключение на сезонната лифт карта и фамилния билет), срещу предоставено ТЕЛК решение. 

 Всички деца до 7 ненавършени години ползват лифтовете безплатно, но задължително с придружител. 

 ФАМИЛНИТЕ БИЛЕТИ са валидни за семейства с лица на възраст от 7 до 18 ненавършени години и могат 

да се ползват по схема: 1 възрастен и 2 лица (7-17,99 год.); 2 възрастни и 1 лице (7-17,99 год.); 2 възрастни 

и 2 лица (7-17,99 год.); 2 възрастни и 3 лица (7-17,99 год.). Всички останали придружаващи лица доплащат 

по стандартен ценоразпис на билетите.  

 Фамилните билети не се комбинират с други отстъпки и намаления. 

 ЛИФТ КАРТАТА дава възможност за ползване на работещите лифтове в Пампорово и важи само за 

качвания. 

 Всички видове лифт карти са поименни, не могат да се преотстъпват на други лица, получават се лично и 

изискват снимка на клиента. Снимката се прави на място на касата при закупуване на картата.  

 СЕЗОННИТЕ ЛИФТ КАРТИ важат за всички работещи лифтове в Пампорово и лифт Мечи чал в рамките на 

летния сезон. 

 При закупуване на лифт карта се заплащат 6 лева за чип картата. Сумата се възстановява срещу 

предоставяне на касова бележка и връщане на лифт картата на касите. 

 Лифт картите може да се презареждат онлайн през уеб магазина в официалната страница на курорта 

www.pamporovo.me и от касите в ски зона Пампорово. 

 С покупката на карта или билет за лифтовете се приема, че лицата са се запознали с Общи условия за 

предоставяне на услуги и правила за ползване на пътнически въжени линии през летен сезон. 

 С предоставянето на личните данни, туристите се съгласяват Пампорово АД да ги използва в съответствие 

с описаната „Политика за поверителност на дружеството“, публикувана в официалната страница на курорта 

www.pamporovo.me. 
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