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Видове пакети 

 

 

БРОЙ ДНИ 

лифт карта  

+  

ски оборудване 
 
 

(ски, обувки, щеки)  

лифт карта   

+  

сноуборд оборудване 
 

 

(сноуборд, обувки) 

Пълен ски/ сноуборд 

пакет в група* 
 

(лифт карта + ски/ сноуборд 
оборудване + ски училище х4 ч./ 

сноуборд училище х2 ч.) 

1 ден 90 лв. 100 лв. 170 лв. 

2 дни 176 лв. 196 лв. 336 лв. 

3 дни 246 лв. 279 лв. 486 лв. 

4 дни 323 лв. 367 лв. 643 лв. 

5 дни 397 лв. 453 лв. 772 лв. 

6 дни 469 лв. 537 лв. 889 лв. 
 

 
 

Видове пакети 

 

 

 

бРОЙ ДНИ 

лифт карта  

+  

ски оборудване 
 

 

(ски, обувки, щеки)  

лифт карта   

+  

сноуборд оборудване 
 

 

(сноуборд, обувки) 

Пълен ски/ сноуборд 

пакет в група* 

 
 (лифт карта + ски/ сноуборд 

оборудване + ски училище х4 ч./ 
сноуборд училище х2 ч.) 

1 ден 74 лв. 84 лв. 154 лв. 

2 дни 146 лв. 166 лв. 306 лв. 

3 дни 204 лв. 237 лв. 444 лв. 

4 дни 266 лв. 310 лв. 586 лв. 

5 дни 328 лв. 384 лв. 703 лв. 

6 дни 387 лв. 455 лв. 807 лв. 
 

 

 

Видове  

пакети 

 

 

бРОЙ ДНИ 

лифт карта  

+  

ски оборудване 
 

(ски, обувки, щеки)  

лифт карта   

+  

сноуборд оборудване 
 

(сноуборд, обувки) 

Пълен ски пакет  

в група* 

 
 

 (лифт карта + ски/ сноуборд 
оборудване + ски училище х4 ч./ 

сноуборд училище х2 ч.) 

1 ден 55 лв. 63 лв. 118 лв. 

2 дни 106 лв.  122 лв. 232 лв. 

3 дни 150 лв. 177 лв. 339 лв. 

4 дни 194 лв. 226 лв. 446 лв. 

5 дни 240 лв. 276 лв. 540 лв. 

6 дни 283 лв. 325 лв. 613 лв. 

* Услугата се предлага при наличие на свободни места в група, която е повече от 5 човека. 

ЦенА на пакет за възрастен (лица от 18 до 64 години вкл.) 

 

ЦенА на пакет за младеж (лица от 12 до 17 години вкл.)/ лицЕ над 65+ г. 

 

 

ЦенА на пакет за дете (лица от 7 до 11 години вкл.) 

 


