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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.) 

Първи стъпки  

в група* 
  

(ски влек пътеки + ски/ сноуборд 
оборудване +  

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

В ските В сноуборда 

1 ден 100 лв. 110 лв. 180 лв. 125 лв. 135 лв. 

2 дни 196 лв. 216 лв. 356 лв. 

n/a 

3 дни 282 лв. 306 лв. 522 лв. 

4 дни 372 лв. 404 лв. 692 лв. 

5 дни 455 лв. 495 лв. 830 лв. 

6 дни 540 лв. 588 лв. 960 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.) 

Първи стъпки  

в група* 
  

(ски влек пътеки + ски/ сноуборд 
оборудване +  

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

В ските В сноуборда 

1 ден 82 лв. 92 лв. 162 лв. 120 лв. 130 лв. 

2 дни 162 лв. 182 лв. 322 лв. 

n/a 

3 дни 234 лв. 258 лв. 474 лв. 

4 дни 308 лв. 340 лв. 628 лв. 

5 дни 380 лв. 420 лв. 755 лв. 

6 дни 450 лв. 498 лв. 870 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.) 

Първи стъпки  

в ските в група* 

 

 (ски влек пътеки + ски/ 
сноуборд оборудване +  

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

1 ден 63 лв. 69 лв. 143 лв. 110 лв. 

2 дни 122 лв.  134 лв. 282 лв. 

n/a 

3 дни 177 лв. 192 лв. 417 лв. 

4 дни 232 лв. 248 лв. 552 лв. 

5 дни 285 лв. 301 лв. 660 лв. 

6 дни 336 лв. 354 лв. 756 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.) 

 


