ПРОГРАМА ISIC CARDS И ПАМПОРОВО АД
ЛИФТ КАРТИ - СЕЗОН ЗИМА 2020/2021
За притежателите на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT CLUB карти, Пампорово АД предлага специални
преференциални условия и отстъпки при закупуване на лифт карта за ски зоната в курортен
комплекс Пампорово и за ски зона Мечи чал за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дни.
Предложението влиза в сила с началото на зимния сезон, като важи за цените по ценоразпис на
касите за продажба на лифт карти в к.к. Пампорово и каса Мечи Чал (Чепеларе) за сезон зима
2020-2021 и не включва периоди на промоционални цени, както и не се комбинира с други
отстъпки при различни от по-долу упоменатите условия за ползване.

ОТСТЪПКА ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИФТ КАРТА ЗА
КАРТОДЪРЖАТЕЛИ НА ISIC/ITIC/EYC/BRIGHT КАРТИ
Намалението от 8% важи при закупуване на лифт карти на следните каси:
•
•
•
•
•
•
•

Каса ски център 3 Студенец при долна станция на Лифт №2 – к.к. Пампорово
Каса ски център 1 Туристически център при долна станция на Лифт №1 – к.к. Пампорово
Каса ски център 2 Малина при ски гардероб „Пампорово“ АД
Каса ски център 2 Малина при долна станция на лифт №5 – к.к. Пампорово
Каса ски център Стойките при долна станция на лифт №6 – с.Стойките
Каса в хотел „Перелик“, к.к. Пампорово
Каса Мечи Чал – Чепеларе при долна станция на лифта

Работно време на касите през зимен сезон - всеки ден от 8:30 до 16:30 (без почивен ден).

Условия за ползване:
• Отстъпките са валидни при закупуване на лифт карта за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дни за зона
Пампорово и ски зона Мечи чал.
• Лифт картите 2в1 за Пампорово дават възможност за ползване на съоръженията и в ски зона
Мечи Чал.
• Лифт картите за лифт Мечи Чал дават достъп само до лифт и ски зона Мечи Чал
• Няма ограничение в броя услуги, които се ползват с отстъпка с ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта.
• Отстъпка за лифт картите получава единствено картодържателя на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта.
• Отстъпка за ски услугите получава единствено картодържателя на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта.
• Отстъпка за настаняването в хотели Орловец и Перелик се прилага за помещението, в което е
настанен картодържателя на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта.
• Отстъпките не важат за сезонни, семейни и индивидуални ски/сноуборд уроци.
• За да ползва отстъпките, притежателят на валидна ISIC/ITIC/EYC/BRIGHT карта следва да я
представи пред служителите на Пампорово АД, които обслужват касите, гардеробите и
рецепциите на хотелите.
• С предоставянето на личните данни, описани по-горе, туристите се съгласяват Пампорово АД
да ги използва в съответствие с описаната „Политика за поверителност на дружеството“,
публикувана на www.pamporovo.me. Лица, които не желаят да предоставят данните си, не могат
да ползват отстъпката и услугата.
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ПРОГРАМА ISIC CARDS И ПАМПОРОВО AД
СКИ УСЛУГИ – СЕЗОН ЗИМА 2020/2021
За притежателите на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT CLUB карти, Пампорово АД предлага 15% и 8% отстъпка
при ползването на зимни ски и сноуборд услуги на територията на ски зона Пампорово.
Предложението влиза в сила с началото на зимния сезон, като важи за цените по ценоразпис на
касите за продажба на ски услуги в к.к. Пампорово валидни за сезон зима 2020/2021 и не включва
периоди на промоционални цени, както и не се комбинира с други отстъпки при различни от подолу упоменатите условия за ползване.

ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДНИТЕ СКИ И СНОУБОРД УСЛУГИ:
1.
2.
3.

Наем на ски или сноуборд екипировка (ски комплект, сноуборд, ски обувки, щеки, каски)
Ски или сноуборд училище в група
Детска ски градина целодневна и полудневна

ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДНИТЕ СКИ И СНОУБОРД ПАКЕТИ
ПРИ 3 И НАД 3 ДНИ:
1.
2.
3.
4.

Голям ски/сноуборд пакет – ски/сноуборд училище в група, оборудване и лифт карта
Малък ски/сноуборд пакет 1 – ски/сноуборд училище в група и лифт карта
Малък ски/сноуборд пакет 2 – ски оборудване и лифт карта
НОВ ПРОДУКТ ЗА СЕЗОНА: Научи се да караш ски или сноуборд – 6 дневен пакет с включени:
лифт карта, оборудване и ски или сноуборд училище в група.

Изброените по-горе ски и сноуборд услуги се предлагат на касите на ски центровете в к.к.
Пампорово и могат да бъдат ползвани в ски гардеробите на „Пампорово“ АД:
• Kаса и ски гардероб на ски център 2 Малина – к.к. Пампорово;
• Каса и ски гардероб ски център 1 Туристически център – к.к. Пампорово;
• Каса информационен център в хотел „Перелик“ - к.к. Пампорово.
Работно време на касите и гардеробите в ски зона Пампорово през зимен сезон - всеки ден от
8:30 до 16:30 (без почивен ден).

Условия за ползване:
•
•
•
•
•

Отстъпките са валидни при закупуване на ски или сноуборд услуги за ски зона Пампорово.
Няма ограничение в броя услуги, които се ползват с отстъпка с ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта.
Отстъпка за ски услугите получава единствено картодържателя на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта.
Отстъпките не важат за индивидуални ски или сноуборд уроци.
За да ползва отстъпките, притежателят на валидна ISIC/ITIC/EYC/BRIGHT карта следва да я
представи пред служителите на Пампорово АД, които обслужват касите и гардеробите.
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ПРОГРАМА ISIC CARDS И ПАМПОРОВО АД
ОТСТЪПКА ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ В ХОТЕЛ „ПЕРЕЛИК“ 5*
И ХОТЕЛ „ОРЛОВЕЦ“ 5*- СЕЗОН ЗИМА 2020/2021
За притежателите на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT CLUB карти, Пампорово АД предоставя 20% отстъпка за
резервация в хотели Перелик и Орловец в к.к. Пампорово за сезон зима 2020/2021.
Предложението важи за официалните цените за настаняване за сезон зима 2020/2021 и не включва
периоди на промоционални цени, както и не се комбинира с други отстъпки.

ОТСТЪПКА ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ В ХОТЕЛИТЕ
ПЕРЕЛИК 5* И ОРЛОВЕЦ 5*
Условия за ползване:
• Отстъпка за настаняването в хотели Орловец и Перелик се прилага за помещението, в което е
настанен картодържателя на ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта.
• Отстъпката се начислява за стаята, в която ще бъде настанен като основен гост притежателя на
валидна ISIC, ITIC, EYC и BRIGHT карта. Всички прилежащи помещения към резервацията се
заплащат по официално обявените цени за съответния период.
• Отстъпката не важи по време на период на ранни записвания или други промоционални
периоди и не се комбинира с други отстъпки или програми за лоялни клиенти.
• За да ползва отстъпките, притежателят на валидна ISIC/ITIC/EYC/BRIGHT карта следва да я
представи пред служителите на Пампорово АД на рецепциите на хотелите.
• С предоставянето на личните данни, описани по-горе, туристите се съгласяват Пампорово АД
да ги използва в съответствие с описаната „Политика за поверителност на дружеството“,
публикувана на www.pamporovo.me. Лица, които не желаят да предоставят данните си, не могат
да ползват отстъпката и услугата.
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