ЦЕНОРАЗПИС промо период 19.12.20-15.01.21
PRICE LIST promo period 19.12.20-15.01.21
ЛИФТ КАРТИ от 19.12.20 до 15.01.21

SKI PASSES for 19.12.20-15.01.21

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТОВЕТЕ В СКИ ЗОНИ ПАМПОРОВО И МЕЧИ ЧАЛ FOR LIFTS IN PAMPOROVO & MECHI CHAL SKI AREAS
Брой дни
Number of days

младежи youths 12-17,99 г.
лица на и над adults over 65 г.

възрастен
adult

дете от 7-11,99 г.
child 7-12 years

½ ДЕН DAY /12:30-16:30/

43 лв.

34 лв.

24 лв.

1 ДЕН DAY

52 лв.

42 лв.

31 лв.

2 ДНИ DAYS

102 лв.

81 лв.

60 лв.

3 ДНИ DAYS

147 лв.

117 лв.

87 лв.

4 ДНИ DAYS

192 лв.

153 лв.

114 лв.

5 ДНИ DAYS

235 лв.

187 лв.

140 лв.

6 ДНИ DAYS

279 лв.

222 лв.

165 лв.

МАЛЪК СКИ ПАКЕТ от 19.12.20 до 15.01.21

SMALL SKI PACKAGE 19.12.20-15.1.21
THE PACKAGE INCLUDES: SKI RENTAL & SKI PASS 2in1

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: НАЕМ СКИ ОБОРУДВАНЕ И ЛИФТ КАРТА 2в1

младежи youths 12-17,99 г.
лица на и над adults over 65 г.

Брой дни
Number of days

възрастен
adult

дете от 7-11,99 г.
child 7-12 years

1 ДЕН DAY

62 лв.

52 лв.

38 лв.

2 ДНИ DAYS

122 лв.

101 лв.

70 лв.

3 ДНИ DAYS

177 лв.

147 лв.

102 лв.

4 ДНИ DAYS

232 лв.

193 лв.

134 лв.

5 ДНИ DAYS

285 лв.

237 лв.

165 лв.

6 ДНИ DAYS

339 лв.

282 лв.

195 лв.

Лифт картите и ски пакетите в промо период могат да бъдат закупени и важат само в рамките на обявения период.
Ski passes and ski packages in the promotional period can only be purchased and valid within the announced period.

МАЛЪК СНОУБОРД ПАКЕТ SMALL SNOWBOARD PACKAGE 19.12.20-15.01.21
НАЕМ СНОУБОРД ОБОРУДВАНЕ И ЛИФТ КАРТА 2в1 THE PACKAGE INCLUDES: SNOWBOAED RENTAL & SKI PASS 2in1
Брой дни
Number of days

възрастен
adult

1 ДЕН DAY

72 лв.

62 лв.

2 ДНИ DAYS

142 лв.

121 лв.

3 ДНИ DAYS

207 лв.

177 лв.

4 ДНИ DAYS

272 лв.

233 лв.

5 ДНИ DAYS

335 лв.

287 лв.

6 ДНИ DAYS

399 лв.

342 лв.

младежи youths 12-17,99 г.
лица на и над adults over 65 г.

Сноуборд пакетите в промо период могат да бъдат закупени и важат само в рамките на обявения период.
Snowboard packages in the promotional period can only be purchased and valid within the announced period.
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ЦЕНОРАЗПИС промо период 19.12.20-15.01.21
PRICE LIST promo period 19.12.20-15.01.21
ГОЛЯМ СКИ/СНОУБОРД ПАКЕТ BIG SKI/SNOWBOARD PACKAGE 19.12.20-15.01.21
ВКЛЮЧВА: ЛИФТ КАРТА, НАЕМ ОБОРУДВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА - СКИ (4 ЧАСА НА ДЕН) ИЛИ СНОУБОРД (2 ЧАСА НА ДЕН)
INCLUDES: SKI PASS, RENTAL & LESSONS IN A GROUP – SKI (4 HOURS PER DAY) OR SNOWBOARD (2 HOURS PER DAY)
*Сноуборд обучението не се предлага за деца до 12 години. *Snowboard lessons are not available for kids under 12 years.
Брой дни
Number of days

възрастен
adult

младежи youths 12-17,99 г.
лица на и над adults over 65 г.

дете от 7-11,99 г.
child 7-12 years

1 ДЕН DAY

122 лв.

112 лв.

73 лв.

2 ДНИ DAYS

242 лв.

221 лв.

130 лв.

3 ДНИ DAYS

317 лв.

287 лв.

172 лв.

4 ДНИ DAYS

416 лв.

377 лв.

259 лв.

5 ДНИ DAYS

520 лв.

472 лв.

305 лв.

6 ДНИ DAYS

579 лв.

522 лв.

345 лв.

*Заявки за пакети с включено ски/сноуборд обучение се приемат до 09:45 часа в деня на ползване на пакета.

*Requests for packages with ski/snowboard training included are accepted until 09:45 am on the day of using the package.

ПЪРВИ СТЪПКИ В СКИТЕ/СНОУБОРДА FIRST STEPS SKIING/SNOWBOARDING
ВКЛЮЧВА: ДОСТЪП ДО ВЛЕК, ОБОРУДВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА - СКИ (4 ЧАСА НА ДЕН) ИЛИ СНОУБОРД (2 ЧАСА НА ДЕН)
INCLUDES: DRAG LIFT ACESS, RENTAL & LESSONS IN A GROUP – SKI (4 HOURS PER DAY) OR SNOWBOARD (2 HOURS PER DAY)
*Сноуборд обучението не се предлага за деца до 12 години. *Snowboard lessons are not available for kids under 12 years.
Брой дни
Number of days

възрастен
adult

младежи youths 12-17,99 г.
лица на и над adults over 65 г.

дете от 7-11,99 г.
child 7-12 years

1 ДЕН DAY

90 лв.

90 лв.

57 лв.

2 ДНИ DAYS

180 лв.

180 лв.

100 лв.

Пакетът е подходящ за начинаещи скиори и сноубордисти.
Обучението се провежда на ски център 2 - Малина в специално обособена ски зона за обучения.
Пакетът включва достъп до влек и движеща се 36-метрова пътеката на ски център 2.
The package is recommended for beginner skiers and snowboarders.
The training is held at the ski center 2 – „Malina“ in a special ski area for training.
The package includes access to a ski drag and a 36-meter magic carpet at Ski Center 2.

CONDITIONS

УСЛОВИЯ

FOR SKI PASSES, PACKAGES AND LIFT TICKETS USE

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТ КАРТИ, ПАКЕТИ И БИЛЕТИ












Възрастта на лица над 12 години се удостоверява с представяне на лична карта или ученическа карта.
The age of persons over 12 years is confirmed only by presenting a student or personal identity document.
Възрастта на лица на 65 и повече години се удостоверява с представяне на документ за самоличност.
The age of persons over 65 years is confirmed only by presenting a personal identity document.
Лица с 50% и повече процента нетрудоспособност, ползват 50% намаление от цените на билетите и лифт картите (с
изключение на сезонните лифт карти), включително в промо периоди, срещу предоставено ТЕЛК решение.
Persons with 50% or more disability benefit from a 50% discount on ski pass prices and lift tickets (excluding seasonal ski
passes), including promotional periods, when representing an Expertise of permanently reduced working capacity.
При закупуване на лифт карта за 7 и повече дни и чип карта за презареждане през онлайн магазина в
www.pamporovo.me се изисква заплащане на 6 лева за консуматив. Сумата се възстановява срещу предоставяне на
касова бележка и лифт карта.
For purchase of ski passes for 7 or more days and chip card for recharging via the web shop in www.pamporovo.me a
payment of 6 BGN is required for consumables. The amount is refunded with the return of the receipt and the ski pass.
Заявки за пакети с включено ски/сноуборд обучение се приемат до 09:45 часа в деня на ползване на пакета.
Requests for packages with ski/snowboard training included are accepted until 09:45 am on the day of using the package.
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ЦЕНОРАЗПИС промо период 19.12.20-15.01.21
PRICE LIST promo period 19.12.20-15.01.21
БИЛЕТИ ПАМПОРОВО

LIFT TICKETS PAMPOROVO

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТОВЕТЕ В СКИ ЗОНА ПАМПОРОВО

FOR USE OF LIFT FACILITIES IN PAMPOROVO SKI AREA

възрастен
adult

младежи youths 12-17,99 г.
лица на и над adults over 65 г.

дете от 7-11,99 г.
child 7-12 years

ДВУПОСОЧЕН БИЛЕТ ЗА 1 ЛИФТ
RETURN TICKET FOR 1 LIFT

20 лв.

16 лв.

12 лв.

ДВУПОСОЧЕН БИЛЕТ ЗА 2 ЛИФТА #1 & #2
RETURN TICKET FOR 2 LIFTS #1 & #2

30 лв.

24 лв.

18 лв.

Видове билети
Type of tickets

SEASONAL SKI PASSES 2in1

СЕЗОННИ ЛИФТ КАРТИ 2в1
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТОВЕТЕ В СКИ ЗОНИ ПАМПОРОВО И МЕЧИ ЧАЛ
Видове карти
Type of ski passes

възрастен
adult

FOR LIFTS IN PAMPOROVO & MECHI CHAL SKI AREAS

младежи youths 12-17,99 г.
лица на и над adults over 65 г.

дете от 7-11,99 г.
child 7-12 years

СЕЗОННА FULL SEASONAL

1660 лв.

1272 лв.

894 лв.

ДЕЛНИЧНА WEEKDAYS SEASONAL

1125 лв.

870 лв.

612 лв.

СПЕЦИАЛНА КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА
“ЗЛОПОЛУКА И ПОМОЩ ПРИ НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ В ПЛАНИНАТА ” ЗА ДЕЦА ПОД 7 ГОДИНИ

SPECIAL INSURANCE SKI PASS
ACCIDENT IN THE MOUNTAIN'S AID FOR CHILDREN UNDER 7 YEARS
Карта за допълнителна застраховка на дете под 7 години,
валидна със срок на издаване на лифт картата на придружаващото го възрастно лице
Supplemental insurance pass for a child under 7 years, valid with term of issue of the ski
pass of the accompanying adult

CONDITIONS

УСЛОВИЯ

FOR SKI PASSES, PACKAGES AND LIFT TICKETS USE

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТ КАРТИ, ПАКЕТИ И БИЛЕТИ












2 лв.

Възрастта на лица над 12 години се удостоверява с представяне на лична карта или ученическа карта.
The age of persons over 12 years is confirmed only by presenting a student or personal identity document.
Възрастта на лица на 65 и повече години се удостоверява с представяне на документ за самоличност.
The age of persons over 65 years is confirmed only by presenting a personal identity document.
Лица с 50% и повече процента нетрудоспособност, ползват 50% намаление от цените на билетите и лифт картите (с
изключение на сезонните лифт карти), включително в промо периоди, срещу предоставено ТЕЛК решение.
Persons with 50% or more disability benefit from a 50% discount on ski pass prices and lift tickets (excluding seasonal ski
passes), including promotional periods, when representing an Expertise of permanently reduced working capacity.
При закупуване на лифт карта за 7 и повече дни и чип карта за презареждане през онлайн магазина в
www.pamporovo.me се изисква заплащане на 6 лева за консуматив. Сумата се възстановява срещу предоставяне на
касова бележка и лифт карта.
For purchase of ski passes for 7 or more days and chip card for recharging via the web shop in www.pamporovo.me a
payment of 6 BGN is required for consumables. The amount is refunded with the return of the receipt and the ski pass.
Заявки за пакети с включено ски/сноуборд обучение се приемат до 09:45 часа в деня на ползване на пакета.
Requests for packages with ski/snowboard training included are accepted until 09:45 am on the day of using the package.
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