
 

 
ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА: 

Call center: 0700 17 702 
Моб: (+359) 0882 643 100 (работно време: 08:30 – 17:00) 

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

 

ГРУПОВИ ОТСТЪПКИ – ЛЯТО 2022  

ОТ ЦЕНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИФТОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЛЕТНИ 

АКТИВНОСТИ В ПАМПОРОВО ЗА ГРУПИ НАД 15 ЧОВЕКА  

 

За групи от минимум 15 човека, „Пампорово“ АД обявява 10% отстъпка от официалните ценоразписи 

на билети, лифт карти, спускане с туби и активности в приключенски парк Язовира през летен сезон 2022, 

публикувани на http://pamporovo.me. 

Ръководителите на ученически групи (от минимум 15 човека) заплащат цената за деца (от 7 до 12 

ненавършени години) на всички изброени по-долу услуги. 

За да се ползва отстъпката е необходимо да се депозира предварително заявление на имейли 

tic@pamporovo.me и cashpvl@pamporovo.me с приложен списък с имената и датата на раждане на лицата, 

включени в групата, минимум един ден преди датата на ползване на услугите. Списъкът се предоставя и на 

касите в курорта при получаване на услугата.  

Билетите се получават на касите на „Пампорово” АД в Пампорово и Мечи чал, като заплащането се 

извършва от организатора на групата. При подаване на заявлението се посочва касата, от която групата желае да 

получи билетите, както и съоръженията, които ще бъдат използвани. 

За групи от 50 и повече човека, „Пампорово“ АД предоставя 15% отстъпка при същите условия. 

 

Груповите отстъпки важат при закупуване на: 

 БИЛЕТИ 

 ЛИФТ КАРТИ 

 СПУСКАНЕ С ТУБИ 

 АДВЕНЧЪР ПАРК ЯЗОВИРА 

 

Груповите отстъпки НЕ важат при закупуване на: 

 ФАМИЛНИ БИЛЕТИ 

 

 
При възникнали въпроси, моля свържете се с Туристическия център Пампорово на посочените контакти. 

mailto:tic@pamporovo.me
http://www.pamporovo.me/
http://pamporovo.me/
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ЦЕНОРАЗПИС вело услуги   
 летен сезон 2022

        0700 17 702  www.pamporovo.me 

Пълен байк пакет 
(включва наем на колело, екипировка, лифт карта и вело водач по лесни/фамилни маршрути) 

Възрастова група 

Брой дни 

Възрастен 

(лица над 18 год.) 
Младеж (12-17,99 г.) 
  ЛицЕ над 65+ год. 

Дете 

(от 7 до 11,99 год.) 

½ ден 183 лв. 179 лв. 158 лв. 

1 ден 250 лв. 242 лв. 207 лв. 

2 дни 475 лв. 459 лв. 392 лв. 

3 дни 677 лв. 653 лв. 552 лв. 

4 дни 858 лв. 826 лв. 701 лв. 
 

Картите са безконтактни, поименни, важат само в посока качване и се издават срещу депозит от 6 лв., който се 

възстановява на касите на лифтовете при връщане на лифт картата, заедно с касовия бон от покупката. 

Пакет “adventure” 
(по избран маршрут за групи от минимум 4 човека) 

Пакетът включва Цена на човек 

Наем на колело + екипировка + вело водач  
по избран лесен/ фамилен маршрут 

75 лв. 

Наем на планинско колело + екипировка 
 

вело пакети 

 

Брой дни 

Цена за лица над 12 години 
Цена за деца 

(от 7 до 11,99 г.) 

ПРОФИ АВАНГАРД КЛАСИК КЛАСИК 

½ ден 72 лв. 50 лв. 42 лв. 30 лв. 

1 ден 102 лв. 72 лв. 57 лв. 42 лв. 

2 дни 198 лв. 138 лв. 108 лв. 81 лв. 

3 дни 288 лв. 198 лв. 153 лв. 117 лв. 

4 дни 375 лв. 255 лв. 195 лв. 150 лв. 

Наем на планинско колело 
 

вело пакети 

 

Брой дни 

Цена за лица над 12 години 
Цена за деца 

(от 7 до 11,99 г.) 

ПРОФИ АВАНГАРД КЛАСИК КЛАСИК 

½ ден 65 лв. 42 лв. 35 лв. 27 лв. 

1 ден 87 лв. 57 лв. 42 лв. 35 лв. 

2 дни 168 лв. 108 лв. 78 лв. 66 лв. 

3 дни 243 лв. 153 лв. 108 лв. 95 лв. 

4 дни 315 лв. 195 лв. 135 лв. 120 лв. 



ЦЕНОРАЗПИС вело услуги   
 летен сезон 2022

        0700 17 702  www.pamporovo.me 

Наем на планинско електрическо колело  

1 ЧАС 25 лв. 

2 Часа 40 лв. 

½ ДЕН (9:00 ч. - 13:00 ч. / 13:00 ч. – 17:00 ч.) 60 лв. 

1 ДЕН 90 лв. 

*Всички колела се получават срещу ваучер, закупен от касата на лифтовете като за издаването му е необходимо да 

предоставите данни от вашата лична карта или паспорт. 

Наем на вело водач по лесни / фамилни маршрути 

Период от време 
Цена за индивидуален 

вело водач 

Цена на човек при група от 
минимум 4 човека 

1 ЧАС 60 лв. 23 лв. 

½ ДЕН (до 3 часа) 135 лв. 53 лв. 

1 ДЕН 180 лв. 68 лв. 

Наем на вело екипировка  Цена за брой 

Каска 14 лв. 

Ризница 14 лв. 

Наколенки 14 лв. 

Пълна вело екипировка  

(каска, ризница и наколенки) 
26 лв. 

 

 Обявените цени подлежат на промяна по решение на оперативното ръководство. 

 Забранени са преотстъпването и препродажбата на лифт карти. Ползването на Вашата карта от друго лице е нарушение. 

 При първото преминаване през турникетите, картата Ви се персонифицира чрез техническа визуализация на Вашия 

образ. Идентификацията на нарушители става автоматично при всяко следващо преминаване. 

 При установено ползване на една и съща карта от повече от едно лице, картата се блокира/конфискува без компенсация и 

повече не може да бъде използвана.  



ЦЕНОРАЗПИС лифт услуги   
 от 26 юни до 25 септември 2022

        0700 17 702  www.pamporovo.me 

 
 

Възрастова група (год.) 

Брой преминавания  

Възрастен 

(18-64) 
Младеж (12-17,99) 
  ЛицЕ над 65+ г. 

Дете 

(7-11,99) 

Еднократно преминаване 13 лв. 12 лв. 10 лв. 

Двукратно преминаване 19 лв. 17 лв. 14 лв. 

Трикратно преминаване 

качване и слизане 
25 лв. 21 лв. 17 лв. 

Четирикратно преминаване 

качване и слизане на два лифта 
29 лв. 24 лв. 19 лв. 

 

 

 

 

 
 

Видове СЕМЕЙНИ БИЛЕТИ 

 

Брой ползвани лифтове 

ПАКЕТ (1+2) ПАКЕТ (2+1) ПАКЕТ (2+2) ПАКЕТ (2+3) 

1 възрастен +  
2 деца (7-17,99) 

2 възрастни +  
1 дете (7-17,99) 

2 възрастни +  
2 деца (7-17,99) 

2 възрастни +  
3 деца (7-17,99) 

1 лифт 

двукратно преминаване 
45 лв. 50 лв. 61 лв. 71 лв. 

2 лифта 

трикратно преминаване 
55 лв. 63 лв. 76 лв. 88 лв. 

2 лифта 

четирикратно преминаване 
63 лв. 72 лв. 87 лв. 100 лв. 

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. Трикратното и четирикратното преминаване комбинира качване и слизане на 

лифтове №1 и №2 в Пампорово, съответно в три и четири посоки и не могат да се ползват само в посоки качване. 

 

 

Възрастова група (год.) 

Брой дни 

Възрастен 

(18-64) 
Младеж (12-17,99) 
  ЛицЕ над 65+ г. 

Дете 

(7-11,99) 

Полудневна лифт карта 

(9:00 ч. - 13:00 ч. / 13:00 ч. - 17:00 ч.) 
лифт карта за качвания нагоре 

29 лв. 24 лв. 20 лв. 

Целодневна лифт карта 

лифт карта за качвания нагоре 
43 лв. 35 лв. 27 лв. 

Двудневна лифт карта 

лифт карта за качвания нагоре 
82 лв. 66 лв. 50 лв. 

Тридневна лифт карта 

лифт карта за качвания нагоре 
114 лв. 90 лв. 66 лв. 

Четиридневна лифт карта 

лифт карта за качвания нагоре 
144 лв. 112 лв. 80 лв. 

Сезонна лифт карта 

лифт карта за качвания нагоре 
650 лв. 550 лв. 450 лв. 

депозит 
6 лв. 

(възстановява се при връщане на картата и касовия бон) 
 

Картите са безконтактни, поименни и се издават срещу депозит. Депозитът се възстановява при връщане на лифт картата и срещу 

касовия бон от покупката на касите. Лифт картите позволяват комбинирано ползване на работещите лифтове в Пампорово. Всички 

общи условия за ползване на лифтовите съоръжения и вело зоната може да прочетете на www.pamporovo.me. 

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

Лифт карти  

 

БИЛЕТИ за лифтове  

 

фамилни БИЛЕТИ 

 



 

 
 

0700 17 702 

tic@pamporovo.me 

Пампорово АД  

к.к. Пампорово 4870 І хотел Орловец І България  

Call center: 0700 17 702 
E-mail: tic@pamporovo.me І www.pamporovo.bike 

Hot line: (+359) 0882 643 100, (+359) 0884 59 55 93 

 
 

Ц Е Н О Р А З П И С 
● Адвенчър парк „язовира“ ● 

всеки ден от 10:00 до 18:00 часа 

А
 Д

 В
 Е

 Н
 Ч

 Ъ
 Р

  
 П

 А
 Р

 К
  

Я
 З

 О
 В

 И
 Р

 А
 

ПАКЕТ АДВЕНЧЪР ПАРК   
Цена за 

ВЪЗРАСТЕН 

Цена за 

ДЕТЕ (7-14 г.) 

 

o въжена градина с девет елемента 

o детски тролей 

o скокове върху въздушна възглавница 

o планински колела за обиколка по маршрут Язовира 

o нинджа трасе 

o фитнес на открито 

o кът за игри 

o достъп до язовира за риболов (уловът не е включен) 

o достъп до горска пътека за бягане 

o достъп до семейно вело трасе 

o зони за релакс 

23 лв. 15 лв. 

Активности в парк „Язовира“ 
Цена за 

ВЪЗРАСТЕН 

Цена за 

ДЕТЕ (7-14 г.) 

 

o въжена градина „Язовира“ (1 кръг) 18 лв. 15 лв. 

o скокове върху въздушна възглавница 8 лв. 

o такса за риболов в язовира 15 лв. 

o наем на въдица 15 лв. 

o улов в парк „Язовира“ (на кг) 17 лв. 

*Групи от 15 човека ползват 10% отстъпка от цените. 

mailto:tic@pamporovo.me
http://www.pamporovo.bike/


 

 
 

 

Пампорово АД  

к.к. Пампорово 4870 І хотел Орловец І България  

Call center: 0700 17 702 

E-mail: tic@pamporovo.me І www.pamporovo.bike 

Hot line: (+359) 0882 643 100, (+359) 0884 59 55 93 

 

Call center:  0700 17 702      tic@pamporovo.me 
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ТОП ПАКЕТ АДВЕНЧЪР ПАРК  
Цена за 

ВЪЗРАСТЕН 

Цена за 

ДЕТЕ (7-14 г.) 

o въжена градина с девет елемента 

o детски тролей 

o скокове върху въздушна възглавница 

o планински колела за обиколка по маршрут Язовира 

o нинджа трасе 

o фитнес на открито 

o кът за игри 

o достъп до язовира за риболов (уловът не е включен) 

o достъп до горска пътека за бягане 

o достъп до семейно вело трасе 

o зони за релакс 

23 лв. 15 лв. 

Активности в парк „Язовира“ 
Цена за 

ВЪЗРАСТЕН 

Цена за 

ДЕТЕ (7-14 г.) 

o въжена градина „Язовира“ (1 кръг) 18 лв. 15 лв. 

o скокове върху въздушна възглавница 8 лв. 8 лв. 

o стрелба с лък (6 изстрела) 8 лв. 8 лв. 

o такса за риболов в язовира 

o наем на въдица 

o улов в парк „Язовира“ (на кг) 

15 лв. 
15 лв. 
17 лв. 

*Групи от 15 човека ползват 10% отстъпка от цените. 

Т
У
Б

И
 

СПУСКАНЕ С ТУБИ НА ПЛАЦ СТУДЕНЕЦ 
Цена за 

ВЪЗРАСТЕН 

Цена за 

ДЕТЕ (7-14 г.) 

ЕДНО СПУСКАНЕ С ТУБИ ПО ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА 5 лв. 3 лв. 
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активност Пакетът включва ЦЕНА за наем 

Лудото спускане 

o наем на даунхил количка за ½ ден 
o защитна екипировка 
o полудневна лифт карта 

85 лв. 

ЕКШЪН КАМЕРА 
o наем на екшън камера за ½ ден (до 4 часа) 
o наем на екшън камера за 1 ден (до 8 часа) 

27 лв. 
38 лв. 

*Минималната възраст за спускане с даунхил количка е 14+ години. 
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е- Велосипеди под наем 1 ЧАС 2 ЧАСА ½ ДЕН  1 ДЕН 

НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЛАНИНСКИ КОЛЕЛА 25 лв. 40 лв. 60 лв. 90 лв. 
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НАЕМ НА ИГРИЩЕ ЗА ТЕНИС И ФУТБОЛ ЦЕНА НА НАЕМ 

o наем на тенис корт (1 час) – през деня 

o наем на тенис корт (1 час) – вечер 

o наем на тенис ракета (1 час) 

o наем на 3 топки за тенис (1 час) 

20 лв. 
30 лв. 
8 лв. 
5 лв. 

o наем на игрище за футбол на малки врати (1 час) – през деня 

o наем на игрище за футбол на малки врати (1 час) – вечер 

o наем на футболна топка (1 час) 

70 лв. 
80 лв. 
8 лв. 

MOUNTAIN  BODY & SOUL SPA LOUNGE ПАКЕТ 
Цена за 

ВЪЗРАСТЕН 

Цена за 

ДЕТЕ (7-14 г.) 

o плувен басейн, инфрачервена, финландска, кедрова, билкова и 

сауна парилка, арома парна баня, ледена стая, приключенски душ, 

голямо джакузи, достъп до хамам стая, релакс салон и фитнес 
30 лв. 15 лв. 

 

mailto:tic@pamporovo.me
http://www.pamporovo.bike/

