
NARTY W BUŁGARII - BANSKO
SUNRISE PARK & SPA HOTEL****
Stacja  narciarska  Bansko  w  Górach  Pirin   to  obecnie  jeden  z
najbardziej  atrakcyjnych  ośrodków  narciarskich  na  terenie
Europy  Wschodniej,  przez  narciarzy  spoza  Bułgarii  odkryty
całkiem niedawno, w kraju znany dobrze już od wielu lat. Główne
tereny narciarskie rozlokowane są pod szczytem Todorka (2746
m n.p.m.).  Amatorów sportów zimowych przyciąga  tu  nie  tylko
infrastruktura narciarska i zaplecze noclegowe ale też wyjątkowa
atmosfera  i  niesamowite  widoki  (Park  Narodowy  gór  Pirin
znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO).

 Ośrodek  dysponuje  65  km  doskonale  przygotowanych  tras
narciarskich. Nowoczesna sieć wyciągów o dużej przepustowości
liczy  łącznie  22  km.  Działa  tu  kolejka  gondolowa,  wyciągi
krzesełkowe (2,3 oraz 4 -osobowe), orczyki, w tym także wyciągi
dla dzieci. 80% tras wyposażonych jest w armatki śnieżne. Około
35%  tras  przeznaczonych  jest  dla  początkujących.  Wśród  tras
niebieskich  jest  16  kilometrowa  najdłuższa  trasa  ośrodka-
sztucznie  naśnieżana i  oświetlona.  Generalnie jednak Bansko to
ośrodek,  którego zalety doceniają  przede wszystkim narciarze z
pewnym  doświadczeniem.  Dużo  tu  tras  czerwonych  (najdłuższa
Balkaniada-  liczy  ok.  2500m)  i  czarnych  (25%  to  trasy  dla
ekspertów - wymagające naprawdę dobrej techniki).          

Bansko to ośrodek, w którym organizuje się liczne zimowe imprezy. Po
nartach  na  turystów  czeka  wiele  atrakcji:  liczne tawerny  i  bary,
smaczna  kuchnia  i  przyjazna  atmosfera.  W  Bansku  w  unikalny
sposób udało się połączyć tradycję z nowoczesnością. Zarówno w
samym miasteczku jak i w okolicy jest wiele zabytków i ciekawych
obiektów kultury.

Lokalizacja: BanskoSki info: blisko wyciągu (kilka minut pieszo),
do wyciągu dowozi również bezpłatny skibus (w godzinach 8-11 i
15-17:00)

Hotel****: restauracja,  barbeque,  lobby  bar,  sala  konferencyjna,  wi  fi
internet w lobby, spa centrum/ mały basen wewnątrz, sauna, jacuzzi,
siłownia, hotel posiada 57 apartamentów

Pokoje- wyposażenie: łazienka,  TV sat, telefon, aneks kuchenny, lodówka, balkon, 



1 dzień: Wyjazd z wybranego miejsca ok. 17:00. Nocny przejazd

do Bułgarii.

2  dzień: Przyjazd  do  hotelu  w  Bansku.  Zakwaterowanie,  czas  do

samodzielnego zagospodarowania, obiadokolacja, nocleg.

3-7  dzień: Śniadanie,  czas  do  samodzielnego  zagospodarowania,

możliwość korzystania z wyciągów narciarskich, obiadokolacja, nocleg.

8  dzień: Śniadanie,  wykwaterowanie,  wyjazd  do  Polski  ok.

godziny 10:00.

9 dzień: Powrót do Polski w godzinach wczesnych porannych. 

Termin: 11-19.01.2020r.

Cena:  1590 zł  1390 zł

Promocyjna cena przy rezerwacji do 30.10.2019

Zniżki dla dzieci z 2 osobami dorosłymi w pokoju:
0-2 lata 100% zniżki 
3-5 lat 60 % zniżki 
6-12 lat 40% zniżki 
powyżej 12 lat lub 3 osoba dorosła w pokoju 10% zniżki 

Cena zawiera:

 transport komfortowym autokarem 

 6 noclegów w Hotelu**** w pokojach/apartamentach 2-4
osobowych 

 możliwość  korzystania  z  basenu,  sauny,  łaźni  parowej,
siłowni na terenie hotelu

 6 śniadań i 6 obiadokolacji 

 ubezpieczenie KL, NNW, BP i SKI

 opiekę rezydenta/przedstawiciela biura

 taksę klimatyczną

 podatek vat 

 opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: 

 karnetów narciarskich 

 świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera” 

VitaSUN BIURO TURYSTYCZNE
Biuro: 42-504 Będzin ul. Gzichowska 116a 
tel. 533 897 483
e-mail: magdalena.mann@vitasun.pl
LICENCJA ORGANIZATORA Marszałka Województwa Śląskiego  NR 872
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