
 

 

  

ООффееррттаа  ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа    
ДДееннттааллннаа  ААккааддееммиияя  ““РРООДДООППИИ””  вв  кк..кк..  ППааммппооррооввоо  

22  ММаарртт  22001177  ––  66  ММаарртт  22001177  
 

Настаняване в хотел ОРЛОВЕЦ***** 

      
 
Петзвездният хотел „Орловец” е синоним на лукса, спокойствието и уюта в к.к. Пампорово. Намира 
се в центъра на комплекса, Всички стаи са с южно изложение и разполагат с тераса с изглед към 
пистите, кулата Снежанка и вековните борови гори на Родопа планина. Хотелът разполага с 210 
редовни легла, разпределени в 98 двойни стаи и 7 апартамента. Всяко помещение разполага с 
телефон, телевизор, мини-бар, безплатен електронен сейф, бани с вана, сешоар и телефон. СПА 
центъра предлага вътрешен басейн с топла вода, сауна, парна баня, фитнес зала. На разположение 
на гостите са 2 подземни паркинга с общ капацитет от 50 паркоместа и топла връзка с х-л Перелик.  

 

 ПАКЕТ 2 НОЩУВКИ  
Закуски + гала вечеря 

ПАКЕТ 3 НОЩУВКИ  
Закуски + гала вечеря 

Легло в двойна стая  170 221 

Единична стая  220 302 
Възрастен на допълнително легло 140 182 
Дете от 7-11.99 год. на редовно легло 120 162 

Дете от 7-11.99 год. на допълнително легло 90 120 
Дете от 2 - 6.99 год. на редовно легло 86 111 

Дете от 2 - 6.99 год. на допълнително легло Безплатно настаняване с включена закуска.  
Гала вечерята се доплаща по желание – 30 лв. 

 
Обявените цени за хотел ОРЛОВЕЦ са пакетни в лева на човек и включват: 
• 2 или 3 нощувки със закуски на блок маса (в зависимост от избрания пакет) 
• Празнична Гала вечеря в ресторант Скай Орловец на сет меню на 4 март 2017 
• Ползване на вътрешен отопляем басейн, сауна, фитнес и парна баня  
• Безплатен паркинг и високоскоростен безжичен интернет (в целия хотел) 
• Ски гардероб за съхранение на собствено ски оборудване на ски пистите или в хотела 
• Трансфер до начална станция на лифт по график  
• Застраховка, туристически данък и ДДС 
• Доплащане за вечеря на блок маса в р-т Орловец – 25 лв за възрастен, 12 лв за деца до 12 год. 



 

 

Настаняване в хотел ПЕРЕЛИК*** 
 

     
 

Емблематичният за Пампорово тризвезден хотелски комплекс „Перелик” се намира в самия център на 
курортния комплекс. Изграден на 7 етажа, хотелът разполога с 420 редовни легла, разпределени в 31 
апартамента, 9 тройни, 164 двойни и 8 единични стаи. Всички помещения са оборудвани с телефон, 
телевизия, мини-хладилник и безплатен безжичен интернет. На разположение на гостите са още лоби бар, 
ресторант с капацитет 450 места, Италиански ресторант със 100 места, модерен нощен клуб, апрески 
бар, боулинг бар и зала с 6 писти, зала за тихи игри, зала за билярд и зала с електронни игри. СПА центъра 
разполага с най-големия закрит отопляем басейн в курорта (25 метра в дължина с 5 коридора), отлично 
оборудвана фитнес зала, 4 масажни кабинета, две сауни във всяка съблекалня. На разположение на 
гостите са 2 подземни паркинга, открит паркинг и топла връзка с х-л Орловец.  
 

СТАИ ТИП „СТАНДАРТ“ 
ПАКЕТ 2 НОЩУВКИ 

All‐inclusive + гала вечеря
ПАКЕТ 3 НОЩУВКИ 

All‐inclusive + гала вечеря 

Легло в двойна стая тип “СТАНДАРТ” 198 282 

Единична стая тип “СТАНДАРТ” 240 345 

Легло в апартамент „СТАНДАРТ“ 240 345 

Възрастен на допълнително легло 156 219 

Дете от 7-11.99 год. на редовно легло 139 201 
Дете от 7-11.99 год. на допълнително легло 95 135 
Дете от 2 - 6.99 год. на редовно легло 77 108 

Дете от 2 - 6.99 год. на допълнително легло Безплатно настаняване с включена закуска.  
Гала вечерята се доплаща по желание – 30 лв. 

СТАИ ТИП „СЮПЕРИОР“ 
ПАКЕТ 2 НОЩУВКИ 

All‐inclusive + гала вечеря
ПАКЕТ 3 НОЩУВКИ 

All‐inclusive + гала вечеря 

Легло в двойна стая тип “СЮПЕРИОР” 230 330 
Единична стая тип “СЮПЕРИОР” 280 405 
Легло в апартамент „СЮПЕРИОР“ 280 405 

Възрастен на допълнително легло 180 255 
Дете от 7-11.99 год. на редовно легло 163 237 

Дете от 7-11.99 год. на допълнително легло 111 159 
Дете от 2 - 6.99 год. на редовно легло 89 126 

Дете от 2 - 6.99 год. на допълнително легло Безплатно настаняване с включена закуска.  
Гала вечерята се доплаща по желание – 30 лв. 



 

 

Обявената цена за хотел ПЕРЕЛИК е пакетна, в лева, на човек и включва: 
• Нощувка в избран тип помещение “стандарт” или “сюпериор” 
• Закуска /07:30 – 10:00ч./ - блок маса - основен ресторант хотел “Перелик”. Напитки – кафе, чай, 

мляко, безалкохолни напитки, минерална вода. 
• Късна закуска /10:30 – 12:00ч./ - лоби бар  хотел “Перелик” – бутерки /сладки, солени/, солети. 

Напитки – кафе, чай, безалкохолни напитки, минерална вода, бира, вино /бяло и червено/. 
• Обяд /12:00 - 14:00ч./ - блок маса - ресторант “Малина” на ски пистите или в основен ресторант 

хотел “Перелик”. Напитки – ресторант “Малина” на ски пистите - кафе, чай. Напитки – основен 
ресторант хотел “Перелик” – кафе, чай, минерална вода,бира, вино /бяло и червено/. 

• Следобедна закуска /14:30 - 16:00ч./ - ресторант “Малина” – пица, сладки кексчета. Напитки. 
• Следобедна закуска /14:30 - 16:00ч./ - лоби бар хотел “Перелик” – понички, кифли, кроасани.  

Напитки/14:30 - 22:00ч./ - лоби бар на хотел „Перелик” – кафе, чай, безалкохолни напитки, 
минерална вода, бира, вино /бяло и червено/, коктейли – лонг дринкс. 

• Вечеря /18:30 - 21:00ч./ - блок маса - основен ресторант хотел “Перелик”. Напитки – безалкохолни 
напитки, топли напитки, минерална вода, бира, вино /бяло и червено/, български алкохол. 

• Празнична Гала вечеря в ресторант Скай Орловец на сет меню на 4 март 2017 
• Напитки на лоби бара в хотел Перелик след 22.00ч. са срещу заплащане. 
• Закрит басейн, фитнес, сауна, шах, табла, домино в хотел „Перелик”. 
• Wi-Fi достъп в целия хотел /рецепция, лоби бар, ресторант, стаи/. 
• Транспорт до ски пистите и обратно по график 
• Ски гардероб за съхранение на собствено ски оборудване на ски пистите или в хотела 
• All inclusive изисква носене на специална гривна, която получавате на рецепция на хотела.   
• All inclusive започва с вечеря в деня на настаняване и завършва с обяд в деня на освобождаване. 

 

Доплащания: 
• Гала вечеря в р-т Скай Орловец (4 март 2017) извън пакета - 50 лв за възрастен, 30 лв за деца до 12 г. 
• Такса участие в лекционната програма на ДАР – 40 лв. /пред Скай бар Орловец/ 
• Такса участие в ски състезанието – 40 лв. /рецепция Орловец/ 
*Таксата за ски състезанието включва полудневна лифт карта за влек „Стената“, обслужващ трасето 
за състезанието и техническо обезпечаване на състезанието на 05.03.2017г. на писта „Стената“. 
 
Достъп по лифтови съоръжения 
• Целодневно ползване на всички лифтови съоръжения в ски зона Пампорово на 

преференциалната цена от 49 лв за възрастен и 29 лв за деца от 7 до 12 ненавършили години. 
Цената е валидна за  всички лифтови съоръжения в ски зона Пампорово с възможност за 
ползване на лифта и в ски зона Мечи Чал. Лифт картите се издават в Информационния център на 
хотел Перелик и се получават лично. 

 
Условия за резервации и анулации: 
• Всички резервациите се считат за гарантирани при заплащане на 50% авансов депозит по банков 
път до 5 календарни дни след датата на потвърждението. 

• Хотелът запазва правото си да отказва настаняване, в случай че плащането не е осъществено в 
указаните срокове.  

 
Общи условия: 
• Настаняването в апартамент в хотел Орловец се извършва по цени за сезон ЗИМА 2016/2017 със 

задължително доплащане за гала вечеря на 4 март 2017г за всеки настанен в помещението. 
• Час за настаняване: 14:00 ч. Час за напускане: 12:00 ч. 

 
За резервации по мероприятието на ДАР 2017: 
• Недялка Костова – 0882 886 447, reservations@pamporovo.me  
• Гергана Сулинаджиева – 0882 886 423, g.sulinadzhieva@pamporovoresort.com   


